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NOTA: El model i el contingut d’aquest Inventari i de les fitxes individualitzades dels 
elements que l’integren són els que té estandarditzats el Servei del Patrimoni 
Arquitectònic Local (SPAL) per a la confecció de qualsevol tipus d’Inventari del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental dels municipis que li ho encarreguen. És 
per això que hi ha una unitat de presentació i de mètode en aquesta mena de treballs 
realitzats per l’SPAL. 
 
 
 
 
 
AGRAÏMENTS 
 
A  totes les persones que ens han donat tot tipus de facilitats i informació: 
 
Agell Sastre, Joan; Albert Corp, Antoni; Alsina Boix, Joaquim; Arenas Pedragosa, Josep; Arnó Mompart, 
Isabel; Arnó Teijón, Jaume; Arteman Boix (família);Augé Peñarroya, Nicolàs; Bassa Jubany, Montserrat; 
Bassols Fernández, Imma; Boix Bruguera, Maria; Boix Hurtós, Carme; Boix Pujol, Jaume; Bonamusa 
Claus, Rita; Bonamusa Claus, Rosa; Bonamusa Lluís, M. Àngels;  Bosc Batllori, Artur; Bruguera 
Palomé, Pere; Calm Fontseca, Joaquima; Calm Fontseca, Jordi; Calm Nogueras, Maria; Caparrós 
Losilla, Agustí; Casabella Casas, Manel; Casamitjana, Marcel; Casanovas Berenguer, Lina; 
Casarramona Oriol, Carme; Casellas Rueda, Juan; Coderch Filbà, Rafel; Collet Jubany, Andreu; 
Conesa, Gemma; Cortés Juncadella, Francesc Xavier; Cot Arnó, Maria; Cot Capa, Àngela; Cot Serra, 
Salvador; Cot Ventós, Jaume; Cot Vila, Teresa; Famadas Cabrespina (família); Fernández Giribés, 
Felip; Ferreres Nos, Joan; Flo (família); Fontseca Martorell, Angelina; Galobardes Calsapaeu, Remei; 
Galobardes Canaleta, Lluïsa; Galobardes Cot, Montserrat; Garcia Castro, Helena; Gel Amar, Francisco; 
Gel Amat, Ramon; Genís Pou, Josefa; Guinart Porta, Josep; Homs de Moya, Anna; Homs de Moya, 
Lluís; Ignasi Fernández, Carme; Jubany Boix, Eugeni; Jubany Boix, Ricardo;  Jubany Lloret, Joan; 
López Mullor, Albert (SPAL); Marroquín Oviedo, Victoriano; Martorell Sala, Angelina;  Masó Boix, Antoni; 
Masó Rosell, Josep; Miralles Roldós, Francina; Mora Escandell, Moreno Ragel, Francisco; Manuel; 
Munné Rovira, Rossita; Nogueras Bosch, Salvador; Nogueras Jubany, Amadeu; Nogueras  Puig, M. 
Rosa; Nogueras Saurí, Joan; Novell Roselló, Antònia; Oliveras Lloret, Maria;  Oriol Batlle, Roser; Pelegrí 
Bonamusa, Joan; Peñarroya Sorribes, Carmen; Pinós Anglada, M. Àngels; Pinós Anglada, Quimeta;  
Pinós Pujol, Josep M.; Planas Novell, Joan; Planas Pascual, Joan; Prat Civera, Joan; Prats Trian, 
Ricard; Pujol Albareda, Jaume; Pujol Gensana, Josep; Ramon Teixidor, Ramon; Recoder Clavell, Lluís; 
Regol Solé, Marc; Riera Vidal, Joan Manel;  Rigau Gensana, Jaume; Roig Deumal, Roser; Ros Moré, 
Mateu; Roselló Picañol, Joan; Rovira Genís, Josep; Rovira Martorell, M. Rosa; Rovira Rimbles, 
Caterina; Sabé Rovira, Maria; Sagalés Corrons, Rosa M.;  Sarrà Puig, Ramon; Sarrà Vilajoana, Jaume; 
Segú Berrozpe, Josep; Sentis Rovira, Roser; Serra Puigdomènech, Maria; Sogues Pibernat, Josep; 
Tàpies Pelegrí, M. Teresa; Tàpies Rovira, Salvador; Teijón del Valle, Rosa; Torres Calm, Teresa; 
Travesa Pinós, Assumpció; Uris Aliaga, Carles; Valls, Joan; Valls Rojas, Pere; Vila Pelegrí (família); Vila 
Xarrié, Teresa;  
Xalabardé, Josep.  
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS. -5-  
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS  Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 
 

 
1. ANTECEDENTS 
 
Abril - Novembre  de 2002 
 
L’Ajuntament de Dosrius va sol·licitar per escrit, el dia 30 d’abril de 2002, 
(registre de sortida núm. 1206, del 02.05.2002), al Diputat-president de l’Àrea 
de Cooperació (des de juny de 2003 denominada Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge) de la Diputació de Barcelona, Sr. Jordi Labòria i 
Martorell, la revisió o la redacció d’un inventari del Patrimoni Històric, 
Arquitectònic i Ambiental de Dosrius. El 15 d’octubre de 2002, Raquel 
Lacuesta, historiadora, Cap de la Secció Tècnica d’Investigació, Documentació 
i Difusió (STIDD) de l’SPAL (Servei de Patrimoni Arquitectònic Local), efectuà 
una primera visita a Dosrius i elabora el corresponent informe. El 29 de 
novembre de 2002, la directora del treball efectua una segona visita a Dosrius i 
es va fer una reunió a l’Ajuntament amb el regidor d’Urbanisme, Sr. Joan M. 
Ribes i Artigas, i un grup de persones del municipi sensibilitzades pel tema del 
Patrimoni.  
 
 
Gener – Juliol de 2003 
 
L’Ajuntament de Dosrius, el dia 8 de gener de 2003, registre de sortida núm. 41 
del 10.01.03, tramet un escrit a la Diputació de Barcelona comunicant que la 
Corporació ha previst una partida en el pressupost del 2003 per a l’elaboració 
de l’inventari-catàleg  
 
La Diputació de Barcelona va trametre un escrit a l’Ajuntament de Dosrius, 
registre d’entrada núm. 2815, del 02.07.03, comunicant la concertació de 
l’actuació “Inventari del patrimoni arquitectònic de Dosrius”, per un import de 
24.040,- euros. 
 
 
Novembre de 2003 
 
Per decret del Diputat-president de la Comissió Informativa d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, de la Diputació de Barcelona,  de data 21 de novembre 
de 2003, s’aprovà l’encàrrec de col·laboració en l’elaboració dels treballs de 
redacció de l’inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental del 
municipi de Dosrius, a un arquitecte i dues historiadores. 
 

Dins d’aquest mateix mes, se celebrà la primera reunió de treball de l’equip per 
delimitar les funcions de cadascun dels seus membres i per marcar les pautes 
metodològiques i de criteri que havien de regir la confecció de l’inventari, les 
quals consistiren bàsicament en: 
 
a) La redacció d’una memòria metodològica 
 
b) L’elaboració de fitxes individualitzades per a cadascun dels elements a 

inventariar, amb el contingut següent: 
 
 
 

 - Núm. Referència. 
- Denominació 
- Nucli 
- Localització 
- Data de construcció 
- Autor 
- Promotor 
- Tipologia 
- Context 
- Règim urbanístic 
- Règim jurídic 
- Plànol de situació 
- Descripció 
- Evolució d’usos 
- Estat de conservació 
- Valoració 
- Propostes 
- Dades històriques 
- Bibliografia, documentació i fonts orals 
- Fotografies 
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2. NECESSITAT DE L’INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, 
 ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL 
 
El municipi de Dosrius el constitueixen els nuclis històrics de Dosrius, 
Canyamars  i El Far, separats cadascun d’ells uns 4,5 Km. El Far és el que ha 
experimentat un creixement més gran, arran de la creació de la urbanització de 
can Massuet, a partir de l’any 1968.  Així mateix, el municipi compta amb unes 
cent masies escampades per tot el territori, i amb tres urbanitzacions: Can 
Canyamars, Can Figueres i Can Valls. 
 
Consta d’una extensió de 40,82 Km2, és el segon més gran de la comarca del 
Maresme, després del de Tordera. 
 
Dosrius limita amb els municipis de Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra, 
Vallgorguina, Arenys de Munt, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de 
Llavaneres, Mataró, Argentona i la Roca del Vallès. 
 
Es tracta d’un municipi força ben situat, atès que està a 36 Km de Barcelona, 
13 Km de Mataró i uns 14 Km de Granollers. S’hi pot accedir per l’autovia C-60 
que va de Mataró a Granollers, o per la carretera comarcal d’Argentona a 
Dosrius (B-510), des d’on surten altres branques que condueixen a Canyamars 
(BV-5101) i a Cardedeu. La B-510 segueix fins a Llinars, i pel que fa a aquesta 
carretera, a l’alçada del Coll de can Bordoi, es troba l’accés que va fins al 
Santuari del Corredor, passant pel Far i la masia de can Bosc. 
 
El terme municipal de Dosrius està situat a la Serralada Litoral. Les serres de 
can Bruguera, Polsaruda, Montalt, el Corredor i el Far envolten un conjunt de 
valls: can Rimbles, Rupit, Canyamars i Dosrius,  orientades de llevant a ponent, 
fins a la sortida del terme municipal, en què la vall s’obre en direcció a la costa. 
  
Les aigües que vessen de les valls s’uneixen a Dosrius, on neix la riera que 
porta aquest nom, en el punt on conflueixen la riera de Rials, que en el seu 
curs més alt s’anomena del Far, i la riera de Canyamars. 
 
La riera de Canyamars, també anomenada en el seu curs més alt de Rupit o 
Rupitera, a l’alçada de can Gel recull les aigües de la riera de can Rimbles i 
segueix el seu curs fins al nucli urbà de Dosrius on s’uneix amb la riera de 
Rials, tot formant la riera de Dosrius, que més endavant s’anomena 
d’Argentona. 
 

Tots aquests cursos d’aigua havien format una zona d’aiguamolls que a partir 
de l’any 1867, la Companyia d’Aigües de Barcelona va dessecar construint tot 
un sistema de barratges, preses, galeries i mines, mitjançant les quals 
aconseguien canalitzar l’aigua i conduir-la cap a Barcelona. Fou una obra 
d’enginyeria que ha arribat fins a avui i que es caracteritza per la seva 
complexitat, sobretot si tenim en compte les condicions materials i tècniques de 
l’època en què es construí, de 1868 a 1880 aproximadament. 
 
Un 80% del territori és cobert de bosc, majoritàriament pinedes, alzinars i 
vegetació de ribera (verns, avellaners, cirerers, gatells, plateners i pollancres), 
constituint un paisatge de gran bellesa i un entorn natural molt divers. La seva 
preservació queda garantida amb el Parc Natural del Montnegre-Corredor, 
espai protegit, que ocupa una part força important del municipi de Dosrius. 
 
Tot el terme presenta una orografia muntanyosa; en cap cas, però, ha impedit 
el creixement dels nuclis urbans històrics que es recolzen en les lleres de les 
rieres. L’evolució històrica de la població ha anat lligada a les necessitats sòcio-
econòmiques de cada època (sobretot industrialització i segona residència) i, 
darrerament, a la seva proximitat amb Barcelona, que les Normes Subsidiàries 
de planejament no sempre ha pogut regular. Això ha facilitat la transformació  
dels centres històrics. L’abandonament progressiu del camp ha provocat, també, 
que alguns masos esdevinguin rònecs, amb el conseqüent procés de ruïna que 
això provoca. 
 
Per tant, el procés de creixement dels diferents nuclis ha estat condicionat per 
les peculiaritats geogràfiques dels assentaments i del seu entorn, i també per 
uns paràmetres socioeconòmics i culturals, que han variat al llarg del procés 
d’evolució urbana. Les característiques geogràfiques han marcat certs límits al 
creixement, però no n’han estat un obstacle.   
 
La necessitat de la protecció es justifica plenament pel fet que la imatge de la 
població, així com la història que reflecteix, és patrimoni col·lectiu de tots els 
dosriuencs. Cal distingir entre la propietat privada de l'edificació i la seva imatge 
urbana. Aquesta  constitueix el paisatge urbà quotidià de tots i és per això que, 
d'alguna manera, és patrimoni comú i l'administració pública ha de protegir-lo 
adequadament.  
 
Des de la dècada de 1990 s'han anat transformant alguns espais urbans, com per 
exemple el carrer Pau Casals o el Veïnat Maspí, on s’han enderrocat cases dels 
segles XVI-XVII. També hi ha hagut intervencions amb edificacions modernes i 
enderrocs que en algunes ocasions han malmès la imatge del casc antic. A 
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Dosrius: can Munné, ca la Lola , can Pons o ca l’Andreu són un exemple d’alguns 
edificis desapareguts. En definitiva, la imatge urbana i rural dels nuclis de Dosrius i 
Canyamars s’ha anat transformant, i en alguns casos ha primat la nova 
construcció, en detriment de la restauració o de la rehabilitació. 
 
La redacció d'aquest Inventari ha de ser l'eina de treball per a un futur Pla 
Especial i Catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Dosrius, com a 
complement del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal 
de Dosrius, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 
25 de juny de 1998. 
 
El present Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Dosrius 
pretén recollir, de manera exhaustiva, i destacar el més interessant del patrimoni 
arquitectònic, històric, artístic i urbanístic del municipi, així com les àrees urbanes 
d'interès ambiental i les àrees arqueològiques del municipi. Constitueix, doncs, un 
document bàsic per al coneixement del patrimoni edilici de Dosrius i de la seva 
història, tant des del punt de vista de les construccions com des del sociològic.  
 
 
 
3. OBJECTIUS DE L’INVENTARI 
 
 
3.1. Introducció 
 
Cada població té un caràcter propi que ha assolit a través de la configuració dels 
seus carrers, les edificacions que els conformen, els elements de l'espai urbà, els 
espais lliures i els seus barris. Aquesta realitat la podem llegir a través del 
llenguatge de l'arquitectura com a expressió històrica i cultural. La protecció del 
patrimoni arquitectònic ha de traspassar els clàssics raonaments culturals i 
esdevenir una autèntica alternativa basada en l'interès social, cultural i econòmic, 
per tal d'aconseguir millorar la qualitat de vida dels residents i visitants.  
 
L'inventari reflecteix la trama viària i les estructures urbanes, en alguns casos 
transformades degut a la pressió social i a la dinàmica de creixement regulada pel 
Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament municipal vigents. 
Algunes de les estructures encara són molt vàlides, ateses les seves 
característiques tipològiques i de context dins la trama urbana del centre. 
  
Establir les bases per a la posterior protecció d'aquest patrimoni és l'objectiu de 
l'Inventari. Amb ell es pretén constituir un fons documental als efectes d'arxiu 

històric, i utilitzar-lo com a base per a la possible redacció d’un Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Dosrius.  
 
L'apropament dels dosriuencs a la realitat del seu poble és una tasca que afecta  
tothom, especialment les institucions i els organismes públics, i es fonamenta en 
diversos aspectes: 
 
     - La sensibilització del ciutadà, usuari o propietari com a suport del cost social i 
econòmic que representa la protecció. 
 
     - La capacitat de gestió de l'Administració, per tal de canalitzar una política de 
recuperació eficaç i adequada. 
 
La voluntat de l'Administració per protegir el patrimoni es recull en diverses 
disposicions legals que van des de la Constitució Espanyola (1976) i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (1979), al Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol), la Llei del Patrimoni Cultural 
Català (1993), el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
(Decret 78/2002, de 5 de març), i el Text Refós de les Normes Subsidiàries de 
Planejament Municipal de Dosrius (1998). 
  
 
3.2. L’arquitectura de Dosrius com a patrimoni arquitectònic i cultural 
 
L'arquitectura és un testimoni directe del desenvolupament i passat històric de 
cada poble, al qual confereix caràcter propi i diferenciat davant dels altres. Segons 
el màxim moment de creixement i la transformació lenta o ràpida de les 
estructures urbanes, adquireix una forma única que és la que ens arriba avui dia. 
 
Però els nuclis històrics de Dosrius i Canyamars han tingut, des del darrer terç del 
segle XX, un creixement continuat com a conseqüència del procés 
d’industrialització de la vila i de la seva proximitat amb Barcelona, amb nous 
establiments, al seu terme o rodalia, sobretot a la dècada de 1980, acompanyada 
d’una onada migratòria significativa. El creixement del darrer quart del segle XX 
canvià el paisatge tot donant una imatge de nucli fabril al sud del nucli històric de 
Dosrius, i de segona residència a la resta del territori, tret dels nuclis històrics de 
Dosrius i Canyamars. La segona residència, de les dècades de 1970 i 1980, 
propicià la gran transformació del paisatge rural. La transformació del paisatge 
urbà arribà a partir de les dues darreres dècades del segle XX, i sobretot, durant 
els darrers cinc anys, en què ha afectat especialment els nuclis històrics de 
població.  
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Avui dia, tots els elements arquitectònics i urbanístics que s’han conservat 
esdevenen el nostre patrimoni cultural col·lectiu, configurat al llarg del temps. 
 
El municipi de Dosrius, tot i tenir vestigis arqueològics d’època neolítica, té, com a 
nucli poblacional, uns orígens medievals que es remunten, possiblement, al segle 
X, atès que  el topònim de Dosrius apareix documentat l’any 963, en el Cartulari 
de Sant Cugat. Durant els segles X–XI apareixen vendes de propietats que fan 
suposar una vida feudal en la que un edifici dedicat al culte no hi pot faltar, al 
costat del castell i dels masos agrícoles.  
 
Per tant, el castell de Dosrius, documentat des del 1141, fou l’aglutinador de 
Dosrius i Canyamars. Els dos nuclis constituïen un sol terme amb dues 
parròquies. A l’entorn de la parròquia de Sant Aciscle i Santa Victòria, construïda 
entre 1526-1533, en el mateix lloc on hi havia l’antiga, es formà el primer nucli 
concentrat de població. Aquest primer nucli es coneix amb el nom de Sagrera. El 
casc antic de Dosrius el constitueixen l’antiga Sagrera i els carrers que van créixer 
al seu voltant: Pau Casals, El Carreró, Lluís Moret, Marquès Castell Dosrius, 
Glorieta de Catalunya i, a partir de principis del segle XX, Mossèn Jacint 
Verdaguer  i Sant Llop. 
 
El casc antic de Canyamars el constitueixen l’església de Sant Esteve de 
Canyamars, parròquia del que durant l’època medieval havia estat una població 
dispersa en masies, i els carrers de Sant Esteve i de Sant Josep, que neixen a 
finals del segle XVII o principis del XVIII, i, posteriorment, a principis del segle XX, 
quan neix el carrer Major. Aquestes són, precisament, les parts més susceptibles 
de ser protegides.  
 
El Far, durant l’època medieval, pertanyia al terme i la jurisdicció del Castell Vell 
de Llinars del Vallès. Sant Andreu del Far era la parròquia d’una població dispersa 
en masies, unes 19. Possiblement, a mitjan segle XIX passà a ésser terme 
municipal de Dosrius. Es va mantenir amb les mateixes característiques (una 
parròquia i masies disperses) fins a l’any 1968 en què es va començar a construir 
la urbanització de Can Massuet-El Far, que actualment té unes 1.500 parcel·les, 
amb unes 1.100 edificacions. 
  
Per tant, els nuclis històrics de Dosrius i Canyamars es van anar mantenint, sense 
excessives transformacions, fins a principis del segle XX, quan es comencen a 
edificar els primers eixamples: A Dosrius, els carrers Mn. Jacint Verdaguer i Sant 
Llop, i a Canyamars, el carrer Major. El darrer creixement, però, ha estat força 
agressiu pel que fa a certes zones urbanes i rurals; alguns sectors rurals van 

desapareixent per donar pas a zones residencials i àrees industrials,  en detriment 
dels antics masos. 
  
És, doncs, un moment vital per a l'arquitectura i l'urbanisme de Dosrius. Però, 
alhora,  també és un moment per fer una valoració del passat històric del municipi. 
L'estudi del patrimoni arquitectònic i urbanístic ha de servir per valorar aquest com 
a herència cultural i per, des de l'òptica actual, fer-lo necessari i partícip del 
present.  
 
 
3.3.  Patrimoni desaparegut 
 
El patrimoni arquitectònic, a Dosrius, ha sofert un procés de degradació que ha 
malmès de manera irreversible alguns dels seus exemples més característics. La 
degradació s’ha anat produint al llarg del segle XX pel fet que Dosrius és una 
població modesta, amb edificis senzills, construïts majoritàriament amb tàpia i 
mancada d’una capitalitat que garantís la presència d’edificis senyorials. Els vells 
edificis s’han considerat, tradicionalment, un obstacle per al creixement, més que 
no pas un orgull per als seus vilatans. Molts pocs immobles han estat considerats 
patrimonials i, atesa aquesta consideració, s’han reformat o s’han deixat degradar.  
 
Alguns dels elements patrimonials que Dosrius ha perdut els últims dos segles 
són, a tall d’exemple, els següents: 
 
Les masies enderrocades són: 
 
* Masia de can Massuet (El Far) 
 
Les masies en ruïnes inventariades: 
 
Masia de cal Barraquer (Dosrius) 
Masia de can Pepes (Dosrius) 
Masia de can Vador Bigues (Dosrius) 
Masia de can Cuní (Canyamars) 
Masia de Ca l’Eugasser (Canyamars)  
Masia de can Feliu (Canyamars) 
Masia de Can Martra (Canyamars) 
Masia de can Ponarius (Canyamars) 
Masia de cal Rei (Canyamars) 
Masia de can Tixés (Canyamars) 
Masia de la Casanova (El Far) 
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Masia de can Gregori (El Far) 
Masia de Can Polaina (El Far) 
  
Els molins en ruïnes inventariats: 
 
Molí de can Terrades (Dosrius)  
Molí de Canyamars “El Molinot” (Canyamars)  
 
 
Les masies en ruïnes que no s’han trobat: 
 

• Can Benet (Dosrius) 
• Can Lloret (Canyamars) 
• Can Marc Ros (Canyamars) 
• Can Capa (El Far) 
• Can Forneret (El Far) 
• Can Lleget (El Far) 
 

Al casc antic tenim els següents edificis enderrocats: 
 
Ca l’Andreu (Dosrius) 
Ca la Lola (Dosrius) 
Can Munné (Dosrius) 
Can Pons (Dosrius) 

 
Torres d’estiueig: 
 
Can Bellonc (Dosrius) 
Ca l’Albo (Dosrius) 

 
Altres edificis i elements en ruïnes 
 
Ruïnes del Pou de Glaç de can Gel (Canyamars) 
Ruïnes del Pou de Glaç de can Bosc (El Far) 
Ruïnes del Pou de Glaç de can Farrerons (El Far) 
 
Altres edificis i elements enderrocats i desapareguts 
 

• Safareig de la Quintana (Dosrius) 
• Safareig del Vitxi (Dosrius) 

 

 
3.4.  Objectiu general 
 
L’inventari pretén definir el patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius 
per poder establir les mesures per a la seva conservació, recuperació i millora. 
 
 
3.5.  Objectius específics 
 
1. En els elements arquitectònics, el treball exhaustiu de l’Inventari de Dosrius s’ha 

proposat:  
 
a. Predeterminar els elements que poden ésser objecte de protecció en un 

Catàleg futur.  
b. Determinar en cada element els motius de la seva inventariació, destacar 

les parts susceptibles de ser conservades i suggerir les  propostes 
d'actuació. 

 
2. En les àrees urbanes d'interès ambiental, els objectius específics han estat: 
 
a. Delimitar i definir els espais urbans que, formant part de la trama viària, tenen 

unes característiques ambientals que donen caràcter a la població. 
b. Tractar la imatge urbana amb la conservació dels paràmetres que la 

conformen: façanes, cobertes, alçades, relació buit-ple, ritme i elements 
compositius. 

c. Protegir l'estructura de la parcel·lació en els espais urbans dels nuclis 
antics del municipi i en aquells altres que tenen un tractament homogeni. 

d. Protegir patis i jardins. 
e. Protegir espais verds i arbrat. 
 
3. En les zones amb restes arqueològiques, determinar-ne la situació, segons les 
dades cedides pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de poder aplicar les mesures preventives 
necessàries que n’evitin la desaparició o destrucció, d’acord amb el Reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, aprovat pel Decret 78/2002, de 
5 de març. En aquest sentit, en algunes fitxes d’elements inventariats s’ha 
introduït el concepte “Zona d’Expectativa Arqueològica”, especialment aplicat a 
masies i altres edificacions, tant de la zona rural com de la urbana. 
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4.  METODOLOGIA DE TREBALL 
 
 
4.1. Funcionament de l'equip 
 
En aquest treball ha actuat com a directora de l'equip de redacció la Cap 
d’Investigació, Documentació i Difusió del Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local, Raquel Lacuesta i Contreras, doctora en  història de l'art. En qualitat de 
col·laboradors del Servei i autors, han intervingut els arquitectes Lluís Cuspinera i 
Font i Ramon Calonge i Vallbona, i les historiadores Neus Alsina i Boix i Maria 
Àngels Jubany i  Pinós. 
 
La primera tasca de direcció i coordinació de l'equip va ser definir les directrius 
bàsiques del treball i recopilar i analitzar tota aquella documentació de base que 
ens fou subministrada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i per 
l’Ajuntament de Dosrius: bibliografia general i específica, fotografies antigues i 
modernes, planimetria i documentació referent a llistes realitzades amb 
anterioritat. 
 
Un cop definides les línies de treball, es va iniciar el treball de camp i la recerca 
documental a l’Arxiu Municipal i biblioteques. Aquesta tasca ha tingut un 
seguiment per part de la direcció de l'equip, que ha consistit en la celebració de 
reunions periòdiques per revisar el desenvolupament i el contingut dels treballs, i 
en visites als elements inventariats.  
 
 
4.2. Treball de camp i recerca documental 
 
Per a la realització d'aquest Inventari s'han traçat, fonamentalment, dues línies 
d’investigació: el treball de camp, d’una banda, i la consulta de documentació 
bibliogràfica i d'altres fons documentals (arxius públics i privats) i orals, de l’altra. 
 
La tasca es va iniciar prenent com a punt de partença la llista d’edificis 
susceptibles d’ésser protegits, elaborada per l’equip de treball. Els documents de 
base van ser: el Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal 
(1998), el qual conté una llista d’elements que han estat incorporats a l’Inventari; 
el Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-Artístics de Catalunya, amb 1 
element; les fitxes de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya, amb 31 elements; les fitxes de l’inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, amb 17 elements, i els inventaris 

d’arbres monumentals i de fonts facilitats per l’Ajuntament de Dosrius. A partir 
d'aquests llistats es va confeccionar una primera relació provisional d'elements a 
inventariar. Cal destacar que l’únic Bé Cultural d’Interès Nacional són les ruïnes 
del Castell de Dosrius, que figura amb el núm. R–I–5–5468 del Catàleg de 
Monuments i Conjunts Històrico-Artístics de Catalunya i que ja va ser declarat 
Monument Històrico-Artístic per Decret de 22 d’abril de 1949, del Ministeri 
d’Educació i Ciència. Del castell resten els fonaments i un mur, i ha estat recollit 
en el present Inventari de Dosrius amb el núm. I.BCIN 01/266. 
 
El treball de camp va consistir en 3 sortides de tot l’equip, 30 sortides en equip 
reduït, realitzades entre els mesos de novembre 2003 i juny de 2004, i 
nombroses sortides puntuals, realitzades entre setembre i finals del 2005. Les 
fotografies digitals es van disparar amb una màquina fotogràfica SONY, DSC-
P71, Cyber-shot (3,2 megapixels de resolució); una màquina fotogràfica 
OLYMPUS Camedia C-60 zoom (6.0 megapixels) i una màquina fotogràfica 
OLYMPUS Camedia C-470 zoom (4.0 megapixels). 
 
Fruit del treball de camp, que es va realitzar paral·lelament a la redacció de la 
llista definitiva dels elements a inventariar, va ser l'observació detallada de cada 
element  quant a: descripció arquitectònica; determinació del context i localització 
geogràfica precisa per a referències a carreteres i pistes rurals; recollida de 
dades orals dels propietaris, masovers o llogaters, i realització de reportatges 
fotogràfics i croquis. 
 
La recerca documental en arxius i la bibliogràfica són les que han aportat la 
major part de les dades de caràcter històric, així com els plànols originals que 
acompanyen les sol·licituds de llicència d’obres. La recerca s'ha centralitzat en 
aquells llocs on es concentra la major part de la documentació. Així, s'ha 
consultat:  
 

- Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
- Arxiu de la Corona d’Aragó. 
- Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 
- Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 
- Arxiu Nacional de Catalunya. 
- Arxius o fons privats de famílies: Alsina, Casabella, Casarramona, Cot, 

Famadas, Gel i Novell. 
     -     Biblioteca del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació  
           de Barcelona. 
       -    Biblioteca del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 
       -    Registre de la Propietat, demarcació de Mataró. 
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4.3. Contingut de la documentació 
 
Un cop realitzat el treball de camp i d’arxiu, es van obrir uns dossiers 
documentals per a cada element; es van redactar les fitxes individualitzades, com 
a suport de tota la investigació i de les diverses dades recollides, i es va recopilar 
tot el material fotogràfic. 
  
a) Dossiers documentals  
 
Contenen còpia de gran part de la documentació obtinguda en la fase de recerca 
històrica, sobretot fotocòpies de les publicacions, periòdiques i no periòdiques, 
consultades. 
 
b) Fitxes individualitzades 
 
El model i el contingut d’aquestes fitxes són els que té estandaritzats el Servei 
del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) per a la confecció de qualsevol tipus 
d’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental dels municipis que li 
ho encarreguen. És per això que hi ha una unitat de presentació i de mètode en 
aquesta mena de treballs, realitzats per l’SPAL. 
 
Aquestes fitxes es presenten en doble format: en suport paper i en suport digital, 
en DVD, elaborades amb el processador de textos Word XP, en sistema 
Windows  XP. 
 
Les dades que recullen aquestes fitxes estan estructurades en tres blocs: 
 
 
PRIMER BLOC:  
 
Es refereix a dades d'identificació, complementades amb una fotografia 10 x 15 
en color i un plànol de situació . Aquest bloc conté: 
 
NÚMERO, REFERÈNCIA: Número d'inventari, que ha estat donat a posteriori i en 

base a una ordenació dels elements segons usos i tipologies, siguin 
urbans, rurals o conjunts, amb les següents claus: 

 
 
 R.    Arquitectura Religiosa                  

 E.       Arquitectura Pública o Semipública, Equipaments  
 A.I.     Arquitectura Industrial 
  R.U. Arquitectura Residencial Urbana 
 O.E.  Obres d’Enginyeria 
 R.R.  Arquitectura Residencial Rural 
 S. Elements Singulars 
 P.N. Parcs i Conjunts Naturals d’Interès    
 C.U. Conjunts Urbans d’Interès 
 J.A. Jaciments o Zones Arqueològiques. 
  
 Els elements inclosos en l’Inventari estan assenyalats amb la Clau I, 

situada abans del Número de referència. 
 
 
DENOMINACIÓ:  Nom més usual amb què és conegut l’element; en el seu 

defecte, el nom del promotor. 
 
Altres denominacions: Altres noms que ha tingut l’element històricament i/o nom 

popular. 
 
NUCLI: Especifica el nucli al qual pertany l’element (Dosrius, Canyamars o el Far). 
 
LOCALITZACIÓ: Adreça actual segons plànol de la població, indicant els carrers 

amb què limita: carrer i número. Quant als elements rurals, s’explica on és 
i, en cas de dificultat, com s’hi accedeix. 

 
DATA DE CONSTRUCCIÓ: Dates en forma numèrica, que acostuma a ser la data 

de la llicència o del  projecte, època de la seva construcció o primer any 
que està documentat.  

    
AUTOR: Si es coneixia s’hi indica nom, cognom o cognoms. Seguidament, la 

categoria professional: arquitecte, mestre d'obres, enginyer.  
 També se citen altres tècnics que han intervingut en els edificis 

inventariats, amb posterioritat a la construcció original (autors de 
remodelacions, rehabilitacions o restauracions) . 

 
PROMOTOR: Nom i cognoms del propietari o promotor de l'obra si es coneix. 

També se citen altres promotors que han intervingut en èpoques  
successives. 
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TIPOLOGIA: S'especifica el tipus arquitectònic funcional concret de l'element en 
el seu origen, independentment dels seus canvis d’ús posteriors o de l’actual. 
 
CONTEXT: Camp de text lliure. Explicació de la situació geogràfica (plaça, bosc, 

carretera, etc.) inicial i actual, i descripció de l'emplaçament i de l'entorn. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC: Dades de les Normes Subsidiàries de Planejament 

Municipal de Dosrius, Text refós, de 1998. 
Planejament Vigent: Nom del Pla vigent. 
Classificació: Classificació del sòl determinada per les Normes 
Subsidiàries de Planejament. 

  Qualificació: Qualificació determinada per les Normes Subsidiàries de 
Planejament. 

 Protecció existent: quan l’element està inclòs dins un inventari o catàleg 
anterior. 

 
 En base a un vocabulari controlat i definit en les Normes Subsidiàries de 

Planejament, amb la Clau corresponent, el sòl es classifica i qualifica: 
 
A)  SISTEMES 
 
1.- Xarxa viària i aparcaments públics 
2.- Infraestructura de serveis tècnics 
3.- Zones verdes: Parcs i jardins urbans 
4.- Equipaments 
         a) Docent 
        b) Esportiu 
        c) Públic-administratiu i sociocultural 
        d) Cementiri 
        e) Religiós 
         f) Equipaments de titularitat privada 
5.- Protecció sistemes  
 
B) SÒL URBÀ 
 
6.- Edificació contínua  

. Clau 6a. Casc Antic  

. Clau 6b. Edificació contínua unifamiliar  

. Clau 6c. Edificació contínua plurifamiliar 
 
7.- Edificació aïllada unifamiliar 

. Clau 7a Intensiu (200) 

. Clau 7b Semi Intensiu (400) 

. Clau 7c Extensiu A (800) 

. Clau 7d Extensiu B (1000) 

. Clau 7e Extensiu C (2000) 
 
8.- Edificació aïllada plurifamiliar 

. Clau 8a1) Intensiu (200) 

. Clau 8a)   Semi intensiu (400) 

. Clau 8b)   Extensiu (10.000) 
 
9.- Indústria 

. Clau 9a - I  

. Clau 9b - II 
 
C) ÀREES APTES PER A LA URBANITZACIÓ 
      . Clau 10.- Residencial 
      . Clau 11.- Industrial 
      . Clau 12.- Residencial de gran parcel·la 
 
D) SÒL NO URBANITZABLE  

. Clau 13.   Agrícola  

. Clau 14a. Forestal propietat municipal  

. Clau 14b. Forestal vegetació autòctona  

. Clau 14c. Forestal vegetació lliure 
 
                    P.- Parc Natural 

      Clau de P1 a P6 i P.E. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC:  

Titularitat: Nom del titular jurídic actual de l’edifici o element. 
Condicions / servituds: Afectacions del planejament o d’altres tipus. 

 
PLÀNOL DE SITUACIÓ: Quan els elements estan en sòl urbà s’ha fet servir la 

base de sòl urbà i els plànols estan a escala 1 / 5.000. En els casos de 
sòl no urbanitzable, l’escala està a 1 /10.000. Els diferents elements duen 
en el mateix plànol el numero identificatiu, i estan tramats amb diferents 
colors, seguint l’ordenació de les llistes. A la part superior dreta dels 
plànols d’emplaçament, s’ha inclòs un petit esquema del terme municipal 
per tal de poder ubicar la zona on es refereix el mateix plànol, dins del 
municipi. 
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R.    Arquitectura Religiosa                    vermell 
E.    Arquitectura Pública o Semipública, Equipaments  blau 
A.I.     Arquitectura Industrial    lila 
R.U. Arquitectura Residencial Urbana   verd blau 
O.E.  Obres d’Enginyeria     groc 
R.R.  Arquitectura Residencial Rural   verd 
S. Elements Singulars     groc mostassa 
P.N. Parcs i Conjunts Naturals d’Interès      verd 
C.U. Conjunts Urbans d’Interès    gris 
J.A. Jaciments o Zones Arqueològiques.   taronja 
B.C.I.N. Béns Culturals d’Interès Nacional   Vermell 
 
 
FOTO IDENTIFICACIÓ: Foto general i representativa de l’element.  
 
 
 
SEGON BLOC:  
 
Recull conceptes que ajuden a conèixer la realitat física de l'element. Són els 
següents: 
 
DESCRIPCIÓ: Camp de text lliure. Descripció breu on es destaquen els aspectes 

o elements més interessants i la imatge urbana: des de la tipologia 
general a les formes externes, plantes, cobertes, formes d'obertures, 
tancaments del buits i elements de composició i materials (fusteria, 
baranes, reixes, tanques...) de façana, jardins i entorn immediat. 

 Interiors, si es coneix, amb l’explicació de la distribució funcional, de la 
decoració i del mobiliari, si és d'interès. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: Usos de l‘element al llarg de la seva història. 

 Original: ús per al qual va ser projectat l'edifici o element. 
 Actual: ús que se'n fa avui. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Valoració de l’estat global, segons els termes 

següents: bo, regular, dolent, ruïnós, amb l’explicació de les parts amb les 
lesions o desperfectes que s’hi poden apreciar externament. 

 
VALORACIÓ: Camp de text lliure. S’esmenta el valor urbanístic, l’arquitectònic, 

l’històric i l’artístic. La valoració dels elements en justifiquen la inclusió 
dins de l'Inventari. 

 
PROPOSTES: Camp de text lliure. Indicacions i suggeriments per al manteniment 

del bé inventariat, o elements que el distorsionen.  
  
FOTOGRAFIES: Imatges digitals actuals de l’element i detalls. Algunes inclouen 

fotografies dels plànols originals i/o fotografies antigues. 
 
 
 
TERCER BLOC:  
 
Comprèn les dades històriques i bibliogràfiques de l’element, el tècnic facultatiu i 
el promotor.  

 
DADES HISTÒRIQUES: Camp de text lliure. Breu referència biogràfica, si es 

coneix, del promotor o promotors de l'obra i de la seva activitat 
professional si és d'interès. Referències històriques i dades d'interès amb 
relació a l'edifici o element, bé siguin anteriors a la construcció, del procés 
de construcció o posteriors a aquesta. Breu referència biogràfica a l'autor 
(arquitecte, mestre d'obres, escultor, etc..) i relació d'altres obres d'interès 
a la vila o fora d'ella. Referència a l’evolució d’usos i als usuaris de les 
edificacions. Aquest apartat recull, també, les dades historiogràfiques 
relatives a l’edifici. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ Inclou les dades bibliogràfiques de referència 

específica a l'obra en estudi, indicades de forma resumida, i també la que 
conté fotografies d’èpoques passades.  

 Es relacionen els arxius, públics o privats, on hi ha plànols de l’edifici, així 
com les fonts documentals referents a l'obra o element, històriques 
(pergamins, testaments, memòries) o tècniques (estudis, informes 
diversos, llicències d’obra, etc.) 
Fonts orals: Informació obtinguda de testimonis personals.  

 
 
c) Plànols Resum d’elements inventariats. 
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Quan els elements estan en sòl urbà s’ha fet servir la base de sòl urbà i els 
plànols estan a escala 1 / 2.000, en el cas del nucli de Dosrius, i  1/ 2.500 en el 
cas del nucli de Canyamars. 
  
En els casos de sòl no urbanitzable, l’escala està a 1 /10.000. Donada l’extensió 
del terme municipal i per tal que els plànols fossin de la mateixa dimensió, s’ha 
partit el terme en quatre plànols on hi ha grafiats els elements en sòl no 
urbanitzable amb el seu número identificatiu i tramats segons la següent llegenda: 
 
R.    Arquitectura Religiosa                    vermell 
E.    Arquitectura Pública o Semipública, Equipaments  blau 
A.I.     Arquitectura Industrial    lila 
R.U. Arquitectura Residencial Urbana   verd blau 
O.E.  Obres d’Enginyeria     groc 
R.R.  Arquitectura Residencial Rural   verd 
S. Elements Singulars     groc mostassa 
P.N. Parcs i Conjunts Naturals d’Interès      verd 
C.U. Conjunts Urbans d’Interès    gris 
J.A. Jaciments o Zones Arqueològiques.   taronja 
B.C.I.N. Béns culturals d’interès Nacional   vermell 
 
 
 
d) Material fotogràfic. 
 
Comprèn fotografies en format digital, incorporades a les fitxes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
 
 
5.1. Marc jurídic per a la protecció i conservació del patrimoni 
arquitectònic  
 
- La Constitució espanyola, llei fonamental de l’Estat, aprovada el 27 de 

desembre de 1978. 
  
 Art. 46: Els poders públics tenen l’obligació de “garantir la conservació i 

de promoure l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels 
pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el règim 
jurídic i la titularitat”. 

 Art. 148.3, 16 i 22: Les Comunitats Autònomes poden assumir 
competències en matèria de: urbanisme, patrimoni monumental d’interès, 
vigilància i protecció dels seus edificis i de les seves instal·lacions. 

 Art. 149.1.1.28: L’Estat té competència exclusiva en matèria de defensa 
del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol contra l’exportació i 
l’espoliació. 

 
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 

18 de desembre. 
  
 Art. 9.5 i 9: La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en 

matèria de: patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, 
arqueològic i científic; i ordenació del territori, urbanisme i habitatge. 

 
Els instruments legals amb què compta l’Ajuntament de Dosrius per protegir i 
conservar aquest patrimoni són: 
 

- Decret de 22 d’abril de 1949, en referència als elements d’arquitectura 
militar i edificis fortificats. 
- Decret 571, de 14 de març de 1963, en referència als escuts i 
emblemes components d’una façana, a les creus de terme, etc. 
- La Llei del Patrimoni Cultural Català. Llei 9/1993, de 30 de setembre. 
- La Llei reguladora de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril (de 
l’Estat espanyol) 
- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret 2/2003 de 28 d’abril. 
- Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, Text Refòs 1997, 
aprovat l’1 d’abril de 1998. 
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- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Urbanisme 

 - Llei de 8/2005, de 8 de juny, de protecció, i de gestió i ordenació del 
Paisatge. 
 
 
5.2. Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius. Protecció sobre el 

Patrimoni 
 
Les Normes Subsidiàries distingeixen i qualifiquen el sòl urbà en diferents 
categories (A, B, C, D).  
 
-Zona B. Sòl Urbà, i D) Sòl No Urbanitzable. 
 
Les normes en el capítol VIII.- Condicions especifiques de la protecció 
d’elements d’interès històric, artístic o natural, preveuen una certa protecció 
d’un conjunt d’edificis, elements arqueològics i arbrat monumental, situats en el 
sòl urbà i en el sòl no urbanitzable. A partir d’aquí regula amb tres articles: 
 

Art. 95 Usos admissibles  
Art. 96 Obres als edificis d’interès 
Art. 97 Definició de les àrees de protecció 

 
Els edificis o elements protegits poden continuar amb el seu ús actual, o 
qualsevol dels admesos o compatibles a la zona on es situen. 
Les obres no permeten la transformació de la imatge exterior d’un edifici: es 
limiten dins el marc de la restauració, mantenint les característiques peculiars 
dels edificis amb especial atenció a l’elecció de materials.  
 
Es defineixen àrees de protecció. 
 
 
5.3. Consideracions sobre els possibles nivells de protecció dels edificis i 

elements de l’inventari del patrimoni  històric, arquitectònic i ambiental 
de Dosrius 

 
El patrimoni arquitectònic, en general, es pot classificar en les categories 
següents: 
 
A) Edificis o elements susceptibles de ser declarats Béns Culturals d’Interès 

Nacional (BCIN). 

B) Edificis o elements susceptibles de ser declarats Béns Culturals d’Interès 
Local (BCIL). 

C) Edificis o elements susceptibles de formar part de l’inventari dels Béns 
Integrants del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat de Catalunya 
(BIPCC), ja tinguin la declaració expressa de BCIN o BCIL, o bé formin part 
d’un CATÀLEG protegit per un Pla Especial, o bé formin part d’un Inventari 
d’Immobles. 

D) Edificis o elements que formen part de l’Inventari, només a títol d’informació 
i documentació (BIPCC). 

E) Edificis o elements CATALOGATS, la protecció dels quals està subjecta a 
una legalitat urbanística. 

F) Conjunts o ambients urbans, la protecció dels quals va lligada al 
planejament general. 

G) Zones d’expectativa Arqueològica (ZA) 
 
 
La protecció dels edificis o elements individualment tractats en l’Inventari cal 
matisar-la en relació al seu significat i qualitat constructiva en cada situació 
concreta, i per això, estarà referida a un dels nivells de protecció següents: 
 
Nivell I: Protecció dels edificis o elements de caràcter singular, els quals, pel 
seu gran valor arquitectònic o històric, haurien de ser considerats com a BCIN. 
En aquests edificis la protecció ha de ser total, i les actuacions de restauració 
no podran suposar alteracions en la seva tipologia estructural i formal.  
 
Cal tenir en compte que ja tenen la declaració de BCIN els elements següents:  

 
- Castells, torres de defensa, edificis agrícoles o residencials 

fortificats, edificis religiosos fortificats, ponts fortificats, ciutats amb 
recinte medieval emmurallat, forts aïllats amb baluards, ciutats amb 
recinte emmurallat amb baluards i forts fusellers, tots ells 
denominats Monuments d’arquitectura militar (Decret de 22 d’abril 
de 1949 i Llei del Patrimoni Cultural Català, de 30 de setembre de 
1993: Disposició Addicional Primera). 

 
- Escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, creus de 

terme i demés peces i monuments de característiques anàlogues, 
d’antiguitat de més de cent anys. (Decret 571/63, de 14 de març de 
1963, de la Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de 
Educación Nacional, B.O.30, i Llei del Patrimoni Cultural Català, de 
30 de setembre de 1993: Disposició Addicional Primera). 
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Nivell II: Protecció d’aquells edificis o elements de singular valor, que haurien 
de ser considerats com a BCIL (protegits des de la Llei de Patrimoni Cultural 
Català) o com a elements CATALOGATS (protegits des de la Llei 
d’Urbanisme), bé perquè conserven la seva fesomia original, bé perquè, tot 
conservant-la en els aspectes bàsics, han perdut la coherència unitària genuïna 
a causa d’intervencions sobre la construcció original, d’un procés de 
degradació o d’un canvi d’ús. En aquests edificis, les actuacions permeses 
serien les de restauració dels seus valors primitius mitjançant projectes unitaris 
de reforma i restauració. El grau de protecció, en el cas dels edificis, afectaria 
la composició i elements constitutius de façanes principals i secundàries 
visibles des del carrer, volums generals –és a dir, límits exteriors dels edificis–, 
cobertes, i aquells espais interiors que, en cada cas particular, tinguin un valor 
espacial i artístic, com ara vestíbuls, escales, sales nobles, torres; en el cas 
d’elements singulars (xemeneies de fàbriques, monuments commemoratius, 
capelletes de façana, fonts o altre tipus de mobiliari urbà), afectaria la 
construcció integral. 
 
Cal tenir en compte que han de tenir la consideració de BCIL: 
 

- Els jaciments arqueològics del terme municipal que hagin estat 
considerats com a espais de protecció arqueològica (Llei del 
Patrimoni Cultural Català, de 30 de setembre de 1993: Art. 17. 5, i 
Art. 46 a 53, i Decret 78/2002, de 5 de març, del departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
Nivell III: Edificis susceptibles d’ésser CATALOGATS, els valors dels quals 
resideix principalment en la seva estructura tipològica, exteriorment reflectida 
en la façana, i en la disposició dels elements comuns (vestíbuls i caixes 
d’escala), que serien les parts protegides, essent susceptible la resta de l’edifici 
d’actuacions de rehabilitació que mantinguin o revaloritzin els esmentats 
elements comuns. 
 
Nivell IV: Protegeix els edificis susceptibles d’ésser CATALOGATS, els valors 
dels quals es trobi fonamentalment en les façanes, per formar part d’un context 
d’edificacions tipològicament reiteratives que defineix un determinat ambient 
urbà o rural. En aquest cas, independentment de l’obra a realitzar, fins i tot la 
substitució total o parcial de l’edificació, caldrà mantenir els trets tipològics de 
les façanes en el nou projecte. 
 

Nivell V: Protegeix els elements d’interès que, d’una manera zonal o puntual, 
es trobin en els edificis que haurien de ser considerats com a BIPCC (arcs, 
llindes, elements escultòrics, paviments, vidrieres, elements ceràmics i pintures 
murals exteriors o interiors, etc.). Es protegirà únicament l’element o zona 
esmentats. En casos d’enderroc de l’edificació, caldrà incorporar-los en la de 
nova planta o, almenys, ser dipositats en llocs de protecció, com ara els 
museus. També caldrà documentar els elements, abans de l’enderroc, 
mitjançant aixecament de plànols, reportatges fotogràfics i una memòria 
descriptiva i històrico-artística. En aquests edificis és aplicable el Decret 571, 
de 14 de març de 1963, del Ministerio de Educación Nacional, i la Llei del 
Patrimoni Cultural Català, de 30 de setembre de 1993: Disposició Addicional 
Primera, pel que fa a la conservació de peces de valor artístic, heràldic, etc. 
 
ZA: Espais urbans o rurals que per la seva implantació antiga són susceptibles 
de contenir en el subsòl elements o jaciments d’interès arqueològic. Són 
considerats com a Zona d’expectativa Arqueològica. Qualsevol intervenció 
hauria d’anar precedida de sondeigs o exploracions arqueològiques.
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6. LLISTA D’ELEMENTS INVENTARIATS 
 
 
Els elements en color vermell estan inclosos a l’inventari – catàleg del Text Refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament municipal de Dosrius 1998 
 

   

 ARQUITECTURA RELIGIOSA  (R)  

   

I.R.01/001 Església parroquial de Sant Aciscle i Santa Victòria de 
Dosrius* (ID) Església, s/núm., plaça de l' 

I.R.02/002 Ermita de Sant Llop * (ID) Batlle, s/núm, veïnat 

I.R.03/003 Església parroquial de Sant Esteve  de Canyamars* (ID) Església, s/núm., plaça de l' 

I.R.04/004 Església parroquial de Sant Andreu del Far* (ID) El Far, veïnat 

I.R.05/005 Santuari del Corredor* (ID) El Far, veïnat 

   

 ARQUITECTURA PUBLICA -SEMIPÚBLICA, EQUIPAMENTS (E). 

   

I.E.01/006 Escorxador municipal Batlle, s/núm, veïnat 

I.E.02/007 Biblioteca Església, 5, plaça de l' 

I.E.03/008 Ajuntament Vell. Església, s/núm., plaça de l' 

I.E.04/009 El Sindicat i el Centre Parroquial  Mn. Jacint Verdaguer, 11-13, carrer 

I.E.05/010 CEIP el Pi de Dosrius Salvador Dalí, s/núm, carrer 

I.E.06/011 Ajuntament de Dosrius.  Sant Antoni, 1, carrer 

I.E.07/012 Antigues escoles de Dosrius.  Sant Llop,  8-10 , carrer 

I.E.08/013 Cementiri de Dosrius Ribot, s/núm., veïnat 

I.E.09/014 Alberg Mas Silvestre. Rimbles, 14, veïnat 

   

 ARQUITECTURA INDUSTRIAL (AI)  

   

I.AI.01/015 Indústria Polinex S.A. Carretera BV-510, Km 3,1 

I.AI.02/016 Ruïnes del Molí de can Terrades Carretera BV-510  

I.AI.03/017 Torre de les Aigües* (ID)  Maspi, veïnat 

I.AI.04/018 Manufactures Canyamars Camí del Pou del Glaç, s/núm, carrer 

I.AI.05/019 El Molinot. Camí del Pou del Glaç, s/núm, carrer 

   

 ARQUITECTURA RESIDENCIAL URBANA (RU)  

   

I.RU.01/020 Ca l'Aiandro Església, 3, plaça de l' 

I.RU.02/021 Casa La Bomba Espanya, 1, plaça d' 

I.RU.03/022 Can Llarg Espanya, 2, plaça d' 

I.RU.04/023 Can Toribio Espanya, 3, plaça d' 

I.RU.05/024 Can Mauri  Espanya, 7, plaça d' 

I.RU.06/025 Can Dama Espanya, 9, plaça d' 

I.RU.07/026 Ca la Marina de can Pau d'en Mateu Espanya, 10, plaça d' 

I.RU.08/027 Cal Ferrer.  Espanya, 4, plaça d' 

I.RU.09/028 La Bomba  Geimir, s/núm, veïnat 

I.RU.10/029 Can Jeroni  Geimir, s/núm, veïnat 

I.RU.11/030 Ca la Guinardona  Lluís Moret, 1-3, carrer 

I.RU.12/031 Ca la Marina de can Gabarra  Lluís Moret, 11, carrer 

I.RU.13/032 La Casa Vermella  Marquès Castelldosrius, 2-4, carrer 

I.RU.14/033 Cal Senyorito Maspí, 9, veïnat 

I.RU.15/034 Can Roca.  Mn. Jacint Verdaguer, 5, carrer 

I.RU.16/035 Can Fàbregues. Mn. Jacint Verdaguer, 7, carrer 

I.RU.17/036 Can Casarramona.  Mn. Jacint Verdaguer, 9, carrer 

I.RU.18/037 Can Casellas Mn. Jacint Verdaguer, 19, carrer 

I.RU.19/038 Masia de ca la Bonamossa (ID) Pau Casals, 2-4, carrer 

I.RU.20/039 Can Peret Pau Casals, 7, carrer 

I.RU.21/040 Can Serra. Pujada del Castell,  3, carrer 

I.RU.22/041 Masia de cal Sec Pujada del Castell, 21, carrer 

I.RU.23/042 Can Vergés I cal Rei Pujada del Castell, 23, carrer 

I.RU.24/043 Masia ca l’Albert Pujada del Castell,  26, carrer 

I.RU.25/044 Masia de cal Xino Pujada del Castell,  s/núm., carrer 

I.RU.26/045 Can Gabarra.  Rials, 4, carrer 

I.RU.27/046 Masia de can Tarau Ribot, 4, veïnat 

I.RU.28/047 Cal Raio Sant Aciscle i Santa Victòria, 2 , carrer 

I.RU.29/048 Cal Mosso Sant Aciscle i Santa Victòria, 4 , carrer 

I.RU.30/049 Can Vallmajor* (ID) . Sant Aciscle i Santa Victòria, s/núm. , 
carrer 

I.RU.31/050 Masia de can Net* (ID) Sant Antoni, 5, carrer 
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I.RU.32/051 Casa Carmona Can Valls, parcel·la 5, urbanització 

I.RU.33/052 Casa Estaun  Can Valls, parcel·la 6, urbanització 

I.RU.34/053 Casa Herrera Can Valls, parcel·la 16, urbanització 

I.RU.35/054 Casa Sagué Can Valls, parcel·la 9, urbanització 

I.RU.36/055 Casa Traveria Can Valls, parcel·la 24, urbanització 

I.RU.37/056 La Rectoria Vella Sant Antoni, 5 , carrer 

I.RU.38/057 Can Roqueta Sant Llop, 12, carrer 

I.RU.39/058 Casa Flo Camí de la Creueta, 3, carrer 

I.RU.40/059 Casa Recoder Camí de la Creueta, 5, carrer 

I.RU.41/060 Casa Raventós Camí de la Creueta, 7, carrer 

I.RU.42/061 Masia de can Canyamars* (ID) Can Canyamars, urbanització 

I.RU.43/062 Ruïnes de la masia de can Feliu Can Canyamars, urbanització 

I.RU.44/063 Masia de cal Pegaire Can Canyamars, núm. 20 urbanització 

I.RU.45/064 Masia de can Ponarius. Can Canyamars, urbanització 

I.RU.46/065 Masia de can Sus Can  Canyamars, núm. 21 urbanització 

I.RU.47/066 Masia de can Figueres Can Figueres, 18-20 avinguda 

I.RU.48/067 La Rectoria de Canyamars Església, s/núm., plaça de l' 

I.RU.49/068 Les cases blaves  Major, 10-12, carrer 

I.RU.50/069 Can Pelegrí  Major, 16, carrer 

I.RU.51/070 Masia de ca n’Homs* (ID) Major, 35, carrer 

I.RU.52/071 Ca la Miguelita   Major, 50, carrer 

I.RU.53/072 Ca la Sèbia  Major, 52, carrer 

I.RU.54/073 Cal Carnisser. Major, 72.74, carrer 

I.RU.55/074 Can Pifanyo Sant Esteve, 2, carrer 

I.RU.56/075 Can Llibre del carrer Sant Esteve 8-10, carrer 

I.RU.57/076 La Barberia   Sant Josep, 2, carrer 

I.RU.58/077 Edifici d’habitatges de Can Piqué Sant Josep, 6-8-10, carrer 
   
 OBRES D’ENGINYERIA  (OE)  

   

I.OE.01/078 Pont de l’entrada a Dosrius. Carretera B-510 

I.0E.02/079 Edifici de la mina de les aigües  Maspi, veïnat 

I.0E.03/080 Conjunt  de galeries, barratges i aqüeducte de la SGAB.  Batlle, Nucli urbà dosrius, Ribot, Geimir 

   

 ARQUITECTURA RESIDENCIAL RURAL (RR)  

   

I.RR.01/081 Masia de can Batlle* (ID) Batlle, 1, veïnat 

I.RR.02/082 Masia de can Gabarra* (ID)  Batlle, 3, veïnat 

I.RR.03/083 Masia de can Valls Batlle, 7, veïnat 

I.RR.04/084 Masia de ca l’Estapé Batlle, 9, veïnat 

I.RR.05/085 Masia de can Bigues Batlle, 11, veïnat 

I.RR.06/086 Masia de cal Coix Batlle, s/núm, veïnat 

I.RR.07/087 Masia de cal Guinardó Batlle, 6, veïnat 

I.RR.08/088 Masia de can Pinsana Batlle, 10, veïnat 

I.RR.09/089 Masia de can Terrades de la Nit Batlle, s/núm., veïnat 

I.RR.10/090 Masia de can Terrades del Molí* (ID) Ribot, s/núm, veïnat 

I.RR.11/091 Masia de can Geimir* (ID) Geimir, 1, veïnat 

I.RR.12/092 Masia de ca l'Arenys Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.13/093 Ruïnes de la masia de cal Barraquer. Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.14/094 Masia de cal Carreter Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.15/095 Masia de la Casa Nova Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.16/096 Masia de can Cot Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.17/097 Masia de ca n'Homs de Manyans. Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.18/098 Masia de can Martorell Geimir, 20, veïnat 

I.RR.19/099 Masia de can Nogueres de Manyans Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.20/100 Ruïnes de la masia de can Pepes. Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.21/101 Masia de can Poc Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.22/102 Can Pol Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.23/103 Masia de can Santpare Geimir, 10, veïnat 

I.RR.24/104 Masia de can Salvi Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.25/105 Masia de can Selva Geimir, 22, veïnat 

I.RR.26/106 Ruïnes de la masia de can Vador Bigues Geimir, s/núm, veïnat 

I.RR.27/107 Masia de can Ribot Ribot, 3, veïnat 

I.RR.28/108 Masia de cal Carinyo Padró, veïnat 

I.RR.29/109 Masia de can Cames Padró, veïnat 

I.RR.30/110 Masia de can Cases Padró, veïnat 
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I.RR.31/111 Masia de can Cassi Padró, veïnat 

I.RR.32/112 Masia de can Galzeran  Padró, veïnat 

I.RR.33/113 Masia de can Lleuger Padró, veïnat 

I.RR.34/114 Masia de can Mateu Pagès Rupit, veïnat 

I.RR.35/115 Masia de can Nogueres  Padró, veïnat 

I.RR.36/116 Masia de can Pau Padró, veïnat 

I.RR.37/117 Masia de can Petel  Padró, veïnat 

I.RR.38/118 Masia de can Rosa  Padró, veïnat 

I.RR.39/119 Masia de can Rovira Padró, veïnat 

I.RR.40/120 Ruines de can Tixés Padró, veïnat 

I.RR.41/121 Masia de can Vador Joanet Padró, veïnat 

I.RR.42/122 Masia de can Vidal  Padró, veïnat 

I.RR.43/123 Masia de Can Gel* (ID) Rimbles, 1, veïnat 

I.RR.44/124 Masia de can Brugueràs* (ID) Rimbles, veïnat 

I.RR.45/125 Ruïnes de la masia de can Cuní de la Brolla Rimbles, veïnat 

I.RR.46/126 Masia de can Guitart Rimbles, veïnat 

I.RR.47/127 Masia de can Maltes Rimbles, veïnat 

I.RR.48/128 Masia de can Marc Rimbles, veïnat 

I.RR.49/129 Masia de can Mateu de les Burres Rimbles, veïnat 

I.RR.50/130 Masia de can Miquel Rimbles, 8, veïnat 

I.RR.51/131 Masia de can Llibre de Pagès (ID)  Rimbles, veïnat 

I.RR.52/132 Ruïnes de la masia de cal Rei Rimbles, veÏnat 

I.RR.53/133 Masia de can Rimbles* (ID) Rimbles,  , veïnat 

I.RR.54/134 Masia de can Rogent* (ID) Rimbles, veïnat 

I.RR.55/135 Masia de can Cot Rupit, veïnat 

I.RR.56/136 Masia de can Cunit  Rupit, 8, veïnat 

I.RR.57/137 Masia de ca l’Estevenet Rupit, veïnat 

I.RR.58/138 Ruïnes de la masia de ca l’Eugasser Rupit, veïnat 

I.RR.59/139 Masia de can Joan Sabé Rupit, veïnat 

I.RR.60/140 Ruïnes de la masia de can Martra Rupit, veïnat 

I.RR.61/141 Masia de can Pau de la Rosa Rupit, veïnat 

I.RR.62/142 Masia de cal Ranco Rupit, 13, veïnat 

I.RR.63/143 Masia de can Rius  Rupit, 11, veïnat 

I.RR.64/144 Masia de Rupit  Rupit, 17,  veïnat 

I.RR.65/145 Masia de can Sabé Rupit, veïnat 

I.RR.66/146 Masia de can Sarandico  Rupit, veïnat 

I.RR.67/147 Masia de can Vallalta Rupit, veïnat 

I.RR.68/148 Masia de can Pruna Can Pruna,  carrer 

I.RR.69/149 Masia de ca l’Arenes* (ID)  El Far, veïnat 

I.RR.70/150 Masia de can Bernat El Far, veïnat 

I.RR.71/151 Masia de can Bosc* (ID)  El Far, veïnat 

I.RR.72/152 Masia de can Brunet El Far, veïnat 

I.RR.73/153 Masia de can Carreres  El Far, veïnat 

I.RR.74/154 Ruïnes de la masia de la Casanova El Far, veïnat 

I.RR.75/155 Masia de can Farrerons  El Far, veïnat 

I.RR.76/156 Masia del Forn del Vidre  El Far, veïnat 

I.RR.77/157 Masia de can Guinart* (ID) El Far, 16, veïnat 

I.RR.78/158 Ruïnes de la masia de can Gregori El Far, veïnat 

I.RR.79/159 Masia de can Miloca El Far, veïnat 

I.RR.80/160 Ruïnes de la masia de can Polaina El Far, veïnat 

I.RR.81/161 La Rectoria del Far El Far, veïnat 

   

 ELEMENTS SINGULARS (S)  

   

I.S.O1/162 Creu de Terme de Dosrius.  Carretera B-510, Km.3 

I.S.O2/163 Creu de terme de Canyamars Major, s/núm, carrer 

I.S.O3/164 Creu del camí de la Creueta Camí de la creueta, s/núm. 

I.S.O4/165 Creu de Rupit Rupit, veïnat 

I.S.O5/166 Creu del Far  El Far, veïnat 

I.S.O6/167 Ruines del pou del Glaç de can Bosc El Far,   veïnat 

I.S.O7/168 Pou del Glaç de Canyamars / can Galzeran * (ID) Camí del Pou del Glaç, s/núm, carrer 

I.S.O8/169 Ruines del pou del Glaç de can Gel* (ID) Rimbles, veïnat 

I.S.O9/170 Ruines del pou del Glaç de can Farrerons El Far, veïnat 

I.S.10/171 Safareig i pou can Terrades del Molí Carretera BV-510 

I.S.11/172 Safareig del Comú* (ID). Sant Isidre, s/núm, carrer 

I.S.12/173 Safareig d’en Mandri. Carretera BV-5101, Km. 
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I.S.13/174 Safareig i font  d’en Jeroni Geimir, s/núm, veïnat 

I.S.14/175 Ruines del safareig de les Diviues. Geimir, s/núm, veïnat 

I.S.15/176 Safareig de la Resclosa de Dalt Geimir, s/núm, veïnat 

I.S.16/177 Safareig de la Resclosa de Baix. Geimir, s/núm, veïnat 

I.S.17/178 Bassa – Safareig i font de n’Homs i feixes Major, s/núm, carrer 

I.S.18/179 Safareig de la Quintana Quintana, s/núm., carrer 

I.S.19/180 Safareig de la Quintana de can Nogueres Padró, veïnat 

I.S.20/181 Safareig de la Barca  Camí del Pou del Glaç, s/núm, carrer 

I.S.21/182 Bassa de can Massuet Can Domingo, s/núm, carrer 

I.S.22/183 Safareig - Bassa de ca l'Arenes El Far, veïnat 

I.S.23/184 Rescloses de ca l'Arenes - Sot del Fangar El Far, veïnat 

I.S.24/185 Font del Sot. Ribot, veïnat 

I.S.25/186 Font de Sant Nicolau. Geimir, s/núm, veïnat 

I.S.26/187 Font de la Plaça.  Espanya, s/núm., plaça d' 

I.S.27/188 Font de Sant Sebastià.  Pau Casals, s/núm., carrer 

I.S.28/189 Font de la plaça Esteve Albert Esteve Albert, s/núm, plaça 

I.S.29/190 Font de la plaça de can Torres Pl Can Torres - Salvador Dalí 

I.S.30/191 Font de la Moreneta. Rimbles, veïnat 

I.S.31/192 Font de n’Homs.  Rimbles, veïnat 

I.S.32/193 Font dels Avellaners o Pericons Rimbles, veïnat 

I.S.33/194 Font del Mal Pas.  Rupit, veïnat 

I.S.34/195 Font de la Salut de Can Vallalta  i font del Sot de Parells Rupit, veïnat 

I.S.35/196 Font pública de Canyamars.  Sant Esteve, s/núm, carrer 

I.S.36/197 Font del Ferro El Far, veïnat 

I.S.37/198 Font del Grèvol.   El Far, veïnat 

I.S.38/199 Font del Pare Jaume  El Far, veïnat 

I.S.39/200 Mina de Cul de Vaca i safareig i font de la Rossellona El Far, veïnat 

I.S.40/201 Font de la Roca de l'Aigua El Far, veïnat 

I.S.41/202 Font d'en Pagès Rupit, veïnat 

I.S.42/203 Arcades de la riera de Rials. Maspí, ,veïnat 

I.S.43/204 Pont de Vaca. Pujada del Castell, s/núm., carrer 

I.S.44/205 Castells i boles granítiques   Per tot el terme municipal 

I.S.45/206 Esquei del Campàs o "d'Itaca" El Far, veïnat 

I.S.46/207 Roques del Nyacapà El Far, veïnat 

I.S.47/208 Roques dels Lladres El Far, veïnat 

I.S.48/209 Roques del Pare Jaume  El Far, veïnat 

I.S.49/210 Roques de Mataró El Far, veïnat 

I.S.50/211 Esqueieres d'en Rogent  Rimbles, veïnat 

I.S.51/212 Roques de l’Hostal de la Maria Bruta  Rimbles, veïnat 

I.S.52/213 Pedra de la Ferradura Rupit, veïnat 

I.S.53/214 Conjunts de roques del solell del corredor El Far, veïnat 

I.S.54/215 Roca del Diable El Far, veïnat 

I.S.55/216 Pi de la Teula* (ID) Carretera de Llinars 

I.S.56/217 Pi d’en Gallifa* (ID) Geimir, veïnat 

I.S.57/218 Arbreda de Roures de can Jeroni. Geimir, veïnat 

I.S.58/219 Arbreda de Plàtans de l’entrada a Dosrius.  Glorieta de Catalunya i Rials, plaça i 
carrer 

I.S.59/220 Lledoner de can Munné  Maspí, veïnat 

I.S.60/221 Pi del Veïnat Maspí. Maspí, veïnat 

I.S.61/222 Arbredes d'Alocs de la Riera de Canyamars i de Dosrius. Veïnat  Rimbles i Veïnat Geimir 

I.S.62/223 Arbreda de Plàtans del Mosquit i d’en Rigau. Maspí, veïnat 

I.S.63/224 Arbreda de Plàtans de Sant Llop Batlle, veïnat 

I.S.64/225 Pollancres del Safareig de n’Homs* (ID) Major, s/núm, carrer 

I.S.65/226 Arbreda d’alzines i roures del camí del Pou del Glaç Camí del Pou del Glaç, s/núm, carrer 

I.S.66/227 Àlber de Canyamars.  Padró, veïnat 

I.S.67/228 Pi de les Fontetes   Rupit, veïnat 

I.S.68/229 Alzina de can Farrerons* (ID) El Far, veïnat 

I.S.69/230 Gatell de ca l’Arenes* (ID) El Far, veïnat 

I.S.70/231 Pi Gros de can Bernat  El Far, veïnat 

I.S.71/232 Pins grossos del can Pere Lloret  Rupit, veïnat 

I.S.72/233 Nespler de ca l'Arenes El Far, veïnat 

I.S.73/234 Verneda del torrent del Molinot o torrent de can Mora El Far, veïnat 

I.S.74/235 Verneda del torrent de Rupit Rupit, veïnat 

I.S.75/236 Verneda de la riera del Far El Far, veïnat 

I.S.76/237 Alzinar gros de la serra Fontanella Rupit, veïnat 

I.S.77/238 Pineda de Pinassa  del Corredor El Far, veïnat 

I.S.78/239 Pineda de pi roig  del Corredor El Far, veïnat 
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I.S.79/240 Pineda de pi roig  del Montalt Rupit, veïnat 

I.S.80/241 Pedra termenera del Pi d'en Buac  Rupit, veïnat 

I.S.81/242 Captura de torrents de les Passadores - Cau dels Teixons El Far, veïnat 

I.S.82/243 Sot del Fangar El Far, veïnat 

I.S.83/244 Camins Rals i camins rurals  

   

 PARCS NATURALS I CONJUNTS NATURALS D’INTERÉS (PN) 

   

I.PN.01/245 Parc Natural del Corredor   

 
   

 CONJUNTS URBANS D’INTERÈS (CU)  

   

I.CU.01/246 
Casc antic de Dosrius   

I.CU.02/247 Casc antic de Canyamars  

   

 JACIMENTS ARQUEOLÒGICS (JA)  

   

I.JA.01/248 A-1 – Cau de la Serra Polsaruda (Montalt 2.3)* (ID) Rimbles, veïnat 

I.JA.02/249 A-2 – Jaciment arqueològic de Can Sus.* (ID) Can Canyamars, urbanització 

I.JA.03/250 A-3 – Jaciment arqueològic de Les Pedreres d’en Bosc* (ID) El Far, veïnat 

I.JA.04/251 A-4 – Jaciment arqueològic Necròpolis del Bataller* (ID) Rimbles, veïnat 

I.JA.05/252 Jaciment arqueològic Menhir de la Costa de can Martorell Geimir, s/núm, veïnat 

I.JA.06/253 A-6 – Jaciment arqueològic de Les Planes* (ID) El Castell, veïnat 

I.JA.07/254 A-7 – Jaciment arqueològic Davant de can Figueres* (ID) Can Canyamars, urbanització 

I.JA.08/255 A-8 – Jaciment arqueològic La Torre del Bell-lloc* (ID) El Far, veïnat 

I.JA.09/256 A-9 – Jaciment arqueològic de Can Terrades del Molí* (ID) Ribot, veïnat 

I.JA.10/257 A-10 – Jaciment arqueològic de la Muntanya del Castell de 
Dosrius* (ID) El Castell, veïnat 

I.JA.11/258 A-11 – Jaciment arqueològic de la Muntanya del Montalt* (ID) Rupit, veïnat 

I.JA.12/259 A-12 – Cova Sepulcral de la Costa de can Martorell* (ID) Geimir, s/núm, veïnat 

I.JA.13/260 La Pedra Llarga  Rupit, veïnat 

I.JA.14/261 Dolmen de ca l'Arenes –I- El Far, veïnat 

I.JA.15/262 Dolmen de ca l'Arenes-II El Far, veïnat 

I.JA.16/263 Jaciment arqueològic de la  Balmeta Rimbles, veïnat 

I.JA.17/264 Jaciment arqueològic de L'Avenc Rimbles, veïnat 

I.JA.18/265 Jaciment arqueològic del Mirador Rimbles, veïnat 

   

 BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL (BCIN)  

   

I.BCIN.01/266 Ruïnes del Castell de Dosrius.  El Castell, veïnat 

 
 
 

* * * 
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7. EVOLUCIÓ URBANA DE DOSRIUS 
 
7.1. Els nuclis i veïnats que integren el municipi de Dosrius 
 
L’actual municipi de Dosrius està integrat pels nuclis de Dosrius, Canyamars i 
El Far, que corresponen a les antigues parròquies de Sant Aciscle i Santa . 
Victòria, Sant Esteve i Sant Andreu, respectivament, a partir de les quals es va 
anar formant un nucli de població, concentrat o bé dispers en masies.  
 
El nucli dispers el constitueixen uns noranta masos, agrupats en veïnats, que 
sovint porten el nom de les masies més importants, sigui per la grandària o per 
l’antiguitat de les mateixes. Per nuclis, aquests veïnats són: 
 
A Dosrius:  

 
Veïnat Geimir:  Comprèn un grup de masies 
disperses pel territori i situades a la vessant 
esquerra de les rieres de Dosrius i de 
Canyamars. Va des de la masia de can Geimir 
fins a la de can Selva. Bàsicament, aquest 
veïnat ha substituït els que antigament 
s’anomenaven Veïnat de Sant Llop i Veïnat de 
Manyans1. 
 

Veïnat Batlle: Comprèn les masies situades a la vessant dreta de la riera de 
Canyamars, que es troben a banda i banda de la carretera BV-5101. Va des de 
la masia de can Batlle fins a la de can Terrades de la Nit. Tot i que amb 
algunes excepcions, bàsicament comprèn les masies que a mitjan segle XIX 
estaven situades al Veïnat Estaper.  
 
Veïnat Ribot: Comprèn les masies de can Terrades del Molí, can Ribot i can 
Tarau. 
 
A Canyamars:  
 
Veïnat Padró: Comprèn un nombre considerable de 
masies, bàsicament les situades al nord de 
l’església de Canyamars i altres de disperses. Per 
tant, es tracta d’un veïnat escampat, que no segueix 
                                                           
1 Arxiu Històric Municipal de Dosrius (AHMD). Registre de retolació de carrers i numeració de 
cases, durant el quinquenni 1860-1865. C- 126 AV 

una correlació geogràfica clara i que engloba els que antigament s’havien 
anomenat Veïnat de la Plana i Veïnat de l’Església de Canyamars.   
 
Veïnat Rupit:  Situat en una vall tancada, seguint el curs de la riera Rupitera i al 
llarg del camí anomenat de Rupit. Va des del Pou del Glaç de Canyamars fins a 
la Creu de Rupit. Comença amb la masia de can Sarandico i acaba amb el mas 
Rupit.   
 
Veïnat Rimbles: Situat en una vall molt més oberta, seguint el curs de la riera 
de can Rimbles, a banda i banda de la mateixa, al llarg del camí que va de can 
Gel fins a la font del Mal Pas. Comença amb la masia de can Gel i acaba amb 
la de can Brugueràs. 
  
En el Far: 
 
Actualment es tracta d’un únic veïnat, que engloba els que antigament s’havien 
anomenat Veïnat de l’església d’Alfar i Veïnat de Rials d’Alfar, que comprèn 
gairebé totes les masies que han arribat fins als nostres dies. 
 
Molts d’aquests masos es van assentar en llocs propers a importants vies de 
comunicació, camins rals o camins rurals, que han arribat a ser les actuals 
carreteres o vials principals. Un exemple el trobem en les masies del veïnat 
Batlle, situades a banda i banda de l’actual carretera que va de Dosrius a 
Canyamars; o les del veïnat Rupit, situades a ambdós costats del camí que va 
des de Canyamars fins a Rupit i d’aquí a Sant Vicenç de Montalt o Arenys de 
Munt; o les masies del Veïnat Rimbles, situades al camí que va de can Gel a la 
font del Mal Pas i d’aquí a Sant Andreu de Llavaneres o Mataró; o les masies 
del Far, situades en el camí que va des de can Guinart fins al Santuari del 
Corredor i d’aquí fins a Vallgorguina. 
 
Actualment, però, alguns masos es troben engolits per les urbanitzacions que 
s’han anat construint; aquests serien els casos de can Canyamars, can Sus, cal 
Pegaire, can Ponarius i les ruïnes de can Feliu, que els trobem formant part de 
la urbanització de Can Canyamars i que, els quatre darrers, abans pertanyien 
al veïnat de la Plana de Canyamars. El mateix passa amb la masia de can 
Figueres, que forma part de la urbanització Can Figueres, o la masia de can 
Pruna de Can Massuet-El Far, que passà a formar part de la urbanització, ara 
nucli urbà. 
 

 Al mateix temps, cal tenir en compte que durant els darrers cinquanta anys 
alguns masos han estat abandonats i es troben en estat ruïnós o han 
desaparegut. Les masies de cal Barraquer, can Pepes i can Vador Bigues, a 
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Dosrius; les de can Cuní, can Feliu, can Martra, can Ponarius, cal Rei i can Tixés, 
a Canyamars, i les de la Casanova, can Gregori i can Polaina, del Far, serien 
exemples representatius d’aquesta degradació o desaparició. D’altres han estat 
enderrocades per construir-hi urbanitzacions. La masia de can Massuet seria 
un exemple d’aquesta transformació.  
 
Tots aquests masos van representar la base d’una economia fonamentada en 
l’agricultura, en la que el mas, entès com un conjunt d’explotació agrària, n’era 
el centre. El mas, que era la casa del pagès, estava format, també, per unes 
elementals construccions auxiliars i les terres. 
 
De fet, l’hàbitat de tipus dispers, que a Dosrius es va veure afavorit per diversos 
factors, com ara l’accessibilitat, l’existència de bona terra i l’existència de molta 
aigua, és el que caracteritzà el món rural de Catalunya fins a l’adveniment de 
l’anomenada “revolució industrial” i, en el cas de Dosrius, fins als anys 
cinquanta del segle XX. 

7.2. Antecedents prehistòrics: 
 
Períodes paleolític i neolític: 
 

Vestigis, troballes i  restes: 
 

A tota la Serralada Litoral, del paleolític i mesolític, només s’han trobat 
materials  esparsos superficials i descontextualitzats.  
 
També a Dosrius s’han trobat restes paleolítiques fora del seu context 
originari . Així, al poblat ibèric del Far, actualment dins el terme municipal 
de Llinars del Vallès, en una sitja s’hi trobaren palets de riu pintats, 
atribuïts a una tradició de l’azilià francès (Ribas, 1952). 
 
Del neolític antic (entre 5500 i 3500 anys aC) es troben, a Canyamars, a 
la serra Polsaruda, els abrics o rocams: l’Avenc i el Mirador (a la vessant 
sud del turó de Castellar), i la Necròpolis del Bataller, inclosa dins la 
cultura dels sepulcres de fossa (3300-2700 aC), i al Far, el Dolmen de ca 
l’Arenes i els rocams de les Pedreres d’en Bosch .  
 
Del neolític mig (3300 – 2700 aC), el Menhir de la Costa de Can 
Martorell, a Dosrius, i el menhir de la Pedra Llarga, a la Serra Fontanella, 
al Corredor. Al final del neolític mig conviuen la cultura de sepulcres de 
fossa i la nova cultura megalítica, que perdura fins al bronze inicial (1800 
– 1100 aC). 
   

Del calcolític (2200 – 1800 anys aC) 
l’enterrament col·lectiu de la Cova 
sepulcral de la Costa de can Martorell, 
a Dosrius, la importància del jaciment 
rau en tres aspectes: el tipus de 
sepulcre, la gran quantiat de persones 
inhumades, entre 160 i 200 individus i la 
singularitat i homogeneïtat del material 
arqueològic recuperat, compost 
bàsicamnet per 68 puntes de fletxa de 
sílex. Tot això el fa únic a Catalunya i 
gran part dels territoris veïns. 

 
Del bronze final – ferro inicial (1100 – 600 aC) es troben, a Canyamars, 
(M. Ribas, 1994), can Lleuger (un cau format per grans roques amb 
aspecte de dolmen, on hi aparegueren ceràmica feta a mà, engrunes de 
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metall i ossos humans), així com un catau format per grans roques amb 
ceràmica hallstàttica, i una fíbula de bronze. A la serra Polsaruda, els 
rocams M-1 (Montalt 1), M-2 (Montalt 2) amb “La Coveta”, “La cova d’en 
Vicenç” i “La cova d’en Pere”, i els abrics:  el Cau , el Mirador i la 
Balmeta, amb materials datats del bronze final.  
 
Altres troballes soltes, localitzades en superfície i fora d’un context 
concret, són les següents:  
A Dosrius, destral polimentada (Bosch Gimpera, 1919, M. Ribas, 1962). 
En el Far: destral polimentada, així com ceràmica decorada amb cordons 
i incisions fetes amb punxó, pedres arrodonides, ullals de senglar. També 
restes d’ossos humans acompanyats de ceràmica feta a mà decorada 
amb cordons (Ribas, 1952, 1964). 
També al Far: a can Bosc: un ganivet de sílex i un fragment de pissarra 
polimentada amb dos forats (Ribas 1964), i als Roquers dels Frares (el 
Corredor): fragments de sílex, ceràmica feta a mà, tant llisa com 
decorada (Ribas 1964). 
A Canyamars, a can Llibre: dos vasos hemiesfèrics fets a mà al peu d’un 
marge (Ribas 1964); i a les Esqueires d’en Rogent: material ceràmic fet a 
mà, escampat (Ribas, 1994). 
 
Funcionalitat: 

 
La majoria dels vestigis trobats a Dosrius, des del paleolític fins a l’edat 
del ferro, són rocams naturals sense estructures artificials adossades i 
estan en la cota topogràfica dels 200 metres sobre el nivell de mar. A 
més, s’ubiquen en punts enlairats i només uns pocs es localitzen a les 
valls del terme municipal.  
  
L’aprofitament dels rocams per part de l’home al llarg de la història és 
una constant encara vàlida avui en dia. A la Serralada litoral es troben 
grans volums de roques i castells granítics que poden formar espais 
interns aprofitables per a l’aixopluc, habitatge o lloc d’explotació.  
 
Fins fa poc no s’havia confirmat de manera ferma la manipulació dels 
rocams per l’home prehistòric. Així, part dels vestigis que es troben a 
l’entorn de Canyamars eren rocams treballats per la mà de l’home. Uns 
pocs tenien murets de tancament (can Sus, el Rocar, can Cases), 
d’altres, senyals de poliment (can Sus, can Figueres), i dos d’ells tenien 
murs propers considerats per la historiografia com d’origen iber (can 
Lleuger i can Petel). 

 
Hi ha un petit grup de vestigis que consisteixen en lloses treballades per 
l’home, que van estar col·locades intencionadament en un lloc (turó 
Castellar, can Rogent i la Cova Sepulcral de la Costa de Can Martorell). 
Aquests elements són ben diferents i pertanyen a períodes també 
diferents, però tenen en comú que es troben en llocs d’enterrament. 
 
 
 
Ubicació i població:  
 
A Canyamars, la vall de can Rimbles està plena de vestigis prehistòrics. 
Ara bé, mentre que en els cims dels turons de la Serra Polsaruda no 
s’han trobat, fins ara, enterraments, sinó llocs d’hàbitat, a la zona baixa 
de la vall, en canvi, hi ha força vestigis funeraris.  
 
A la vall de Canyamars, a l’enlairada plana de can Sus i a la zona 
propera anomenada el Rocar, s’han trobat restes d’hàbitat, i davant de 
can Figueres, en la zona baixa de la vall i prop de la riera, restes 
d’inhumació. 
 
Al Far, a la serralada del Corredor, en el solell i en els llocs enlairats, 
s’han trobat els abrics de les pedreres d’en Bosch,  i a la baga i en cotes 
molt més baixes, els dòlmens de  ca l’Arenes I i ca l’Arenes II.  
 
A la vall de Dosrius hi ha la Cova Sepulcral de la Costa de Can Martorell, 
situada a baix de la vall, i en la vessant oposada, en la muntanya del 
Castell, indicis d’ abrics i/o caus a les Planes. 
 
L’existència i ubicació d’aquests vestigis indica la predilecció de l’home 
prehistòric per ocupar els llocs enlairats i solells com a hàbitat, i les zones 
més baixes i bagues per a l’enterrament.  
 
El nombre d’individus que podien viure en el que avui és el terme 
municipal de Dosrius durant l’època prehistòrica és incalculable. Ara bé, 
hi ha una dada significativa: la troballa, a Dosrius, de la Cova Sepulcral 
de la Costa de Can Martorell, del perídode calcolític, amb restes de 160 – 
200 persones, que indica un poblament important del territori.  
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7.3.  Els ibers i l’època romana: 
 
La presència dels ibers està documentada a:  
 
Canyamars: a Can Sus, M. Ribas 1952, 1964, es va trobar ceràmica 
ibèrica a mà i a torn, i dos fragments d’àmfora itàlica. Al turó de Castellar, 
la bibliografia parla de tombes que es cataloguen com a ibèriques; també 
es parla de ceràmica ibèrica a prop de can Rogent.  
 
Dosrius: al lloc on hi ha les restes del castell medieval. La bibliografia ha 
recollit el lloc com a possible ubicació d’un poblat ibèric; de tota manera, 
no hi ha evidència de l’existència real d’un jaciment ibèric. A les Planes, 
prop de can Soliva, abans can Margenat, M. Ribas (1952), parla de 
troballes de ceràmica ibèrica a torn i a mà, àmfora itàlica, italo - campana 
i cartaginesa. 

 
El Far: al nord de can Bosc, on hi havia la Torre de Bell-loch, J. Estrada 
(1969) assenyala l’existència d’un petit hàbitat ibèric. La referència és 
molt vaga i en no haver-hi restes, fa dubtosa l’existència d’aquest 
jaciment. 

  
De la presència romana (218 aC – 476 dC) s’han documentat restes a: 
 
Dosrius: a can Terrades del Molí. Així, J. Nonell (1972) va trobar restes al 
turó de can Ribot. M. Ribas (1964), a l’est de la masia, va trobar “dues 
parets molt trossejades i fragments de paviment”,  i parla de dos dipòsits, 
el més petit dels quals tenia un paviment de “picadís”. M. Prevosti (1981) 
estudià les ceràmiques a partir dels dibuixos de M. Ribas i diu que es 
tracta de ceràmica comuna romana, comuna africana, morter, un 
fragment de vora d’àmfora Dressel-Pascual 1 i un fragment de vora 
d’àmfora Dressel 2 a 5. J. Bonamusa (1972) parla de més restes a prop 
de can Terrades, en un contrafort del turó de can Ribot, consistents en 
una paret de tàpia i tegulae opus testaceum i àmfora.   
 
Així mateix, Esteve Albert (1970)2 parla de can Vallmajor com una vil·la 
de fundació romana. 
 

                                                           
2 D’Iluro a Mataró. El Maresme del segle V al segle XIII. Accèssit Premi Iluro 1970. capítol II  
[ …] Darrera Mataró hi ha el torrent de les Valls (valls reduidíssimes). A Dosrius, la que 
donà nom a la vil·la de fundació romana de can Vallmajor, és d’una dimensió igualment 
insignificant [...] 

Canyamars: a la Serra Polsaruda, a l’abric el Mirador, s’hi trobà una 
moneda del segle IV. 
 

 
7.4 L’alta edat mitjana 
 
De l’època visigòtica (segle V), Esteve Albert (1970)3 ens informa de restes de 
materials al Corredor.  

 
La presència dels musulmans (segle VIII) a Dosrius està documentada, així 
mateix per Esteve Albert (1970)4, que parla de la utilització de les primitives 
fortificacions de Dosrius i Burriac com a elements defensius de la comarca.  
 
Els francs també 
deixaren testimoni 
al terme, ja que 
l’advocació a sant 
Llop, co-patró del 
nucli de Dosrius, 
així ho indica. Es 
conegut i 
documentat que 
francs i aquitans 
instal·laren 
campaments per 
fortificar-se i 
defensar-se dels 
atacs sarraïns per 
així poder alliberar el Maresme. Així doncs, allí, o a prop d’on feren 
campament, han quedat advocacions als seus patrons o defensors:  sant Llop 
fou un bisbe d’Orleans i defensà aquesta ciutat del setge d’Atila (Esteve Albert: 
1970)5. 

                                                           
3 ídem, capítol III: [ ...] En moltes ermites del Maresme s’han trobat materials d’aquells 
segles (en fonaments, parets o restes de construccions immediates) com per exemple, al 
Corredor, al Sant Crist de Cabrils, [... ]. 
4 ídem, capítol IV: […] Altrament, els sarraïns, si tenien fortificat el Maresme, seria utilitzant 
el tradicional sistema defensiu de Barcelona (amb els castells de Dosrius i Burriac, que des 
dels temps pre - romans protegien els passos de les terres fèrtils del Maresme a l’Alt Vallès 
[...] 
5 ídem, capítol V [ ...] Les capelles de Sant Martí i de Sant Sadurní (patrons respectivament, 
dels francs i dels aquitans) i encara les de Sant Llop (el bisbe d’Orleans que defensà 
aquesta ciutat del setge d’Atila) que trobem a tota la serrralada on l’exèrcit franco-aquità va 
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Durant el segle IX, el Vallès i el Maresme quedaren a mercè dels 
desembarcaments i ràtzies dels sarraïns; Iluro i tot el litoral del Maresme 
quedaren abandonats i sols quedà l’església de Sant Martí a Argentona.  
 
Sembla que l’any 878, el nucli més important de població de tot el litoral del 
baix Maresme eren unes quantes cases al voltant de l’esmentada església amb 
els veïnats Manyans, Vidardell i Cirera (Esteve Albert: 1970)6. 
 
Ja a mitjan segle X, època de pau entre Barcelona i el Califat, al Maresme es 
començà la repoblació amb la construcció de castells i esglésies i incipients 
veïnats al seu voltant. 
 
Els castells de Montgat i Montalt, moltes torres de guaita i algun fort, eren els 
elements defensius de la comarca. El castell de Montalt delimitava la frontera 
entre els bisbats de Barcelona i Girona.  

 
A partir del segle XI ja no es parla més del Castell de Montalt, car sembla que 
el seu terme quedà repartit entre el castell de Dosrius, el Far, el de Mata, el de 
Sant Vicenç de Burriac i d’altres (Montpalau, Canet, Vilassar de Dalt, Montgat i, 
probablement, fins al de Premià i el de Teià, construïts aquells anys).7 
 
La documentació referida a Dosrius d’aquesta època és l’aparició per primera 
vegada del topònim “Duos Rios” l’any 963, un document consignat per Marià 
Ribas de l’any 1017, referit al castell de Montalt, dins del quan es venien “unes 
cases, arbres, llinars i canemars de la vall de Dosrius”8, i de l’any 1018, el Dr. 
Josep M. Salrach i Marés9, parla de Guillem de Dosrius, un levita o diaca que 
posseïa una torre o casa forta a Dosrius, amb masos, molins, terres y vinyes, 
bous porcs i reserves importants de cereals i vi. Guillem era, a més, un 
prestador, i entre els seus deutors sembla que hi havia la comunitat sencera de 
Dosrius i Valldeix. 
 
                                                                                                                                              

fortificar-se per a refusar els contra-atacs, molts dels quals es produiren, amb desembarcs a 
la reraguarda sobre les platges del Maresme, foren alçades (si no totes, la majoria) on hi 
havia els campaments [...] [...] Tenim una ermita de Sant Llop a Dosrius, una a Tordera, una 
a Sant Vicenç de Montalt i de Sant Martí n’està claferta tota la serralada [...]. 
6 ídem, capítol V [ …] El document del concili de Troyes (878) a favor del bisbe Fradoli 
precisia Sancti Martín ad locum maritium justa rivum Argentona com valaricelos desuper 
positos [...]. 

7 D’Iluro a Mataró. El Maresme del segle V al segle XIII,  capítol VI.     
8 D’Iluro a Mataró. El Maresme del segle V al segle XIII,  capítol VI.     
9 Dr. Joseph M. Salrach i Marés. El Maresme mil anys enrera. Acte acadèmic Premi Iluro de 
Monografía Històrica 43ena convocatoria. Mataró 2001. 

Queda clar, doncs, que al segle XI ja hi havia una repoblació del territori de 
Dosrius, amb el Castell, les primitives esglésies i cases escampades pel terme 
en veïnats. 
 
 
7.5. La baixa edat mitjana: L’origen dels nuclis de Dosrius, Canyamars i El 
Far 
 
L’origen etimòlogic del nom de Dosrius al·ludeix a la confluència de les dues 
rieres, la de Canyamars i la del Far. Per tant, es tracta d’un nom descriptiu de 
l’hidrografia del lloc, que prové del llatí Duos Rios que, literalment, vol dir dos 
rierols o torrents. 
 
La llengua llatina, quan volia referir-se a un curs d’aigua més important, és a 
dir, un riu, emprava la paraula flumen i, en canvi, quan volia dir un curs menor 
feia servir la paraula rivus. 
 
L’origen d’aquest topònim es remunta, possiblement, a principis de l’edat 
mitjana (segles V-X) o potser abans, una època en què el llatí vulgar ja està 
donant pas a les llengües romàniques, tot i que no serà fins a l’any 963 quan 
apareix per primer cop en la documentació amb la forma llatina Duos Rios, en 
un document de venda d’unes terres al terme de Mata, que es troba al Cartulari 
de Sant Cugat: 
 

[...] Et sunt ipsas terras et vineas, casas, et curtes, ortos, pomíferos, cultum vel 
... in terminio de Mata et in suas egeencias de terminio de Argentone usque in  
terminio de Torrente mallo, et de terminio de Duos rios usque in ipsa mare; [...] 
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Quant als orígens documentats de Dosrius, tenim dos elements aglutinadors de 
la vida urbana: el castell i la parròquia. 
 
 

Pel que fa al primer element, el 
castell, depenia del priorat de Sant 
Pere de Casserres (Osona). El 
senyoriu eclesiàstic de Casserres 
era el feudatari del terme i tenidor 
del domini directe, i els llinatges, 
primer de Dosrius i després 
Cartellà, foren els feudataris 
encarregats del domini útil de les 
propietats. 
 
El primer senyor de Dosrius fou 
Ramón de Dosrius, que apareix 

documentat l’any 1148 rendint homenatge a Bertran de Merola. Els senyors del 
llinatge Dosrius van protegir el castell fins al 1277, data en què es produeix un 
entroncament amb una família de cavallers, els Cartellà, a través del casament 
de Saura de Dosrius amb Bernat de Cartellà. 

 
 

El segon element aglutinador de la 
vida urbana el trobem a les 
parròquies. La primera notícia que 
coneixem de l’església de Sant 
Aciscle i Santa Victòria és a través 
de les visites pastorals i data del 16 
de gener de 1304, on s’indica que el 
temple tenia un sol altar dedicat a 
sant Aciscle. Dels anys 1308 i 1313 
hi ha documentades visites pastorals 
a l’església, on s’esmenta el mateix 
altar. L’any 1374, amb motiu d’una 
altra visita pastoral, se citen els 
altars de Sant Aciscle, Santa 
Victòria, Santa Maria i el de Sant 
Esteve, de l’església sufragània de 
Canyamars.  
 

Pel que fa a l’església de 
Canyamars, el document 
més antic que es coneix de 
l’edifici data del 1324, en 
què s’esmenta com a filial 
de l’església de Sant 
Aciscle i Santa Victòria de 
Dosrius; tot i així, en el lloc 
on hi ha l’església 
parroquial és possible que 
hi hagués, en època 
romànica (segles XI-XIII), 
un primer edifici al que 
podrien pertànyer algunes 
restes de paret, l’aparell de 

la qual es pot observar en un petit tram del cantó més occidental de la façana 
sud, justament a la base. Dels anys 1374, 1379, 1413, 1421 i 1425 són datades 
unes visites pastorals, on se cita l’església com a sufragània de la parroquial de 
Dosrius i que és administrada per un obrer triat entre els homes del poble cada 
any. Ja en aquestes dates consta que tenia cementiri i pila baptismal propis, i 
que s’hi administraven diversos sagraments. 
 
 
A l’època medieval, tant la parròquia de Sant Aciscle i Santa Victòria de Dosrius 
com la de Sant Esteve de Canyamars, sufragània de la primera, pertanyien al 
Bisbat de Barcelona, però les dues depenien del Deganat del Vallès (fins al segle 
XIX no foren de l’Arxiprestat de Mataró). Des del punt de vista civil, depenien del 
Senyoriu de Dosrius. 
 
 
 
 
Referent al nucli del Far, durant l’època 
medieval pertanyia al terme i la jurisdicció del 
Castell Vell de Llinars del Vallès. Sant 
Andreu del Far, documentada l’any 1164, era 
la parròquia d’una població escampada en 
masies.  
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Els primers masos documentats apareixen en un estudi de 32 testaments de la 
notaria eclesiàstica de Dosrius, datats entre 1406 i 1497, elaborat per Enric 
Subiña10, en el qual anomena, de Dosrius: “can Terrades, can Vallmajor, 
Castell de Dosrius”; de Canyamars: “can Figueres, can Canyamars, can 
Galzeran, can Nogueras, can Maltes, can Llibre, can Rogent i can Pedró.” 
 
En aquest mateix estudi trobem les dades de població d’aquest període: 
 

“Les primeres dades conegudes de població al municipi de Dosrius, són de l’any 1358. 
En aquesta data, un fogatge dóna 39 focs per a Dosrius i Canyamars, posteriorment el 
1365-70 el fogatge dóna 53 focs i el 1378 dóna 47 focs. Del segle XV sols es coneix el 
fogatge de 1497, en ell es comptabilitzen 30 focs per Dosrius i Canyamars”. 

 
Traduint aquestes dades, observem que la població sofreix una considerable 
davallada des de mitjan segle XIV i durant tot el segle XV, degut a la gran crisi 
econòmica i social d’aquell temps, que vingué acompanyada de grans 
epidèmies que causaren importants estralls. La pesta, els enfrontaments 
armats, la fam, elements interns i externs, amb molts d’altres, aniran 
desestabilitzant la societat feudal a partir de la primera meitat del segle XIV. 
Aquesta situació de crisi general no és característica només de Catalunya, sinó 
de gairebé tota Europa Occidental, i Dosrius no en queda al marge. 
 
Això es pot comprovar en el document de l’any 1453, en el qual els Cartellà, 
fins aleshores castlans del castell, adquiriren el ple domini del terrirtori, que es 
convertí en la Baronia de Dosrius. El document explica que els habitants del 
terme el castell eren pobres, a causa  de les freqüents mortaldats, i que no 
podien pagar les rendes. I a més, no podien comprar els aliments, fruit de 
l’excedent del castell.11 
 
En deixar la dependència de Sant Pere de Casserres i atès que els Barons de 
Dosrius retien homenatge al casal de Barcelona, l’any 1485 el poble de Dosrius 
fou considerat “carrer de Barcelona”. Els seus habitants eren “habitadors” de 
Dosrius i “veïns de Barcelona” i tenien un síndic que els representava. 
 

                                                           
10 SUBIÑA COLL, Enric. “Dosrius al segle XV (un estudi a través dels testaments)”. Jornades  
d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme. Grup d’Història del Casal. Mataró, 2000. 
 
11 SANTOS HERMOSA,  Maria Gemma.  “El Castell de Dosrius a l’edat mitjana: del senyoriu  
eclesiàstic  
a la baronia” a Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme. Grup d’història del Casal.  
Mataró. 2000. 
 

Pel que fa al sorgiment d’un nucli consolidat de població a Dosrius, el fet que 
aquest topònim aparegui documentat, com ja s’ha dit, l’any 963, que el castell 
es comencés a construir a mitjan segle XI, que durant els segles X–XI 
apareguin vendes de propietats, que al segle XIV12 hi hagi documentació 
d’acords presos entre la Universitat de Dosrius i el Casal de Barcelona, i que a 
finals del segle XV Dosrius fos nomenat “carrer de Barcelona”, indica 
l’existència d’un nucli al voltat de l’església amb la seva Sagrera, el castell i 
masos agrícoles. 
 
Aquesta agrupació urbana rebia el nom de Sagrera (Sacrarium) perquè s’edificà 
al voltant del temple parroquial. La Sagrera, pròpiament, era un espai de vint a 
trenta passes al voltant de l’església. En aquest indret s’hi ubicava el cementiri i 
el dipòsit de sitges de la població. En ser un lloc sagrat, garantia la protecció dels 
béns dipositats (vins i cereals). Les cases i hospicis (habitatges senzills) que 
s’edificaren al voltant de la Sagrera reberen el mateix nom. 
 
 
Pel que fa a Canyamars i el Far, en els segles XIV i XV trobem documentades les 
esglésies de Sant Esteve de Canyamars i Sant Andreu del Far i un conjunt de 
masies disperses. 
 

 
 
7.6. El creixement de la població entre els segles XVI i XVIII 
 
Les dades de població de què disposem d’aquests segles ens confirmen un 
notable increment de la població a Dosrius. Així, l’any 1515 hi havia 40 focs a 
Dosrius, i l’any 1553, 39 focs a Dosrius i 15 a Canyamars. L’any 1708 hi havia 87 
cases, l’any 1719 n’hi havia 96 i el 1842, 150 veïns13. 
 
L’agricultura i la ramaderia continuen sent la base de la producció i de la riquesa. 
La producció era, sobretot, de cereals, blat i ordi principalment. Però també era 
important el conreu de la vinya i l’explotació del bosc, del qual, entre altres, se 
n’extreia la fusta per a la construcció de vaixells. Prats de pasturatge, horts i arbres 
fruiters, completaven el conjunt dels conreus i la producció habitual.  

                                                           
12 Arxiu Històric Municipal de Dosrius (AHMD). Pergamins núms. 2, 3, 4 i 5. Acords presos per la 
Universitat de Dosrius l’any 1397 sobre les jurisdiccions del castell i homenatge a favor dels 
consellers de Barcelona. C-1574 AN. 
13 IGLESIES FORT, Josep. La població del Maresme a la llum dels censos generals. Caixa d’Estalvis 
Laietana. Editorial Rafael Dalmau. Mataró 1971. 
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Es desenvolupa la molineria: el Molí del Castell, més endavant conegut pel molí de 
can Terrades, i el Molinot, a Canyamars, són un exemple d’aquesta activitat.  
 
Neix, així mateix, una incipient indústria de glaç, que tenia com a base els pous de 
glaç de can Galzeran i can Gel, a Canyamars, i can Bosc i can Farrerons, al Far. 
Una mostra de la importància d’aquesta indústria ens la dóna un document que 
data 1770-178014, gràcies al qual se sap que el glaç produït a Canyamars era 
embarcat en el port de Mataró, amb destí a Cadis; i, alhora, es pot tenir una idea 
de la considerable producció de glaç d’aquests pous, tenint en compte que una 
càrrega era una mesura de pes que variava segons la comarca, però que tenia un 
valor aproximat de 125 Kg: 
 
 
   [...] En la costa de Mar cerca de Mataró: en Alfar y Canyamars, hi ha 

molts pous de empohar glaç grans y 
congestes molt capases, que en anys atras 
eran de Dn Geroni Maris; de Esteve Galceran; 
de Bosch y de Gel; y lo de Gel, per ser mitja 
hora mes cerca de Barna, se tenia por lo mes 
convenient. Però com los duenyos dels dits 
Pous acostumaven a empenyarse per 4000 
carregas de glaç per embarcar en lo port de 
Mataró per los obligats a lo Abast de Cadiz. 
Per lo Abast de la dita ciutat de Mataró ab 400 
carregas. Y per diferents altres pobles de la 
costa a preu molt alt. Y casi tots los dits pous 
se ha de traure lo glas del pou a coll de 
matxo. Y després hi ha molts mals camins per 
los carros, de manera que se ha d’anar molt 
tros de camí per dins de una riera [...]” 

 
 
 
La indústria derivada de la pedra també va tenir una notable importància en el 
municipi, atès el nombre considerable de pedreres, de les quals en tenim una 
mostra en les Pedreres d’en Bosc, les roques del Solell del Corredor, les roques 
del Pare Jaume i les roques de Mataró. 
 

                                                           
14 Escola de Natura del Corredor. L’Hivern a Canyamars.  Opuscle en el qual es fa referència a un 
document escrit entre els esmentats anys i  publicat l’any 1937 per l’Agrupació Excursionista de 
Badalona. 

La indústria derivada del vidre va tenir també el seu paper a partir del segle 
XVI:15 

 
[...] Un horno existente entre Mataró y Dosrius, tenía fama en el 
siglo XVI de fabricar vidrios muy finos, delgados como cartulina y 
decorados de varios colores, de formas de gran elegancia y 
refinamiento artístico; tanto que algunas de las piezas en él 
fabricadas se han atribuido ser de procedencia adriática. Para su 
fabricación usaban tierra procedente de las mismas montañas 
vecinas a Mataró [...] 

 
Arran d’aquesta propícia conjuntura econòmica i del notable creixement 
demogràfic que fou extensiu a tot el país, durant el segle XVI assistirem a la 
construcció dels edificis de culte que han arribat fins als nostres dies. Aquests 
serà el cas de l’església de Sant Aciscle i Santa Victòria de Dosrius.  
 
L’any 1512 es va concedir una llicència del Vicari General als obrers de la 
parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius per fer una capella i, a sobre 
d’ella, el campanar. L’any 1526 es formalitzà la construcció de l’església al mateix 
lloc de la vella.  
 
Al voltant d’aquesta nova església, que substituïa la primitiva, creix un nucli de 
població, que ens consta documentat en un capbreu de 157016, que diu: 
 

* Bernat Estaper confessa totes aquelles cases situades a la Sagrera de Dosrius amb 
una eixida a la paret de ponent i una pessa de terra ... 
* Bartomeu Ferrer Sastre confessa totes aquelles cases amb tres portals, amb una eixida, 
situats a la plaça de Dosrius. 
* Sebastià Portas Sabater confessa tota aquella casa situada a la plaça. 

 
A més, també hi apareixen alguns masos, relativament propers a l’església:  

 
* Mas Estaper, antes Resclosa Tarau 
* Mas Mandri de Dosrius, amb les seves terres confessat per Arnau de Rey 

 
Així mateix, al nucli urbà de Dosrius, a finals del segle XVII, al voltant de 
l’església, a la Sagrera, que presenta un traçat radial i un alineament irregular, 
estan documentades: can Net, la Rectoria Vella, ca l’Aiandro, l’Ajuntament Vell 
(1691), la Bomba, can Llarg, ca la Marina de can Pau d’en Mateu, ca la 
                                                           
15 Joan Giménez Blasco, en el llibre Mataró en la Catalunya del segle XVII, un microcosmos en 
moviment, parla dels forns del vidre de Dosrius. 
 
16 Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fons Castelldosrius: Inventari 167, 1122.11.11: Capbreu de 
Dosrius i Canyamars d’Enric de Sentmenat, del 4 d’agost de 1570. 
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Bonamossa (ca la Genoveva) i algunes edificacions de l’actual plaça 
d’Espanya. En alguns casos es tractava de petites masies urbanes, amb patis o 
feixes al voltant. 

 
L’artèria del poble la constituïen la plaça de l’Església i la Plaça, ambdues de 
perímetre rectangular amb parcel·les de mides diferents, connectades per un 
carrer empedrat, amb 
cases a banda i banda. 
Tot un conjunt que 
formava part de la 
trama medieval del  
casc antic i que va 
perdurar fins a l’any 
1975, en què 
l’empedrat va ser 
eliminat, i moltes 
d’aquestes cases, 
reformades 
considerablement. 
 
En una relació de masos del segle XVIII17 trobem noves referències a 
construccions que estan a la Sagrera o bé a la Plaça: 
 

        * Casa d’en Guinart de Plaça amb ses terres. 
        * Casa y terra d’en Viñamata de la Sacraria 

* Casa d’en Masarts de Plaça amb peça de terra. 
* Casa d’en Vinyoles al costat de la d’en Guinart. 
* La casa d’en Guinart de la Sacreria amb ses terres. 
* La casa d’en Gipolo de la Sacreria. 
* La casa Estaper de la Sacraria 
* La casa d’en Moner de la Sacreria. 
* La casa d’en Salvi y Verges de la Sacraria 

 
Durant el segle XVIII, relativament a prop de l’església, entre el Castell i 
aquesta, neix tot un veïnat de cases alineades de manera irregular, seguint el 
traçat del camí que va cap al Castell, cap al Far i cap al Corredor a peu, 
conegut antigament pel Veïnat del Castell, entre les que hi trobem ca l’Albert, 
can Jubany, ca la Planxadora, cal Xino, can Pinós, can Bernat, etc., que no 

                                                           
17 ANC, Fons Castelldosrius. Inventari 167, 1122.3.3: Relació dels masos del terme de Dosrius i 
Canyamars. Aquesta relació no està datada, però segurament correspon al segle XVIII, perquè a la 
mateixa es fa referència al marquesat  de Castelldosrius, que va començar l’any 1690. 

formen part del que anomenem casc antic, però que representa un primer 
creixement del nucli de Dosrius, i que  Esteve Albert18 defineix així:  

 
“No cregueu que es tracti d’un veïnat antiquíssim. Al segle divuit no hi havia 
aquí més casa que la que tinc esbalandrada al costat de la meva: una bella 
masoveria de pedra noble, portal rodó i finestres esculturades, que m’hauria fet 
il·lusió de restaurar [...]. Aquesta casa enfonsada era una masoveria del castell. 
Els marquesos i els Batlles encara eren propietaris de tot això, quan el senyor 
feudal, després de la Guerra dels Segadors... 

 
[...] Els impostos obligaren el Batlle i el mateix marquès a vendre parcel·les 
esquifides als fadristerns que preferien quedar-se al poble, a treballar als forns 
del vidre, de pega, les rajoleries i les pedreres de fer adoquins, que anaven 
obrint-se 
 
Al segle divuit la misèria feia espavilar la pobra gent [...] de faisó que tot el 
veïnat del castell fou obra d’una partida de cerdans preufetaires que les 
enllestiren cuita-corrents, a base de bigues i llindars de fusta de pi i de parets 
d’argila i reble, amb arrebossats de sorra i calç. Sense enrajolar ni fonamentar. 
Per això, abans d’arribar a centenàries ja mostraven esquerdes a tot arreu i el 
riquer deixava les bigues com una torradora...” 

 
Per tant, a Dosrius, en el període XVI–XVIII s’amplia la Sagrera, apareixen  
construccions a la Plaça del poble, s’edifiquen un conjunt de petites masies 
urbanes situades al veïnat del Castell i apareixen nous carrers i veïnats, com 
ara: 
 
Carrer Pau Casals: Originàriament carrer de Baix, va representar el primer 
eixample de Dosrius. S’inicià a partir de la plaça del poble i al sud de la plaça 
de l’església. Es tracta d’un carrer rectilini, amb parcel·lació regular, les cases 
tenen una amplada de 4.5 metres, són de cós, amb pati al darrera. 
 
Entre les construccions més antigues destaquen: A la banda dreta del carrer, 
ca la  Bonamossa (ca la Genoveva), segle XVI, avui força reformada i cal 
Ferrer de Baix, segle XVIII, desapareguda. A  la banda esquerra, can Munné, 
segles XVI-XVII, avui també desapareguda, a més d’altres cases com can 
Rigau i can Travessa. 
 
Aquest carrer és un dels que en aquests darrers cinc anys ha hagut de suportar 
la febre immobiliària que està patint la majoria de cascs antics que no han estat 

                                                           
18 ALBERT, Esteve. El Maresme de Dosrius estant (1914-1921). Editorial Rafael  
Dalmau. Caixa d’Estalvis Laietana. Mataró. 1972 
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protegits. S’hi han enderrocat construccions molt antigues i s’hi han construït 
habitatges plurifamiliars de planta baixa, dos pisos i sota coberta. 

 
Veïnat Maspí: Situat a la banda de darrere del carrer Pau Casals, es tractava 
d’un veïnat de masies urbanes disperses, amb pati i feixes. Moltes d’elles 
actualment han estat enderrocades per donar pas a la construcció d’habitatges 
plurifamiliars, tipus bloc. Algunes d’aquestes construccions enderrocades 
podien datar dels segles XVII-XVIII (ca la Lola i can Pons). És el veïnat on hi ha 
la Torre de les Aigües, segles XVII-XVIII. 
 
Aquest mateix creixement que experimentà el casc urbà, també el va viure   
l’hàbitat dispers, o sigui les masies.  
 
A Dosrius, segons un capbreu de 157019, podem documentar les següents: 
“Manso Tarau, manso Ferrer, manso Estaper, manso Gavarra, Narciso Cot, 
manso Rovira, manso Roig manso Vallmajor, Jacobus Batlle, mas Mandri. 
Segons una relació del segle XVIII20, podem afegir-hi: Mas Pi, mas Terrades de 
la Nit, mas Noguerass de Manyans, mas Arenas, casa y terres d’en Roselló i 
mas Selva. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Can Gabarra    Can Vallmajor 
*   *   * 

                                                           
19 Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fons Castelldosrius: Inventari 167, 1122.11.11: Capbreu de 
Dosrius i Canyamars d’Enric de Sentmenat, del 4 d’agost de 1570. 
20 ANC, Fons Castelldosrius. Inventari 167, 1122.3.3: Relació dels masos del terme de Dosrius i 
Canyamars. Aquesta relació no està datada, però segurament correspon al segle XVIII, perquè a la 
mateixa es fa referència al marquesat  de Castelldosrius, que va començar l’any 1690. 

Pel que fa a Canyamars, en el segle XVI encara no hi havia un nucli consolidat 
sinó un edifici religiós, l’església de Sant Esteve, i unes dinou masies 
documentades, que segons un fogatge de 1553 eren: Bruguera de les Planes, 
Bruguera de Ribelles, Gell, Hom, Ledo,  Miquel Ferrer, can Figueres, can 
Canyamars, can Galzeran, can Nogueras, can Maltes, can Llibre, can Rogent i 
can Pedró.” 21 
 
Més informació ens la facilita un capbreu del 157022, en el qual, a més de les 
masies citades, s’hi esmenten: Antonio Guitart, Micael Saber, Narciso Cot, 
Juan Nogueras, Mas Rupit, Julià y Bertran confessat per Pere Montalt i Josep 
Montalt. 
 
 

 
 

 

 
 

 Can Galzeran       Ca n’Homs 
 
Durant el segle XVIII, a aquesta llista de masies de Canyamars cal afegir-ne de 
noves, atès que segons una relació de masos23 hi apareixen: Mas Bartrés, Casa i 
Terra Vallalta, la casa y terres d’en Canyamars en aygudessens i lo mas Arenas de 
Canyamars.  
 
Més informació de les masies de Canyamars en l’aporta una relació de la família 
Gel24, on a més de les masies esmentades hi surten citades: can Marc Ros, casa 
Lloret, Casa Cinto Cot de baix, can Rius pagès, casa Cosme Xerrac, casa Coní, 

                                                           
21 IGLESIES FORT, Josep. La població del Maresme a la llum dels censos generals. Ibídem. 
22 Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fons Castelldosrius: Inventari 167, 1122.11.11: Capbreu de 
Dosrius i Canyamars d’Enric de Sentmenat, del 4 d’agost de 1570. 
23 ANC, Fons Castelldosrius. Inventari 167, 1122.3.3: Relació dels masos del terme de Dosrius i 
Canyamars. Aquesta relació no està datada, però segurament correspon al segle XVIII, perquè a la 
mateixa es fa referència al marquesat  de Castelldosrius, que va començar l’any 1690. 
24 Fons documental família Gel. Llista per cobrar en lo terme de cañamas un ters i mitx de cadastro 
per lo enganxament de los soldats que dit poble contribueix. (Probablement del segle XVIII) 
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casa Joan Saber, casa Patel, casa Silvestre pou, casa Tixés, casa Lleuger, casa 
Rovira escolà, casa Pau francesc, casa Clara, can Ponarius, can Caci, casa 
Joanet,  i altres que actualment no es poden identificar perquè el topònim ha 
desaparegut. 

  
A Canyamars, cal ressaltar que el seu element aglutinador, que era l’església 
de Sant Esteve, fou bastit a finals dels segle XVI o principis del  XVII, aprofitant 
la traça de l’edifici anterior. Aquest nou temple es va construir amb un absis 
poligonal de tradició gòtica, una nau amb volta de canó amb arcs faixons, 
capelles al transsepte i contraforts exteriors.  
 
En el segle XVIII començaria una incipient trama urbana  i el naixement d’un nucli 
al voltant de l’església. La Barberia (segle XVIII) s’aixecà per sota de l’edifici de 
l’església. Del segle XVIII són, també, can Pifanyo i can Llibre del carrer. Els 
edificis es troben alineats a banda i banda del camí rural que va cap a la Plana de 
can Sus.  Can Pifanyo i can Llibre del carrer, actualment ubicades en el carrer Sant 
Esteve, eren cases de cós amb pati i horts al darrere, seguint el model de parcel·la 
gòtica.  
 

*   *   * 
 
Pel que fa al nucli del Far, l’església de Sant Andreu del Far, que fou bastida 
durant el segle XVII en el mateix lloc on hi havia la primitiva, era la parròquia 
d’una colla de masies, ubicades, en la seva majoria, en el camí ral del Corredor: 
can Bosc (1568), ca l’Arenes, can Guinart, can Carreres, can Farrerons, la 
Rectoria del Far, can Brunet i can Pruna (segles XVI-XVII), el Forn del Vidre i can 
Bernat (segle XVII), i can Massuet, avui desapareguda.  
 
 Can Massuet    Can Guinart 
 

 
 
 

 

 

7.7. El municipi durant el segle XIX. Les transformacions en l’obra pública 
 
Les dades globals de població del segle XIX a Dosrius són: 1857 (1152 hab.), 
1860 (1099 hab.), 1877 (1187 hab.), 1897 (882 hab.). El descens de població 
de final de segle es degué a la crisi vinícola,  a conseqüència de la fil·loxera. 
 
 
Pascual Madoz25 descriu com era el municipi de Dosrius, a mitjan segle XIX:  
 

“Cabeza del Ayunt. que forma con Alfar y Cañamas, en la prov., aud. terr., c.g y dióc. de 
Barcelona (7 horas), part. judicial de Mataró (1 ½): SIT. En un frondoso valle próximo á 
dos rieras, de cuya posicion toma el nombre; le combaten los vientos del N., y su CLIMA 
es frio pero sano; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes en los años 
escasos de aguas, porque se forman pantanos, pero desaparece la causa cuando estas 
corren en abundancia. Tiene 70 casas de bastante capacidad diseminadas por el 
término; varias fuentes de buenas aguas para el surtido del vecindario, y una igl. Parr. 
(San Acisclo y Santa Vitoria), de la que es aneja la del I. De Cañamas, servida por un 
cura de término, de provisión real y ordinaria, un vicario que nombra el diocesano y un 
sacristan: el templo es de estilo gótico, de una sola nave con coro y púlpito, y próximo a 
él un pequeño cementerio bien ventilado; hay una ermita con culto público, en la cual se 
celebra una fiesta el primero de setiembre, y concurren en romeria los vec. de los 
pueblos comarcanos: es deplorable que no haya al menos una escuela común a los tres 
I. que componen este ayunt., donde se dé a la juventud la instruccion primaria. El TÉRM. 
Confina N. Alfar (1 hora); E. Cañamas (1/2); S. Mataró (1 ½), y O. Argentona (3/4). El 
TERRENO participa más de monte que de llano; este se halla fertilizado por las 2 citadas 
rieras que nombran Rupinera y la del Coll, cuyas aguas lamen las casas de la pobl., dan 
movimiento a las ruedas de 1 molino harinero, sirven además para el riego y sus 
corrientes, marchando de E. a O. desaguan en la riera de Argentona a ½ hora del pueblo 
de este nombre; a sus márgenes hay sotos arbolados, en los que abundan las yerbas de 
pasto: los montes se ven poblados de viñedo y de bosques arbolados de pino y encinas, 
y sus faldas de álamos y olmos, así hay madera para carpinteria y construcción de 
buques, proveyéndose aquí en parte los astillersos de Vilassar y del Masnou, y 
antiguamente el de Mataró: los arbustos y mata baja son madroños, zumaques, brezos y 
estepas. Los CAMINOS son locales, de herradura , y uno de ruedas que conduce por el 
monte á Cañamas, Vilamajar e interior de la prov., y por la parte opuesta á la carretera de 
la marina. El CORREO lo recogen los interesados en la adm. de Mataró. PROD.: trigo, 
garbanzos, legumbres con abundancia y buena calidad, vino y maderas; cria ganado 
vacuno, caballar y mular para la labranza y acarreos, lanar y de cerda, y caza de varias 
especies. IND.: una fáb. De hilados de algodon con 25 telares, y un molino harinero en 
decadencia, a causa de la mucha harina que desembarca en Mataró. COMERCIO: 
esportacion de vino, legumbres, maderas de construcción y leña é importacion de los 
artículos que faltan. POBLA Y RIQUEZA unidas a las de sus anejos, 150 vec. de 
catastro, 983 alm. CAP PROD.; 3.304,000. IMP.: 82,600.” 
 

                                                           
25 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en 
ultramar. Tomo VII. Madrid 1847 
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Plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 24 d’octubre de 1853, escala 1/2500 . Realitzats per Daniel Sans. Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 
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A partir de la segona meitat del segle XIX, el municipi va experimentar  
notables canvis i transformacions, sobretot pel que fa a l’obra pública. 
  
Cal fer esment del que representà per al municipi de Dosrius la important obra 
d’enginyeria que va portar a terme la Companyia d’Aigües de Barcelona, entre 
els anys 1868-1880. Gràcies a aquesta obra, els cursos d’aigua de les rieres de 
Rials, el Far i Canyamars, que formaven una zona d’aiguamolls, van ser 
canalitzats i dessecats, construint tot un sistema de barratges, preses, galeries i 
mines, mitjançant les quals aconseguien canalitzar l’aigua i conduir-la cap a 
Mataró primer i fins a Barcelona després. Fou una obra d’enginyeria que ha 
arribat fins a avui i que es caracteritzà per la seva complexitat, sobretot si tenim 
en compte les condicions materials i tècniques de l’època en què es construí. 
Tot i que no hi ha testimonis escrits ni orals del que significà per al municipi de 
Dosrius, deuria ésser d’un gran impacte en tots els aspectes: demogràfic, 
econòmic i social, així com també a nivell sanitari, atès que els aiguamolls 
devien ser focus de moltes epidèmies i malalties. 
 
També cal destacar la notable transformació de les vies de comunicació, per 
tant, la millora de les comunicacions i la mobilitat. Segons Esteve Albert,26 l’any 
1868 es va construir la  carretera d’Argentona a Dosrius i uns anys més tard el 
pont de l’entrada a Dosrius. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 ALSINA, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels: Una ullada al passat. Història gràfica de Dosrius, 
Canyamars i El Far. Ajuntament de Dosrius. Abril 1995. 

7.8. Les transformacions del segle XX i XXI 
 

L’any 1900 es va fer la carretera que va a Llinars del Vallès, i entre 1914 i 1917 
es va construir la carretera BV-5101 de Dosrius a Canyamars i a partir 
d’aquests mateixos anys s’inicià un expedient per a la construcció de la 
carretera de Cardedeu. 
 
L’estiueig de salut fou una excusa per anar a Dosrius o a Canyamars. Amb les 
epidèmies de còlera de finals del segle XIX, moltes famílies surten de la ciutat 
per “fer un canvi d’aires i d’aigües”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Casa Recoder 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Canyamars, les cases Flo, Recoder i Raventós del camí de la Creueta són un 
exemple de cases de nova contrucció per a l’estiueig de salut. 
 
A Dosrius, amb l’arribada dels primers estiuejants va néixer el carrer de 
Mossèn Jacint Verdaguer, alineat a la carretera que porta al Vallès.  

 
Altres nous carrers van néixer alineats en la carretera, però en aquest cas la 
que porta a Canyamars, foren el del Marquès Castell Dosrius i el de Lluís 
Moret. Tot i que en aquests carrers ja hi havia alguna edificació, al fer-se la 
carretera, en el cas del carrer de Lluís Moret va ser necessari desplaçar el 
Safareig del Comú i col·locar-lo per sobre la mateixa, donant al carrer de Sant 
Isidre, i construir el muret que separa ambdós carrers. 
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Plànol de la travessera de Dosrius – 10 d’abril de 1912 
 
Altres canvis importants per al municipi que van quedar reflectits en l’evolució 
urbana foren l’arribada de l’electricitat, entre 1923 i 1924 a Dosrius, i entre 1929 
i 1930 a Canyamars, i l’arribada del telèfon, aproximadament, a finals dels anys 
vint. 

 
La instal·lació de la primera fàbrica 
tèxtil, l’any 1955, a Canyamars, i la 
construcció del primer polígon industrial 
a Dosrius, a finals dels anys seixanta, 
van representar el primer pas cap al 
sector secundari (amb l’abandonament 
progressiu del camp), que es va acabar 
consolidant en els anys vuitanta amb la 
construcció de més fàbriques. 
 
Des de finals dels anys seixanta i durant els vuitanta es va iniciar la construcció 
d’urbanitzacions i habitatges de segona residència. 

 
Es van asfaltar els carrers dels nuclis urbans (finals dels anys 1960 i 1970) i es 
va instal·lar la xarxa d’abastament d’aigua potable al nucli de Dosrius (mitjans 
anys setanta). 
 
A finals del segle XX va tenir lloc la construcció de l’autovia C-60 que comunica 
el Maresme amb el Vallès, i l’arribada de les noves tecnologies a finals del 
segle XX i principis del XXI (Internet, ADSL, ...) culminaran aquest procés.  
 
Tot plegat va contribuir al canvi de Dosrius; el progrés va anar arribant i el pi va 
substituir la vinya, els camps van començar a quedar erms, van despuntar les 
primeres indústries, la sorra dels carrers va donar pas a l’asfalt, les 
urbanitzacions van començar a néixer i créixer i els cascs antics de Dosrius i 
Canyamars, a poc a poc, van anar perdent la seva fesomia de poble petit i 
tranquil, d’estructura homogènia, per donar pas a l’aspecte actual.  
    
A tall d’exemple, unes quantes dades de la població que corroboren el canvi 
que ha experimentat el municipi de Dosrius, sobretot durant els darrers vint-i-
cinc anys: 

 
1900  872 habitants 
1920  871 habitants 
1940  862 habitants 
1960  886 habitants 
1980  737 habitants 
1990  1.260 habitants 
1993  1.779 habitants 
1998  2.538 habitants 
2004  4.093 habitants 

 
 
 
 
7.9. Els carrers i eixamples dels segles XX i XXI  
 
Durant el segle XX, al casc antic de Dosrius hi trobem el naixement i 
consolidació de diversos carrers: 
 
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer: Neix a principis de segle, amb la primera arribada 
dels estiuejants, una zona de ciutat-jardí, amb la construcció d’habitatges alineats a 
la banda esquerra de la carretera: can Roca (entorn del 1910), Can Casarramona 
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(1911), can Fàbregues (1915), can Caselles (pels voltants de 1945),  ca l’Albo (avui 
enderrocada) i el Sindicat i el Centre Parroquial  (1921-1925). A la banda dreta 
únicament hi havia can Bellonc, casa d’estiueig construïda a finals del segle XIX i 
actualment enderrocada, i un petit edifici anomenat la Ferreria (situat davant de can 
Caselles i avui enderrocat). Tal com es desprèn del plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis27, al començament d’aquest carrer, a 
principis de segle, només hi apareixen les esmentades construccions d’estiuejants. 
Serà a partir dels anys seixanta quan es començarà a edificar tota la banda dreta i 
alguna construcció a la banda esquerra. A principis dels noranta el carrer fou 
remodelat i enjardinat, amb la construcció de voreres més amples, instal·lació de 
mobiliari urbà i plantació d’arbres i plantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Glorieta de Catalunya: Sorgeix a principis del segle XX. La primera construcció que 
s’hi va edificar, ca l’Andreu, avui està enderrocada i substituïda per una altra. La 
resta d’edificacions són del segle XX. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
27 GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per Francesc Carreras Candi).  
Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona [cap al 1916]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrer Marquès Castell Dosrius: Hi donava la banda de darrere de can Gabarra del 
carrer (segle XVIII) i d’algunes de les cases que tenen la façana principal a la plaça 
d’Espanya i el pati a aquest carrer: La Bomba i can Llarg (segle XVI). Però amb la 
construcció de la carretera de Dosrius a Canyamars, s’hi van alinear noves 
construccions: la Casa Vermella (principis del XX), can Morros (a finals dels anys 
vint, avui ampliada i reformada)  i altres cases edificades durant els anys cinquanta 
i seixanta.  
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Carrer Lluís Moret: Recolzat en la carretera de Dosrius a Canyamars, construïda 
entre 1914 i 1917, aquest carrer es va reestructurar segons un plànol de l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, de data 10 d’abril de 1912, “Plano de la Travesia”, 
que inclou els carrers Marquès Castell Dosrius, la Plaça i el carrer Lluís Moret 
(abans Sant Isidre). En aquest carrer ja hi havia construïdes algunes cases, tot i 
que a finals del segle XIX o principis del XX foren reformades (aquest seria el cas 
de Ca la Guinardona i ca la Marina de can Gabarra). 
 
 

   
 
 

Carrer Rials: Carrer rectilini, amb parcel·les irregulars, es traçà paral·lel a la 
riera Rials, al seu pas pel nucli antic de Dosrius. Hi havia la masia de can 
Gabarra del carrer (segle XVIII) i horts. Durant els anys seixanta es va edificar 
la banda de davant de la riera. 
 

 
 
 

 
Carrer Sant Llop: A principis del segle XX només hi havia la casa de can 
Terradetes, que gairebé donava a la Plaça. Durant la primera dècada del segle 
XX s’hi va construir l’edifici avui anomenat Antigues Escoles i, a principis dels 
anys trenta, can Roqueta. A començaments dels anys vuitanta es va començar 
a construir a l’altra banda de carrer; aquest seria el cas de les cases que va 
promoure en Josep Pujol Gensana, que més endavant també  va edificar en  el 
Passatge Sant Llop, sorgit a finals dels anys vuitanta o principis dels noranta. 
 
 

 
 
 

*   *   * 
 
Durant la segona meitat de la dècada de 1960 van néixer dues urbanitzacions 
a Dosrius, en les quals s’hi van construir habitatges de segona residència: la 
de Can Valls, amb parcel·les apaïsades que donen a dos carrers i amb vials 
que segueixen les corbes de nivell, i la de Can Vallmajor-Castell: carrers Mil 
Pins, Alzina, Roure, la Forca i camí del Castell, amb parcel·les que donen a 
dos carrers i amb una topografia amb molta pendent i amb carrers que 
segueixen aquesta  topografia.  
 
També va néixer una nova zona d’eixample a l’altra banda de la riera que 
prové de Canyamars, primer amb la construcció de cases unifamiliars al llarg 
del carrer Barcelona i després amb la urbanització de zones com can Torres 
(anys vuitanta), amb els carrers Esteve Albert, Pau Picasso, Antoni Tàpies, i 
Salvador Dalí i la plaça de can Torres (1993-1995) i la plaça Esteve Albert 
(1998). Els carrers d’aquestes zones d’eixample no tenen res a veure amb els 
antics traçats, atès que es tracta de carrers rectilinis i perpendiculars, amb 
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parcel·les regulars, en les qual s’hi van construir habitatges unifamiliars i 
aparellats. 
 
A l’altra banda del carrer Barcelona, a partir dels anys noranta es va urbanitzar 
la zona de  la Quintana, amb els carrers Joan Miró, Marià Fortuny i Doctor 
Joan Cardona, que són continuació dels de l’anterior eixample i en els quals 
s’hi van edificar habitatges unifamiliars i aparellats, però de primera residència. 
A poc a poc, aquesta zona d’eixample ha anat creixent fins a arribar a ser tan o 
més gran que el casc antic de Dosrius.  
 
 

 
 
 
A partir de l’any 2000 es va començar a desenvolupar la Unitat d’Actuació V-
Can Vallmajor, als voltants de la masia que porta aquest nom, amb la 
construcció de més habitatges de primera residència i amb el naixement dels 
carrers de Can Vallmajor, Antoni Samsó i la Ronda Francesc Macià (abans 
Ronda de Dalt). 
 
Es tracta d’un desenvolupament urbanístic d’un únic promotor, que dóna 
imatge d’uniformitat, amb uns carrers rectilinis i altres que segueixen antigues 
traces de camins. Les parcel·les són regulars, de 400 – 800 m2, i s’hi estan 
construint habitatges unifamiliars o aparellats. 
 
   

 
 

Vista des de la muntanya del Castell de Dosrius. Casc antic  a 
l’esquerra i zona d’eixample a la dreta. 

 
*   *   * 

 
Pel que fa al nucli de Canyamars, les transformacions han estat:  

  
Plaça de l’Església i voltants: Els mateixos edificis del segle XIX i a més, des del 
1910 fins al 1915 es construïren, en el camí de la Creueta, l’edifici de l’escola i les 
cases d’estiueig ja esmentades. 
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Carrer Sant Esteve: No s’hi construïren cases noves, sols s’anaren reformant les 
existents. 
 

 
 
Carrer Sant Josep: Ja estava tot construït. Al final del carrer, can Miqueló; l’any 1920 
es va fundar la botiga, tot seguit can Piqué, construïda l’any 1923, després un altre 
edifici, i la Barberia i quasi en front de la Barberia, un altre edifici. Carrer rectilini amb 
edificis de cós, seguint el model de parcel·la gòtica. 
 
Carrer del camí del Pou del Glaç: Per sota les cases del carrer Sant Esteve, un 
edifici. A l’altre costat, Manufactures Canyamars (1955-1957) i can Rovira, una 
masia d’arquitectura de tradició popular del segle XIX. Carrer rectilini, amb 
construccions alineades a banda i banda, de parcel·lacio irregular, adossades al 
camí ral que va cap a Rupit..  

 
Carrer Major: 
1r. tram:  
Cal Carnisser, construïda l’any 1925, can Vives, posteriorment l’Hostal Nou, l’any 
1935 ja estava construït. I a l’altra banda, les cotxeres del cotxe de línia i cal 
Recader,  el 1935 ja estava construït. Carrer rectilini amb doble corba, que segueix 
el traçat de la riera rupitera, amb construccions alineades a banda i banda, de 
parcel·lació irregular, alineades al darrer tram de la carretera  BV-5101.  
 

 
 
 
2n. tram: 
A la banda esquerra: Ca la Sèbia (1933-1940), ca la Miguelita (principis segle XX), 
can Cinto (construïda abans de la Guerra Civil Espanyola 1936-1939), can Pelegrí 
(1925–1930), un grup de cases (1950-1960) i les Cases Blaves (1915).  
A la banda dreta: la masoveria de ca n’Homs, la masia de ca n’Homs (segle XVI), 
un edifici on avui hi ha el taller de la família Uris i can Figueras (segle XV). A més, 
a l’alçada de ca n’Homs, una mica elevades, les masies de can Pau (segle XVIII) i 
can Canyamars (segle XV) i entre ca l’Uris  i ca l’Homs habitatges unifamiliars 
aparellats.  
Carrer rectilini, amb construccions alineades a banda i banda de la carretera BV-
5101. A la banda esquerra, amb edificis de cós, seguint el model de parcel·la gòtica 
amb pati i horts al darrera o al costat, i a la banda dreta, la masia de can Homs i 
cases unifamiliars aparellades. 
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Carrer Nou: Tal i com el seu nom indica, s’obrí un nou carrer per donar accés a 
cases que es construïren per sota de can Rovira i que donaven de cara a la riera 
de Canyamars. Al costat dret del carrer, un edifici. Carrer rectilini perpendicular al 
primer tram del carrer Major. 

 
Zona la Roda: 
Nasqué un eixample nou, per sota del carrer Major, en direcció a la riera de 
Canyamars, amb els carrers paral·lels:  Catalunya, Bon Aire, del Pou i de les Valls, 
i perpendiculars: de la Quintana i camí de Mataró. Destaca en aquest eixample el 
traçat rectilini dels carrers i la construcció del restaurant i la piscina La Roda. 

 
La urbanització Can Figueras: el Pla Parcial de can Figueres fou aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, amb data 22 de juny de 1977, i es va 
recepcionar per part de l’Ajuntament l’any 1995. Els carrers segueixen les corbes 
de nivell i la parcel·lació és regular, amb forta pendent, amb parcel·les de 400, 800 i 
1000 m2. Va per sobre del carrer Major, a la dreta de la urbanització Can 
Canyamars, amb els carrers: Av. Can Figueres, Suros de Can Figueres, Olivar de 
n’Homs, Sot de l’Arca, dels Romanins, Vinyes d’en Cassi, torrent de Cal Carinyo i 
plaça de Can Figueres. Al costat de la carretera BV-5101: la plaça Joan Sillué, i per 
sota, el carrer Camí del Forn i el passatge del Camí de Dosrius. 
 

 
 
 

La urbanització Can Canyamars: El Pla Parcial de can Canyamars va ser aprovat 
per la Comissió d’urbanisme de Barcelona, amb data 31 d’octubre de 1984, tot i 
que s’havia començat a tramitar una primera fase, l’any 1971. Els carrers 
segueixen les corbes de nivell i la parcel·lació és regular, amb forta pendent, amb 
parcel·les de 400, 800 i 1000 m2. La urbanització està situada, per una banda, en 
la vessant obaga de la serra d’en Gel que mira cap al nucli urbà de Canyamars, 
amb els carrers dels Nogals, de l’Arbòs i de l’Argelaga. I per l’altra, enfila per sobre 
del carrer Major en direcció a la plana de can Sus.  

 
Desenvolupament de la U.A. VII Can Prats, amb els carrers Eugasser i Antoni 
Sanfeliu i la plaça de les Alzines (1993). Carrers curvilinis, amb parcel·les regulars 
de 200 m2, amb forta pendent . 

 
*   *   * 

 
Pel que fa al nucli del Far, la transformació i el creixement durant els segles XX 
–XXI ha estat espectacular, atès que fins a l’any 1968, el nucli el constituïen la 
parròquia de Sant Andreu del Far i unes 19 masies disperses. Es va mantenir 
amb les mateixes característiques fins que, el 5 de setembre de 1968, es va 
aprovar definitivament la primera fase del Pla Parcial d’Ordenació de Can 
Massuet-El Far i, posteriorment, el 16 de març de 1973, la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona va aprovar la segona fase. Naixia així la urbanització Esmeralda, 
posteriorment denominada Can Massuet-El Far, atès que aquest era el topònim 
de la finca. Una urbanització que es va cedir a l’Ajuntament l’any 1992 i que 
compta amb 1.500 parcel·les, de les quals n’hi ha unes 1.100 de construïdes, amb 
carrers que segueixen les corbes de nivell i parcel·les regulars, amb forta pendent, 
de 400, 800, 1000 i 2000 m2. 
 
Actualment, la població d’aquest nucli, que està per sobre els 2.000 habitants, 
dobla la dels nuclis de Dosrius i Canyamars, que estan pel voltant de mil i escaig 
cada nucli.  
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Vista aèria de can Massuet del Far 
 
 
Per tant, el municipi de Dosrius, en aquests darrers vint-i-cinc anys, ha sofert 
un creixement urbanístic espectacular i, tal com hem pogut observar en les 
dades de població, aquesta ha augmentat més d’un 450%, ja que ha passat de 
737 habitants l’any 1980, a 4.093, l’any 2004. 
 

 
7.10. El Pla General d’Ordenació de 1968 
 
El mes de juliol de 1967, l’arquitecte Jordi Estrany Castany, redactor del “Plan 
General de Ordenación de Dosrius”, data la documentació del Pla. 
 
En la sessió del 4 de gener de 1968, l’Ajuntament aprova provisionalment el 
Pla General. 
 
La “Comisión Provincial de Urbanismo”, en la sessió del 26 d’agost de 1968, 
aprova el Pla General amb prescripcions senyalades en l’acord corresponent. 
 
En la sessió del 5 de setembre de 1968, l’Ajuntament de Dosrius aprovà 
definitivament el “Plan General de Ordenación de Dosrius”.  
 
Des de la seva aprovació es tramitaren i s’aprovaren un conjunt de plans 
parcials d’ordenació: 
 
1968, Can Massuet 1a. fase 
1971. Can Canyamars. 1a. fase 
1973, Can Massuet 2a. fase 
1977, Can Figueres 
1984. Can Canyamars 2a. fase 
 
En els anys 1979-1980, l’Ajuntament tramità una revisió-adaptació del Pla 
General d’Ordenació; l’aprovació definitiva va ser denegada per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 26 de novembre de 1980. 
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Nucli urbà de Dosrius. Pla General 1968 

 
 

Nucli urbà de Canyamars. Pla General 1968 
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7.11. Les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal. Text Refós 1998 
 
El 21 d’agost de 1986, l’Ajuntament pren l’acord d’exposar al públic els treballs 
preparatoris de les Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius. 
 
El 12 de febrer de 1987, l’Ajuntament pren l’acord d’aprovar inicialment les 
Normes Subsidiàries. 
 
El 17 de desembre de 1987, l’Ajuntament pren l’acord d’aprovar 
provisionalment les Normes Subsidiàries 
 
El 29 de juny de 1988, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona suspèn 
l’aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius. 
 
El 12  de juliol de 1988, l’Ajuntament presenta recurs en relació a l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 29/6/88. 
 
El 16  de juny de 1989, resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Publiques als recursos de l’Ajuntament referents a l’aprovació de les Normes 
Subsidiàries. 
 
En el Ple de 29 d’agost de 1989, l’Ajuntament acorda remetre l’exemplar Refós 
de les Normes Subsidiàries per a l’aprovació definitiva. 
 
El 15 de novembre de 1989, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona aprova 
definitivament les Normes Subsidiàries de Dosrius introduint d’ofici 
determinades prescripcions. 
 
En el marc de les Normes Subsidiàries de 1989 es tramitaren i aprovaren les 
següents figures de planejament: 
 
El 27 d’abril de 1990 El Pla Especial del Medi Físic de les Serres del Corredor-
Montnegre. 
El 24 de març de 1994, la modificació de les Normes Subsidiàries. 
El 21 de desembre de 1992, l’Estudi de Detall de la parcel·la P.K3 de la 
carretera B510. 
El 21 de juny de 1993, l’Estudi de Detall l’Aplec 
El 16 de juliol de 1993, l’Estudi de Detall Sant Antoni 
  
El 26 de març de 1990, el Diari Oficial de la Generalitat publica l’acord 
d’aprovació definitiva. 

El 7 de novembre de 1995, sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal de Justícia de Catalunya estimant el 
recurs contenciós interposat per José Pujol Gensana contra l’aprovació 
definitiva de les Normes Subsidiàries de Dosrius. 
 
El 5 de juny de 1996, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona pren l’acord 
referent als termes d’acompliment de la sentència de 7/11/95. 
 
El 17 de juny de 1996, l’Ajuntament pren l’acord en relació a l’acompliment de 
la sentència segons els termes expressats en l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona de data 5/6/96, i encàrrec de la redacció del text 
refós. 
 
El 16 de setembre de 1996, l’Ajuntament aprova inicialment el Text Refós 
redactat per l’arquitecte Pere Ramells i Gràcia, incorporant el planejament 
aprovat i l’actualització de la base cartogràfica. 
 
El 16 de setembre de 1996 aprova inicialment el Text Refós de les Normes 
Subsidiàries de Dosrius.  
 
El 2 de maig de 1997, l’Ajuntament aprova una segona aprovació inicial. 
 
L’1 d’abril de 1998, l’Ajuntament aprova definitivament el Text Refós de 1997 
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius. 
 
En el marc de les Normes Subsidiàries de  Planejament de 1998 es tramitaren i 
aprovaren les següents figures de planejament: 
 
El 27 de novembre de 2003, l’Ajuntament aprova el text refós relatiu a la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal “Can 
Santpare” 
 
El 27 de novembre de 2003, l’Ajuntament aprova el text refós de modificació de 
les Normes Subsidiàries de Planejament del sector industrial discontinu “Can 
Carinyo – Can Jaumi” i el 27 de maig de 2004, l’Ajuntament aprova un nou text 
refós relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del sector industrial discontinu SAU-3 “Can Carinyo – Can Jaumi” 
 
El 22 de juliol de 2004, l’Ajuntament aprova un nou text refós de la modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries de “Can Santpare”. 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS. -44-  
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS  Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 
 

 
 

Nucli urbà de Dosrius. 2005 
 

 
 

Nucli urbà de Canyamars. 2005 
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9.   PLÀNOLS 
 
 
9.1. Plànols d’evolució històrica. 

 
S’han inclòs dos plànols d’evolució històrica del nuclis de Dosrius i de Canyamars. 
Els plànols estan a escala 1/2.000 (C-1), i 1/2.500 (C-2) respectivament, i es pot 
observar el moment de l’evolució edificatòria dels dos nuclis en tres moments 
diferents, els anys 1800, 1970 i 2000. 
 
 
9.2. Plànols d’emplaçament dels elements inventariats. 
 
S’han inclòs sis plànols d’emplaçament de tots els elements inventariats: E-1,  E-2, 
E-3 i E-4 (escala 1/10.000), E-5 (escala 1/2.000) i E-6 (escala 1/2.500). 
 
Els plànols E-1, E-2, E-3 i E-4 corresponen als elements inventariats en sòl no 
urbanitzable i els plànols E-5 i E-6 corresponen als elements inventariats al nucli 
històric de Dosrius i de Canyamars respectivament. 
 
Tots els plànols d’emplaçament identifiquen els elements inventariats amb la 
llegenda següent: 
 
R.    Arquitectura Religiosa                    vermell 

E.    Arquitectura Pública o Semipública, Equipaments  blau 
A.I.     Arquitectura Industrial    lila 
R.U. Arquitectura Residencial Urbana   verd blau 
O.E.  Obres d’Enginyeria     groc 
R.R.  Arquitectura Residencial Rural   verd 
S. Elements Singulars     groc mostassa 
P.N. Parcs i Conjunts Naturals d’Interès      verd 
C.U. Conjunts Urbans d’Interès    gris 
J.A. Jaciments o Zones Arqueològiques.   taronja 
B.C.I.N. Béns Culturals d’Interès Nacional   Vermell 
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NÚM. REF. : I.R.01/001 
 
DENOMINACIÓ : Església parroquial de Sant Aciscle i Santa Victòria 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça de l’Església, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1526 – 1532. Arquitectura del gòtic epigonal i renaixentista 
 
AUTOR: Thomàs Barça (mestre de cases) 
 
PROMOTOR : Síndics de la Parròquia de Sant Aciscle i Santa Victòria, en 

representació de la Parròquia de Dosrius. 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura religiosa 
 
CONTEXT : Al centre del casc antic del poble de Dosrius, formant part de la 

trama medieval i voltada d’edificacions dels segles XVII al XX, 
d’una i dues plantes d’altura.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 4e-Equipament religiós 
     Protecció existent:  Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius 1.  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Bisbat de Barcelona. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5000 
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DESCRIPCIÓ : L’edifici està situat al mig de la població de Dosrius, cap del municipi, 

a la part més elevada (147 m d’altitud), a la confluència de les rieres 
que provenen del Far i de Canyamars. És una església de nau única 
amb absis orientat a ponent, de planta poligonal i cobert amb volta 
per aresta de sis nervis, que es tanquen en una clau esculpida. A 
cada costat de la nau s’obren tres capelles, i una altra construïda 
sota el campanar, entre els contraforts. La nau es cobreix amb cinc 
trams de volta per aresta gòtica, els nervis de les quals, apuntats, 
arrenquen de capitells esculpits amb les figures dels evangelistes i 
altres imatges, i conflueixen en sengles claus de volta, circulars i 
esculpides amb imatges diverses. Sobre l’entrada hi ha un ampli cor, 
on hi ha penjat un rotlle de campanes, i en el costat de migdia de la 
nau hi ha una trona de pedra amb escala per l’interior del mur. Els 
finestrals i rosasses que donen llum a la nau i a les capelles estan 
tancats amb vitralls policromats emplomats. El del rosetó del costat 
de llevant del baptisteri està en mal estat de conservació. 

   
 El paviment de la nau és de mosaic hidràulic de 20x20 cm i presenta 

un dibuix geomètric floral. En el passadís central hi ha una làpida 
sepulcral amb la inscripció “SAPULTURA DE CASA BALLMAJO Y 
DELS SEUS 1776”, un dels principals propietaris de Dosrius (llevat 
del Marquès de Castell Dosrius). 

   
Tant la nau com l’absis estan reforçats per l’exterior amb contraforts, 
que originàriament incorporaven les canals i gàrgoles de desguàs de 
la coberta gòtica. Al segle XIX, la nau va ser sobrealçada per damunt 
de les voltes amb una planta golfes, anomenada el “quarto de les 
òlibes”; la nova coberta, de teula àrab, és a tres vessants, acabades 
amb una imbricació de teula i maó. Protegeix la primitiva coberta, 
amb els seus tremujals i els senyals de l’antiga teulada sobre el 
morter de calç (les teules van ser arrencades i possiblement 
reaprofitades en la nova coberta); també es conserva, en aquest 
espai, el torn manual que pujava i baixava la llàntia central. La 
coberta fou refeta novament l’any 1987 amb una estructura de 
jàsseres metàl·liques.  

 
La portada s’obre a la façana principal, a llevant. És una peça 
renaixentista, amb llinda que descansa sobre brancals motllurats en 
feixos de columnes amb capitells esculpits amb caps d’angelets i 
éssers fantàstics. Sobre la llinda es desenvolupa una arquivolta de 
mig punt amb guardapols, el timpà de la qual està ocupat per una 
venera d’estries radials esculpida en la pedra. La porta, metàl·lica, 
està formada per dues grans fulles en les quals s’obren dues altres 
més  
 
petites. Sobre la portada hi ha un rosetó tancat amb vitralls 
emplomats. 
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A la meitat de la façana nord s’aixeca el campanar, de planta 
quadrada i tres cossos d’altura, els dos primers construïts amb 
carreus de pedra granítica i el tercer amb un paredat antic. El cos 
inferior, amb façanes cegues, s’obre a la nau i conté una de les 
capelles laterals, amb volta de canó apuntada. Una línia d’imposta el 
separa del segon cos, amb obertures en arc de mig punt tapiades; 
als seus angles encara conserva les gàrgoles de la coberta plana 
original. El tercer cos, alçat quan es va reformar la coberta de la nau, 
s’aixeca sobre una altra línia d’imposta i té unes dimensions més 
reduïdes en planta, amb els angles aixamfranats; hi ha una finestra 
d’arc de mig punt als costats nord i migdia, i dues bessones a llevant i 
a ponent, que contenen dues campanes, una inaugurada l’any 1968 
(Victòria, Montserrat Dolors), i restaurada l’existent (Sebastiana, 
Mercè, Josefina). Aquest cos es cobreix amb un terrat de rajols, 
limitat per una barana de perfil trencat i corb; al centre d’aquesta, i a 
cada façana, hi ha les esferes d’un rellotge, inaugurat l’any 1985, la 
maquinària del qual és col·locada al terrat, protegida per un cos de 
volta de canó parabòlica.  

 
Al costat de llevant del campanar hi ha el baptisteri, de planta 
quadrangular i amb l’aresta exterior arrodonida, amb coberta de teula 
àrab a dues vessants, acabada amb una treballada imbricació de 
maó. A cada façana s’obre un rosetó, i tots dos estan emmarcats per 
un arc de descàrrega de sis filades de totxo, datats entre 1897 i 
1916. Pel cantó de ponent del campanar s’hi adossa un cos on hi ha 
la sagristia, que es cobreix amb una volta per aresta, amb clau 
esculpida. En la paret occidental interior hi ha una pica dins una 
fornícula d’arc de mig punt, de pedra granítica. Aquest cos consta de 
planta baixa i pis (aixecat entre 1960-1965), i coberta amb teula àrab 
a una vessant; a nivell de la planta pis hi ha un pont tancat i cobert 
amb teula àrab a dues vessants, que comunica amb l’antiga rectoria 
(actualment està anul·lat el pas per una escala), amb una obertura 
circular a ponent i una finestra de brancals amb carreus de pedra i 
arc deprimit còncau a llevant. 

A la façana de migdia, perpendicular als peus de la nau, s’adossa la 
capella del Santíssim, de planta rectangular i absis semicircular, 
coberta amb volta d’aresta amb clau esculturada i teulada a una 
vessant, acabada amb una doble imbricació de maó; l’absis té tres 
obertures, protegides per reixes de ferro. Aquesta capella és datada 
entre 1914 i 1916. A la façana de la plaça hi ha dos rosetons, i un 
altre a ponent, amb arcs de descàrrega de sis filades de totxo. A 
continuació d’aquesta capella es desenvolupen dues més, paral·leles 
a la nau, cobertes amb volta de creueria amb clau esculpida i teula 
àrab a una vessant; tot seguit, i maclat amb les capelles, hi ha un cos 
de planta baixa que envolta la nau, destinat a rectoria (edificada entre 
1943 i 1948), cobert amb teula àrab a quatre vessants; ambdós 
cossos incorporen els contraforts de la nau.  
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Al costat de ponent, a tocar de l’absis, hi ha un altre cos de planta 
circular i paret de fàbrica ceràmica vista que conté l’escala de cargol 
d’accés a la planta pis situada sobre la sagristia. 

  
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Església parroquial 
 Actual: Església parroquial 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. Algunes vidrieres dels finestrals i rosetons estan trencades. 
 
 
VALORACIÓ: Mostra significativa de l’arquitectura desenvolupada a Catalunya al 

segle XVI, en què es combina la tradició constructiva gòtica amb la 
renaixentista, que es palesa especialment en la portada, en el 
campanar i en els elements escultòrics. Cal destacar la qualitat de 
l’ornamentació escultòrica de les claus de volta, els capitells, les 
impostes i les mènsules, on hi ha un ric repertori iconogràfic de 
temàtica diversa.  

 Edifici en zona d’expectativa arqueològica. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al Catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: L’església de Sant Aciscle i Santa Victòria és la parròquia de Dosrius. 

Aquesta parròquia  tingué com a sufragània, fins al 1868, l’església 
de Sant Esteve de Canyamars, i també estava al seu càrrec la 
capella de Santa Eulàlia, ara anomenada de Sant Llop. 

 
La seva història documentada més antiga és de la baixa època 
medieval i comença a principis del segle XIV, tot i que cal suposar 
que hi havia un edifici de construcció anterior, perquè el topònim de 
Dosrius apareix documentat al segle X, concretament l’any 963, en el 
Cartulari de Sant Cugat; el castell  també està documentat en el 
segle X i durant els segles X–XI apareixen vendes de propietats que 
fan suposar una vida feudal en la que un edifici dedicat al culte no hi 
pot faltar, junt al castell i als masos agrícoles. Per tant, a l’època 
medieval estava situada dins el territori jurisdiccional del castell de 
Dosrius. Tot i així,  la parròquia no surt documentada fins a principis 
del segle XIV, a partir de les visites pastorals.  

 
La primera notícia que coneixem és del 16 de gener de 1304, on 
s’indica que el temple tenia un sol altar dedicat a sant Iscle. Dels 
anys 1308 i 1313 hi ha documentades visites pastorals a l’església, 
on s’esmenta el mateix altar. 
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L’any 1374, amb motiu d’una altra visita pastoral, se citen els altars 
de Sant Aciscle, Santa Victòria, Santa Maria (que podria ser del 
Castell de Dosrius), i el de Sant Esteve, de l’església sufragània de 
Canyamars. 

 
L’any 1408 es diu que el retaule de Santa Victòria és a la paret 
esquerra del temple, i a l’acta de la visita pastoral del 23 de juny de 
1421 es fa una descripció de l’altar major, gràcies a la qual se sap 
que hi havia una imatge de la verge, de fusta, amb el nen en els 
braços: Super altare est quodam ymago virginis Mariae fustea, cum 
ymagine filli sui in braxis, cum uno mantello de panno ciriceo 
diversorum colorum, cum operatoris defilo aureo [...]. 

 
Les visites pastorals continuen els anys 1425, 1439, 1446, 1498, etc. 

 
Segons l’hagiografia, sant Aciscle i santa Victòria eren dos germans 
de la ciutat de Còrdova, decapitats a principis del segle IV. Aquest fet 
fa pensar que l’origen del culte en el terme de Dosrius es deuria 
produir dins la cristianització d’una possible vil·lae durant l’antiguitat 
tardana i que perdurà fins entrada l’edat mitjana, tot i que, tal com es 
pot comprovar en la documentació esmentada, la doble advocació, o 
sigui l’advocació a santa Victòria, no apareix documentada fins a la 
visita pastoral del 1374. 

 
Aquesta primitiva església va ser ampliada en el segle XVI, en què 
comencen les obres que donaran a l’edifici el seu caràcter actual, 
atès que l’any 1512 es concedeix una llicència del Vicari General als 
obrers de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius per 
fer una capella i a sobre d’ella el campanar. L’any 1526 es formalitza 
la construcció de l’església al mateix lloc de la vella, ja que en el 
document contractual signat entre el Sr. Thomàs Barça (mestre de 
cases) i els síndics de Sant Iscle i Santa Victòria, s’especifica: [...] 
farà e fabricarà una sglésia de nou en lo loch ahont la sglésia vella es 
edifficada, faent lo cap a dita església a ponent, posantse a línea 
tirada per la cara del campanar qui de nou es stat edifficat, a fi que lo 
dit campanar fassa paret a la dita sglésia e capella [...]. L’església 
nova es va començar a edificar el 1526 i en el mateix lloc de 
l’anterior, per tant, no resta cap vestigi aeri de l’església romànica. A 
partir de la documentació es pot deduir que aquesta era de nau 
única, capçada amb un absis. 

 
Aquesta església nova reuniria les característiques de la manera de 
construir els edificis de culte durant el segle XVI, que continua amb el 
llenguatge gòtic tradicional dels segles anteriors i alhora incorpora el 
nou model renaixentista. Es caracteritzen per un ampli ambient de 
nau única amb absis poligonal de cinc panys i una coberta de voltes 
de creueria. Entre els contraforts que reforcen els murs per l’exterior 
se solen posar capelles. 

 
 

 

 
Els murs es construeixen amb paredat comú, obra grassa i rajol amb 
arrebossat. La pedra tallada es reserva per a les motllures, les 
arestes i alguns elements especials; arcs, nervis, claus de volta, 
finestres, portes, ... 

 
Durant el cinc-cents se’n va construir un nombre considerable per tot 
el país, arran de la més propícia conjuntura econòmica i del notable 
creixement demogràfic. Aquest conjunt d’obres es configura 
generalitzadament amb el vell model, tot i que presenta en relació 
seva unes diferències constants que cal notar perquè són 
característiques de la construcció del segle XVI i algunes enllaçaran 
directament amb els nous sistemes renaixentistes, mentre que 
d’altres es poden entendre com una etapa intermèdia de 
transformació o d’hibridació. 

 
L’aparició abundant d’arcs de mig punt en aquestes construccions 
gòtiques pot suggerir-nos una influència de signe renaixentista, però 
en tot cas convé no perdre de vista les seves arrels autòctones i, per 
tant, el vessant tradicional del seu ús. 

 
Sant Aciscle i Santa Victòria i moltes de les esglésies realitzades 
durant el primer terç de segle al Maresme s’adapten substancialment 
al prou conegut model gòtic, però són sorprenents les analogies amb 
esglésies quatrecentistes com per exemple la de Sant Martí de 
Provençals del Pla de Barcelona. 

 
Si analitzem el contracte ens trobem que: 

 
a) Mides: L’església ha de tenir una amplada de 26 pams i una 

llargària de 108. 
b) El portal de Dosrius, capitulat el 1526 per Tomàs Barça, s’havia   

de  fer de pedra picada, e obrat e de la granària tal qual lo de la 
sglésia de Argentona, o millor si poran. 

   
Indicacions com aquesta de prendre el model d’altres obres ja 
realitzades són freqüents en els contractes conservats. 

 
El costum de resoldre el disseny de les obres a partir d’altres 
edificis ja existents o bé de models de repertori més o menys 
adaptats, i no pas elaborant projectes originals i específics, al 
llarg del segle, s’aplicà igualment amb tota normalitat a treballs 
d’orfebreria, escultura i pintura. Reflecteix la plena vigència de 
les concepcions i les pràctiques tradicionals de l’artesanat, que 
porten a fixar models i a convertir-los en fórmules 
estereotipades. 

 
A la porta d’entrada, amb llinda recta, hi trobem relleus esculpits 
en forma de columnetes, i a sobre hi ha esculpit un semicercle 
en forma de petxina, la típica “venera” de filiació renaixentista. 
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A cada banda del portal hi trobem un petit grup escultòric, a una 
alçada d’aproximadament 2 metres o més. Consisteix en una 
representació de caràcter alliçonador i didàctic per al no creient. 
A l’esquerra, hi ha representades cares alades amb expressió 
de sofriment que envolten un monstre i, a la dreta, les ànimes 
(cares alades) amb un angelet al centre. La talla és sobre un 
bloc de pedra, no granítica, que al mateix temps fa d’imposta o 
últim carreu dels brancals que suporten la llinda.  
Aquest tipus de representacions són típiques del gòtic.  

 
c) Elements decoratius, acabaments i distribució de l’espai: La nau 

principal ha de tenir tres croerades rodones i de pedra picada 
recollides en els acabaments per dues copades (petits 
permòdols que recullen els nervis de la volta) obrades amb els 
quatre evangelistes i altres imatges i les claus de volta també 
obrades amb imatges en el pla de la clau. 
Les tres capelles han de tenir els arcs de pedra amb copades i 
les finestres en els xamfrans  també de pedra picada.  
S’ha de fer una trona de pedra picada amb l’escala per pujar-hi. 
Les escales de davant de l’altar de pedra picada. 
El paviment de tota l’església de rajola, igual a les capelles i al 
cor. 

 
d) Exterior: Els contraforts han de sortir de la paret tant com el 

campanar, a fi que les altres tres capelles siguin igual de fondes 
que la del campanar i d’amples el que va de contrafort a 
contrafort. Els contraforts del cap han de sortir més que els 
altres (probablement perquè en el lloc on es construïa hi havia 
un desnivell). 
Les parets exteriors han de ser semblants a les del campanar. 
La coberta ha de ser de teules seguint els pendents cap als 
canals per llençar l’aigua. 

 
 

Cal destacar, també, les dues gàrgoles del campanar, situades en els 
angles de la torre. Són les úniques amb semblant de fera. Un dels 
animals sembla un gos, sobretot pel cap i el morro, i l’altre sembla un 
cap de gat o de tigre. Tots dos tenen un cos amb quatre potes, les 
posteriors plegades. Aquestes gàrgoles estan realitzades amb un 
únic bloc de pedra i col·locades com un carreu més dels angles del 
campanar. 

 
Durant els segles XIX i XX es van fer diverses obres, com ara aixecar 
la teulada sobre les voltes de la nau principal del temple, per fer el 
que es coneix com a quarto de les òlibes. També es va sobreaixecar 
el campanar i se li va fer una escala de cargol. Aquestes 
modificacions són relativament recents, tal com demostren els 
materials emprats i la tècnica constructiva, segurament del darrer terç 
del segle XIX. 

 
 

 
Posteriorment es va construir el baptisteri, aprofitant el dia de treball 
que els homes havien de donar al poble. 

 
La capella del Santíssim es construí entre 1914 i 1916, durant el 
rectorat de Mn. Josep Molera. 

 
Entre els anys 1943 i 1948 es construí la  rectoria nova, amb Mn. 
Josep Torrent. 

 
Cap als anys 60, sota el rectorat de Mn. Artur Bosch, s’aixecà el 
sostre de la sagristia i s’arranjà la part superior de la mateixa per 
poder circular bé cap al cor, el campanar i l’escala d’aquest. 

 
A la tardor de 1987 es va fer la teulada nova del quarto de les òlibes. 

 
El retaule major va ser destruït l’any 1936. A l’arxiu històric de 
protocols de Barcelona se’n conserven dos contractes. La part 
arquitectònica i de talla del retaule fou contractada el 23 d’agost del 
1531 per l’imaginaire Martín Díez de Liatzasolo, que fou un dels 
escultors més destacats de l’època, d’origen basc. L’any 1527 ja era 
a Barcelona i formava societat amb el tallista mataroní Joan 
Masiques i amb Joan Tours, que conjuntament van fer els retaules de 
Sant Vicenç de Mollet, Santa Coloma de Marata, Sant Esteve de 
Canyamars i Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius. La part pictòrica i 
de daurat fou confiada a Joan Baptista, d’origen portuguès i resident 
a Barcelona. 

 
Es tractava d’un retaule magnífic que fou executat per artistes de 
primera categoria en la Catalunya de l’època, on abundava 
l’ornamentació (columnes, escultures i pintures), tot enquadrat en un 
fons daurat. El de Dosrius i el d’Arenys de Munt eren els dos únics 
retaules majors renaixentistes que es conservaven, però van ser 
destruïts el 1936. 

 
L’altar major actual és d’una gran simplicitat i senzillesa, sense cap 
tipus de decoració ni ornamentació, on els patrons de la parròquia 
adquireixen tot el protagonisme. La pedra de l’altar és tota d’una 
peça i les escales per accedir al mateix són de pedra picada de 
primera qualitat. A la part superior, al costat de les dues finestres 
obertes a mitjans dels anys 40 del segle XX, hi apareixen les dues 
imatges del sants titulars (regalades pel notari de Mataró, Sr. Monfort, 
acabada la guerra civil de 1936-1939). 
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NÚM. REF. : I.R.02/002 
 
DENOMINACIÓ : Ermita  de Sant Llop 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, s/n. Accés per la carretera de Dosrius a 

Canyamars, davant de l’accés a can Massuet-El Far; tomb a mà 
dreta, passada la Riera de Canyamars, a uns 200 metres. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1746. Arquitectura barroca popular  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura religiosa de caràcter rural 
 
CONTEXT : En un pla dalt d’una petita elevació rodejada de camps de conreu i 

bosc a la riba esquerra de la riera de Canyamars. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14c.- Forestal. Vegetació lliure 

Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. (6) 
 

 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Sr. Manuel Vinyals i Soler. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ:           Escala 1/10.000  
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DESCRIPCIÓ :  
 

Petita capella de planta rectangular coberta amb teula àrab a dues 
vessants. A la façana lateral, de paredat comú sense arrebossar, 
s’adossen tres contraforts de paredat. La façana principal és 
arrebossada i pintada de color blanc trencat. Té portal llindat i està 
coronada per una petita espadanya amb campana; sobre la 
portada hi ha una petita obertura d’ull de bou., en un costat de la 
qual apareix un rellotge de sol. A la façana de llevant hi ha 
adossada una casa de planta baixa. 
 
D’inspiració renaixentista, es tracta d’un edifici de nau única, de 17 
x 6 m,  cobert amb volta d’aresta i acabat amb capçalera recta. A 
l’interior tenia un cor de fusta al qual s’accedia per una escala de 
pedra. Durant una època tingué un retaule i un cancell que 
separava el presbiteri dels fidels. 
 
Als voltants de l’edifici s’hi van trobar restes de sepultures humanes 
que segurament correspondrien als ermitans que hi havien viscut. 
 
  

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Ermita i aplec  
 Actual: Ermita i aplec 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Edifici rellevant per la seva tipologia i per la seva implantació dins el 

territori. És lloc de trobada dels habitants de la contrada amb motiu 
de l’aplec anual tradicional. Edifici en zona d’expectativa 
arqueològica. 

 
PROPOSTES: Inclusió al Catàleg 
 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:    L’ermita es troba en la propietat privada del Sr. Manuel Vinyals 

Soler. 
 

Sant Llop és copratró de la parròquia de Dosrius i actualment i des 
de fa molts anys,  el cap de setmana més proper a l’1 de setembre, 
festivitat del sant, se celebra la Festa Major de Dosrius en honor 
seu.  
 
Algunes advocacions d’esglésies d’origen medieval són de 
procedència franca. Aquest seria el cas del Sant Llop de Dosrius. 
 
Sant Llop va néixer a Orleans vers l’any 609. Va ser bisbe de la 
Ciutat de Sens i durant el seu mandat es va oposar al rei merovingi 
Lotari, el qual el va desterrar i després perdonar. El seu culte servia 
com a invocació contra els llops i era protector de les pastures i de  
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la ramaderia. També s’usava la seva protecció contra les febres, 
epidèmies i por dels nens.  
 
En el treball d’Olesti Vila, Oriol, El territori del Maresme en època 
republicana (s. III – I ac). Estudis d’Arqueomorfologia i Història 
(Mataró 1995. Premi Iluro, 52 pàg. 276-281), detecta que la 
distribució de les necròpolis i centres de culte tardoromans estaven 
ubicats en punts significatius de la xarxa cadastral i que, 
posteriorment, aquests temples es van anar cristianitzant, 
perpetuant el culte antic; o bé s’ubicaren nous edificis de culte en 
vies cadastrals que encara estaven en funcionament quan 
s’edificaren. Així en el Cardo núm 27 (cardo és la via que travessa 
de nord a sud una ciutat o una propietat), esmenta un edifici 
dedicat a sant Llop, a Dosrius. 

 
Més que l’evolució d’una vil·la romana, Sant Llop de Dosrius, com 
diu Esteve Albert, hauria estat una nova ermita ubicada en una via 
cadastral romana (cardo) encara en funcionament: [...] la gran 
ofensiva carolíngia del 801 que tenia com objectiu la conquesta de 
tot el territori, ocupat pel sarraïns, que va d’Iluro / Alarona fins a 
l’Ebre, no va anar com s’havia projectat la I conquesta de 
Barcelona i els representa dos o tres anys de batalles pel 
Maresme. 
I fou a Iluro i voltants on es produïren els xocs més violents, els que 
n‘ocasionaren la destrucció total i l’abandó per molts anys. Les 
capelles de Sant Martí o de Sant Sadurní (patrons dels francs i 
aquitants) i encara les de Sant Llop que es troben per tota la 
serralada on l’exèrcit franco-aquità va fortificar-se per refusar els 
contra-atacs, foren alçades on hi havia els campaments. Tenim una 
ermita de Sant Llop a Dosrius, una a Tordera i una a Sant Vicenç 
de Montalt [...]. 
 
La capella actual, per la seva tipologia, és més tardana (segle 
XVIII), i segons Joaquim Graupera (L’arquitectura religiosa 
preromànica i romànica en el Baix Maresme), el culte també podria 
coincidir amb les advocacions a sant Sebastià per la pesta, febres i 
epidèmies dels segles XV-XVI.  
 
Si bé aquesta teoria seria certa, també ho seria que abans ja hi 
havia un edifici de culte sota l’advocació de sant Llop (IX-XVIII). 
 
El 1353, la capella es troba citada sota l’advocació de santa Eulàlia. 
 
Del 1508 al 1658, se cita com a capella de Sant Llop i Santa 
Eulàlia. En aquesta època deuria ser quan es féu el vot del poble 
pel qual se li demanà i demana protecció contra el mal de coll i 
esquinença, i cada 1 de setembre se celebra l’aplec on es 
beneeixen els típics panets protectors. 
 
El 1608 consta una visita del bisbe, on el visitador mana que a la 
capella no hi habitin persones casades sinó persones religioses o 
ermitanes. 
 

El 1658 es demana llicència al rector de Dos Rius per fer d’ermità 
de Sant Llop i Santa Eulàlia. 
 
A partir del 1730 ja sols s’esmenta com a capella de Sant Llop. Es 
desconeix  per què es perd l’advocació a santa Eulàlia. 
 
El 1738 i el 1739 també se sol·liciten llicències per fer d’ermità a 
Sant Llop. 
 
El 1746 es demana llicència al rector de Dos Rius per beneir la 
capella nova de Sant Llop. Això voldria dir que en aquesta data es 
construí la capella tal com és ara, al mateix lloc on devia aixecar-se 
l’antic edifici de culte. 
 
Els anys 1758, 1774 i1780 també hi ha sol·licituds per fer d’ermità a 
la capella de Sant Llop. 
 
Durant el segle XIX i una part del XX, la capella seguí essent 
ermitana, fins que famílies del poble s’hi van instal·lar en règim de 
masoveria. 
 
L’any 1997, degut al seu mal estat de conservació, caigué la 
teulada i, immediatament, es procedí a fer una teulada nova i a 
reformar la part interior de la capella. L’any 2000 s’hi col·locà una 
nova campana. En una fotografia de l’any 1925 es veu una 
campana i, després, segurament durant la guerra civil de 1936-
1939, se l’emportaren  per fer munició. 
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NÚM. REF. : I.R.03/003 
 
DENOMINACIÓ : Església parroquial de Sant Esteve 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Plaça de l’Església, s/n. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Origen: segles XI – XII. Transformacions en època moderna, en 

estil gòtic tardà i renaixement. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Bisbat de Barcelona 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura religiosa 
 
CONTEXT : Corona una petita elevació que domina el nucli urbà i està voltada 

pel cementiri adossat als murs de l’església, per una tanca i un 
espai enjardinat.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes subsidiàries de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 4e-Equipaments religiós,  GGCC448 

Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. 13 
 

 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Bisbat de Barcelona 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  
 

El conjunt format per l’església i el cementiri està situat sobre una 
petita elevació, al costat del nucli antic de Canyamars. S’hi 
accedeix per unes escales i una porta de ferro, que condueixen a la 
façana principal. A la planxa inferior de la porta-reixa hi ha la data 
de 1878. Hi ha una altra porta de ferro a llevant, amb la mateixa 
data, que condueix al mateix cementiri per la zona de l’absis. 
 
L’església, orientada a llevant, és d’una nau, amb dues capelles 
adossades a cada costat i amb absis poligonal; a cada una de les 
façanes testeres de les capelles més properes al presbiteri s’obre 
una finestra acabada en arc de mig punt amb esplandit. La nau és 
coberta amb volta de canó, dividida en dos trams per arcs faixons 
recolzats en mènsules; per sobre s’aixeca la teulada a dues 
vessants, amb el ràfec acabat amb una imbricació de maó i teula. 
L’absis es cobreix amb una volta per aresta i amb teulada a cinc 
vessants. A la façana de migdia, a tocar de l’absis, hi ha afegit un 
petit cos amb funcions de sagristia, que conté una interessant pica 
de pedra encastada a la paret. El cementiri s’estén també per 
aquest costat, amb nínxols que s’adossen a la façana del temple.  
 
Les capelles laterals connecten amb la nau per mitjà d’obertures 
formades per arcs de punt rodó dovellats i, en el cas de les dues 
més occidentals, els arcs són de perfil motllurat i arrenquen de 
pilastres amb impostes també motllurades. Les quatre capelles 
estan cobertes per voltes de creueria amb nervis de pedra; a les 
dues més occidentals, els nervis recolzen en capitells esculpits 
amb rostres de dona. La capella sud-oest està dedicada al Sant 
Crist i a la Verge dels Dolors; destaca el frontal de l’altar, amb un 
plafó policromat de peces ceràmiques que representa Jesucrist a la 
creu; el retaule està fet amb mosaic de trencadís ceràmic, signat 
per Masó (dissenyador) i per Olivé-Milián (executor), amb la data 
2003; l’accés a aquesta capella està significat per un escut heràldic 
amb un sol i la inscripció “VISENS ROGENT 1708, situat just per 
sobre de l’embocadura. La capella sud-oriental és dedicada a la 
Verge del Corredor i conté un retaule dels anys 1960-1970, fet de 
pedra granítica i de ceràmica, i signat per Rovira Brull i Aguadé. La 
capella nord-oriental està dedicada a la Verge de Montserrat, i la 
nord-oest, a la Verge del Roser, imatge que està representada en 
la clau de volta, amb un rosari esculpit al perímetre. Aquestes dues 
capelles contenen plafons ceràmics policromats al frontal de l’altar, 
que provenen de la masia de can Santfeliu i que van ser col·locats 
el 2003 per encàrrec del rector; es tracta de peces ceràmiques 
l’antigor de les quals es remunta, probablement, als segles XVII o 
XVIII, i l’una d’elles representa un dibuix en forma estelada, de 
color groc, que a Tunísia és conegut com “la pota de lleó”.   
 
La façana principal està coronada per un campanar d’espadanya 
de quatre obertures en arc rodó i capcer triangular; les obertures 
són de dues proporcions diferents, agrupades en parelles, 
cadascuna amb la seva campana. Pel darrere s’hi adossa un cos, a 
manera de comunidor o porxo, cobert amb teula àrab a dues  
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vessants, al qual s’accedeix per una escala lateral exterior, feta de 
pedra i d’un sol tram. A sota d’aquesta hi ha un petit baptisteri amb 
pica de peu, tallada en pedra, tancat amb una reixa de ferro forjat; 
té un òcul amb un vitrall emplomat que il·lumina l’espai i que 
representa el baptisme de Jesús per sant Joan Baptista.  
 
La portada, d’un sobri estil renaixentista, és formada per una porta 
emmarcada per llinda i brancals motllurats de pedra, i una 
arquivolta d’arc rodó a sobre, feta amb dovelles, que genera un 
timpà sense decoració. L’arquivolta arrenca de dues mènsules, 
esculpides en granit amb bustos humans (probablement, uns 
donants) amb els ulls ametllats i les cares encerclades per una 
motllura en forma de corda; els braços i les mans s’uneixen sobre 
el pit en actitud de pregar. Per damunt de la portada s’obre un òcul, 
tancat amb un vitrall policromat i emplomat que representa la Mare 
de Déu de Montserrat rodejada d’escolans. 
 
L’edifici està construït amb paredat antic arrebossat, llevat de les 
zones angulars, que són fetes amb grossos carreus de pedra 
granítica. També estan treballats en pedra els arcs, nervis i 
motllures.  
 

 
     
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Església sufragània 
 Actual: Església parroquial 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Antiga església parroquial, que presideix el nucli de Canyamars. 

Destaca per la seva monumentalitat i per la seva arquitectura 
gòtico-renaixentista. Zona d’expectativa arqueològica. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al Catàleg.  
 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 

L’advocació a sant Esteve apòstol es correspon amb les que es 
feren a màrtirs i sants relacionats amb el primer cristianisme 
d’origen africà, el culte dels quals va ser generalitzat a l’època 
visigòtica. 
 
És possible que en aquest lloc hi hagués, en època romànica, un 
primer edifici, al qual podrien pertànyer algunes restes de paret 
l’aparell de la qual es pot observar en un petit tram del cantó més 
occidental de la façana sud, justament a la base. La traça d’aquest 
primer edifici podria correspondre a un temple de planta de creu 
llatina amb transsepte, traça que seria aprofitada en època 
moderna (a finals del segle XVI o començaments del XVII) per 

construir-ne un de nou. Aquest nou temple es va construir amb un 
absis poligonal de tradició gòtica, una nau amb volta de canó amb 
arcs faixons, capelles al transsepte i contraforts exteriors.  
 
El fet és que el document més antic que es coneix de l’edifici data 
del 1324, en què s’esmenta com a filial de l’església de Sant Iscle i 
Santa Victòria de Dosrius, del Bisbat de Barcelona, però 
dependents les dues del Deganat del Vallès. Fins al segle XIX no 
foren de l’Arxiprestat de Mataró. Des del punt de vista civil, depenia 
del Senyoriu de Dosrius, que regentava el castell i les seves terres, 
propietat del Priorat de Sant Pere de Casserres (Osona), de l’orde 
de Cluny, essent-ne feudataris els senyors de Dosrius el 1114, i el 
1277 els Cartellà.  
 
Dels anys 1374, 1379, 1413, 1421 i 1425 són datades unes visites 
pastorals, on se cita l’església com a sufragània de la parroquial de 
Dosrius i que és administrada per un obrer triat entre els homes del 
poble cada any. Ja en aquestes dates consta que tenia cementiri i 
pila baptismal propis i que s’hi administraven diversos sagraments. 
 
El 1446, en una altra visita pastoral, s’esmenta un nou altar o 
capella, encara no acabat de construir, dedicat a santa Maria i 
santa Bàrbara i fet fer per Guillem Canemàs. 
 
L’any 1518, Joan Galceran, obrer de la parròquia de Canyamars, fa 
un encàrrec a l’argenter Miquel Bleda per la manufactura d’una 
creu d’argent. L’any 1595, Salvador Rogent, obrer de la parròquia, 
signa un contracte amb el brodador Jeroni Ramon per a la 
confecció de quatre tabernacles. 
 
Aquests encàrrecs de tipus ornamental i litúrgic fan pensar que, 
almenys en les darreries del segle XVI, ja s’havia construït el nou 
absis de tradició gòtica i també la portada de ponent. La seva 
tipologia i l’estil en què va ser resolta (el renaixentista, com va 
succeir en nombroses portades d’esglésies d’arreu de Catalunya, 
que han estat datades al darrer quart del segle XVI) ens indiquen la 
seva cronologia. Respecte a l’absis, la data de 1617, any en què es 
va realitzar el retaule major, ens indica el terminus ante quem de la 
seva construcció. El retaule, dedicat a sant Esteve, fou traçat per 
l’escultor Claudi Perret, qui també faria les imatges, i hi van 
col·laborar els mestres Gabriel Munt, fuster de Barcelona, i Joan 
Llobet, fuster de Mataró. El daurat va anar a càrrec de Joan Canet, 
batifuller de Barcelona. L’any 1628, se signa un contracte amb el 
pintor Joan Huguet per pintar i daurar el mateix retaule. 
 
Les capelles laterals obertes a continuació de les del transsepte, 
cap a occident (la del Roser i la del Sant Crist), devien edificar-se a 
finals del segle XVII o començaments del XVIII. La del Sant Crist es 
devia acabar el 1708, data que apareix a l’escut heràldic situat 
damunt de l’arc d’accés,  pertanyent a la família Rogent (propietaris 
dels terrenys on hi ha l’església), .  
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El 1721, essent obrer Francesc Nogueras, es cobrí el campanar 
d’espadanya amb un porxo que s’hi adossa, obert a tres vents, amb 
coberta de bigues i teulada a dues aigües sobre pilars de granit, i 
paviment de cairons. Al pilar central del cantó de llevant hi ha 
inscrita la data 1722, quan es devia acabar l’obra, que costà 50 
lliures i 17 sous. El 1723 es beneí una campana mitjana, i el 1731 
una campana gran. Aquestes campanes varen ser sostretes durant 
la Guerra Civil espanyola (1936-1939) per fer armament. Les 
obertures del porxo estan tapiades avui dia pels tres costats, i la 
coberta reformada i lleugerament sobreaixecada.   
 
El 1747, el Vicari General donà llicència a Joseph Gel i Miquel 
Broguera dels Planells pagessos de Canyamàs, per fer tomba en 
l’església de Canyamàs, sufragània de Dosrius. En l’actual 
paviment no hi ha resta de cap d’aquestes tombes, que podrien 
haver quedat amagades a sota. També és probable que en fer el 
cementiri exterior tancat s’hi traslladessin fora. 
 
El 1868, l’església passà a ésser parròquia, tot deixant la 
dependència de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius. Del 1878 i el 
1879, quan l’església ja és parròquia, daten les primeres 
referències del cementiri. Al costat de l’absis hi ha la porta de ferro 
que dona accés al cementiri amb data 1878, i al costat de la façana 
principal, una altra que dóna accés a l’església i al cementiri per la 
part de ponent, del mateix any. Dins del cementiri hi ha la sepultura 
de Juan Amat Gel i família, amb una llosa datada el 1879. Juan 
Amat Gel era de can Bruguera dels Planells, fill de Jaume Amat 
Valldejuli i Bruguera dels Planells i de Francisca Gel Laribal, que es 
casaren el 1839. Aquesta llosa bé podria ser que fos feta per 
traslladar les despulles de la família des de la  tomba de l’església,  
esmentada el 1747. També hi ha una altra llosa de la família Llybre, 
no datada, que igualment podria ser del segle XIX. 
 
Actualment, el cementiri al voltant de l’edifici és de nínxols en 
quatre pisos. La majoria de les lloses han estat fetes de nou ja que, 
antigament, en els nínxols s’hi pintava, senzillament, el nom de la 
família o difunt enterrat. Sols les famílies amb més poder econòmic 
tenien lloses de marbre. Hi ha una tomba menor amb una gran 
llosa de pedra sobre el terra, que pertany als Santfeliu, família que 
va estar lligada al poble de Canyamars per haver-hi instal·lat la 
primera fàbrica del municipi “Manufacturas Canyamàs”. Aquesta 
família va pagar les despeses de l’altar construït a la segona meitat 
del segle XX en honor a la Verge del Corredor.  
 
L’any 1902, a causa d’uns despreniments de terra, s’esquerdà 
l’església, tal i com encara es pot veure en el timpà de la portada. 
Aleshores s’hi feren una sèrie de reparacions i s’allargà el cementiri 
per la part de migdia. 
 
L’any 1921, arran d’una enquesta proposada per un Elenc 
eclesiàstic, es va fer una descripció de l’estat de l’edifici: 
 
Paviment: restaurat el 1918 

Presbisteri: parla de dues baranes de ferro forjat, un banc decorat 
per a les autoritats i una cadira folrada de damasc carmesí per a 
l’oficiant. 
Altar major: retaule en honor a sant Esteve Protomàrtir. 
Altar al costat de l’Evangeli dedicat a sant Sebastià, amb imatges 
de sant Antoni Abat i de sant Jaume, totes elles de fusta; un altre 
altar daurat, a la mateixa capella, en honor a sant Isidre Llaurador 
(centre), i sant Cosme i sant Damià (laterals). 
Altar a l’altre costat de l’Evangeli: en honor a la Verge del Rosari, 
amb retaule de principis del segle XVIII. Al centre, nínxol amb la 
imatge de la Verge i, als costats, sis taules que representen els 
misteris del Rosari. 
 
Aquest document també explica que el 27 d’abril de 1886 van ser 
robats tots els objectes d’art de la parròquia. 
 
L’ any 1940, després de la Guerra Civil espanyola, en què 
l’església fou cremada, s’encarregà a l’arquitecte M. Brullet 
Monmany una sèrie de reformes, a través de les quals podem 
deduir com estava el temple:  
 
Interior (urgència immediata):  
Repicat i revocat de la nau i absis del temple 
Supressió de les restes del púlpit, cor i escala 
Revocat de la sagristia i construcció de la porta. 
Arranjament de l’altar major actual. 
Reparació provisional del paviment. 
Reconstrucció de la pila baptismal en una capella lateral. 
 
Interior (no tant urgents): 
Restauració de capelles i altars laterals. 
Retaule i presbiteri. 
Construcció de nou paviment. 
 
Exterior: 
Supressió del cobert postís sobre la teulada, que amaga el bonic 
campanar d’espadanya. 
Supressió dels nínxols adossats a la paret del temple. 
Repàs de cobertes i detalls. 
 
No totes aquestes obres es van arribar a dur a terme, com ho 
demostra el fet que encara es conserven elements que havien de 
ser eliminats, com ara el porxo del campanar. El 25 de setembre de 
1949 es van batejar tres campanes noves (en substitució de les 
que van desaparèixer durant la guerra): Pilar, Josefa i Catalina; en 
totes elles apareix inscrit el nom del bisbe, “Gregorius Modrego et 
Casaus” i el de les famílies donants, com ara la Catalina, pagada 
per la família Santfeliu.  
 
L’any 1980 es va reforçar la volta, cosa que va permetre conèixer la 
seva forma original: d’un gruix de 60 cm, feta amb pedra i morter, i 
al damunt una capa de canyes i les teules. 
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Els entorns i els accessos a l’església foren deixats en el seu estat 
actual l’any 1995, quan s’urbanitzà la plaça que hi ha en una cota 
inferior a la de l’edifici. 
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NÚM. REF. : I.R.04/004 
 
DENOMINACIÓ: Església Parroquial de Sant Andreu del Far 
Altres denominacions: Sant Andreu de Bonaconjunta 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ: Al nucli del Far, al nord del municipi de Dosrius. S’hi arriba des de 

Dosrius en direcció a Llinars del Vallès, pel Coll de can Bordoi i per 
can Guinart, i també per la Urbanització de can Massuet-El Far.  

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ: Segle XVII. Arquitectura tardogòtica i renaixentista 
AUTOR:  
 
PROMOTOR:  
 
TIPOLOGIA: Arquitectura religiosa 
 
CONTEXT: Situada en una petita elevació de la serralada del Corredor, a 

ponent del turó de Bell-lloc, rodejada dels camps de conreu de can 
Guinart i de bosc.  

  
RÈGIM URBANÍSTIC:  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P4.- Parc Natural  

Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. (5) 
 
RÈGIM JURÍDIC: 
 Titularitat: Bisbat de Barcelona 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Ermita de nau única orientada de llevant a ponent, amb absis de 

planta poligonal, amb contraforts laterals i a les arestes. Té dues 
capelles laterals adossades, a manera de creuer. La nau és 
coberta amb tres voltes per aresta gòtica, amb nervis de pedra 
granítica, i totes les claus de volta estan esculpides, igual que les 
mènsules d’arrencada dels nervis, les quals representen caps 
humans. La coberta de la nau és de teula àrab a dues vessants, 
acabades amb una senzilla imbricació de teula i maó. Les façanes 
són de paredat comú i arrebossades, i les zones angulars de 
grossos carreus ben tallats.  
 
A la façana principal hi ha una portada de brancals i llinda plana de 
pedra, protegida per guardapols, amb un rosetó a sobre. És 
coronada per un campanar de planta quadrada, desplaçat cap a 
l’angle sud-oest, amb dues obertures en arc rebaixat a llevant i a 
ponent, on hi ha les campanes. El campanar té coberta plana, 
limitada per una barana amb merlets escalonats de pedra. 
 
A la zona central del paviment de la nau hi ha una làpida de pedra 
de l’enterrament de MONTSERRAT ANTICH ARENAS Y ELS 
SEUS. 

 
Al costat sud, tancat per una reixa de ferro forjat, hi ha un reduït 
cementiri amb nínxols recolzats en el mur de l’església, organitzats 
en dues fileres de tres pisos. Al costat dels nínxols i perpendicular a 
la façana sud de l’església, hi ha un altar de pedra, orientat a 
ponent, protegit per una barbacana a dues aigües, feta amb bigues 
de fusta i teula àrab i amb una senzilla imbricació de teula. Sobre 
l’altar de pedra hi ha una creu de ferro forjat amb un roser que s’hi 
enfila fins a dalt; al centre de la creu, una corona d’espines, també 
de ferro forjat.. La paret de darrere de la creu està emmarcada per 
un esgrafiat a base d’un dibuix geomètric de fons blanc i incisions 
en color ocre terrós; al fons també hi ha estels. S’hi representa Déu 
en sa Majestat amb un colom volant al seu costat i, més avall, dos 
àngels porten una rosa i una llàntia respectivament. El frontal de 
l’altar té alguns relleus i inscripcions: a l’esquerra, la inscripció OBIT 
DEL SEMIER EN PERE BOSCH; al centre, emmarcada en un 
escut, la inscripció JHS; a la creta, la inscripció WY A  8 : DE 
DESEMBRE 1578. A la part dreta del peu de l’altar hi ha, en relleu, 
una creu de braços patents i iguals, com la de la clau de volta de 
l’interior de l’església. Al costat esquerre, la inscripció XPS (Crist en 
grec). 
 
Al terra, davant de l’altar i de les fileres de nínxols, hi ha la 
sepultura amb làpida del segon comte de Bell-lloc, amb la inscripció 
ARNALDO DE MERCADER DE ZUFÍA I SU ESPOSA LINA 
POZZALI CROTTI, CONDES DE BELLOCH, RIP, amb els escuts 
de les famílies corresponents entrellaçats.   
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EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Església sufragània 
 Actual: Església parroquial 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Per la seva implantació dins el territori i per la seva tipologia. 

Constitueix un bon exemple de l’arquitectura catalana de transició 
del gòtic al renaixement. Igualment són interessants, des del punt 
de vista històric, les sepultures del cementiri, especialment les de 
les famílies rellevants del lloc. Edifici en zona d’expectativa 
arqueològica. 

 
PROPOSTES: Inclusió al Catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: L’advocació a sant Andreu apòstol es va difondre a partir del segle 

IV i correspon a una de les que es feren a màrtirs i sants 
relacionats amb el primer cristianisme d’origen africà, el culte dels 
quals va ser generalitzat a l’època visigòtica. 
 
Probablement, sota el temple actual hi hagué un edifici anterior, ja 
que des del segle XII (1164) està documentada l’existència al lloc 
del Far d’un edifici de culte. L’església que ens ha arribat és d’estil 
gòtic tardà amb aportacions renaixentistes, construïda al segle 
XVII.  
 
Des del punt de vista civil pertany al municipi de Dosrius i 
eclesiàsticament depèn de la parròquia de Llinars del Vallès. 
 
Antigament fou coneguda amb els noms de Sant Andreu de “Bona 
Conjuncta”, de “Mala Conjuncta”, de “Bonaconjunta” i el “Faro” o 
“Far”, nom amb el qual és coneguda actualment.. 

 
Segons Esteve Albert, el nom prové d’un far que hi hagué en temps 
llunyans i que cremava a les nits per orientar els caminants en els 
llocs de camins perdedors i cims estratègics i orientatius com el Far 
de les Guilleries i el Farell de Caldes de Montbui.  
 
L’any 1164, Bernat de Faro lliurà a l’església de Sant Andreu de 
Bona Conjuncta part de l’alou que Sanxa de Roca i Guillem de 
Bell·lloch donaren a dita església. 
 
L’any 1178, Bernat de Faro i Beatriu sa esposa, oferiren a Santa 
Maria de Llinars la quarta part dels delmes de carn i formatges de 
la parròquia de Sant Andreu de Bona Conjuncta. 
 
L’any 1186, en una escriptura de concòrdia l’església  és 
anomenada com a Sant Andreu de Mala Conjuncta. 
 

El 1306, mossèn Berenguer Guinart va prendre possessió 
d’aquesta església i el bisbe la va fer independent de la de Santa  
 
 
Maria de Llinars, però li va assignar algunes obligacions respecte a 
ella. Després, però, tornaria a ésser sufragània de Llinars. 
 
L’any 1449, consta Miquel Arenes com a propietari del mas que 
porta el seu nom, dintre de la parròquia de Sant Andreu de Bona 
Conjuncta. 
 
Dels anys 1535 i 1542 hi ha dos documents on són citats els dos 
noms “Bona Conjuncta” i “Far”. 
 
L’any 1597, el bisbe Joan Dimes Loris, a instàncies dels 
parroquians del Far, donà l’autonomia com a parròquia. 
 
L’any 1630 ja se cita únicament la parròquia del Far.  
 
Del 1631 data l’hipogeu de pedra situat a la part central del 
paviment de la nau, amb la inscripció MONTSERRAT ANTICH 
ARENAS Y ELS SEUS. Aquesta inscripció podria indicar que, a 
l’igual que el Santuari del Corredor fou promogut per Salvi Arenas 
el 1530, la família Arenas, que tenia capella pròpia en la seva casa 
pairal, fos en part promotora de la construcció del nou edifici de 
Sant Andreu del Far. 
 
El cementiri proporciona dades de les famílies que s’han anat 
enterrant a la parròquia del Far, les restes de les quals romanen en 
nínxols. S’hi troben sis sepultures amb làpides de marbre, 
d’algunes de les famílies més antigues del lloc: Sebastian Massuet 
i Família 1876, Pedro Massuet i Família 1883, Tomàs Farrerons y 
Prat y Família 1885, José Arenas y Família, Andrés Guinart y 
Família. 
 
Una altra família important del Far són els Bosch, enterrats en el 
seu altar sepulcral. Probablement, aquest altar es va construir per 
donar sepultura a les restes d’algun membre de la família, que 
potser provenien de l’interior de l’església. 
 
Els comtes de Bell·lloch, des de temps antics, eren els propietaris 
de la masia de Can Bosch. Arnau de Mercader (1852-1932), 
metereòleg, diputat provincial i president de la Junta de Museus de 
Barcelona entre 1924 i 1930, morí sense fills i la finca de Can 
Bosch passà a la seva esposa Paulina Pozzali i Crotti, escriptora. 
El 1977, aquesta finca i la masia van ser comprades per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Des de l’any 1919, la parròquia de Sant Andreu del Far és a càrrec 
del rector de Santa Maria de Llinars, que hi celebra els oficis i 
administra els sagraments. 
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Els entorns de l’església foren arranjats a finals de la dècada de 
1990. 
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NÚM. REF. : I.R.05/005 
 
DENOMINACIÓ : Santuari del Corredor 
Altres denominacions: Santuari de la Mare de Déu del Corredor. 
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far, s/núm.  
 Dalt del Cim del Corredor. S’hi accedeix des de Dosrius en direcció a 

Llinars del Vallès, pel Coll de can Bordoi; dalt del Coll, a la dreta, una 
antiga pista d’uns 5 Km ens porta al Santuari. També s’hi pot accedir 
per la Urbanització de can Massuet-El Far, fins a can Guinart i Sant 
Andreu del Far, i seguir la pista fins al Santuari del Corredor. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Origen: cap al 1530; refecció i ampliació, el 1583. Arquitectura del gòtic 

tardà amb aportacions renaixentistes i d’èpoques posteriors. 
AUTOR:  
PROMOTOR : Salvi Arenes (1530); Mn. Lleonard Claus (1583)  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura religiosa 
 
CONTEXT : Conjunt aïllat, situat a 632 m d’alt, tancat per un mur que configura 

un ampli pati. Presideix la plana que es forma a dalt la Serralada, i 
es troba situat dins el Parc Natural Montnegre-Corredor.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: P.3-Parc Natural, IV-2 
 Protecció existent: Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius 4.   
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Bisbat de Barcelona. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : El conjunt està format per dos cossos separats: el primer constituït 

per l’església i l’hostatgeria, bastides el segle XVI, i el segon per un 
cos de planta baixa –avui punt d’informació del Parc Natural del 
Corredor–, ambdós encerclats per un mur que configura un gran 
pati, al qual s’accedeix per una portada amb brancals de carreus de 
pedra granítica i llinda plana, tancada amb dues fulles batents de 
ferro forjat. 
L’església forma una planta de creu llatina, d’una sola nau, amb 
entrada per migdia a través d’una portada de carreus de pedra i 
llinda plana; a sobre de la llinda hi ha un petita fornícula, protegida 
per un porxo cobert amb volta de mig punt. La nau es cobreix amb 
tres voltes de creueria, separades per arcs faixons apuntats; els 
nervis de les voltes es tanquen amb claus esculpides. El cor, n 
canvi, és cobert per volta de canó i recolza sobre un arc rebaixat de 
dovelles, que arrenca de sengles brancals de carreus de pedra i 
està protegit per una barana de ferro forjat. A sota del cor, als peus 
de la nau, hi ha una portada d’arc rebaixat emmarcada amb 
carreus, que comunica amb l’hostatgeria. El presbiteri queda tancat 
per una reixa de ferro forjat i està presidit per un retaule del segle 
XVI. 
Adossat al costat de llevant s’aixeca el campanar, de planta 
quadrada i dos cossos, fet amb carreus de pedra granítica ben 
escairats a tota alçada; el primer cos és massís i el segon, de 
planta més reduïda, té quatre obertures (una a cada façana) de 
proporció vertical, d’arc lleugerament apuntat, on hi ha les 
campanes; la coberta plana, aboca les aigües per quatre gàrgoles 
situades als angles i esculpides amb temàtica zoomòfica. La torre 
es corona amb una barana de merlets escalonats. Cada cos està 
separat del següent per una línia d’imposta que sobresurt del pla 
de façana. 
Al costat de ponent de la nau hi ha adossada l’hostatgeria, avui 
restaurant, edifici de planta rectangular, de planta baixa i pis, amb 
coberta de teula àrab a dues vessants que acaben amb una 
treballada imbricació, amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta 
coberta enllaça amb la de la nau. A la façana, els buits són de 
proporció vertical amb brancals de carreus de pedra i llinda plana; a 
la planta pis hi ha les restes d’un desdibuixat rellotge de sol. 
A la cantonada SE del recinte s’aixeca un cos de planta baixa amb 
coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana. Aquesta està composada segons un eix 
central marcat per una obertura a tota alçada, que conté el portal 
d’entrada i una finestra que emfasitza l’accés. L’obertura està feta 
amb carreus i llinda plana. 
Al pati hi ha un brocal de pou, que prové d’un trasllat recent, i 
també una columna, situada a prop del campanar sobre una 
plataforma feta amb paredat. El seu fust està format amb tambors 
circulars i es corona amb un capitell esculpit. La seva funció és 
purament d’element escultòric del pati.  
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EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Santuari i casa de l’ermità (hospederia) 
 Actual: Santuari i restaurant. Aplec anual. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Conjunt de caràcter monumental i de construcció noble, de gran 

significació i tradició en la contrada. Es tracta d’una de les edificacions 
més rellevants del Parc Natural del Corredor. L’indret és molt visitat per 
la seva bellesa natural i paisatgística. Destaca, també, el retaule major 
de l’església, obra de l’època renaixentista. 

 
PROPOSTES: Incloure al Catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Santuari del Corredor està dedicat a la Mare de Déu del Socors.  

 
En una enquesta promoguda per la Cúria diocesana de Barcelona 
entre el 28 de desembre de 1590 i el 15 de febrer de 1591, hi 
trobem el conjunt documental més important per conèixer la gènesi 
del Santuari del Corredor. Es tracta d’un interrogatori de dotze 
preguntes sobre l’origen i l’administració del santuari, des de la 
seva fundació fins al 1590, formulades pel delegat episcopal a vuit 
testimonis presumptament ben informats; l’escrit recull les 
respostes de cada testimoni a cada una de les dotze preguntes. 
Gràcies a l’enquesta, que es conserva a l’Arxiu Diocesà de 
Barcelona, els episodis fundacionals del Corredor són explicats 
segons una versió eclesiàstica oficial, volgudament objectiva i 
exempta de prodigis.  
 
Així, el text de la “primera interrogació” de 1590, assenyala que 
Salvi Arenes, pagès de la parròquia de Sant Andreu del Far, mogut 
per correctes inspiracions de caritat i bon zel, als voltants del 1530 
havia construït, amb llicència expressa del Sr. Bisbe, una capelleta 
dedicada a Nostra Senyora del Socors en la muntanya del 
Corredor, en les terres i parceries que l’Arenes tenia en comú amb 
en Bosch, un altre pagès veí de la mateixa parròquia. Joan 
Massuet, nét del mateix “fundador” Salvi Arenes, confirmà aquesta 
versió i confessà que el seu pare li havia contat l’obra del seu avi 
tal com era formulada en l’interrogatori.  
 
Només el primer dels enquestats, l’ermità Lleonard Claus –que 
aleshores tenia uns 61 anys i en feia 24 que habitava al Corredor–, 
donà la versió, diguem-ne “popular”, de l’origen del santuari, fruit 
d’una mentalitat més sensible als miracles i aparicions; declarà que 
sentia explicar com a cosa veritable, pública i palesa, que Salvi 
Arenes, uns seixanta anys enrere, els dissabtes a la nit veia uns 
senyals de foc o de llum en el mateix lloc ara ocupat per la capella 
de la Mare de Déu del Socors. En tot cas, el text eclesiàstic oficial 
de l’enquesta redactada el 1590-1591 defugí la idea de les 
aparicions fantàstiques i es decantà per una explicació racional i 
neutra de l’origen del santuari.  
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La mateixa enquesta descriu la capella de Salvi Arenes construïda 
entorn de 1530, o abans, com una obra menuda i senzilla, de pedra 
i morter de fang, coberta amb encavallada de fusta i teulada seca. 
Amidava uns trenta pams de llarg per vint d’ample (uns 6 x 4 m) i 
estava equipada amb un retaule que costà cinc lliures i amb una 
campana de tres lliures. La imatge primitiva de Nostra Senyora del 
Socors, feta també per iniciativa de Salvi Arenes, es podria datar al 
mateix període, tot i que el document no fa referència a la seva 
producció material. Sembla que la figura era modelada en 
terracota, feia uns 50 cm d’alçada i representava la Mare de Déu 
dempeus i coronada, amb el Nen Jesús al seu braç dret. Aquesta 
imatge fou traslladada a Llinars, per raons de seguretat, i fou 
destruïda l’any 1936. 
 
Als voltants de l’any 1530, la capella de Salvi Arenes amb la imatge 
de la Mare de Déu va tenir l’assistència religiosa i material 
permanent d’un ermità. Era un prevere anomenat fra Lluís, que 
abans havia estat ermità de la capella de Sant Nicolau, del terme 
de Granollers, el qual completà l’equipament més indispensable del 
santuari –també va edificar-hi una petita habitació, a més d’un 
estable per tenir-hi un animal. Per tal de proveir el manteniment de 
la capella i el propi, fra Lluís començà a demanar almoines pels 
pobles veïns. La seva dedicació al Corredor i la mateixa recapta 
per les rodalies també van servir per difondre la devoció a Nostra 
Senyora del Socors, i de tota manera van atreure la visita de 
nombrosos devots a l’ermita, fins al punt que aquests romiatges de 
parròquies veïnes aviat van deixar massa petita la senzilla 
capelleta de cap al 1530. 

 
Entorn de 1540-1542, potser arran de la mort de fra Lluís, arribava 
al Corredor un ermità nou, un prevere d’origen occità, que els 
documents anomenen “mossèn Bernat Penitència”. Hi va viure uns 
vint-i-cinc anys, fins a la seva mort, entorn de 1565-1567, en el 
transcurs dels quals el santuari quedà força transformat. Per 
iniciativa seva i gràcies a les almoines dels devots, la primitiva 
capella de Salvi Arenes i l’habitació de fra Lluís foren enderrocades 
i substituïdes per edificis de nova planta, més espaiosos i 
sòlidament construïts. 
 
La nova capella de mossèn Bernat Penitència es podria descriure 
com una fàbrica de pedra i morter de calç, d’una sola nau 
composta de capçalera i dos trams, amb coberta de volta de 
creueria. Adossada a la crugia dels peus, sembla, també es dreçà 
una casa suficient per allotjar l’ermità i, si convenia, alguns 
pelegrins. 
 
La capella fou proveïda amb el parament litúrgic que, a més de 
necessari per al culte, era proporcionat a les dimensions més grans 
del nou edifici. En aquest sentit, caldria esmentar l’adquisició d’una 
nova campana, beneïda el 1558 amb el padrinatge de Joan Arenes 
i Marqueta Bosch, i, sobretot, la realització d’un nou retaule. El 
moble retaulístic, integrat per relleus amb escenes de la vida de  
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Crist i de la Mare de Déu, estava presidit per la imatge de Nostra 
Senyora del Socors i significà la culminació de la infraestructura 
devota del santuari promoguda per mossèn Bernat Penitència.  
 
Ignorem l’autor i la cronologia exacta del retaule –provisionalment, 
podríem suposar la seva execució prop de 1558–, com també el 
cost i el disseny general de l’obra. Tanmateix, les seves dimensions 
i composició aproximades són de fàcil deducció. En efecte, 
considerem que tenia tres carrers de tres cossos, més predel·la i 
àtic, fins a sumar uns 3,5 m d’alt per 2,5 d’ample. Enmig del carrer 
central degué destacar-hi la Mare de Déu del Socors dins d’una 
fornícula o tabernacle, envoltada per un total de deu compartiments 
amb relleus escultòrics, que coneixem bé perquè s’han conservat 
incorporats al retaule de 1589 –de fet, aquests relleus no van rebre 
la policromia fins a la seva integració a l’esmentat retaule de 1589. 
Representen deu episodis que un testimoni de 1600 va descriure 
com “dels misteris de Jesucrist”, malgrat que més aviat semblen 
respondre a “misteris del Rosari”. Als tres compartiments de la 
predel·la figuren escenes de la Passió de Crist o “misteris de dolor” 
(Prendiment, Flagel·lació, Camí del Calvari); els tres compartiments 
superposats de cada carrer lateral tenen escenes de la Infància o 
“misteris de goig” (Anunciació, Naixement, Epifania), en un costat, i 
de la Glorificació o “misteris de glòria” (Resurrecció, Ascensió i 
Pentecosta) en l’altre. El relleu de l’àtic, damunt la imatge titular del 
carrer central, representa l’Assumpció de la Mare de Déu.  

 
Als voltants de 1563-1565, un parell d’anys abans de morir l’ermità 
Bernat Penitència (c. 1565-1567), un altre prevere occità anomenat 
Lleonard Claus, natural de Peirafita, del bisbat de Llemotges, pujà 
al Corredor per establir-s’hi definitivament. Mossèn Lleonard va 
succeir l’ermità difunt tant en la difusió de la devoció a la Mare de 
Déu del Socors –ampliada a una vasta rodalia, que també 
comprendria parròquies del Bisbat de Girona– com en la cura del 
santuari, al qual es va dedicar intensament durant uns trenta-cinc 
anys, fins a la seva mort. 
 
Fou Lleonard Claus qui donà al Corredor l’entitat i la fesomia 
definitives, tot transformant la segona capella i casa construïdes 
per Bernat Penitència en un conjunt notable, en bona part 
conservat fins avui. Engrandí l’espai inicial de l’església amb dos 
trams de volta més, amb dues capelles badades als flancs de la 
nau, a la manera de creuer, i amb una sagristia annexa al presbiteri 
–tot construït amb arcs, permòdols i claus de pedra picada–. 
Culminà l’altar major de l’església amb un nou retaule per 
magnificar la imatge de Nostra Senyora del Socors i tancà el 
presbiteri amb una reixa de ferro forjat. A més, dotà de retaules i 
d’imatges les dues capelles laterals, dedicades a santa Maria 
Magdalena i a sant Roc –bé que, amb els anys, van canviar 
d’advocació–, i moblà la sagristia amb els armaris i calaixos 
adients, ben proveïts d’ornaments sagrats i del parament litúrgic 
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necessari per al culte. També bastí una alta torre campanar i hi 
col·locà tres campanes, una de gran i dues de menors.  
 
Per acollir amb una certa comoditat els cada cop més nombrosos 
devots i pelegrins que acudien al santuari, amplià i moblà la casa 
adossada a continuació de l’església, fins a convertir-la en una 
àmplia hostatgeria de dues plantes, equipada amb cuina, sala, 
cambres amb llits parats, celler, pastador, rebost, etc. Completà la 
instal·lació amb obres exteriors adequades, com una cavallerissa 
amb estables i coberts, les corresponents pallissa i ferreria, i una 
còmoda era enrajolada. A més, desemboscà els accessos al lloc i 
fressà i obrí bons camins per facilitar l’arribada de pelegrins al 
santuari i l’aplec de molta gent a l’esplanada obtinguda al seu 
redós.  

 
Totes aquestes obres iniciades per mossèn Lleonard ja estaven 
acabades el 1590, com consta en l’interrogatori del 28 de 
desembre d’aquest any, llevat del nou retaule major –potser– i de la 
reixa de ferro forjat que el protegeix.  
 
El retaule major fou contractat el 19 de maig de 1589 per dues-
centes vuitanta lliures i un termini d’un any; no és ben segur que el 
desembre de 1590 estigués completament enllestit, però en tot cas 
ja figura col·locat in situ el 25 de novembre de 1591.  
 
La reixa de forja que separa el presbiteri de la nau encara s’estava 
realitzant l’estiu de 1595 i podia quedar instal·lada pocs mesos més 
tard, malgrat que no en tinguem la confirmació documental fins a 
l’octubre de 1600. Aquesta reixa fou fabricada amb la intenció de 
protegir eficaçment el nucli considerat més valuós del santuari, o 
sigui l’altar amb el seu aixovar litúrgic i, sobretot, la imatge de la 
Mare de Déu del Corredor, així com el seu retaule. 
 
L’obra arquitectònica nova del Corredor, malgrat la seva cronologia 
cinccentista tan tardana –una inscripció pintada a la clau de volta 
de la capçalera de l’església registra la data del 10 de gener de 
1583–, aplica solucions tradicionals i gòtiques, amb algunes 
aportacions del més modern llenguatge renaixentista. L’interior de 
l’església acusa de manera més manifesta la pervivència del gòtic, 
però tant el campanar com l’hostatgeria s’afilien, des del punt de 
vista compositiu i formal, al llenguatge del Renaixement. Aquest 
conjunt del Corredor, ja completament renovat, rebria l’habitual 
benedicció solemne el mateix any 1583 –consta que la llicència 
eclesiàstica de la cerimònia fou concedida el 18 d’agost de 1583. 
 
Acabada la construcció de la nau, la sagristia i les dues capelles, 
mossèn Lleonard Claus va emprendre la construcció del campanar, 
un element arquitectònic especialment emblemàtic i caracteritzador 
de la imatge exterior del santuari i de la seva projecció “territorial” i 
social. L’obra degué portar-se a terme amb una relativa rapidesa, 
perquè en l’interrogatori de 1590 consta que ja està acabada.  
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En definitiva, podem dir que el perfil arquitectònic del Corredor 
preservat fins avui correspon quasi exactament a aquell mateix que 
havia construït i que va llegar-nos mossèn Lleonard Claus. Potser  
 
l’única obra remarcable posterior a la seva mort fou la realitzada el 
1715, amb l’objectiu de transformar el reraltar en un cambril per a la 
imatge de la Mare de Déu. La nova intervenció, no obstant la seva 
irrellevància arquitectònica, va tenir certes conseqüències per al 
retaule major de 1589, ja que la construcció d’un nivell de paviment 
per al cambril va comportar el reforç i l’elevació –d’uns 30 cm– del 
pedestal d’obra del retaule, i per tant l’elevació de tot el moble. Els 
accessos, amb les escales d’entrada i de sortida, es van disposar 
en les mateixes portes del retaule, esdevingudes així portes del 
cambril. L’adaptació també afectà els guardapols, que foren 
desplegats i encaixats a les parets laterals. El pedestal, doncs, 
acabà radicalment remodelat i el conjunt retaulístic, a més d’obert 
per la “finestra” central del cambril, resultà sobrealçat i encastat a 
les superfícies de la volta i dels murs. 
 
Sembla lògic que mossèn Lleonard esdevingués un personatge 
popular; en tot cas, la seva acció fou determinant per a la 
transformació del coll del Corredor: convertir la insignificant 
capelleta rural de Salvi Arenes en un concorregut centre de 
romiatges, donant-li forma d’un santuari modern i ben dotat. 
Tothom coneixia la seva activitat incansable i convincent d’anys i 
panys de recórrer una extensa rodalia, d’un vessant i de l’altre de la 
Serralada Litoral –del Maresme i del Vallès–, de circular per quasi 
tots els poblats veïns i més o menys distants, tant del Bisbat de 
Barcelona com de Girona, per predicar-hi la devoció a nostra 
Senyora del Socors i recaptar a favor del seu casal del Corredor. 
 
Mossèn Lleonard Claus morí el dimecres 27 de juny de 1601, com 
especifica l’acta d’una visita pastoral feta l’endemà mateix per tal 
d’inventariar tots els béns mobles i immobles existents en aquell 
moment al Corredor. Gràcies al registre de l’acta podem constatar 
que la major part de les construccions bastides dins del recinte del 
santuari avui es mantenen dempeus: l’església, amb la sagristia i el 
campanar, i la casa hostatgeria que hi té adossada, a més d’alguna 
edificació utilitària aïllada i del mateix recinte. En canvi, del complex 
d’objectes que els edificis havien contingut abans de 1601, en 
sobreviuen escassíssims elements, bé que hem de remarcar-ne un 
parell de realment destacables: la reixa de forja que protegeix l’altar 
major de l’església i, sobretot, el retaule del segle XVI que ara 
allotja el cambril i la imatge de Nostra Senyora del Socors.  
 

L’any 1991 es creà una junta integrada per l’actual rector del 
Santuari, mossèn Jaume Abril i Figueras, aleshores rector de la 
parròquia de Llinars del Vallès, d’on depèn el Santuari, i un 
representant de cadascun dels municipis que tradicionalment 
visiten el santuari. Aquesta junta, mitjançant subvencions de 
l’administració i fons recaptats, gràcies a les donacions de 
persones particulars, ha realitzat diverses actuacions a fi de 
restaurar l’edifici i recuperar el tradicional aplec. 
 
Cal destacar les obres realitzades d’arranjament de la teulada i les 
obres d’acondiciament de l’interior del santuari, incloent-hi tota la 
part elèctrica. 
 
Actualment, pel que fa als aplecs, cal destacar que el Dilluns de 
Pasqua el santuari és visitat per molta gent, sobretot de les 
comarques del Maresme i del Vallès, però també d’arreu de 
Catalunya. 
 
El cap de setmana més proper a la diada de Sant Marc (25 d’abril), 
la gent de Dosrius celebra el seu aplec en el Corredor, i els de 
Canyamars ho fan el dia 1 de maig. 
 
 
El retaule major de Nostra Senyora del Socors 
 
El retaule fou restaurat entre 1994 i 1997 pel Servei de Restauració 
de la Generalitat de Catalunya, per això fou desmuntat i traslladat, 
durant aquests anys,  al taller del monestir de Sant Cugat del 
Vallès. 
 
El retaule major del Corredor, tal com s’ha conservat fins avui, és 
una obra cinccentista de caràcter mixt, malgrat que amb predomini 
de la pintura, perquè la seva composició també recupera 
compartiments d’escultura del retaule anterior –datable potser una 
trentena d’anys abans, en l’etapa de Bernat Penitència. El seu 
esquema no se separa gaire de les pautes retaulístiques estàndard 
de l’època, bé que l’obra en constitueixi una versió molt singular. A 
més del pedestal de pedra i la predel·la, presenta una composició 
reticulada de tres cossos per cinc carrers, amb els contorns 
superiors acabats en frontó curvilini i volutes d’enllaç, i els laterals 
guarnits amb guardapols molt estrets. Des del 1715 el conjunt es 
dreça fins a una alçada de 7,20 m per una amplada de 5,60 m, 
compresos els guardapols adaptats. 
 
El mur-pedestal té portes pintades a les ales extremes i es reforça 
amb talla ornamental i un suport de cariàtides esculpides, que són 
al·legories de quatre virtuts: les tres teologals –Fe, Esperança i 
Caritat– i una cardinal –la Fortalesa–. 
 
El primer cos, el principal del retaule, quasi duplica l’alçada de 
cadascun dels altres dos cossos superposats. També els carrers 
són desigualment amples, però a causa dels engrandits extrems 
laterals i no pas del carrer central, el qual –en contra d’allò que 
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haguéssim esperat– és poc més ample que els col·laterals 
intermedis. Les proporcions xocants o com a mínim inhabituals de 
la retícula compositiva que en resulta queden explicades per la 
peculiar reutilització de tots els relleus del retaule antic, que han 
estat concentrats i destacats en els sectors d’entorn del nucli 
central. De fet, el retaule antic, tot sencer, constitueix el centre del 
nou retaule. Així, els plafons escultòrics ocupen els compartiments 
dels dos carrers intermedis del primer cos –superposats per 
triplicat, sense franges arquitectòniques de separació– i el del 
carrer central del segon, mentre que la resta de compartiments del 
retaule que envolten aquest nucli són pròpiament els plafons nous, 
tots pictòrics.  
 
L’obra del tallista o imaginaire constructor del retaule ja estava 
perfectament definida i segurament del tot acabada el 19 de maig 
de 1589, quan mossèn Lleonard, a Mataró, va pactar-ne la 
dauradura i la pintura amb Anthoni Toreno pintor ciutadà de 
Barcelona, per dues-centes vuitanta lliures i el termini d’un any. En 
aquest contracte queden especificats els elements principals de 
l’estructura que el pintor hauria de daurar i policromar, la qual 
integrava “tot lo retaule vell, que es de relleu en deu quadros”. Tots 
els elements que registra l’escrit de 1589 s’han conservat en el 
retaule actual, llevat només de “dues columnes grans” del carrer 
central, que el 1715 van quedar substituïdes  pels muntants de la 
finestra del cambril, on s’hi venera la imatge de Nostra Senyora del 
Socors, obra de fusta policromada, de 1948, cisellada sobre la 
primitiva imatge de terracota del segle XVI. 
  
La feina contractada el 1589 pel pintor Antoni Toreno II –ciutadà 
barceloní establert feia poc a Mataró, fill d’un pintor homònim actiu 
a Barcelona– consistia en les operacions de dues menes que a 
l’època es designaven amb l’expressió de “pintar i daurar”. D’una 
banda, la dauradura i policromia de l’estructura arquitectònica del 
retaule, de qualsevol element de talla ornamental i de totes les 
imatges –compresos els relleus figuratius provinents del retaule 
vell, que havien quedat amb la fusta “en blanc”–. De l’altra, les 
pintures “planes”, o sigui les “de pinzell” en “quadros o taulons 
llisos”: la representació convinguda de figures soles i de les 
agrupacions que componien “històries” o escenes sacres. 
 
Com degueren convenir el promotor del retaule i el pintor, la meitat 
de les catorze taules o “quadros de pinzell” del Corredor rebria 
figures soles i l’altra meitat escenes amb els “Set goigs de la Verge 
Maria”. Les set pintures dedicades als “Set goigs” manifesten una 
distribució en el conjunt que no sembla seguir cap criteri precís, 
més enllà d’encerclar el nucli central de deu relleus del retaule vell 
–que, com dèiem abans, figuren misteris del Rosari: de “goig”, de 
“dolor” i de “glòria”. Els set episodis pictòrics nous guarden una 
estreta afinitat temàtica amb les escenes dels relleus i representen, 
en el segon cos del retaule, el Naixement de la Verge i la Visitació 
de Maria a Elisabet, a l’esquerra de l’observador, i la Presentació 
de la Verge al temple i Jesús al temple discutint amb els doctors, a 
la dreta. Els compartiments dels tres carrers centrals del tercer cos, 

d’esquerra a dreta, representen la Família de la Verge, la 
Coronació de la Mare de Déu i la Presentació de Jesús al temple.  
 
Les altres set pintures noves tenen figura única: el timpà del frontó 
terminal allotja un Déu Pare, els compartiments del cos superior 
acabats en voluta representen els profetes-reis David i Salomó, les 
dues portes del pedestal van rebre les imatges recurrents de sant 
Pere i sant Pau, i els dos compartiments laterals del primer cos 
porten sant Andreu i sant Lleonard, respectivament, patrons de la 
parròquia del Far i de l’ermità del Corredor i promotor del retaule.  

 
 
El retrat “tret al viu” de mossèn Lleonard 

 
La presència al retaule d’una figura del sant patró de la parròquia a 
la qual pertanyia el santuari, Sant Andreu del Far, no necessita 
explicacions. Potser tampoc no en necessitaria la presència del 
sant patró de l’ermità que encarregava l’obra, però en aquest cas 
cal observar alguns detalls que mereixen comentari. 
 
Sorprèn de trobar al retaule del Corredor una representació del 
sant Lleonard tan neutra, o millor tan ambigua i enigmàtica, tan 
desproveïda de senyals identificadors específics i directes que 
remetin a la seva tradició iconogràfica. Sorprèn, sobretot, si 
considerem que el llemosí mossèn Lleonard Claus degué estar ben 
familiaritzat amb la iconografia del seu sant patró, que a més era el 
patró de la seva terra natal. Tot plegat legitima la sospita que 
aquesta manca de caracterització era perfectament voluntària i 
intencionada. 
 
En segon lloc, la pintura del sant Lleonard va deixar a la vista, 
durant el procés de la seva restauració (1994-1997), una curiosa 
singularitat que sembla adjudicable al moment de l’execució 
original del retaule: el cap de sant Lleonard estava pintat sobre un 
paper, amb les vores retallades segons el contorn precís del seu 
perfil, successivament enganxat a la taula. Però un cop aixecat el 
paper durant la neteja, els restauradors van descobrir que, a sota, 
la pintura de la taula reproduïa exactament la mateixa cara 
representada en el paper. Així doncs, la cara del personatge 
pintada sobre el paper enganxat no corregia pas la fesomia de la 
taula subjacent, sinó que la repetia, com si la confirmés.  
 
D’altra banda, aquest cap de sant Lleonard està caracteritzat amb 
trets fesonòmics tan peculiars i suggerents que a simple vista ja fan 
imaginar que es podria tractar d’un retrat. Doncs bé, es té 
constància que és efectivament així: els redactors de l’inventari 
post mortem de 1601 testimonien que la cara de la pintura de sant 
Lleonard “està treta al viu” de mossèn Lleonard Claus. Per tant, 
estem davant d’un interessant retrat directe, “al viu”, realitzat el 
1589-1590, una obra quasi del tot desconeguda fins ara. La 
iniciativa de representar sant Lleonard amb les faccions de mossèn 
Lleonard Claus, a la manera d’un retrat, podria correspondre al 
pintor, però possiblement va respondre a una decisió del mateix 
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ermità. És més probable, perquè això enllaça amb la identificació 
iconogràfica volgudament ambigua i opaca del sant, amb la 
singularitat del paper enganxat sobre la taula que repeteix la cara 
subjacent, amb les correccions o precisions que el 1595 l’autoritat 
episcopal manà introduir a la taula. De ben segur que l’ermità no va 
pretendre de fer-se passar per un “sant canonitzat”, ni va buscar la 
veneració de la gent senzilla que pujava al santuari, sinó que 
només  va voler deixar constància i memòria per a la posteritat de 
la seva intervenció personal en l’obra del Corredor –com qui 
estampa una firma sobre allò que considera una obra pròpia; i de 
fet el Corredor era en bona part obra seva, com hem vist. 
 
Tot i que les autoritats eclesiàstiques van reclamar que es pintés 
una cara diferent, el pintor va reproduir la fesomia de l’ermità que 
havia pintat uns anys abans; com si, per tossuderia, volgués 
reiterar el retrat subjacent, en comptes de canviar-lo o d’esmenar-
lo. Antoni Toreno morí a la darreria del 1598, el mateix any que el 
bisbe Lloris, mentre que mossèn Lleonard Claus, l’altre 
protagonista de l’episodi, els seguiria el 1601. Per tant, la cara del 
sant Lleonard del retaule, “treta al viu” d’un antic ermità, per als 
devots i visitants del Corredor esdevindria de seguida una mera 
anècdota esvaïda pel temps i al cap de pocs anys seria 
completament oblidada. 

 
El retaule de Nostra Senyora del Socors del Corredor acredita un 
interès notable, entre d’altres raons, perquè és l’única pintura 
documentada i alhora conservada d’Antoni Toreno II; per això, en el 
futur podria servir de  referència per reconèixer el seu estil 
personal, en l’eventual atribució d’altres obres. Ara, una primera 
observació directa de les catorze taules del Corredor ja suggereix 
algunes particularitats destacables de les tendències pictòriques de 
Toreno.  
 
D’entrada, subratllem l’aplicació del color en capes molt primes; els 
colors semblen estesos en poques  passades d’una matèria massa 
líquida, formant una pel·lícula cromàtica tan lleu que sovint deixa 
transparentar la mateixa preparació de la taula. De tota manera, 
algunes taules com les de sant Lleonard i sant Andreu, o com el 
sant Pere i el sant Pau de les portes i el Déu Pare del frontó de 
l’àtic, presenten una capa molt més densa i consistent; aleshores, 
la diferència dels resultats és notable, perquè la qualitat global de la 
pintura millora insospitadament; això confirma els pressupost 
pobríssim amb què solien treballar els pintors.  
 
Altres aspectes relacionats amb el color que depenien més 
directament d’opcions personals del pintor –del seu ofici o del seu 
gust– tenen una incidència decididament positiva en el resultat 
general; per exemple, cal destacar el cromatisme actualitzat de les 
composicions i la seva entonació moderna. El pintor no defuig les 
tonalitats fosques, els camps ennegrits, els clarobscurs contrastats, 
els “cangionismes” ni les combinacions o els acostaments 
agosarats, com podem observar en la vestimenta de la criada a la 
Visitació de Maria a Elisabet i de la dona agenollada a la 

Presentació de Jesús al temple, en els mantells de santa Anna i de 
la Verge a la Presentació de la Verge al temple i en la túnica del 
Rei David.  
 
La resolució de bona part dels dissenys del Corredor acredita una 
habilitat gràfica, una desimboltura figurativa i una imaginació 
personal molt notables. Tanmateix, advertim de seguida que tant 
les set composicions narratives com les set taules amb personatge 
únic reflecteixen una dependència variada, però completa, de les 
representacions d’estampes.  
 
Antoni Toreno extreu massivament els seus motius figuratius d’una 
multitud de composicions d’altres autors –de pintors cinccentistes 
en general, però en particular de Federico Zuccaro i d’altres artistes 
italians–, la majoria “traduïdes” pel tan conegut i celebrat gravador 
holandès establert a Roma, Cornelis Cort (1533-1578). 
 
L’operació amb gravats esdevé molt variable. Segons els casos, a 
les pintures del Corredor trobem el trasllat quasi literal i exacte 
d’una composició estampada, o bé una simplificació més o menys 
forta del gravat, o bé la selecció d’un sol motiu aïllat de la imatge 
gravada, o el “muntatge” de diferents motius de diferents 
procedències, etc. No obstant això, totes les pintures tenen en 
comú que han resolt amb espontaneïtat i homogeneïtat el disseny 
extret d’una gran varietat de models gravats –bé que hi prevalen 
els de Cornelis Cort, com hem dit. Les composicions de Toreno 
semblen haver passat la diversitat de les estampes alienes per un 
sedàs simplificador molt personal, que les unifica no tan sols a 
través del sistema propi d’entonació cromàtica i d’extensió dels 
colors, sinó també a través d’una peculiar tendència gràfica, 
diguem-ne “quadraturista”, amb una marcada inclinació pel 
sintetisme i la geometrització. 
 
La localització dels models utilitzats a les composicions del 
Corredor permet comprovar que Antoni Toreno tenia accés a un 
repertori d’estampes realment ampli i actualitzat –una mostra 
potser significativa de la informació figurativa que aleshores 
circulava per Catalunya i que molts tallers artístics pogueren tenir a 
l’abast.  
 
Per concloure les observacions sobre les fonts gràfiques 
identificades al retaule del Corredor, cal reiterar que els materials 
figuratius bàsics d’Antoni Toreno són les invencions de Federico 
Zuccaro traduïdes per Cornelis Cort, però convé destacar la 
circulació tardana d’un dels clàssics “gravats de creació” d’Albrecht 
Dürer (1502-1505) i la circulació molt primerenca del moderníssim 
“gravat de traducció” de Gijsbert van Veen” (1588), que difonia una 
de les pintures de més renom a Roma en aquells mateixos anys, la 
Visitació de Maria a Elisabet de Federico Barocci (1586).  
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NÚM. REF. : I.E.01/006 
 
DENOMINACIÓ : Escorxador Municipal 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1936, tot i que no fou finalitzat fins als anys 1956-1959. Llenguatge 

racionalista. 
 
AUTOR: Salvador Travesa Bonamusa, aparellador (1936) 
 J. Castells, enginyer industrial (1956) 
    
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura pública, Equipaments. 
 
CONTEXT : Edifici aïllat, situat prop de la carretera de Dosrius a Canyamars, 

a uns 100 metres de la sortida de Dosrius (a mà dreta), al costat 
de la Riera de Canyamars i molt a prop de la Bomba, en una 
zona que també hi ha feixes. 

RÈGIM URBANÍSTIC : 
  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 1. Xarxa viària i aparcaments públics 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Edifici aïllat, de planta rectangular i una sola planta d’altura, de 

reduïdes dimensions. Façanes composades amb tres franges 
horitzontals: la primera forma un sòcol de pedra granítica 
carejada, coronada per una fina imposta de dues filades de maó; 
la segona és de totxo vist i arriba fins al nivell de la llinda de les 
portes, i la tercera és arrebossada, coronada amb una cornisa de 
totxo disposat a plec de llibre. La composició de la façana 
principal és gairebé simètrica, amb dues grans portes -una d’elles 
ha estat ampliada i transformada com a porta de garatge-, i 
quatre petits forats de ventilació rectangulars oberts sota la 
cornisa. L’eix central està emfasitzat per un capcer escalonat, 
coronat per cornises de totxo a sardinell, enmig del qual es 
llegeix la data “1936” i, a sota d’aquesta, apareix l’escut de 
Dosrius en relleu. Sobre la franja arrebossada de la façana, 
centrada, hi ha desdibuixada la inscripció “Escorxador Municipal”. 

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Escorxador Municipal 
 Actual: Gossera municipal 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Edifici de llenguatge racionalista, edificat a l’inici de la guerra civil, 

que ha tingut una dimensió social i històrica rellevant en la recent 
història de la població.  

 
PROPOSTES: Inventari. 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons documents consultats a l’Arxiu Històric Municipal i a 

l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, el 21 de maig de 
1935 es va signar una escriptura de venda d’uns terrenys 
propietat de Joaquima Vergés Vallmajor, a favor de l’Ajuntament 
de Dosrius, per a la construcció d’un escorxador municipal que 
estava previst edificar, segons memòria i plànols del 18 de març 
de 1935. Segons el projecte, l’escorxador  havia de tenir dues 
sales, una per al bestiar porcí i una altra per al de llana i vacum, a 
més d’un altre edifici destinat a dipòsit d’animals vius. La façana 
principal es va projectar orientada al sud, davant de la riera. Es 
va tenir en compte, a l’hora d’elaborar el projecte, l’economia de 
les diverses unitats d’obra a utilitzar, així com les condicions de 
salubritat i higiene, atès el tipus d’obra de què es tractava. Les 
parets, com també les cornises de les façanes, s’havien de 
construir amb totxo i, una part d’aquestes, d’obra vista.  

 
Tot i que l’any 1935 l’Ajuntament va aprovar l’esmentat projecte i 
va acordar tirar endavant la construcció de l’Escorxador, segons 
el contingut de la memòria redactada el març de 1956,  les obres 
es van portar a terme, però no es van poder acabar degut al, en 
paraules de la memòria, “Glorioso Alzamiento Nacional”, i va  
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quedar sense finalitzar la part de la nau destinada a sacrifici de 
bestiar de llana  i vacum i la nau destinada a dipòsit d’animals 
vius. 

  
L’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 de març de 1956, va 
acordar l’acabament de les obres necessàries per tal de procedir 
a l’obertura de l’escorxador. 

 
A la memòria s’especifica i es deixa clar que les obres havien de 
consistir en la continuació de l’antic projecte aprovat per 
l’Ajuntament l’any 1935, el qual també va ser aprovat per la Junta 
Provincial de Sanitat, sota la inspecció del veterinari F. Salas. 
 
Per tant, segons es desprèn de la documentació consultada i de 
la data que consta a la façana de l’Escorxador, sembla que l’any 
1936 van acabar la part exterior de l’edifici, però no l’interior, atès 
que l’inici de la Guerra Civil va impedir-ho. També ho corrobora el 
fet que l’escut que es troba a la façana de l’Escorxador sigui el 
mateix que es va utilitzar en el paper moneda de guerra (les dues 
palmes amb les anelles a la part central de les mateixes), des del 
1936 al 1939. Finalment, la construcció de l’Escorxador es va 
acabar amb les obres interiors aprovades l’any 1956 i finalitzades 
el 1959, que va ser quan va entrar en funcionament. 

 
L’escorxador municipal fou utilitzat, sobretot, per les botigues del 
municipi: La Palma, ca l’Hilari, el Carnisser o Ca la Nieves, però 
mai no va disposar de personal propi, sinó que era el mateix 
botiguer qui utilitzava les instal·lacions municipals, previ 
pagament d’unes taxes a l’Ajuntament.  
 
L’escorxador no va funcionar massa anys, ja que l’entrada en 
vigor d’una sèrie de mesures legals que imposaven un seguit de 
condicions, com ara l’anàlisi dels animals a sacrificar, la higiene i 
la salubritat, que les instal·lacions no reunien, va provocar el seu 
tancament a finals de la dècada dels seixanta.  

 
A partir d’aleshores, l’edifici va entrar en desús i en un cert 
abandonament, sobretot el seu entorn, ja que era utilitzat com a 
dipòsit de vehicles abandonats i magatzem de trastos de 
l’Ajuntament i de la  brigada municipal.  

 
Actualment, des de fa uns 10 anys, després de fer-hi unes petites 
modificacions, com és la transformació d’una porta en porta de 
garatge, és utilitzat com a gossera  municipal. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-531 AN. 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-196 AV. 
   
  TURRÓ i MARTÍNEZ, Antoni. El paper moneda de guerra del 

Maresme (1936-1939). Editorial Rafael Dalmau. Col·lecció premis 
Iluro Caixa d’Estalvis Laietana. Barcelona 1976. 

              Fonts orals:            
  Alsina i Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 
  Boix i  Hurtós, Carme  (1933) 
  Rigau i Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.E.02/007 
 
DENOMINACIÓ : Biblioteca 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Plaça de l’Església, núm. 5 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Entre 1870 i  1880.   Reformat  l’any 1981. 
  
AUTOR: Jordi Estrany i Castany (reforma 1981) 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura pública equipaments 
 
CONTEXT : En el centre del casc antic, davant de l’Església de Sant Iscle i 

Santa Victòria conformant la plaça de l’Església. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 6a-Edificació continua casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici en cantonada i una mitgera, consta de planta baixa amb 
coberta de teula àrab a dues vessants acabades amb una fina 
cornisa seguint la pendent de la coberta, amb el carener 
perpendicular a la façana. Les façanes estan arrebossades i 
pintades de color blanc, la principal composada segons tres eixos 
amb accés pel central. Els buits són de proporcions verticals, les 
dues finestres amb llinda d’arc de mig punt estan protegides per 
una reixa de ferro. 

 
    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Escola nenes. Barberia. Biblioteca. Sala de ball. Local pel Jovent. 

Grup d’Esplai. Correus. Aula Parvulari. Punt d’Informació Juvenil.  
 
 Actual: Edifici tancat per haver-se enfonsat una part del paviment. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Cal fer-hi una restauració.  
 
 
VALORACIÓ: Per la seva tipologia i situació dins la trama viària conformant la 

plaça de l’Església com a centre del casc antic. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

Aquest edifici apareix documentat per primera vegada en una 
pintura propietat de la família Fàbregas Rigola, comprada a Madrid 
entre els anys 1867-70. 
 
Així mateix, en el Registre de la Propietat Immobiliària de Mataró hi 
ha inscrita una cessió, a l’Ajuntament de Dosrius,  amb data 3 
d’abril de 1869, per fer-hi una escola pública. 
 
En l’expedient de construcció del nou cementiri municipal de l’Arxiu 
Històric Municipal, en una acta del 12 de setembre de 1892 parlant 
del cementiri vell, que estava als voltants de l’església, es diu: 
 
“ ... su recinto es en extremo reducido dándose el caso que para 
hacer un hoyo se remueven restos de varios cadáveres, algunas 
veces a medio descomponer; está tocando a las paredes de la 
Iglesia y a las casas particulares; su fachada o entrada da a la calle 
más concurrida habiendo enfrente la Escuela pública de niñas, 
Casas Consistoriales y viviendas particulares....” 
 
Per tant, l’any 1892 l’edifici ja estava construït i en ús com a escola 
pública de nenes. 
 
En el segle XX i abans de la Guerra Civil Espanyola (1936-39) va 
ésser usat com a barberia del poble. 
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El topònim actual vindria del fet que a principis de la dècada de 
1940, , D. Juan Zamora de las Vacas, alcalde i metge del poble hi 
va voler fer una biblioteca pública, però l’experiència no va reixir. 
 
En la dècada des de 1964-1965 i fins a 1974-1975 es va convertir 
en sala de Ball i local pels joves del poble. 
 
El 28 d’octubre de 1981, l’Ajuntament de Dosrius, aprovà en Ple el 
“Proyecto de Reforma y consolidación del edificio de la Biblioteca 
de Dosrius” essent-ne arquitecte el Sr. Jordi Estrany y Castany i 
aparellador el Sr. Llorenç Campdepadrós Cebrià. 
 
La reformà consistí en: 
  
Derribo de la cubierta y nueva construcción de la misma. 
Derribo de parte del forjado del suelo y nueva construcción del 
mismo. 
Construcción de un aseo. 
Embaldosado del suelo. 
Trabajos de acabado en general. 
 
Les reformes no modificaren l’estructura de l’edifici i el seu aspecte 
exterior quedà gairebé intacte. 
 
Fins l’any 1991, any en que s’acabà la reformar de l’edifici de 
l’Ajuntament Vell, la biblioteca, serví per anar-hi traslladant tots els 
serveis i activitats socials que es feien allà: magatzem de 
documentació de l’arxiu històric municipal, grup d’esplai, correus, 
.....). 
  
Durant els cursos escolars 1994-95,1995-96 i 1996-97, serví d’aula 
de parvulari pel CEIP DEL PI, donat que el creixement demogràfic 
féu petit l’edifici escolar situat al Veïnat Geimir. 
 
Posteriorment, s’hi instal·laren les bústies dels apartats de correus 
a l’entrada, s’hi feren algunes exposicions i l’any 2001 s’hi instal·là 
el Punt d’Informació Juvenil. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  

Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Projectes d’obres. C-
404  AN-3 
 
Arxiu particular família Fàbregas Rigola: “Pintura del municipi de 
Dosrius comprada a Madrid entre el 1865-70”.  
 
ALSINA I BOIX,  NEUS.; JUBANY I PINÓS, M.A.: Una Ullada al Passat.  
Història Gràfica de Dosrius, Canyamars i el Far (1900-1975).  
Ajuntament de Dosrius 1995. 

 

 
Fonts Orals: 

 
Munné  Rovira, Rosita  (Dosrius 1926) 
Pinós Anglada, Joaquima  (Dosrius 1921) 
Travesa  Pinós, M.Assumpció  (Dosrius 1949) 
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NÚM. REF. : I.E.03/008 
 
DENOMINACIÓ : Ajuntament Vell 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Plaça de l’Església, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1691; reforma 1989-1992 
AUTOR: Llorenç Campdepadrós (autor de la reforma). 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura pública, equipaments.  
 
CONTEXT : Dins el traçat viari del casc antic, al costat de l’església de  
 Sant Aciscle i Santa Victòria. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc Antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici entre mitgeres en cantonada, de planta rectangular, consta 

de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues vessants 
amb el carener perpendicular a la façana, la cantonada és de 
carreus de pedra granítica igual que els brancals de carreus i 
llindes de pedra dels buits conservats, les façanes estan revestides 
d’arrebossat i pintades de color blanc. La principal composada 
segons dos eixos, el del costat de ponent, recentment transformat 
en un sol buit que abarca les dues plantes està tancat amb una 
reixa de planxa de ferro corten, calada amb petits buits quadrats. A 
la llinda del portal d’entrada hi ha la inscripció “IHS 1691” 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Ajuntament 
 Actual: PIJ, local d’entitats, cursos i  Oficina de Correus (baix) 
  Arxiu Històric Municipal (pis) 
  
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: 
 Bo. Restaurat l’any 1991 i transformat en dependències de l’Arxiu 

Històric Municipal i de les entitats municipals per a ús social. 
 
 
VALORACIÓ: Per la seva tipologia, conservació i situació dins la trama viària. 
. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Tot i el seu aspecte rural, es tracta d’un edifici públic, on havia 

tingut la seu l’Ajuntament. Si es busca l’etimologia del mot, segons 
l’Enciclopèdia Catalana  és “… institució originària de Castell;, els 
seus antecedents remunten al segle XIII amb els concejos, fins al 
segle XIV, en què els antics concejos es transformaren en 
ayuntamientos i esdevingueren un instrument de la política 
centralista dels monarques castellans implantada per Alfons XI... “. 
“... A Catalunya,  al final de la Guerra de Succesió (1714), Felip V 
desfeu l’organització dels consells o universitats catalanes i fou 
introduit als Països Catalans l’uniformisme del règim local: en lloc 
de les universitats sorgiren els regiments o ajuntaments, al davant 
dels quals figurava un batlle…”.  
 
Tot tenint en compte que el topònim Duos Rios té una antiguitat 
documentada de l’any 963, bé es pot deduir que almenys des 
d’aleshores hi havia un nucli de població establert en el lloc on avui 
hi ha el nucli urbà de Dosrius i que, per tant, aquella comunitat 
havia de tenir una organització política i social d’acord amb els 
signes del cada època. 
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La referència històrica més antiga de l’edifici és del segle XVII i es 
troba a la llinda de pedra situada en la porta de l’entrada principal: 
“16 JHS 91” . En aquesta època segons Llorenç Ferrer i Alòs, “és 
molt freqüent que els picapedrers esculpissin a les llindes la data 
en què es feren les obres d’una casa, a vegades les inicials de 
l’hereu .... i altres inscripcions que tenien un sentin religiós i moral. 
De fet, era una manera de donar història a la casa i d’evidenciar-ne 
el progrés, ....  la més antiga és de l’any 1595 (Bages).... “. 
 
També, segons Lluís Bonet i Garí “.... en finalitzar el segle XV, 
comencen les construccions amb l’element clàssic..... En finalitzar 
el segle XVI i a primers del XVII, les finestres ja son rectangulars 
amb la llinda recta i tota la finestra rodejada de motllura...... “ 
 
L’edifici de l’Ajuntament Vell, tot i no ser una masia es correspon 
estilísticament i formal als tipus que es van construir segons els 
canons de finals del XVI i principis del XVII. 
 
En observar l’edifici de l’Ajuntament podem establir certes 
analogies amb el tipus de masia classificada per Bonet i Garí com a 
Grup II. 
  
Es manifesta en la planta rectangular, quatre murs i teulada a dues 
vessants, amb el carener i una distribució interior de tres cossos 
perpendiculars a la façana i dos travessers a la part posterior. A 
baix, amb entrada, cuina, menjador i celler, i al pis els dormitoris.  

 
L’Ajuntament és de tres cossos, però els seus elements 
compositius (porta i finestres) no respecten la simetria clàssica. En 
època posterior a la data de construcció (probablement als segles 
XIX i XX), es va obrir un balcó al pis principal i una balconera a la 
planta baixa.  
 
La distribució que tenia abans de les darreres reformes dels anys 
1989-1992 era semblant a la de les masies, però els usos eren per 
la tasca de competència municipal. 
 
A la planta baixa  una entrada – distribuïdor a quatre estances. 
A l’esquerra, donant a la façana, una sala per a usos d’oficines de 
l’Ajuntament, amb finestral a la plaça de l’Església. 
A la dreta, també amb finestra a façana principal, una petita sala 
per usos administratius (agutzil,....). 
Al costat, la porta de l’escala que donava accés a la planta 
superior. 
Al fons, a l’esquerra, una sala amb una petita finestra que donava a 
la façana de ponent amb ús de presó. 
Front a la porta principal, a continuació del distribuïdor, una sala 
amb una petita finestra a la façana nord. 
 
A la planta pis, un petit distribuïdor donava accés a tres 
habitacions: Front a l’escala, una gran sala per celebrar-hi els plens 
amb un empostissat de fusta (a la part nord de la sala) que 
separava el consistori del públic. En aquesta estança també hi 

havia un banc de fusta, per al consistori, que s’ha conservat per a 
la seva restauració. 
A la dreta de l’escala i amb finestra, encara avui conservada, 
donant a la façana principal una estança – despatx, on hi havia 
armaris i documentació del “Sindicato Agrícola Católico”, entre 
altres. 
A l’esquerra, una habitació amb materials diversos de l’Ajuntament 
(una llitera per traslladar difunts o ferits, pergamins municipals,.... ) 
 
De fet, el seu estat l’any 1974 i fins a l’any 1989-92, en què es féu 
la reforma que deixà l’edifici en l’estat actual, era molt lamentable. 
Durant aquests anys fou cedit per l’Ajuntament per a usos socials: 
Grup d’Esplai, reunions d’entitats i comissió de festes,.... 
 
El 16 de març de 1989 s’aprovà en Ple el projecte “de reforma de la 
casa sita en la plaza de la Iglesia esquina a la calle Santos Acisclo 
y Victoria de Dosrius.... Propietario: Ajuntamiento de Dosrius, 
Arquitecto: Jordi Estrany Castany...” 
 
El 8 d’abril de 1991 el projecte fou modificat per l’Arquitecte director 
de l’obra: Llorenç Campdepadròs, qui dirigí l’obra i deixà l’edifici tal 
com és actualment. 
 
Una masia dins del nucli urbà amb usos socials i administratius,  
respectant l’estructura de l’edifici inicial però amb canvis en les 
obertures i combinant elements i materials constructius nous amb 
els ja existents, donant un aire renovat, sobretot a l’interior de 
l’edifici. 
 
Actualment, a la planta superior hi ha dues estances ocupades per 
l’Arxiu Històric Municipal, i a la planta baixa, una sala d’usos socials 
i per entitats diversos i una altra cedida a Correus. 
 
Altres notícies històriques de l’edifici es troben en uns plànols del 
cadastre, fets per Daniel Sanz l’any 1853, en què apareix dibuixat 
clarament. 
 
En una pintura, propietat del Sr. Fàbregas Rigola, comprada a 
Madrid entre el 1865-1870 també s’hi pot comprovar clarament 
l’existència de l’edifici. 
 
En l’obra “Geografia General de Catalunya”, sense data 
d’impressió, de Cels Gomis (nat el 1964 – mort el 1915) hi ha un 
plànol on també es veu construïda aquesta casa.  
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NÚM. REF. : I.E.04/009 
 
DENOMINACIÓ : El Sindicat i el Centre Parroquial. 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 11 i 13  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Entre 1921 i 1925, aproximadament. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Sindicato Agrícola Católico. 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura semipública, equipaments. 
 
CONTEXT : En el casc del nucli de Dosrius, en el primer eixample, recolzat en la 

carretera que va a Llinars del Vallès i a Cardedeu. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7b. Edificació aïllada semiintensiu 
 
RÈGIM JURÍDIC :    
 Titularitat: Bisbat de Barcelona. 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, de planta rectangular, amb la façana principal al carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer. Es compon de dos cossos contigus: un 
d’ells fa de testera de l’edifici, on hi ha la porta d’accés; és de 
planta baixa i pis, cobert a dues vessants amb teula àrab i amb 
capcer de perfil trencat i coronat amb cornisa motllurada de totxo; 
l’altre cos, a manera d’aula, és d’una planta i es cobreix amb teula 
àrab a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana al carrer. 
La façana principal del cos més alt es composa d’un sol eix, 
centrat, amb el portal en arc rebaixat i una finestra vertical al 
damunt; sobre la llinda de la finestra hi ha dibuixat i pintat un arc 
apuntat. La façana del cos baix està composada segons quatre 
eixos amb àmplies finestres d’arc rebaixat. Els paraments són 
estucats i pintats. 

  
     
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Sindicat Agrícola Catòlic 
 Actual: Centre Parroquial 
   
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Per la seva tipologia, ja que forma part d’un conjunt força unitari 

amb les cases Roca, Fàbregues i Casarramona, i per la dimensió 
social i històrica que té per a la població. Cal destacar la intensa 
activitat cultural i social vinculada a aquest edifici, havent 
esdevingut, durant anys, l’únic lloc d’esbarjo i oci que tenien els 
veïns i veïnes de Dosrius, sense oblidar l’activitat agrícola del 
Sindicat. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Sindicat:  
 

Als documents obrants a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius i a 
l’Arxiu Administratiu consta una inscripció al Registre de la 
Propietat de Mataró, de data 9 d’agost de 1921, segons la qual  
Juan Torrejomillo i López va cedir a favor del Sindicato Agrícola 
Católico una porció de terreny de 30 metres d’amplada per 17 m de 
fondària, que havia adquirit a Joaquim Vallmajor. La finalitat era 
afavorir els interessos del sindicat del poble de Dosrius i contribuir 
al desenvolupament d’aquesta institució, amb la construcció d’un 
edifici destinat a les necessitats de la societat. En aquesta cessió hi 
havia la condició que si el sindicat deixava d’existir, el terreny 
deixaria de pertànyer al Sindicat i podria disposar del mateix el 
capellà del poble, per a destinar-lo a idèntics fins religiosos i socials 
als quals es dedicava el sindicat. 

 
 A l’esmentat terreny s’hi va construir una sala amb escenari i 

vestidors, destinada, sobretot, a representacions teatrals, i una altra 
sala, no tan gran, destinada a seu del Sindicat. Aquestes obres es 
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van portar a terme amb els diners que van pagar tots els socis, al 
qual s’havia subscrit un 90% de la població. 

 
L’any 1921, Miquel Albert, president del Sindicato Agrícola Católico, 
va demanar permís a l’Ajuntament de Dosrius per aixecar una nova 
planta a sobre del cos ocupat pel Sindicat, que va ser utilitzada 
com a habitatge de la persona responsable del mateix. Segons 
testimonis orals, foren responsables del Sindicat, Trini Torres 
(germana del Borni) i la família Roig de can Lau. Posteriorment, a 
l’esmentat habitatge hi va viure la família Barceló (en Meri), però no 
com a responsables del sindicat, sinó com a guàrdia del municipi. 

 
 En un expedient de l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius 

consta que el febrer de l’any 1930 es va concedir permís al 
Sindicato Agrícola Católico per a la instal·lació d’un molí triturador i 
d’un motor de 13 HP, en el local que aquest tenia al carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer. 

  
 Als anys 40, durant la dictadura franquista, el Sindicato Agrícola 

Católico es va dissoldre per acord dels seus socis, i la Sala 
ocupada pel teatre va passar a ser propietat de l’Església, passant-
se a denominar Centre Parroquial de Dosrius. 

 
 L’espai que ocupava el Sindicat va passar a ser de la “Hermandad 

Sindical de Labradores y Ganaderos”, nom que van tenir aquestes 
agrupacions pageses durant el franquisme. 

 
 Segons les fonts orals, el Sindicat tingué activitat fins 

aproximadament a principis dels anys 50, on a part d’utilitzar el 
molí, els pagesos podien adquirir-hi gra, planter, abonament, sofre i 
d’altres productes. 

 
 Entre 1950 i 1951 es va instal·lar a Canyamars una fàbrica tèxtil, en 

la qual hi va treballar una gran part de la població del municipi, en 
alguns casos famílies senceres. Van començar treballant-hi unes 5 
persones i cap a l’any 1955 ja n’hi treballaven unes 40. El fet que la 
gent preferís treballar en el sector secundari va provocar una 
primera crisi del món agrícola de Dosrius, ja que molta gent va 
deixar el treball en el camp; això explicaria que el Sindicat hagués 
minvat la seva activitat, fins al punt de gairebé no funcionar, tot i 
que no es va arribar a dissoldre. 

 
Atès que el local del Sindicat no s’utilitzava, a finals dels anys 1960 
es va fundar el “Club Ferradura”, que tingué la seva seu en aquest 
local, on els joves de 14 a 16 anys hi feien ball, reunions, sopars, 
.... L’alcalde d’aleshores, Antoni Samsó, en combinació amb 
diversos pares, proporcionaren als joves aquest local, a fi d’evitar i 
allargassar els desplaçaments i sortides del jovent fora de Dosrius. 
En Joan Genís (el Raio) era la persona encarregada de “vigilar” el 
local i els joves. D’aquest ambient i d’aquest grupet de joves sorgí 
el Grup d’Esplai El Rovelló (a mitjans dels anys 70) i la colla 
gegantera de Dosrius, i alguns d’ells fundaren l’actual grup de 
teatre. 
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Amb l’arribada de la democràcia, les Hermandades Sindicales de 
Labradores y Ganaderos passen a denominar-se Cambres 
Agràries Locals. Atès que la de Dosrius, tot i que no exercia la seva 
activitat, no s’havia dissolt, el gener de 1995, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya va 
comunicar a l’Ajuntament la liquidació dels béns, drets i deures de 
la Cambra Agrària Local de Dosrius, antic Sindicato Agrícola 
Católico, passant, per tant, l’edifici a ser propietat del Bisbat de 
Barcelona i essent regentat, actualment, pel rector de la parròquia 
de Dosrius. 

 
 Els noms d’alguns dels presidents del sindicat foren: Miquel Albert 

(Sindicato Agrícola Católico), Joan Pinós i Andreu Collet (pare) 
(Hermandad Sindical de Labradores i Ganaderos) i Andreu Collet 
(fill) (Cambra Agrària Local). 

 
 
 El Centre Parroquial:  
    
 A l’interior del local del centre parroquial hi trobem una sala, amb 

aproximadament unes 100 butaques, un petit escenari i, a sota, els 
vestidors. Cal destacar la seva intensa activitat social i cultural: 
teatre, cinema, ball, mítings i xerrades. Durant molts anys fou 
l’única sala del poble. 

 
 Potser l’activitat cultural més important fou el teatre. La gent del 

poble més gran recorda haver-hi interpretat obres de teatre ja en 
els anys 30 i fins als nostres dies, algunes temporades amb més 
intensitat que en d’altres. Cal destacar la tasca realitzada, en 
aquests darrers anys, pel Grup de Teatre El Fanalet, tot i que 
actualment la seva activitat ha minvat considerablement. 

 
 En el Centre Parroquial també hi va haver cinema des de l’època 

de Mn.  Enric Xicola (1933-1935). En principi s’hi projectaven 
pel·lícules de cinema mut, després el NODO i una pel·lícula en 
blanc i negre, fins arribar al cinema de “tecnicolor”. Tots els 
diumenges i festius a la tarda s’hi projectava una pel·lícula; això fou 
així fins a l’any 1976. 

 
 A mitjans dels anys 90 es van fer unes petites reformes a 

l’escenari; es va canviar l’empostissat de fusta i també es va 
canviar tot el pati de butaques. Actualment, el centre parroquial 
s’utilitza molt poc i està força malmès. La teulada està en estat 
precari, no hi ha serveis, ni calefacció; tampoc no està enrajolat i 
les portes no tanquen bé. Tot això fa que s’estigui parlant d’una 
reforma o rehabilitació i, fins i tot, d’un enderroc total de l’edifici. 
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NÚM. REF. : I.E.05/010 
 
DENOMINACIÓ : CEIP El Pi de Dosrius 
 
Altres denominacions: Escola nova 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Salvador Dalí, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 2000 – 2002 i  ampliació que s’inicia l’any 2003  
 
AUTOR: Arquitectes BCQ, S.C.P.- Baena, Casamor, Quera 
 
PROMOTOR : Generalitat de Catalunya 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura pública de caràcter docent 
 
CONTEXT : Edifici escolar situat dins el casc urbà, a tocar de la riba esquerra 

de la riera de Dosrius, a la frontera entre el casc antic i l’eixample, 
en un indret que havia estat camp de futbol municipal. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: SISTEMES 
 Qualificació: 4a- Equipaments docents 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Generalitat de Catalunya 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat al nord de la mansana destinada a equipament. Consta 

dels dos edificis d’aules, de planta rectangular, que formen una L 
en planta (el del costat nord, de planta baixa i dues plantes pis, i el 
de llevant, de planta baixa i pis), units per un cos de planta baixa i 
pis. Ambdós cossos creen un pati de jocs alineat a dos carrers. 
 
El conjunt està constituït per:  
 
L’edifici principal, amb dues parts ben diferenciades. La primera és 
la zona infantil, que pot funcionar autònomament respecte a la 
resta del conjunt escolar i que s’entén com “una escola dins de 
l’escola”, situada en planta baixa, al costat de l’accés principal. La 
segona, de serveis comuns, consta de gimnàs i menjador, amb 
accessos independents, juntament amb el pati d'il·luminació  que 
dóna accés al menjador. Aquests dos espais poden estar separats 
entre ells per tancaments mòbils, de manera que poden formar un 
conjunt d’espais flexible i multifuncional. Els vestidors se situen al 
mur de contenció ubicat enfront del pati exterior, combinats amb les 
rampes que donen accés al carrer Joan Miró des del nivell de 
planta baixa. 

 
 Al pas superior, sobre la zona infantil, se situen les dependències 

administratives, biblioteca i AMPA, accessibles des de l’escala del 
vestíbul central i per la passera descoberta a la mateixa planta. La 
biblioteca disposa d’una zona exterior o loggia que pot funcionar 
com a zona de lectura a l’aire lliure els mesos d’estiu. 

 
 L’edifici d’aularis: L’edifici d’ensenyament primari, a l’altre costat de 

l’accés, consta de tres plantes (una per a cada curs), dues de les 
quals poden tenir accés directe des de l’exterior. En el vestíbul 
central de cada aula se situen les tutories i un petit lavabo. Els 
lavabos generals de primària se situen a la planta baixa, al nivell de 
les pistes esportives. L’edifici d’aularis també disposa d’ascensor. 

 
El vestíbul: És un cos en gran part transparent que s’entén com un 
volum específic lleuger situat entre l’edifici principal i l’edifici 
d’aularis de primària. En aquest vestíbul s’organitzen les 
circulacions generals entre les peces del conjunt, on es produeix 
l’accés principal diari al conjunt escolar i on se situa el lloc 
d’informació i control. 

 
L’ampliació: Al nord de l’edificació s’està construint una ampliació, 
en la que el nou aulari es planteja com un cos longitudinal paral·lel 
a la nova pista esportiva, amb un esquema en pinta de passadís i 
quatre aules per planta. La comunicació interior amb l’escola actual 
es realitza a cada planta mitjançant la prolongació del passadís que 
ve des del cos del vestíbul principal. A la planta baixa del nou edifici 
se situen dues aules de plàstica, i a les dues plantes superiors 
s’ubica la resta d’aules a raó de 4 per planta. A nivell de planta 
baixa es planteja la creació d’un espai porxat, que suavitza la 
relació entre les aules i la pista de jocs. 
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EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Docent 
 Actual: Docent 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bona, actualment en fase d’ampliació. 
 
VALORACIÓ: Aquest és un edifici representatiu del llenguatge de l’arquitectura 

catalana de finals del segle XX, un edifici ben pensat i dissenyat i 
que, sobretot, integra i unifica el casc antic amb la zona de 
l’eixample, atès que la comunicació del solar on està situada l’escola 
amb el nucli de població, a través del carrer de Sant Llop (casc antic), 
genera un eix visual que es prolonga en el carrer de Joan Miró (zona 
eixample). Aquest eix urbà es potencia mitjançant dos accessos 
enfrontats: l’accés principal, situat al carrer de Salvador Dalí, i l’accés 
secundari, situat al carrer de Joan Miró. El programa també es 
disposa en dos edificis, un a cada costat de l’eix esmentat connectats 
per un cos de vestíbul. 

 
 
 
 
PROPOSTES: Inventari. 
 
DADES HISTÒRIQUES: Fins a l’any 1980-1981 hi va haver una escola a Dosrius i una altra 

a Canyamars. 
 
 La de Dosrius estava situada al carrer de Sant Llop, constava de 

dues aules grans, una per a nens i l’altra per a nenes. La de 
Canyamars estava situada al veïnat de l’Església i constava d’una 
única aula on  anaven nens i nenes. El curs 1980-1981 es va 
inaugurar una nova escola, situada al Veïnat Geimir de Dosrius. Es 
tractava d’una escola unificada a la qual hi assistien els nens i 
nenes de tot el municipi: Dosrius, Canyamars i El Far. El fort 
creixement demogràfic que va experimentar el municipi a partir dels 
anys 80  va provocar que aquesta nova escola molt aviat es fes 
petita. El municipi de Dosrius, durant anys, va reclamar a la 
Generalitat de Catalunya una nova escola, però aquesta no es va 
començar a construir fins a l’any 2000. 

 
 El 29 d’octubre de 1996, l’Ajuntament Ple va posar a disposició del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un 
solar d’una superfície de 5.969 m2 per a la construcció d’un centre 
d’ensenyament primari d’una línia,  de 3 a 12 anys. 

 
 El 15 de juny de 1999 va sortir publicat l’anunci de licitació per a la 

redacció del projecte bàsic i executiu, per a la nova construcció del 
CEIP El Pi de Dosrius. 

 
 La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Dosrius, el 15 de març 

de 2000, va aprovar el projecte de construcció de la nova escola, 
en uns terrenys que fins aleshores havien estat camp de futbol 
municipal, al costat del pavelló, a l’altra banda de la riera de 
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Dosrius, i que es trobaven situats dins el casc urbà, servint d’unió 
cohesió entre  el  casc  antic i l’eixample. El pressupost per 
contracta d’aquesta obra fou de 272.044.954,-- PTA. 
  
Aquesta nova escola, que va començar la seva activitat docent 
durant el  curs 2002-2003, va representar  una gran millora per als 
professors i per als nens i nenes del municipi, ja que per primera 
vegada a la història de Dosrius es disposava d’un bon equipament 
escolar, amb aules per a tots els cursos, biblioteca,  gimnàs i 
menjador. 

 
Tot i així, aquesta escola ja va néixer petita, i abans d’estar 
finalitzada ja es demanava, per part del professorat, dels pares i de 
l’Ajuntament, una ampliació de la mateixa. 

 
Per aquest motiu, la Comissió de Govern de data 25 de juny de 
2004 va ratificar l’aprovació del projecte d’ampliació del CEIP El Pi, 
una ampliació que en aquests moments s’està portant a terme i que 
permetrà disposar d’una escola de dues línies. 

 
Sembla que aquest nou aulari estarà enllestit durant el segon 
trimestre del curs escolar 2004-2005. El seu pressupost és 
d’1.056.791,17 euros. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
  
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. Llicències d’obres 

C- 1380, C-1381, C-1601 i C-1602. 
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NÚM. REF. : I.E.06/011 
 
DENOMINACIÓ : Ajuntament de Dosrius 
Altres denominacions: Ajuntament Nou 
 
NUCLI: Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Antoni, núm. 1 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1974, 1988 (reforma) i 1997 (reforma i ampliació)  
 
AUTOR: 1974: José M. Aragó, arquitecte 
 1988 (reforma): Jordi Estrany i Castany (arquitecte municipal) 
 1993-1997 (reforma i ampliació): Miquel Àngel Garcia Valcarce 
  i Jaume Canals i Casabó (arquitectes municipals) 
 Arquitectura d’estil noucentista 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura pública, equipaments 
 
CONTEXT : Edificació aïllada situada al casc antic de Dosrius, darrere l’església 

de Sant Iscle i Santa Victòria. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà  
 Qualificació: 4c. Equipaments. Pùblic-administratiu i sociocultural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, de planta rectangular, format per dos cossos 
consecutius, l’un d’ells fruit de l’ampliació. Té coberta composta, 
plana i de teula àrab a un pendent, i la façana principal, orientada a 
migdia, de planta corbada concavo-convexa. Consta de planta baixa i 
dues plantes pis a la façana principal, i tres a la posterior. Les 
façanes estan revestides d’estucat ocre, amb una decoració 
d’esgrafiats de motius geomètrics per sota dels ampits de les 
finestres. 
En la planta baixa del primer cos es desenvolupa un porxo de tres 
arcs de mig punt, al central dels quals  hi ha un esgrafiat amb el nom 
“Ajuntament de Dosrius”. La façana d’aquest cos està composada 
simètricament segons tres eixos verticals que coincideixen amb els 
tres arcs de la planta baixa; a cada un dels eixos correspon una 
parella de finestres d’arc rodó. A  la primera planta, els dos buits de 
l’eix central es transformen en una balconada, amb la barana de ferro 
comú als dos buits, que emfasitza l’entrada a l’edifici.  
El segon cos consta de dues parts diferenciades: la primera, que 
s’adossa al primer cos, té la mateixa alçada que aquest i la seva 
façana segueix l’esquema compositiu de l’original, amb tres eixos 
verticals marcats per una parella de finestres d’arc de mig punt a 
cada planta, inclosa la baixa; tots dos cossos s’enllacen mitjançant 
una cornisa comú de coronament, damunt de la qual es desenvolupa 
un acroteri de perfil trencat i corb, que dóna forma a quatre frontons, 
on es repeteixen els esgrafiats florals i l’escut de l’Ajuntament.  
La segona part del cos més modern, contigua, és arrodonida en 
planta, de forma convexa, i s’eleva per damunt dels cossos anteriors, 
a manera de torre, tot acabant en un perfil curvilini amb cornisa i 
formant una mena de frontó on hi ha esgrafiat l’escut municipal. Hi ha 
quatre eixos verticals de finestres individualitzades. 

 La façana de ponent és composada segons un eix central d’una 
parella de finestres en arc rodó per planta i està coronada per un 
acroteri de perfil trencat i corb adaptat al pendent de la coberta. 

 La façana posterior, a nord, forma un cos reticulat de galeries que es 
disposen entre els pilars.  

 
    
EVOLUCIÓ D’USOS:  
 Original: Casa Consistorial 
 Actual: Casa Consistorial 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva dimensió social, com a edifici emblemàtic i 

representatiu del poble. Com a fet singular destaca el tractament formal, 
anacrònic, de la façana, que segueix el llenguatge noucentista propi de 
començament del segle XX.  

 
PROPOSTES: Inventari. 
 
DADES HISTÒRIQUES: Fins a l’any 1974, data en què va acabar la construcció d’aquest nou 

edifici destinat a Casa Consistorial, la seu de l’Ajuntament estava 
situada a la plaça de l’Església, a l’edifici que actualment és conegut 
com l’Ajuntament Vell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la documentació consultada a l’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius es desprèn que, ja l’any 1941, es va estudiar la necessitat 
de construir una nova seu, segons consta a la memòria que es 
troba a l’esmentat arxiu, on hi ha un dibuix de la façana. 

 
A mitjana dècada del 1950 es va fer un nou estudi per a la 
construcció d’una casa de la vila, en aquest cas amb la inclusió 
d’una escola i altres serveis. Però no seria fins a finals dels anys 60 
o principis del 70 que es va tirar endavant el projecte, en uns 
terrenys cedits pel que aleshores era Marquès de Castelldosrius,  
Félix de Sentmenat i Güell, d’acord amb l’escriptura pública de data 
10 de  novembre de 1967. 
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Segons documentació obrant a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 
Dosrius, el 12 de febrer de 1968, la Comisión Provincial de Urbanismo 
va aprovar un “Proyecto de casa consistorial con vivienda para 
secretario”, redactat per l’arquitecte José M. Aragó, segons el qual el 
nou Ajuntament havia de disposar dels serveis següents: Casa 
consistorial, habitatge per a un funcionari, Jutjat de Pau, oficina i 
possible sala d’exposicions i estudi per a l’arquitecte municipal. La 
façana principal d’aquest edifici havia de marcar clarament el seu 
caràcter comunal i públic, potser per això es va enrajolar de color blau-
verd, fins al punt que recordava les estacions de tren o els ambulatoris 
de la mateixa època. Un pòrtic al llarg de l’edifici i, al mig, una porta 
d’accés al mateix. A la dreta, una àmplia obertura d’entrada al garatge.  
La distribució era la següent: A la planta baixa, a mà dreta, una cel·la 
per a detinguts momentanis. A mà esquerra, sis graons donaven accés 
al Jutjat de Pau i a dos lavabos. A la primera planta: un gran vestíbul 
amb un mostrador per atendre el públic, el despatx de l’alcalde, el 
despatx del secretari i la sala de Juntes. A la segona planta: habitatge 
per a un funcionari, amb vestíbul, menjador-sala d’estar, cuina, tres 
habitacions i habitació de bany. A la tercera planta o àtic: dues grans 
habitacions. El pressupost de l’obra, segons projecte aprovat, va pujar 
1.143.365,38 PTA. La construcció d’aquest edifici va finalitzar l’any 
1974. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Dosrius, en sessió celebrada el dia 13 de 
març de 1986, va aprovar un  nou projecte, titulat “Reforma de la façana 
i de l’interior de l’edifici de l’Ajuntament de Dosrius”, redactat per 
l’arquitecte Jordi Estrany i Castany. Aquestes obres van implicar la 
demolició de la façana i la seva reconstrucció amb acabats d’estucat i 
esgrafiats, i l’adequació de l’interior a les necessitats de l’Ajuntament, 
segons la distribució que es detalla: Primer pis: Saló de sessions, sala 
de juntes, despatx d’alcaldia, despatxos i serveis. Segon pis: oficines, 
despatx de secretaria, despatx, arxiu i serveis. Tercer pis: oficina 
tècnica, despatx i serveis. El pressupost total de l’obra, segons projecte,  
va pujar 12.834.352,-- PTA. Mentre s’executaven aquestes obres de 
reforma, l’Ajuntament va traslladar la seva seu a la Rectoria Vella, 
propietat del Bisbat de Barcelona. Les obres van acabar-se l’any 1988. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament de Dosrius, en sessió de data 8 de juny de 1993, 
va aprovar el projecte d’Adequació a la llei de supressió de barreres 
arquitectòniques (BAE) i ampliació de l’Ajuntament de Dosrius”, redactat 
per l’arquitecte municipal Miquel Àngel Garcia i Valcarce, amb la finalitat 
d’ampliar les dependències municipals i d’adaptar l’edifici a la llei de 
supressió de barreres arquitectòniques. 

 
Les obres van consistir en la col·locació d’un aparell elevador o 
ascensor, a fi que les persones amb problemes de mobilitat tinguessin 
fàcil l’accés a l’edifici. A la planta baixa es va ubicar la sala de Sessions, 
les dependències de la policia municipal, el registre de documents i dos 
serveis. A la primera planta, les oficines dels càrrecs electes, alcalde i 
regidors, així com dues sales per a Comissions i juntes i dos serveis. A 
la segona planta, totes les oficines municipals: Secretaria, Intervenció, 
Tresoreria, Urbanisme, un petit office, i tres serveis; i, finalment, a la  

 
 
tercera planta, l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, dos 
despatxos i un servei. El cost d’aquesta ampliació i reforma, segons 
pressupost, va pujar  46.390.483,-- PTA. 

 
Per portar a terme aquest projecte va ser necessari expropiar el 
solar del costat de l’Ajuntament, propietat de Josep Pujol i 
Gensana, i es va realitzar una petita modificació del projecte a 
càrrec del que aleshores era el nou arquitecte municipal, Jaume 
Canals i Casabó. Per aquest motiu, la tramitació de l’expedient 
administratiu fou llarga i les obres no s’acabaren fins a principis de 
l’any 1997, havent estat inaugurades pel que aleshores era 
president de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol i Soley. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius 
  C-359, C-367, C-368, C-369 i C-370. 
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NÚM. REF. : I.E.07/012 
 
DENOMINACIÓ : Antigues escoles 
Altres denominacions: Escoles Velles 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer Sant Llop, núms. 8-10 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura pública, equipaments. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, amb pati i arbrat que l’envolta pel darrere i pel 

costat de ponent; està situada al límit sud del casc antic, en un dels 
carrers d’unió d’aquest amb l’eixample. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a. Edificació contínua. Casc antic. 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Joan Roselló Picañol.  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici de planta rectangular alineat al carrer, amb la façana principal 

orientada a nord; la façana del costat de llevant està alineada a un 
pas d’accés, en una zona qualificada d’equipaments i zona verda. 
Consta de planta baixa, amb coberta de planxes de fibrociment a 
dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana. La façana 
principal, acabada amb una senzilla cornisa, està composada segons 
quatre eixos verticals marcats per dues portes i dues finestres amb 
reixa de ferro; les llindes formen un arc rebaixat. Els paraments estan 
arrebossats i pintats de color blanc i ocre. La façana que dóna al pas 
està composada simètricament, amb dues finestres, i una tercera de 
ventilació, centrada sota el carener. 

  
 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Fàbrica de cartró i  escoles públiques. 
                       Actual:        En desús i abandonament. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular.  
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva situació dins el casc antic del poble, en 

la seva integració dins el mateix i en el fet que no ha sofert  
transformacions externes des de la seva construcció. Un altre valor 
afegit és històric, social i cultural, per haver estat durant més de 60 
anys les escoles públiques del nucli de Dosrius. Cal protegir, 
també, el pati de darrere l’edifici, atès que a banda de ser el pati de 
l’escola, havia estat el lloc on s’hi havia ubicat l’envelat i s’hi havien 
celebrat festes majors i altres activitats culturals i esportives. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg l’edifici i el pati, i adquirir per part de 

l’Ajuntament de Dosrius. 
 
DADES HISTÒRIQUES: No s’ha trobat l’expedient de construcció d’aquesta edificació ni a 

l’Arxiu Històric Municipal ni a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 
de Dosrius. 

 
 La construcció tampoc no apareix en un plànol del casc antic del 

nucli de Dosrius, que es troba a l’Arxiu Històric Municipal, el qual va 
ser elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853; ni en una 
fotocòpia d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la 
família Fàbregas Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid, de la 
qual n’hi ha una còpia a l’Arxiu Històric.  
On sí apareix documentada per primera vegada aquesta edificació 
és en un plànol reproduït a la Geografia General de Catalunya, de 
Cels Gomis, dirigida per Francesc Carreras Candi, publicada pels 
voltants de 1916. 

 
Segons les fonts orals, l’edifici fou construït durant la primera 
dècada del segle XX, com a seu d’una fàbrica de cartró, propietat 
d’Àngel Fàbregas, però sembla que durant la segona dècada del  
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segle XX, l’edifici, que constava de dos grans espais, fou destinat a 
escola pública municipal per al nucli de Dosrius, atès que 
Canyamars tenia la seva pròpia escola. 
 
Les persones grans del poble recorden haver passat per aquesta 
escola, fins i tot l’historiador Esteve Albert i Corp, que va néixer 
l’any 1914. D’altra banda, l’antiga escola de les nenes havia estat 
ubicada, durant el darrer terç del segle XIX, en el local anomenat 
“Biblioteca”, situat davant de l’església. 
 
L’escola del carrer Sant Llop constava de dues grans aules, una 
per als nois (part de la dreta) i l’altra per a les noies (part de 
l’esquerra), i a la part de darrere hi havia el pati, on s’hi havien 
celebrat, també, festes majors i activitats culturals i esportives. Es 
tractava d’una escola unitària, on tots els cursos anaven junts, des 
de la mainada més petita fins a la més gran. 
  
Durant el curs 1970-1971 es va produir un canvi significatiu, ja que 
els mestres Isidoro Hernanz i Maribel Salvatierra, utilitzant la lògica, 
van decidir ajuntar els nens i les nenes i fer una separació no per 
sexes, sinó  per nivells. 
 
En l’acta de la Junta d’Ensenyament Local celebrada el dia 5 
d’octubre de 1972 es diu: 
 

“... Se pone en conocimiento de la Junta que previos 
contactos de los Srs. Maestros con el Presidente de la 
misma y el consejo y aprobación por parte de la Inspección, 
las escuelas de Dosrius, hasta ahora unitarias, funcionan 
ya este curso como mixtas. Se intenta con ello lograr menor 
número de grupos, más homogeneidad entre ellos y una 
mayor atención por parte de los Srs. Maestros, puesto que 
los 8 cursos de la actual E.G.B. dentro de la misma aula 
daban al trabajo un carácter, prácticamente, de 
imposibilidad ...” 

 
 

 Per tant, aquest edifici situat al carrer Sant Llop va ser la seu de 
l’escola pública de Dosrius, sembla que des de la segona dècada 
del segle XX fins al curs 1980-1981, en què es va inaugurar una 
nova escola, situada al Veïnat Geimir de Dosrius. Es tractava d’una 
escola unificada a la qual hi assistien els nens i les nenes de tot el 
municipi: Dosrius, Canyamars i El Far. Tot i així, el fort creixement 
demogràfic que va experimentar el municipi a partir dels anys 80’ 
va provocar que aquesta nova escola molt aviat es fes petita. El 
municipi de Dosrius, durant anys, va reclamar a la Generalitat de 
Catalunya una nova escola, però aquesta no es va començar a 
construir fins a l’any 2000. Aquesta nova i actual escola, situada al 
carrer Salvador Dalí, va començar la seva activitat docent el curs 
2002-2003. 

 
 A partit de l’any 1980, l’edifici anomenat “Antigues escoles” o 

“Escoles Velles” va passar a tenir diferents usos: A la part de 

l’esquerra, que havia estat l’escola de les noies a principis dels 
anys 80, Aurora Sousa hi va obrir la primera i única farmàcia del 
poble. Posteriorment la farmàcia es traslladà a un altre indret i s’hi 
va obrir un taller tèxtil. Pel que fa a la part de la dreta, l’antiga 
escola dels nois, el 4 d’agost de 1983 l’Ajuntament va donar 
llicència per a l’obertura d’una peixateria a nom d’Antonio Chaparro 
Ortiz. El 13 d’agost de 1981 es va donar llicència a M. Angeles 
Fernández per a l’obertura d’una botiga de plats precuinats, segons 
expedient 38/91. El 18 de gener de 2001 es va donar llicència a 
Montserrat Carretero per a l’obertura d’un negoci de rostisseria de 
pollastres i xurreria, segons expedient 26/00 i, finalment, com a 
darrer negoci hi consta el de Latifa Ben Saïd, com a bar-restaurant 
egipci, segons llicència atorgada per l’Ajuntament amb data 6 de 
juny de 2002. 

 
 Tot i els diferents negocis, l’edifici no mai va canviar la seva 

fesomia exterior i solament es van fer petites reformes a l’interior. 
Des de fa, aproximadament, un parell d’anys, l’edifici està en desús 
i en estat d’abandonament. 

 
 L’edifici és propietat de la família Roselló Picañol, de la masia de ca 

l’Arenys, que és propietària, també, de tota la part dreta del carrer 
Sant Llop. 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Expedients d’obres i 
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  Arxiu Històric Municipal de Dosrius C-186-AV. 
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1991. 
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Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
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NÚM. REF. : I.E.08/013 
 
DENOMINACIÓ : Cementiri de Dosrius 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Ribot, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1894 
 1990 modificació i ampliació. 
 
AUTOR: Sr. Llorenç Campdepadrós i Cebrià. (ampliació 1990) 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura pública, equipaments. 
 
CONTEXT : Per sobre la carretera d’Argentona a Dosrius, BV 510, en la 

vessant de migdia del Pla d’en Dama, limitant amb el bosc. Rodejat 
de fàbriques d’un polígon industrial de recent creació que trenca 
l’entorn de tranquil·litat i repòs pròpies d’un cementiri. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 4d.- Equipaments. Cementiri 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Recinte de planta rectangular limitat per un mur de paredat 
arrebossat i pintat de color blanc, amb coronament a dues 
vessants. L’accés està emmarcat amb dues pilastres de totxo 
pintat, amb una creu refosa a cada una, i tancat amb una reixa de 
planza i barrots de ferro de dues fulles batents. L’entrada s’obre a 
un passeig central en rampa flanquejat per arbrat i adaptat al 
pendent del terreny. Els blocs de nínxols, de dues alçades, estan 
orientats a migdia,  col·locats a manera d’espina de peix. En la 
darrera plataforma hi ha una única tomba, el panteó dels 
Marquesos de Castelldosrius, format per una llosa rectangular que 
s’eleva sobre el terreny uns 60 cm; la làpida de pedra s’encaixa en 
la llosa i es desplaça per obrir l’accés a una escala de baixada al 
panteó. Cal assenyalar la posició ordenada dels xiprers de l’interior 
del recinte, així com els plàtans de l’exterior que precedeixen 
l’entrada. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS:  
 Original: Cementiri 
 Actual: Cementiri 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El seu traçat simple però molt ben resolt, adaptant-se a la suau 

pendent del terreny, creant uns espais aterrassats ben delimitats 
que s’han mantingut en les diferents ampliacions que s’han realitzat 
al llarg dels anys.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

 
1886-1895 CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CEMENTIRI 
 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius hi ha un excel·lent expedient 
enquadernat sota el nom de: 
 

 “Documentación Relativa a la Construcción del Cementerio de Dos Rius 1891- 
1895”. 

 
En un primer document de l’expedient, un escrit de la parròquia de San 
Acisclo i Victoria, adreçat a l’alcalde del poble de Dosrius diu:  
 

“Magno Sr:  
Cumpliendo lo encargado por S.E.R en la Santa Visita Pastoral, traslado a V. Parte 
de su Decreto que dice: 
“..... por cuanto de las conversaciones que hemos tenido con el R.Párroco y otras 
personas resulta que no se ha edificado el nuevo cementerio por falta de recursos y 
principalmente por el disgusto que existe en la población por haberse comprado para 
dicho lugar sagrado un trozo de terreno que nosotros hemos apreciado com el 
pueblo, inconveniente para Cementerio, siendo por otra parte urgentísima la 
necesidad de la construcción del Sagrado Recinto porque los cadáveres apenas 
pueden enterrarse en el antiguo junto a la iglesia, encargamos a dicho Párroco que 
no deje de continuar las gestiones que nosotros personalmente hemos iniciado afin 
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de que por el lado del medio dia de la población se levante cuanto antes el nuevo 
cementerio...... Dosrius, 14 de mayo de 1891”. 

 
Aquest escrit ve en relació a un terreny (no indica on era 
concretament), que l’ Ajuntament havia comprat el 1886, que sembla 
ser no va agradar al Bisbe perquè estava, segons ell, en el pitjor lloc 
del poble.  
 
En una acta de 11 de juliol de 1891, reunits els regidors que 
composàven  la comissió d’obres diu:  
 

D. José Collet Nogueras, D. José Casabella Rovira y D. Juan Llovera Mainou sota la 
presidència del Sr. Alcalde D. Joaquin Pibernat Pujol, assistits pel secretari D. Juan 
Pinós Serra, acorden que després de veure diferents terrenys, l’únic apropiat és el 
de propietat del Sr. Joaquim Vallmajor situat al paratge conegut com “Can Terradas” 
a la part dreta de la carretera Ramal de Llinás, de la qual dista el tros assenyalat, 
entrant pel camí que condueix a la casa Terradas uns cen vint-i-cinc metres........ 

 
Finalment es decidí construir-lo en el lloc anomenat “Las Tiras d’en 
Planas”, perquè reunia totes les condicions higièniques, ja que en estar 
elevat, lluny d’altes muntanyes, grans boscos, en no tenir grans 
manantials d’aigua i en estar suficientment allunyat de la població el 
feien el lloc ideal i així ho certificaren D. José Vintró y D. Antonio 
Franquesa, Llicenciats en Medecina i Cirurgia el 14 d’octubre e 1891. 
 
El 25 d’octubre de 1891 és presentà un projecte de construcció del nou 
cementiri pel mestre d’obres Pedro Molinas Coll, que finalment, no fou 
executat. 
 
El 29 de setembre de 1892 comparegué el Sr. Joaquim Vallmajor 
Recoder a l’Ajuntament de Dosrius i s’acordaren les condicions de la 
cessió del terreny: preu: 500 pessetes, la pedra dels nínxols havia de 
ser de les pedreres del Sr. Vallmajor i s’hauria de donar un nínxol per la 
família. 
 
El 23 d’octubre de 1892 es signà escriptura pública autoritzada per D. 
Miguel Tuní y Falguera, notario, per la cessió: 
 

“de un terreno yermo, cuya superfície es de 3054 m2, situado en el termino del 
pueblo de Dosrius y paraje llamdo Tiras den Planas varal de Casa Terradas o Casa 
Ribot firmada por D. Joaquin Vallmajor Y Recoder a favor del Ayuntamiento de dicho 
pueblo de Dosrius cuyo terreno es destinado a cementerio”. 
 

De data 1 de febrer de 1894 són els plànols de com es va construir 
realment el nou Cementiri. 
 

L’entrada per la part del migdia donaria accés al camí ample en 
pendent que va fins al punt més alt.  
A dreta i esquerra, respectant el desnivell del terreny, dos 
carrers de nínxols, orientats també al migdia, separats pel camí 
principal; en el mig del qual hi aniria una creu. 
Per accedir d’un nivell a l’altre unes escales de 6 graons.  
Cada carrer tindria 23 nínxols. A l’esquerra la Zona I: Sants 
Aciscle i Victòria  i III: Sant Esteve i a la dreta: les Zones II: 
Sant Llop i IV: Sant Andreu. 
Davant de cada zona s’hi faria un espai de fosa comú al terra. 

Als extrems esquerra i dret a l’alçada de la porta d’entrada uns 
osaris. 
 
 
A la part més alta del cementiri hi anirien a l’esquerra unes 
habitacions per autòpsies i dipòsit de cadàvers, al centre la 
capella i a la dreta un espai per avortaments i recinte civil.. 
Tot el carrer principal així com davant dels carrers laterals 
estarien enjardinats amb xiprers arrenglerats 

 
El dia 18 de novembre de 1894, per la festa major d’hivern de Dosrius, 
festivitat dels sants Aciscle i Victòria, es féu un acte de benedicció del 
cementiri que segons relata el secretari de l’Ajuntament de Dosrius fou 
molt i molt lluït, amb l’assistència d’unes 600 persones. 
 
El mateix mes s’aprovà el nou reglament del cementiri 
 
El dia 15 de desembre de 1894 es féu la recepció provisional de les 
obres i medició de les parets del nou cementiri. 
 
El dia 31 de gener de 1985 es féu el primer enterrament en el nou 
cementiri, fou ’una dona de 56 anys. 
 
El dia 21 de març de 1895 és féu la recepció definitiva de les obres del 
nou cementiri i liquidació a l’empresari Cristóbal Mota Prat.. 
 
 1935 -1941 CONSTRUCCIÓ DE MÉS NÍNXOLS 
 
Fins l’any 1935 en una acta de la comissió del Cementiri de Dosrius, no 
hi ha més notícies del cementiri i en aquesta acta s’acordà: 
 

 “… que además de ser estrictamente legal, puede ser 
altamente, beneficioso a los intereses del Municipio el contratar 
en publica subasta la construcción de nichos a cargo del 
Ayuntamiento antes referido y, en su virtud, la comisión que 
suscribe tiene el honor de proponer a esta Corporación 
Municipal, la adopción de los siguientes acuerdos: 
1º.Que se saque a subasta pública la construcción por cinco 
años de nichos o hipogeos en el cementerio municipal de 
Dosrius sin tipo mínimo de cantidad de construcción ?? 
…. La Corporación Municipal, no obstante, acordará como 
siempre lo que estime más procedente…..”. 
 

A continuació de l’acta,  hi ha el plec de condicions de construcció de  
més nínxols al cementiri municipal de Dosrius.  
 

- Que seran construïts segons el model uniforme ja establert. 
- Que cap particular podrà construir cap nínxol, sempre caldrà 

entendre’s directament amb l’Alcaldia. 
- Que no es poden vendre, permutar, vendre, cedir, ni llogar 

sense el permís municipal. 
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- Que seran construïts amb materials de primera qualitat, amb la 
placa de numeració i número corresponent, uniforme o igual als 
existents. 

 
Per tant, hi havia una tipologia de nínxols i calia respectar-la per tal de 
no malmetre la unitat estètica del cementiri. 
 
En el llibre d’actes del cementiri el 16 de desembre de 1947 
s’encarregà a l’aparellador municipal, els plànols de nous nínxols que 
s’haurien de construir sobre els existents. 
 
1948-49  - CONSTRUCCIÓ DEL PANTEÓ DELS MARQUESOS DE 
CASTELLDOSRIUS 
 
El 22 de desembre de 1948, , es presentà a l’Ajuntament, el projecte de 
construcció d’un panteó sota terra  “para Don Félix de Sentmenat, 
Marquès de Castelldosrius, en el Cementerio Municipal de Dosrius” . 
 

El solar adquirit  ocupa uns superfície en forma de trapezi de 
8,5 m d’ample x 7, 0 m de llarg amb un total de 59,50 m2. amb 
capacitat per 8 – 10 departaments. En les secció a,b, segons el 
projecte hi anaven 9 nínxols i en la secció c-d 6 nínxols més.  
En la part exterior s’hi pensava  posar una trapa de pedra o 
marbre amb una creu. El tancament del perímetre es pensava 
construir uns pilastres de pedra o marbre amb una cadena de 
pilar a pilar. 
 

El panteó fou construït el 1949 i en realitat, en la part exterior sobre la 
trapa de pedra s’hi posà una creu esculpida i l’escut de la família 
Sentmenat, Marquesos de Castelldosrius. 

 
1952 – OBRES DE MILLORA 
 
En un acord de l’Ajuntament de Dosrius, de 2 de novembre de 1952, 
s’acordaren i es feren obres de separació de carrers, embocadura de 
nínxols, emblanquinat dels  murs perimetrals i  construcció d’una paret 
de separació de la paret del cementiri catòlic. 
 
 
1990 – CONSTRUCCIÓ DE 44 NÍNXOLS 
 
El mes de març de 1990 es presentà un projecte “de construcció de 44 
nínxols i arranjament del cementiri municipal” signat per l’arquitecte 
municipal Sr.  Llorenç Campdepadrós Cebrià. 
 

“ les boques seran de pedra artificial tipus “Berroqueño” igual 
als existents, amb un coronament tractat de la mateixa manera, 
igualant la rasant del punt més alt. 
Pavimentació de la franja central des de l’entrada fins l’últim 
replà. 
Trasllat de la creu del lloc on està (replà central) a l’últim replà. 
Repàs general de la resta de nínxols incluïnt  recobriment 
asfàltic amb posterior enrajolat i pintat general.” 

 
Aquests 44 nínxols es feren a les zones Sant Llop i Sant Andreu (en els 
dos desnivells a la dreta de l’entrada del cementiri, on encara hi havia 
un sol pis de nínxols).  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Expedient de 
construcció del nou cementiri 1891.1895. AHMD C.194 AV. 
Llibre d’actes del cementiri. C-194-AV.  Compra de terreny 
a Joaquin Vallmajor Recoder. C-167 –AV.   Construcció 
Panteó Marquesos Castelldosrius. C-167 – AV. Obres de 
millora. C-167 –AV. Construcció de nous nínxols. C-167 – 
AV. 
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NÚM. REF. : IE09 / 014 
 
DENOMINACIÓ : Alberg Mas Silvestre de Canyamars 
Altres denominacions: Casa de Colònies Mas Silvestre. 
NUCLI: Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, núm. 14 
 Accés per la Carretera de Dosrius a Canyamars. Un quilòmetre abans 

d’arribar a Canyamars, a mà dreta, cal seguir el camí de sorra que 
condueix al Veïnat Rimbles. L’Alberg es troba a uns 4 Km, al cim d’una  
carena entre el massís del Corredor-Montalt, la Serra de Bruguera i la  
Carena de Parpers. A partir del camí del Veïnat Rimbles hi ha rètols que 
indiquen el trajecte. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1962 – 1965 
 
AUTOR: Equip d’arquitectes MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas, David 

Mackay). 
 
PROMOTOR : Caixa d’Estalvis de Sabadell 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura  pública, equipaments 
 
CONTEXT : Conjunt situat al cim de la  carena de la Serra d’en Gel, voltat de 

bosc, davant del nucli de Canyamars. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 14c-Forestal Vegetació lliure,  IV-3 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Generalitat de Catalunya 
Condicions / servituds:  
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt d’edificis, aïllat, format per una sèrie de cossos de 

perímetre trencat i volums diferents que s’organitzen en planta en L 
i que estan units i maclats tot creant patis interiors i un ampli pati 
exterior, a manera d’era, amb el paviment de totxo vist a sardinell i 
daus de formigó. 
Aquests cossos estan diferenciats morfològicament i funcionalment. 
Al costat nord-est se situa l’habitatge del responsable de l’alberg, i, 
a continuació, la zona de serveis comuns: cuina, menjador i 
oficines. Al cantó de migdia es desenvolupa un tercer grup 
d’edificacions que aixopluga els dormitoris i altres serveis. Aquest 
grup està constituït per diversos cossos de planta baixa i pis, 
coberts amb teula àrab a dues vessants. Estan maclats de manera 
que creen patis interiors, i construïts  a diferents nivells per adaptar-
se a la topografia del terreny, tot formant-se dobles espais units per 
passadissos i escales. Els dos conjunts d’edificacions estan 
connectats per porxos amb cobertes de teula àrab a dues vessants, 
col·locades a llata per canal i recolzades en estructures 
d’encavallades, bigues i llates de fusta, i pilars d’obra ceràmica 
revestida d’arrebossat i pintada igual que les parets de tancament. 
Els pilars es coronen amb daus de formigó que incorporen els 
canalons i gàrgoles de desguàs de formigó. 
L’estructura dels diferents cossos dels edificis són de parets de 
tancament de totxo mecànic, exteriorment revestides d’arrebossat i 
pintura de color vermellós, i interiorment, vista. Les jàsseres són de 
formigó vist, i el paviment, de rajola ceràmica. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Casa de colònies escolars de vacances de la Caixa de Sabadell. 
 Actual: Alberg de la Generalitat de Catalunya. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva singular tipologia, la seva implantació en 
el territori i la utilització dels materials. A més, és un conjunt 
representatiu i un referent de l’arquitectura catalana de 
començaments de la dècada dels anys seixanta del segle XX. El 
tipus de coberta a dues aigües, paral·lela al pendent del terreny, la 
combinació de formes constructives tradicionals amb d’altres més 
pròpies de l’arquitectura moderna, la distribució interior dels 
dormitoris, adaptada a la topografia del terreny, i la coherència en 
l’elecció dels materials de construcció, són elements a destacar 
d’aquest edifici. 

 
 
 
PROPOSTES: Incloure al Catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

Als documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 
Dosrius consta que la Corporació municipal, amb data 5 de juliol de  
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1962, va concedir llicència d’obres per a la construcció d’una 
edificació de nova planta, per ser destinada a colònies escolars de 
vacances, a la finca Mas Silvestre, de Canyamars: en aquest lloc,  
antigament hi havia un mas que portava aquest nom, del qual 
encara en queden restes i del que en deixen constància uns 
plànols cadastrals del 24 d’octubre de 1853, dipositats a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius. 

  
Transcorreguts gairebé quaranta anys de la seva construcció, 
l’Alberg Mas Silvestre manté la seva vigència com a proposta 
d’edificació integrada al paisatge, atès que, partint d’un realisme 
fonamental té una posició renovadora en el llenguatge del disseny. 

 
L’edifici, construït per la Caixa de Sabadell dins l’obra social, fou 
destinat a colònies escolars per als fills dels treballadors de 
l’esmentada entitat. Posteriorment fou adquirit per la Generalitat de 
Catalunya, que el destinà a casa de colònies fins a finals de l’any 
1992. A partir d’aquesta data, atesa la capacitat de la construcció 
(unes 160 persones), la  Generalitat de Catalunya el destinà a 
alberg, segons manifestà Joaquim Sanz i Planell, secretari general 
de Joventut, el 21 de gener de 1993, en visita oficial a l’Alberg. 

  
L’alberg Mas Silvestre, a més de ser un edifici singular, integrat en 
el paisatge i voltat de bosc, en un indret tranquil, ofereix als joves 
serveis, com l’allotjament i l’alimentació, permetent estades de 
grups, que a més a més poden gaudir de piscina i d’unes bones 
instal·lacions esportives. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
                           Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius C-363 AN. 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV (Plànol núm. 28/19) 
   
  Butlletí d’informació municipal de Dosrius, Canyamars i El Far. Ed. 

Ajuntament de Dosrius, núm. 12, gener de 1993, pàgines 23 i 24. 
  

  MIRALLES, Francesc. L’època de les avantguardes (1917-1970). 
Història l’art català. Volum VIII. Edicions 62. 
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NÚM. REF. : I.AI.01/015 
 
DENOMINACIÓ : Indústria Polinex, S.A. 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carretera BV-510 d’Argentona a Dosrius, p. qm. 3,100 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1968 
 Ampliacions: 1969,  1974 i 1977. 
AUTOR: Jordi Buscà Colell, Dr. Enginyer industrial (projecte i ampliacions). 
 
PROMOTOR : Polinex, S.A. 
 Joan Duran i Magriñà (representant i màxim accionista) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura industrial 
 
CONTEXT : Conjunt industrial situat a peu de carretera, uns 250-300 metres 

abans d’entrar al poble, en un polígon industrial. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 9b-Indústria II 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Polinex, S.A. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici industrial aïllat que consta d’una gran nau amb coberta de 

dent de serra, de set dents, i un volum de planta rectangular, format 
per diversos cossos a diferents alçades i alineacions. A migdia es 
troben l’accés principal i les oficines. Les façanes de la nau estan 
composades en tres franges horitzontals: la primera a manera de 
sòcol, de fàbrica de ceràmica vista de color vermell; la segona 
arrebossada i pintada de color blanc, i la tercera de fàbrica 
ceràmica vista, que incorpora el dentat de perfil corb, coronat per 
una peça de pedra artificial. El tractament dels dos cossos de 
davant és amb arrebossat pintat de color blanc, exceptuant la 
planta baixa del cos del costat de ponent, que és de vidre i mur de 
paredat vist. El tercer cos, més alt i tancat amb portam metàl·lic i 
vidre, emfasitza l’entrada. El quart cos té semisoterrani i tres 
plantes, i està composat amb franges horitzontals d’obertures, que 
ocupen la totalitat de la llargada de la façana. Les dues plantes 
altes estan protegides per lamel·les verticals orientables. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS:  
 Original: Fàbrica d’envasos de productes alimentaris 
 Actual: Fàbrica d’envasos de productes alimentaris 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva tipologia i composició, exemple de 

l’arquitectura industrial de la dècada de 1960, i per haver estat una 
de les primeres indústries del municipi. 

 
PROPOSTES: Inventari. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Indústria destinada a la fabricació, magatzematge i venda de 

safates de poliestirè que s’utilitzen per envasar productes 
alimentaris: carn, fruita, peix, embotits, etc., que han estat molt 
conegudes per la seva marca: “Safates fom” 

 
 Segons documents obrants a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 

de Dosrius, l’any 1967, l’empresa Polinex, S.A. va sol·licitar llicència 
d’obres a l’Ajuntament de Dosrius per construir una fàbrica 
destinada a la fabricació de plàstics lleugers emmotllats, del ram de 
l’envàs alimentari. La superfície d’aquesta construcció fou d’uns 
500 m2, amb una gran nau coberta amb set dents de serra. A la 
memòria que van presentar ja hi constava que aquesta fàbrica 
s’aniria ampliant. L’expedient també contemplava la construcció 
d’uns despatxos i d’un pou per a la captació d’aigua potable. El 
pressupost, segons consta al projecte, fou de  800.000,-- PTA. El 
Ple de la Corporació, en sessió de data 6 de juny de 1968, va 
concedir l’esmentada llicència d’obres. 

 
 El sis de febrer de 1969 el Ple Municipal va atorgar a Polinex una 

nova llicència d’obres per a la construcció d’un petit magatzem per 
a dipòsit d’estirè i d’un altre per a sala de calderes, edificis que 
estan situats a la part més pròxima a la riera de Dosrius. 
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 El 4 de març de 1974, el Ple municipal va aprovar una altra llicència 

d’obres per a l’ampliació de l’edifici industrial. Aquest nou edifici es 
va situar paral·lel a l’existent, a 4 metres del mateix, coincidint els 
nivells de la planta intermèdia amb l’antic i, per tant, comunicant-se 
ambdues naus industrials. Aquest nou edifici va constar d’una 
planta baixa i dos pisos, i les oficines es van situar a la part del 
davant. La superfície que es va ampliar fou de 491 m2 per planta. El 
pressupost, segons projecte, d’aquestes obres va ser de 
3.200.000,- PTA. 

  
 El 6 de juny de 1977, l’Ajuntament de Dosrius va autoritzar una 

nova ampliació de la indústria Polinex, que va consistir en una nau 
industrial, utilitzada com a magatzem, i  que es va ubicar a 
continuació de la primera edificació de l’any 1968, connectant 
també amb la mateixa. El pressupost de projecte fou d’1.059.000,- 
PTA. 
Amb aquesta darrera ampliació és com ha arribat als nostres dies 
el conjunt industrial de Polinex, S.A.  
 
Aquesta indústria va ser una de les primeres que s’instal·là a 
Dosrius. Des dels seus inicis, 1968-1969, les persones que  
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contractà foren del municipi. En els anys de major activitat (anys 
1980), arribà a tenir contractada una cinquantena de persones. 
 
Cal  destacar que fins a finals dels anys 80 i principis dels 90, era 
l’única empresa que hi havia a Espanya destinada a la fabricació de 
safates de poliestirè per a l’alimentació, cosa que li donà un gran 
prestigi. 
 
A més de safates, s’hi poden trobar tots els complements per a 
l’envasament, com ara el film de plàstic, i també màquines manuals 
per envasar el producte. 

 
A principis dels anys 90, en sorgir la competència, la producció de 
Polinex va minvar considerablement; tot i així, és una de les 
fàbriques que continua mantenint-se en el municipi sense canviar 
de propietari ni acomiadar treballadors, i sense expedients de 
regulació. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius  
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. Projectes d’obres. 

C- 885, C-911, C-985, C-988, C-1007, C-1008, C-1009 
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NÚM. REF. : I.AI.02/016 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes del Molí de Can Terrades 
Altres denominacions: Molí del Castell, Molí de Dosrius, Molí d’en Saborit. 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carretera BV-510 d’Argentona a Dosrius. Davant de can Terrades del 

Molí 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Origen: segurament al segle XIII; documentat des del 1453. 
 
AUTOR:  
PROMOTOR : 
  
TIPOLOGIA : Arquitectura industrial 
 
CONTEXT : Ruïnes d’un molí, situades entre la carretera i la riera, a la vora d’un 

planter de plàtans, a la riba esquerra de la riera de Dosrius. Hi podem 
accedir des de la carretera en direcció Dosrius per una estreta pista que 
trobem a mà dreta en el darrer revolt abans de can Terrades. Les restes 
queden totalment amagades per l’espessa i frondosa vegetació. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 5-Protecció sistemes 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. 

Jordi Noguera i Batlló (Prop. Can Terrades del Molí). 
 

Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Restes de poca alçada on s’endevinen els murs de l’antic molí, avui 
recobert d’una espessa vegetació. Cal assenyalar una cantonada de 
murs de planta corba que contenen un brocal de desguàs d’arc de 
pedra rebaixat. Existeix també el brocal d’un pou de secció circular. 

  
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Molí. 
 Actual: Ruïnes recobertes d’espessa vegetació arbustiva i arbòria. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnós 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en l’interès de caire històric, com a part del patrimoni 

d’enginyeria industrial.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 

Amb els noms de Molí del Castell, de Dosrius, d’en Saborit o de 
can Terrades es va conèixer indistintament un mateix molí que 
actualment és anomenat Molí de can Terrades. 
  
En la memòria dels dosriuencs més grans no hi ha cap record 
referent a l’ús dels molins del terme, així com tampoc de la seva 
activitat. Seixanta o setanta anys enrere  les cases del poble es 
feien i coïen el seu propi pa; però el  blat el duien a moldre a 
Cardedeu. Això situaria l’extinció de la vida activa dels possibles 
molins al tombant del segle. 
 
Si tenim en compte les característiques del terme Dosrius, un terme 
molt extens i on la riquesa per excel·lència ha estat durant molts 
anys, fins i tot avui, l’aigua, així ho corrobora el seu topònim, les 
nombroses fonts, mines, quintanes, safareigs, rieres, torrents i rials, 
seria lògic pensar que en temps primerencs ja s’explotaria la 
riquesa d’aigua mitjançant els molins i que, com a mínim, ja n’hi 
devia existir un als segles XII-XIII. 
 
 
- El Molí del Castell: 
 
La primera referència documentada la trobem l’any 1453, i ens la 
dóna  Gemma Santos. El fet que en el document en qüestió se’ns 
parli d’un únic molí a l’hora de referir els rèdits de la comunitat de 
Casserres en concepte de la seva explotació, ja expressa la 
singularitat d’aquell. Es fa difícil pensar que no existís fins aquest 
segle, tot i que els orígens cronològics d’aquest molí es podrien 
situar a l’entorn del segle XIII, vinculant-lo a la propietat del Castell 
de Dosrius per part de la comunitat monàstica de Casserres. 
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Apareix una nova referència al molí en una àpoca datada del 25 
gener de 1767 (Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Castelldosrius, 
Inventari 167, 1122.15) a favor de Narcís Porcell, moliner de farina i 
en aquell moment arrendatari del molí fariner del Castell de 
Dosrius, per tal de pagar unes obres de reparació de la resclosa del 
molí i altres desperfectes ocasionats per un esllavissament de 
terres durant les pluges del passat novembre.   
  
 
- El Molí de Dosrius o d’en Saborit: 
 
El document on apareix és del 12 de febrer de 1648 “Establiment 
del Molí fariner de Dosrius” (Arxiu Nacional de Catalunya, Fons 
Castelldosrius, Inventari 167, 1122.15) el fet de constar amb el nom 
de Dosrius també demostra la seva preeminència per damunt 
d’altres noms que ja tenim documentats en el segle anterior.  
 
En aquest document consta l’establiment del molí fariner de 
Dosrius a Francesc Saborit i es diu que el molí afronta amb 
propietats de Joan Gemmir, d’en Terrades i d’en Llibre i amb el riu: 
"...Francesch Saborit (...) Illud molendinum farinerium es bassas 
cum duobus molis, sequis, resclosies, casalibus et omnibus aliis 
aparatibus dicti molendini (...) sive afrontatio: ribus cum honoribus 
Joannis Libre (…) Terrades agricola dicta Parrochia (...) ab oriente 
cum honoribus Joannis Gemmir, agricole dicta Parrochia partim et 
partim cum honoribus dicti Terrades, a meridie cum honoribus dicti 
Gemmir partim et partim et partim cum honoribus dicti Joannis Libre 
I Terrades, ab occidente cum honoribus dicti Terrades... 
  
El molí Saborit consta amb aquest nom en el Capbreu d’Enric de 
Sentmenat del 1570 (ANC, Fons Castelldosrius, Inventari 167) en 
referència als afrontaments del mas Terrades del Molí: al nord amb 
en Fabrés d’Argentona, a llevant amb en Vallmajor de Dosrius, a 
ponent amb en Geimir, en Pins i en Bramona i, finalment, al sud 
amb el Molí Saborit i la Riera de Dosrius. Podria semblar que es 
tracta d’un molí diferent al del Castell o de Dosrius, però per les 
afrontacions expressades en els documents respectius aquestes 
pràcticament són coincidents, fet que ens permet identificar un sol 
molí amb tres noms diferents: del Castell, de Dosrius i d’en Saborit. 
  
El molí del Castell o de Dosrius, a poc a poc, va anar perdent la 
força del nom original per passar a ser conegut, ja definitivament, 
com el Molí d’en Saborit, el nom del propietari. Aquest era també el 
propietari del molí d’en Saborit d’Argentona. Així consta en una 
relació de censos de Dosrius i Canyamars del segle XIX (ANC, 
Fons Castelldosrius, Inventari 167,  1122.10.1) on llegim: "Casa 
Saborit de Argentona por el molino de Dosrius". En el document de 
la constitució de societat per a explotar les aigües del terme de 
Dosrius del 1858, en Josep Saborit hi aporta dos molins, un a 
Dosrius i l'altre a Argentona "...pero en este caso podra hacer 
igualmente el riego con agua de la procedente de la otra mina del 
otro molino de Dos-rius, que ha aportado tambien a la sociedad..." 
 

En el "Nomenclator de la Província de Barcelona, imprès cap el 
1865, en el terme de Dosrius consta amb el nom Molí d’en Saborit 
com a molí fariner amb un edifici de dos pisos. 
 
 
- El Molí de Can Terrades: 
  
Amb aquest nom es pot suposar amb certesa on es trobava, 
bàsicament pel manteniment del topònim Can Terrades del Molí.  
 
Segons Jaume Vellvehí, aquest topònim consta a la documentació 
a partir de mjtjan segle XVI:  
 
“No ens consta a la documentació fins a mitjans del segle XVI, 
quan en un document del 1549 sobre reducció de tasques del mas 
Geimir es diu: "...a sol ponent ab les honors den Guillem Comas, 
part y part ab honors del moli Terrades, y a tramuntana ab lo torrent 
de Mayans”. Apareix novament el 1657 en el Capbreu de Maria de 
Lanuza i de Raset en l’afrontació d’una propietat: "...en dita parroca 
de Dosrius; y devant lo moli den Terradas...". El 1696 torna a 
aparèixer en l’establiment d’una peça on consta un “Joseph 
Terrades del molí”. El 1757 consta “la quintana del mas Terrades 
del moli” i novament el 1776 “Miquel Terrades del moli”. 
  
Sembla que el molí se subministrava d’aigua procedent de la riera 
de Dosrius que, des del seu origen, fou captada mitjançant la 
resclosa que hi havia a can Tarau. Sembla que aquesta captació 
d’aigua es va mantenir en el mateix lloc fins que el molí extingí la 
seva activitat, tot i que no s’ha trobat cap vestigi del rec que 
conduïa l’aigua des de la resclosa fins a la bassa. De tota manera, 
cal destacar, també, que segons en Jaume Rigau, l’aigua que 
proveïa el molí procedia dels safareigs de la Resclosa, situats a 
l’altra banda de la Riera, no massa lluny del molí. 
  
Segons Jaume Vellvehí i Altimira, de les restes conservades es 
dedueix que : “La bassa està situada darrera del molí. És de grans 
proporcions, allargada i orientada al nord-oest, quedant el molí al 
sud-est. S’han conservat tots els murs, a excepció del que tanca 
pel nord-oest, que en el seu punt més alt, el del costat del molí, 
tenen una alçada de 2,70 m. Tots els murs conservats són 
uniformement acabats al mateix nivell i no s’aprecia cap mostra 
d’enrunament. En el mur del nord-est es conserva el vessador per 
on sobreeixia l’aigua sobrant. La paret que tanca la bassa al costat 
del molí es recolza en la d’aquest. En aquest punt l’amplada de la 
bassa s’ha anat estrenyent i acaba amb una mena de pou o cup de 
planta semicircular lleugerament ultrapassada. Amb tot, no podem 
considerar-ho estrictament un pou doncs no té prou fondària. De 
fet, aquesta ve donada per una lleugera inclinació, de poc més d’un 
metre, des del sòl de la bassa fins a la base de l’obertura de la 
canal de conducció fins al carcabà. És a dir, l’obertura de la canal 
arrenca des d’un metre aproximat per sota del nivell de la bassa. 
Ho fa  mitjançant un arc de mig punt d’1,30 m de diàmetre fet amb 
carreus regulars i ben disposats. Així doncs, ens trobem amb un 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.AI.02/016 -4- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

sistema mixt, amb una estructura de bassa amb pou però sense 
aquest element. Les característiques d’aquesta part són clarament 
diferents de la resta de murs de tot el conjunt, fet que ens fa 
proposar que es tracta de la part més antiga de tota la construcció. 
L’obertura del cup creiem que és la part, del que hem pogut veure, 
que més s’hauria conservat i que hauria sofert menys reformes, per 
això i per les característiques de l’aparell constructiu la dataríem al 
segle XIII, moment en què degué bastir-se el molí. 

 
Quant a l’edifici, es tracta d’un molí amb casal. És un gran edifici on 
hi hauria les moles i els altres elements i dependències pròpies del 
molí, així com la vivenda del moliner. En època més moderna, 
probablement al segle XVIII, s’hi afegí un altre cos al costat nord-est, 
encavalcat en la bassa i en l’edifici inicial aprofitant la paret d’aquella, 
que ampliaria les dependències destinades a vivenda o, més 
probablement, donats els problemes d’humitat que provocaria 
l’aprofitament del mur de la bassa, les estances pròpies d’un mas 
agrícola, com ara els estables, graners, corts, celler…  . 

 
Per les característiques de les restes trobades, el molí correspondria 
a la tipologia de molins baixmedievals, probablement a un model 
intermig entre els models “B” i “C” proposats per Jordi Bolòs i Josep 
Nuet”. 

 
L’extinció de la vida del molí es degué produir a partir de 1858, quan 
es constituí la societat per a l’explotació de les aigües de Dosrius, 
actualment Societat General d’Aigües de Barcelona, però cal 
destacar la importància històrica i la seva rellevància com a part del 
patrimoni arqueològic d’enginyeria industrial que pot desaparèixer. 
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                     Fonts orals:         Pinós Pujol, Josep M. (Dosrius, 1954). 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.AI.03/017 
 
DENOMINACIÓ : Torre de les Aigües 
Altres denominacions: La Torre 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Maspí s/núm. (cantonada carrer Rials) 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : La masia, possiblement, es remunta als segles segles XVII-XVIII. 

La torre, construïda entre 1868 i 1882. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. (modificacions del 

segle XIX). 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura industrial. 
 
CONTEXT : En el límit de migdia del casc antic, rodejada de camps de conreu i 

d’un edifici plurifamiliar. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 8a.- Edificació aïllada plurifamiliar. Semi intensiu (400) 
 Protecció existent: Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius (15). 
 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : L’edificació coneguda com a Torre de les Aigües està formada per 

un edifici aïllat de planta rectangular amb caire de masia, alineat al 
carrer, i una torre que s’aixeca sobre la seva coberta, que és qui hi 
dóna nom. L’edifici consta de dos cossos, de planta baixa i dos 
pisos el principal, i el més baix de planta baixa i pis. Les cobertes, 
de teula àrab, formen dues i una vessants, respectivament, donant 
a la construcció un perfil trencat. Es tracta d’un edifici de línies molt 
senzilles, amb obertures de proporció vertical que, a la façana de 
llevant, es distribueixen segons cinc eixos verticals.   
A la façana del costat nord s’hi adossa un pont cobert, per sobre el 
carrer, que comunicava amb la casa de l’altre costat, avui 
transformada en un nou edifici d’habitatges. 
 
La torre és una construcció més decorada, que s’aixeca per la part 
de ponent de la coberta. És un prisma de planta quadrada, amb un 
pis més que el cos principal del conjunt, i es corona amb una 
coberta plana, limitada per una cornisa amb permòdols i balustrada 
calada de totxo. Les façanes estan encerclades per cinc impostes 
ressaltades de totxo a plec de llibre; a tres d’elles hi ha una 
obertura de proporció vertical, amb brancals emmarcats i arc 
rebaixat de totxo; aquest es protegeix amb un guardapols a dues 
aigües, fet també d’obra vista. 
 
En el jardí del costat de ponent hi ha un conjunt ordenat de plàtans 
hispànica.  
 
En l’hort del costat de llevant hi ha una petita bassa de planta 
rectangular aixecada respecte al terra. 

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge 
 Actual: En desús 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent. 
 
VALORACIÓ: Conjunt interessant per la seva tipologia, per tractar-se d’una fita 

urbana del casc antic, formant part de la imatge urbana de Dosrius, 
i per la seva vinculació amb la important obra d’enginyeria (la 
canalització d’aigües i la construcció de tot l’aqüeducte de Dosrius: 
preses, barratges, mines, etc.) que va tenir lloc  entre 1868 i 1882, 
a càrrec de la Societat General d’Aigües de Barcelona. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg l’edifici de la Torre de les Aigües, el pati amb els 

plataners i la bassa-safareig. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La primera referència documentada de l’edificació la trobem a l’Arxiu 

Històric Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic elaborat per 
Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com en una reproducció d’una  
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pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la família Fàbregas 
Rigola i comprada en “El Rastro” de Madrid, tot i que en aquesta no hi 
figura dibuixada la Torre, que va ser construïda entre 1868 i 1882 per la 
Societat General d’Aigües de Barcelona, a sobre una antiga masia.  

 
La masia, segurament, fou edificada  a finals del segle XVII o principis 
del XVIII; en aquest període pot pertànyer la porta d’entrada, 
emmarcada amb brancals de carreus i llinda plana de pedra granítica. 
Això, també ens ho pot confirmar una relació que es troba a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, segurament del segle XVIII, titulada Noms dels 
masos en què es composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan 
totes estan baix domini directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, 
i segons els capbreus, on consta “La casa d’en Llamosí abans Mas Pi” i 
“Altra casa que es part del Mas Pi”. Segurament aquesta masia abans 
s’havia anomenat Mas Pi, ja que és una de les cases més antigues i 
més grans del Veïnat que porta aquest nom. 
 
Per tant, entre 1868 i 1882,  sembla que a partir d’una casa pairal ja 
existent, segurament el mas Pi, s’aixecà el cos superior i una torre,  
perquè hi visquessin els enginyers i els tècnics que estaven a càrrec de 
l’obra d’explotació de les aigües de Dosrius, ja que fins a mitjan segle XIX 
Dosrius era una zona d’aiguamolls i l’aigua va ser canalitzada i conduïda 
fins a Barcelona.  Per això, l’edifici és conegut amb el topònim de la Torre 
de les Aigües, per la seva vinculació amb aquesta obra i perquè n’és 
propietària la SGAB.,S.A. 
 
Aquest edifici estava enganxat a una altra masia que  s’havia anomenat 
Hostal Vell, topònim que podria indicar que allà s’hi podien haver allotjat 
homes que treballaven en l’esmentada obra. 
 
La construcció també apareix en un plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc Carreras 
Candi i publicada pels voltants de 1916. 
 
Segons les fonts orals, fins uns anys abans de la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939) hi va viure  com a masovera la família d’en Salvador 
Travesa Expósito, pare d’en Joan, Tomàs, Alfons i Montserrat, 
anomenats els nois de la Torre, que posteriorment van anar a viure a la 
Bomba. 

 
 Durant l’esmentada guerra civil hi havien viscut refugiats. Des 

d’aleshores, les fonts orals no recorden que la Torre de les Aigües 
hagués tornat a estar habitada.  

 
Va passar a ser utilitzada com a magatzem on es preparava el clor que 
es posava a l’aigua, i a la torre hi havia hagut un pluviòmetre.  
 
Actualment l’edifici presenta un considerable estat d’abandonament i 
deixadesa. 
 
En els plataners situats al costat de la Torre, la mainada que viu als 
voltants de l’edifici hi havia jugat i els veïns de l’entorn hi havien celebrat 
dinars i festes populars. 
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En el safareig del costat de la Torre de les Aigües hi havien rentat la 
roba i anat a buscar aigua els veïns propers a l’edifici, i també s’havia 
utilitzat per regar els horts del voltant. 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.3.3:  a una relació titulada Noms dels masos en què es composen 
la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini 
directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, i segons els capbreus. 

  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916]. 

 
 “La Torre de les Aigües. Dosrius (Maresme)”. Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció 
General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
    

                     Fonts orals:        
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius 1925)     
 Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.AI.04/018 
 
DENOMINACIÓ : Manufactures Canyamars 
Altres denominacions: La Tortuga  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Camí del Pou del Glaç, s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1955-1957 
AUTOR: Savador Travesa Bonamusa 
 
PROMOTOR : Antoni Santfeliu 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura industrial 
 
CONTEXT : Conjunt industrial situat en el límit de llevant del casc antic, enfront de 

les restes de l’antic molí. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de  Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 9a.- Industrial  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici industrial aïllat, compost per diversos cossos amb diferents 
alineacions i alçades, dels quals destaca pel seu tractament una 
torre de planta quadrada, tancada amb grans paraments de vidre 
emmotllat i coronada per una riostra perimetral recolzada en pilars 
de formigó a manera de pèrgola. Els tancaments de façana són de 
totxo vist amb amplis buits de proporció apaïsada. Sobre un ampli 
portal d’entrada hi ha esculturada en pedra una tortuga, marca de 
la fàbrica. 

. 
  
    
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Fàbrica tèxtil 
 Actual: Fàbrica tèxtil 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva tipologia i composició, representativa d’una acurada 

arquitectura industrial de la dècada de 1960, i per haver estat una de les 
primeres indústries del municipi. 

 
 
PROPOSTES: Inscriure-la a l’Inventari de Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català 
 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La història de Manufactures Canyamars començà l’any 1950-1951, 

quan la família formada per Antoni Santfeliu i Catalina Vila Picó, lligats a 
Canyamars perquè estiuejaven i tenien una torre al veïnat Rimbles, 
iniciaren i feren construir a Canyamars, en uns terrenys cedits per 
Francisco Rovira, una nau per posar-hi una indústria tèxtil amb dues 
coneres per trescanar fil.  

 
 

La nau estava situada al final del carrer Major de Canyamars, al costat 
de la casa de can Rovira del poble, i fou feta pel mateix Francisco 
Rovira, que era paleta. 

 
En un principi sols hi treballaren les dues filles de can Rovira, la Rosa i 
la Teresa, però al cap d’un any ja hi treballaven cinc dones més. Poc 
després ja van començar a teixir amb maquinària de teixir i dos telers. 
 
Així, la indústria anà creixent, tant en nombre de treballadors i 
treballadores com en producció, i es començà a confeccionar 
samarretes i calçotets per adult. 
 
L’any 1955 hi treballaven entre 30 i 40 persones, gairebé tot dones.  
 
El logo de la indústria era una tortuga; és per això que a la fàbrica 
també se l’anomenava La tortuga. 
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Fins l’any 1960 l’empresa fou  propietat de la família Santfeliu Vila, però 
a partir d’aleshores va esdevenir una societat anònima amb participació 
d’altres accionistes. 
 
Atès el creixement de l’activitat, els propietaris decidiren construir un 
nou edifici, enganxat a la nau inicial. Els terrenys foren adquirits a la 
família Rovira de can Pifanyo. 
 
Segons consta a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, el 15 
de desembre de 1964 es demanà permís per ampliación del edificio de 
propiedad sita en la carretera de Rupit, tot i que en la mateixa instància 
es diu que es farà una ampliació, després d’haver desestimat un 
projecte d’un edifici nou en un altre lloc:  
 

Don Antonio Santfeliu Aymar, en calidad de Consejero Delegado del 
la Sociedad Manufacturas Cañamas S.A., Expone: Que la Sdad. de 
mi representación tenia permiso para la ejecución de diferentes 
obras en el solar de su propiedad sito en la Cª de Canyamás a 
Dosrius Km. 0, Hect. 4, para emplazar la nueva fábrica y habiendo 
desistido de dichas obras, se solicita permiso para las obras de 
ampliación del edificio de propiedad en la Carretera de Rupit y es 
por lo que a Vd., atentamente... 
 
 

De la memòria del projecte d’ampliació, signat a Barcelona l’octubre de 
1964 per Salvador Travesa Bonamusa, es poden citar les següents 
característiques: 
 

1º.- Superficie de ampliación: La superficie que se proyecta ampliar 
es de 485,00 m2 por planta, lo que teniendo en cuenta dicha 
ampliación, constará de tres plantas, lo que equivale a un total de 
1.485,00 m2 de superficie total. 
 
2º.- Características de la construcción: [s’especifica i detalla els 
apartats següents]: Movimiento de tierras, Excavación de Zanjas y 
pozos para cimientos, Hormigones, Estructura, Pavimentos, 
Paredes, Tabiques, Forjados, Cubierta, Escaleras, Antepechos de 
ventanas, Revoques, Solados y alicatados, Saneamiento y bajantes, 
Sanitarios, Carpintería de Taller, Ventanales de hormigón, Vidriería, 
Pintura i Varios. 
 
Todos los demás detalles no mencionados están grafiados en los 
planos del proyecto, el cual consta de los planos siguientes: 
1ª Planta de cimientos 
2º Planta baja 
3º Planta 1er. Piso 
4º Planta segundo piso 
5º Planta estructura 
6º Planta cubierta 
7º Fachada riera 
8º Fachada al camino 

 

 
9º Fachada lateral 
10º Sección longitudinal. 

 
El permís d’obres fou aprovat per l’Ajuntament de Dosrius en 
sessió de 7 de gener de 1965. 
 
El nou edifici, ja projectat com a fàbrica tèxtil, tenia a la planta baixa 
el magatzem i el garatge per als camions, en el primer pis les 
màquines de teixir, en el segon pis la confecció i en el tercer pis, 
que donava a l’actual carrer del camí del Pou del Glaç, el pis del 
porter i el despatx. 
 
Respecte a la tercera planta, es desconeix si ja estava feta a 
continuació de la nau inicial i en fer l’edifici nou es comunicà o bé si 
es construí posteriorment. 
 
A partir de la construcció de la nova fàbrica, doncs, a Manufactures 
Canyamars ja es féu el procés de producció complert: a fàbrica hi 
havia les seccions de teixir, confecció, acabats, planxa-aprest i 
embalatge. També l’emmagatzematge i transport de la producció i 
l’administració i gestió econòmico-financera.  
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També es diversificà la producció fent confecció de roba infantil, vestits 
o xandalls; tot, però, amb teixit de punt. 
 
Manufacturas Cañamás S.A. seguí creixent i s’instal·laren altres 
fàbriques, sota el mateix nom i logotip, primer a Mataró, després a 
Villalba Sasserra i a Burgos. 
 
Segons informen les fonts orals, a Canyamars, l’any 1975, hi treballaven 
unes 100 persones. Els teixidors feien tres torns; les màquines sols 
paraven els dissabtes, les dones de la confecció i el personal d’oficines 
feien dos torns, tot i que moltes vegades algunes persones de confecció 
havien de fer hores extres, atesa la gran producció i demanda de 
producte. 
 
Segons informen les fonts orals, en el inicis i durant força anys, la 
senyora Catalina Vila Picó va ésser l’ànima de la fàbrica, on actuava de 
mestressa i gerent, però amb el pas dels anys es passà a treballar d’una 
forma menys familiar i més tecnificada, pròpia d’una empresa gran. 
 
L’any 1980, Manufactures Canyamars tancà les seves portes i va deixar 
sense feina a moltes dones i homes de Canyamars i Dosrius. 
 
Manufactures Canyamars fou una indústria que socialment i econòmica 
tingué una gran importància en el municipi. A partir de la seva creació, 
l’any 1950, i fins l’any 1980, en què tancà, s’inicià un procés pel qual les 
dones, primer, i els homes després, anaren deixant de guanyar-se la 
vida al camp, al bosc, a la vinya, per anar a la fàbrica, i a partir 
d’aquesta indústria, i d’altres que es posaren més tard, Dosrius passà 
d’ésser un poble d’economia pagesa a ésser un poble en transició cap a 
una economia industrial i de serveis.  
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. C-363 AN2. Expedient 
d’obres d’ampliació de Manufacturas Cañamás. 
 
ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica 
de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 
  

 Fonts Orals: Pinós Anglada, M. Àngels (1934) 
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NÚM. REF. : I.AI.05/019 
 
DENOMINACIÓ : El Molinot 
 
Altres denominacions: Ruïnes del Molí de Canyamars 
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Camí del Pou del Glaç, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Abans del 1570 
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura Industrial 
 
CONTEXT : Ruïnes d’un molí situades en el lloc conegut com “El Molinot”, dins de la 

propietat de can Galzeran, davant de la fàbrica Manufactures 
Canyamars, al costat de la Riera i del camí que mena al Pou del Glaç. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Unitat d’actuació VII 
 Qualificació: Clau 3 zona verda 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Restes de paredat recobertes de densa vegetació, amb enfiladisses i 

arbusts. Per les característiques que es poden intuir i pel fet que el 
molí és datat al segle XVI, podria correspondre a la tipologia de 
molins baixmedievals amb bassa i una captació d’aigua allunyada del 
molí, tal com indica la documentació que explica l’existència d’un 
aqüeducte. Possiblement es tracta d’un molí senzill que tindria 
l’alçada d’un pis. Es desconeix, per la dificultat física, l’estudi de les 
restes, i si disposava de pou o bé l’aigua discorria directament pel 
pendent. Tipològicament correspon als models “B” o “C” proposats 
per J. Bolós i J. Nuet.  

  
  
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Molí 
 Actual: Ruïnes 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnós 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en l’interès de caràcter històric, com a part del patrimoni 

d’enginyeria industrial. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES: La primera referència documental que tenim d’aquest molí data de l’any 

1570 i la podem trobar en el Capbreu d’Enric de Sentmenat que es 
troba a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Castelldosrius. Inventari 
167, 1122.11.11): …Item totum illud molendinum farinarium, cum sua 
mola, ad triturandum...".  L’aigua era conduïda fins al molí mitjançant un 
aqüeducte: "Item tot aquell moli fariner ab sa mola, bassa en que 
discorra y passa la aygua ab tot lo aquaducto de la riera de Rupit situat 
en dicta parroquia de Cañamas y dins la gleba de dit son mas…” 

 
 En una relació de masos del terme de Dosrius i Canyamars, feta al 

segle XVIII, que es troba a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Fons 
Castelldosrius. Inventari 167, 1122.3.3.) es torna a citar novament 
l’esmentat molí, lligat a la propietat de can Galzeran. 

 
 Segons un conveni de redempció de censos del mas Galzeran de 

Canyamars, de data 8 de juny de 1912, que es troba en el Fons 
Castelldosrius, a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Inventari 167, 
1122.10.3) el molí encara existia i el mas Galzeran també tenia un trull i 
dos pous de glaç: 

 
 "Primo todo aquel manso nombrado Galcerán [...] con todos sus 

dchs y pertinencias junto con las casas en el construidas, corrales, 
bodega, algibar con agua viva corriente y continua delante las 
dichas casas, y con su molino, vulgo trull, y demás edificios de 
hacer azeyte con un molino arinero, con su balsa, muela y demás 
arreos y aparatos construhidos cerca las dichas casas, con dos 
possos para poner hielo, el uno grande y el otro mas pequeño, con 

sus balsas, construidos cerca la casa del referido manso, con una 
casita construida mas arriba del dicho posso grande..." 

  
Segons Jaume Vellvehí, probablement es tractava d’un edifici de 
planta quadrada o lleugerament rectangular d’un pis d’alçada.  
Aquest edifici seria la part més antiga, a diferència d’un mur afegit 
posteriorment que podria correspondre al mur de contenció de la 
bassa. Aquesta, per l’aspecte de la feixa superior entre el camí del 
pou del glaç i el molí, estaria situada darrere d’aquest en un nivell 
més elevat del terreny i a tocar del mateix molí. 

  
La resclosa per a la captació d’aigua, probablement estava situada 
prop del pou del glaç, atès que en aquest punt l’orografia permet 
guanyar la diferència d’alçada entre la bassa i la riera. 

 
 
Per les proporcions i la planta cal descartar l’existència de l’habitatge 
del moliner, atès que can Galzeran queda a prop i que devia ser 
explotat per aquesta família. 

  
Pel que fa al  topònim Molinot, sovint es fa servir per a designar un 
molí més antic, diferenciant-lo d’un de més modern construït en les 
seves immediacions. Això ens confirma que aquestes restes 
corresponen al molí documentat el 1570, però, al mateix temps,  ens 
planteja la possibilitat de l’existència d’un molí més modern i en 
aquella propietat. Aquest segon molí, probablement, deu ser el trull 
que s’esmenta en el document del 1912. 

  
El molí s’extingí, segurament,  en les primeres dècades del segle XX, 
atès que per part dels habitants de Canyamars es desconeix la  
pervivència de la seva activitat. 
 
Els  terrenys on hi ha les ruïnes del Molinot foren cedits a l’Ajuntament de 
Dosrius, com a zona verda, pels promotors de la Unitat d’Actuació VII. 
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NÚM. REF. : I.RU.01/020 
 
DENOMINACIÓ : Ca l’Aiandro 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça de l’Església, núm. 3 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVII, amb reformes i modificacions en el 

darrer terç del segle XX.  
 
AUTOR: Manel Salicrú Puig (aparellador), reformes any 1984. 
 
PROMOTOR : Jaume Bonamusa Claus, reformes any 1984. 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació que fa mitgera amb l’Ajuntament Vell, situada a la plaça de 

l’Església, en el centre del casc antic, a l‘esquerra de l’església de Sant 
Iscle i Santa Victòria. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Hereus de Jaume Bonamusa Claus. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : La casa comparteix mitgera amb l’edifici de l’Ajuntament Vell i fa 

cantonada amb el carrer de Sant Isidre. Consta de planta baixa i pis; el 
cos amb façana a la plaça i al carrer de Sant Isidre es cobreix amb 
coberta plana –formant un terra–, limitada per una barana de gelosia de 
peces ceràmiques, i el cos d’edifici restant es cobreix amb coberta de 
teula àrab a una vessant amb el carener perpendicular a la façana del 
carrer, conformant un sotacoberta que accedeix al terrat. Les façanes 
estan arrebossades i pintades de color ocre clar; la cantonada, fins a la 
barana, està reforçada amb carreus de pedra granítica. La façana a la 
plaça està composada amb un únic eix que conté la porta d’entrada i, en 
la planta pis, una finestra amb brancals de carreus, i ampit i llinda de 
pedra granítica monolítica. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
                       Actual:        Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo.  
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia dins la zona i dins la trama viària,  

conformant la plaça de l’Església com a centre del casc antic. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: La finestra d’aquesta casa situada a la plaça de l’Església, al costat de 

l’Ajuntament Vell,  emmarcada amb brancals de carreus i llinda plana de 
pedra granítica, així com les cantonades de carreus de pedra, informen 
que possiblement estem davant d’una construcció de finals del segle 
XVII, igual que l’edifici del costat (1691) i altres de l’entorn, que també 
es troben dins de l’antiga sagrera. 

 
   Tot i això, la primera referència documentada de l’edificació la trobem a 

l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic,  
elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com en una 
reproducció d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la 
família Fàbregas Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid.  

 
En un document de l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius (Llibre de 
Registre de rotulació de carrers i numeració de cases, durant el 
quinquenni 1860-1865), se cita el carrer de l’Església, el qual rep aquest 
títol en aquest mateix any, i que comença a la casa de Francisco 
Teixidó i acaba a la de Joaquima Burges, on consta, al costat de la 
Casa Capitular, en el núm. 20, Antonio Bonamusa, com a cap d’un 
edifici amb 11 habitants. 
 
La casa també apareix en un plànol reproduït a la Geografia General de 
Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc Carreras Candi i 
publicada pels voltants de 1916. 
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 Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 

Dosrius, el Ple de l’Ajuntament va concedir a Jaume Bonamusa Claus 
les llicències d’obres que a continuació es detallen:  

 
• Ple del 5-7-1971, llicència per a l’ampliació de la porta, segons 

expedient d’obres núm. 42/71.  
• Ple del 23-2-1984, llicència d’obres per canvi de bigues, segons 

expedient d’obres núm. 10/1984. 
• Ple del 31-5-1984, llicència d’obres per reformes de l’habitatge, 

consistents en ampliació de finestres, construcció de nous forjats, 
renovació de la teulada, edificació d’unes golfes i una nova escala, 
així com reformes de la cuina i el bany, segons expedient d’obres 
núm. 47/1984. 

 
Segons les fonts orals la casa ha estat sempre propietat de la família 
Bonamusa, coneguda amb el topònim de ca l’Aiandro. 
 
Esteve Albert, en el seu llibre La guerra civil a Canyamars (1936-1950) 
[...] I els senyors de Barcelona,  parla abastament de l’Aiandro, referint-
se a Jaume Bonamusa Claus, i de la seva relació amb el Comitè de 
Salut Pública de Dosrius. 
 
En Jaume Bonamusa, l’Aiandro, apareix novament en el llibre d’Antoni 
Turró, El paper moneda de guerra del Maresme (1936-1939), on ens 
informa que el paper moneda de guerra d’aquest municipi fou creat per 
acord pres en la sessió de l’Ajuntament celebrada el dia 12 de maig de 
1937, sota la presidència de l’Alcalde, Jaume Ninet, i afegeix: 
 

“Per un exagerat control, aquests bitllets estan numerats dues 
vegades a l’anvers i encara, dues vegades al revers, amb 
numerador negre i correlativament per cada valor i foren 
legalitzats amb el segell en sec rodó de l’Ajuntament que porta 
la llegenda circular “Ajuntament de Dosrius” i l’escut local al 
centre i avalats per les signatures impreses de l’Alcalde Jaume 
Ninet i del Dipositari Jaume Bonamusa”. 
 

Actualment, a la casa hi viuen les dues filles d’en Jaume Bonamusa, la 
Rita i la Rosa, i el marit d’aquesta, en Joan Pascual. 
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                     Fonts orals:           
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NÚM. REF. : I.RU.02/021 
 
DENOMINACIÓ : Casa La Bomba 
Altres denominacions: La Bomba del poble 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça d’Espanya, núm. 1 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI, amb reformes a finals dels anys 60 

del segle XX. 
 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Alfons Travesa (Les reformes del segle XX). 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificacions entre mitgeres que delimiten la plaça d’Espanya i la pujada 

a la plaça de l’Església, al mig del casc antic de Dosrius. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 6a-Edificació contínua casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Assumpció Travesa Pinós. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Casa entre mitgeres i en cantonada, de planta baixa i pis, amb 

coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb una senzilla 
imbricació. Les façanes estan composades amb un únic eix; a la 
del costat de migdia, en planta baixa hi ha un portal de llinda plana, 
i en la planta pis una finestra emmarcada amb llinda i brancals de 
carreus granítics. A la façana de llevant hi ha un únic buit en planta 
baixa. Les dues façanes estan arrebossades i pintades de blanc, i a 
nivell de forjat la imposta es remarca amb una franja de ceràmica 
de dos colors. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
                       Actual:        Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo.  
 

VALORACIÓ: El valor d’aquesta casa rau en la seva tipologia dins la trama viària 
del casc antic, conformat per  la Plaça d’Espanya i la plaça de 
l’Església, reforçant el caràcter de l’espai com a fita urbana. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: La primera referència documentada de l’edificació la trobem a 

l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic 
elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com en una 
reproducció d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la 
família Fàbregas Rigola i comprada en “El Rastro” de Madrid, tot i 
que la casa, segurament, com moltes de les construccions que es 
troben dins de la sagrera, fou edificada durant el XVI, atès que 
abans de la reforma de l’any 1967, la porta d’entrada i la finestra 
estaven emmarcades amb brancals de carreus i llinda plana de 
pedra granítica, cobert per una capa de pintura. Actualment, la 
finestra superior encara conserva aquests carreus. Això, també ho 
pot confirmar la documentació del 1570 que es troba a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya i que a continuació es detalla:  

 
* Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 
d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de juny de 
1570,  on hi consta Bernardo Estaper. 

 
* Individuació de tots los masos que componen lo terme y 
Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son 
continuades en lo de capbreu del 1570, on consta: “Bernat Estaper 
confessa totes aquelles cases situades a la Sagrera de Dosrius, 
amb una eixida a la paret de ponent i una pessa de terra” 

 
* Relació titulada Noms dels masos en què es composen la 
parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini 
directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, i segons els 
capbreus, on hi consta “La casa Estaper de la Sacreria” 

 

Les cases de la Bomba i de can Llarg, que estan entre mitgeres, 
formen part de la Sagrera i tenen les eixides a la paret de ponent i, 
antigament, també les peces de terra. Per aquest motiu, 
possiblement, quan en els Capbreus es fa referència a les cases de 
Bernat Estaper de la Sagrera, s’està referint a l’actual Bomba i a les 
cases del costat que, al mateix temps, formaven part de la trama 
medieval i estaven situades davant de l’empedrat que connectava 
la plaça del poble amb la plaça de l’Església, i que l’any 1974-1975 
va ser enderrocat i convertit en les escales actuals. 

 
La construcció també apareix en un plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc 
Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916. 
 
Segons les fonts orals, a principis del segle XX, la casa de La 
Bomba, com altres de l’entorn, era propietat d’en Llorenç Boix, que 
la va vendre a un ferrer d’Argentona anomenat Liceu.  
 
A la casa hi havia viscut en Juanito d’en Vador d’en Pep i els de 
can Saborit. Als voltants de 1950 aproximadament, la família 
Travesa Viladerams (masovers de la Bomba de pagès) va llogar 
aquesta casa per fer-la servir de magatzem i per al bestiar, ja que 
les avingudes d’aigua de la riera feien força perillós viure a la 
Bomba (més d’una vegada la rierada s’havia endut part de la casa, 
del bestiar i de l’hort).  
 
Més endavant, la casa del poble acabà essent l’habitatge habitual 
de la família i només anaven a la Bomba de pagès per treballar, 
portar la masoveria i a l’estiu.  
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Pels voltants del 1967, la casa fou adquirida per la família d’Alfons 
Travesa, que des del 1950 n’era llogatera. Al morir l’Alfons, la casa 
va passar a ser propietat del seu fill gran, Salvador, “el noi de la 
Bomba”, i d’aquest passà a la seva filla Assumpció Travesa, actual 
propietària.  
 
Des de l’any 1967 la construcció presenta la fesomia actual, atès 
que la família Travesa va fer obres a la casa, habilitant-ne una part 
com a perruqueria, ja que durant molt anys, Assumpció Travesa fou 
la perruquera del poble. 
 
El nom de la Bomba, amb el qual és coneguda la casa, prové de 
l’anterior masoveria que havia tingut la família Travesa, per això hi 
ha una duplicitat del topònim. 
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directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, i segons els 
capbreus. 
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                     Fonts orals:        
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius 1925)     
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NÚM. REF. : I.RU.03/022 
 
DENOMINACIÓ : Can Llarg 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça d’Espanya, 2 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :     Possiblement durant el segle XVI, amb reformes l’any 2000. 
 
AUTOR: Àngel Puig Boltà (aparellador). Reforma 2000. 
 
PROMOTOR : Francesc Torner Redondo i Eva Alsina. Reforma 2000 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació entre mitgeres, situada a la plaça d’Espanya i molt a prop de 

la plaça de l’Església, al mig del casc antic de Dosrius. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a-Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Francesc Torner Redondo i Eva Alsina 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Casa entre mitgeres, de planta baixa i pis, amb coberta de teula 

àrab a dues vessants, acabades amb una senzilla imbricació. La 
façana està arrebossada i pintada de color ocre, composada 
segons dos eixos verticals d’obertures. 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Tot i la transformació de què ha estat objecte, el seu valor rau en la 

seva història i en la seva implantació dins la trama urbana, 
conformant la plaça d’Espanya com un dels centres del casc antic. 

 
 
 
PROPOSTES:  Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 

 La primera referència documentada de l’edificació la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic 
elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com en una 
reproducció d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la 
família Fàbregas Rigola i comprada en “El Rastro” de Madrid, tot i 
que la casa, segurament, com moltes de les construccions que es 
troben dins de la sagrera, fou edificada durant el segle XVI, atès 
que abans de la reforma de l’any 2000, la porta d’entrada estava 
emmarcada amb brancals de carreus i llinda plana de pedra 
granítica i coberta per una capa de pintura.  

 
    Això també ho pot confirmar la documentació del 1570 que es troba 

a l’Arxiu Nacional de Catalunya i que a continuació es detalla:  
 

* Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 
d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de juny de 
1570,  on hi consta Bernardo Estaper. 

 
* Individuació de tots los masos que componen lo terme y 
Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son 
continuades en lo de capbreu del 1570, on consta: “Bernat Estaper 
confessa totes aquelles cases situades a la Sagrera de Dosrius, 
amb una eixida a la paret de ponent i una pessa de terra” 

 
* Relació titulada Noms dels masos en què es composen la 
parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini 
directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, i segons els 
capbreus, on hi consta “La casa Estaper de la Sacreria” 

 

Les cases de can Llarg i de la Bomba, que estan entre mitgeres, 
formen part de la Sagrera i tenen les eixides a la paret de ponent i, 
antigament, també les peces de terra. Per aquest motiu, 
possiblement, quan en els Capbreus es fa referència a les cases de 
Bernat Estaper de la Sagrera, s’està referint a l’actual can Llarg i a 
les cases del costat que, al mateix temps, formaven part de la 
trama medieval i estaven situades davant de l’empedrat que 
connectava la plaça del poble amb la plaça de l’Església, i que l’any 
1974-1975 va ser enderrocat i convertit en les escales actuals. 

 
La construcció també apareix en un plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc 
Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916. 
 
Segons les fonts orals, a principis de segle, la casa, com altres de 
l’entorn, era propietat d’en Llorenç Boix, que la va vendre a un 
ferrer d’Argentona anomenat Liceu. Pels voltants del 1967, la casa 
fou adquirida per Gracieta Prats i posteriorment per la llogatera, 
Teresa Claus, que hi va viure amb la seva família durant la major 
part del segle XX, fins que a finals d’aquest segle la van vendre a 
Francesc Torner i Eva Alsina. 

 
 Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de 

l’Ajuntament de Dosrius, amb data 24 de març de 2000, Francesc 
Torner i Eva Alsina van demanar llicència d’obres per a la reforma 
de l’habitatge, que els fou concedida per la Comissió de Govern de 
data 06.04.2000, segons expedient 41/2000. 
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 Amb aquestes obres es va voler recuperar les condicions mínimes 
de comoditat i utilitat de les instal·lacions que  havien quedat 
obsoletes. 

 
Actualment, a la casa hi viu la família Torner Alsina, que ha 
mantingut    el topònim de can Llarg. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. C-1326 AN 26 

(Expedient d’obres 41/2000). 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570;  a l’  Inventari 167, 
1122.3.3: Individuació de tots los masos que componen lo terme y 
Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son 
continuades en lo de capbreu del 1570 i a  

  una relació titulada Noms dels masos en què es composen la 
parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini 
directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, i segons els 
capbreus. 

  
 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
 Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.RU.04/023 
 
DENOMINACIÓ : Can Toribio 
Altres denominacions: La Innovació 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça d’Espanya, 3 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement a principis del XX, amb reformes a finals dels anys 

seixanta i de l’any 2002. Arquitectura tradicional de línies clàssiques. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Carme Toribio (Reformes finals de 1960) 
 Joan Colomer Toribio (reformes 2002) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació entre mitgeres i en cantonada, situada a la plaça d’Espanya i 

molt a prop de la plaça de l’Església, recolzada en l’antic camí que, 
travessant el nucli urbà, va a Canyamars. És al mig del casc antic de 
Dosrius, delimitant el conjunt de la plaça. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Joan Colomer Toribio.  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ:  Casa entre mitgeres i en cantonada, de planta baixa i pis, amb 

coberta de teula àrab a dues vessants, la principal acabada amb una 
senzilla cornisa i acroteri. Davant la façana hi ha un pati elevat 
respecte al carrer, tancat amb un mur de contenció de planta en 
angle recte, arrebossat i pintat; el tram del costat de llevant limita 
amb l’escala que dóna accés a la plaça de l’Església. La façana està 
arrebossada i pintada de color blanc. A la planta pis s’obre un balcó 
amb barana calada de balustres prefabricats.  

 
    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Edificació de línies senzilles, interessant per la seva integració en la 

trama i el paisatge urbans, conformant la plaça d’Espanya com un 
dels centres del casc antic.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la casa, així com el terrat-jardí que té davant. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons la documentació de què es disposa a l’Arxiu Històric 

Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic, elaborat per 
Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853; en una reproducció d’una 
pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la família Fàbregas 
Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid i en un plànol reproduït 
a la Geografia General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per 
Francesc Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916, en el 
lloc que actualment ocupa aquesta casa hi apareix una edificació, 
tot i que no sembla que sigui l’actual, atès que apareix una 
construcció més petita. 

  
Segurament que l’actual casa es va edificar a principis del segle 
XX, reemplaçant la construcció anterior, tot i que no se n’ha trobat 
l’expedient ni a l’Arxiu Històric ni a l’Administratiu de Dosrius. 

 
 Segons les fonts orals, la casa sempre l’han vist igual i, pel que fa a 

la façana, no hi recorden reformes, tot i que es van fer algunes 
obres interiors: bany, cuina, i també es va canviar la barana del 
terrat, cosa que confirmen les fotografies antigues consultades, 
dels voltants de 1910. 

  
La casa era propietat de Llorenç Boix, que també havia estat 
propietari de les cases veïnes (can Llarg i la Bomba del poble), 
germà del pare de Dolors Boix, propietari de les dues cases de 
davant (Ca la Marina de can Pau d’en Mateu i can Dama), ambdós 
fills de can Saules. Sembla que la casa se la va fer reformar i 

ampliar a principis del XX per estiuejar-hi, això confirmaria la 
reconversió de la construcció anterior en casa d’estiueig. 
 
Acabada la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), Llorenç Boix va 
vendre la casa a Liceu d’Argentona i aquest, pels voltants dels anys 
60 del segle XX, a Carme Toribio, de Mataró, propietària de la 
botiga “La Innovació”, que hi va fer les esmentades reformes 
interiors i el canvi de barana. Per això la casa és coneguda amb els 
topònims de can Toribio o La Innovació. 
 
Actualment la casa és propietat de Joan Colomer Toribio, fill de 
l’anterior propietària, que l’any 2002 va demanar llicència per 
reformar la teulada, segons expedient d’obres núm. 85/2002. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. C-1570 AN 32 

(expedient d’obres 85/02). 
 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. . C-1575 AV 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 
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  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 
Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
 Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.RU.05/024 
 
DENOMINACIÓ : Can Mauri  
Altres denominacions: Ca  l’Hilari 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Plaça Espanya, 7  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Reforma de cap al 1925. Arquitectura eclèctica d’inspiració clàssica. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Francisco Mauri  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edifici entre mitgeres, limitat per construccions de la mateixa alçada 

o semblant que configuren el casc antic 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.-Edificació continua. Casc antic 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Carme Boix Hurtós 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici de planta baixa, pis i golfa. La façana, composada 
originàriament segons quatre eixos verticals, ha perdut part 
d’aquella composició al ampliar-se els buits de la planta baixa. 
Dues impostes horitzontals a nivell de forjat reforcen la 
horitzontalitat de la façana, que està revestida d’estuc. Les 
obertures de la planta pis (tres balcons amb barana de ferro i una 
finestra), tenen el perfil remarcat i en la part superior destaca un 
esgrafiat amb motius geomètrics. Sobre la segona imposta s’obren 
quatre petites obertures horitzontals, corresponents a la golfa, i, per 
damunt, l’edifici es corona amb una balustrada recolzada en una 
potent cornisa que protegeix una imposta esgrafiada.  

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
 Actual: Habitatge i local comercial 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva tipologia, representativa del llenguatge eclèctic 

de finals del segle XIX i començament del XX, i com a element 
configurador de l’espai de la plaça. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

A principis del segle XX, can Mauri era una petita i senzilla casa de 
poble. Les fonts orals recorden que hi vivia la Sra. Francisqueta 
Mauri. El seu marit, el Sr. Mauri, treballava per a la Societat 
General d’Aigües de Barcelona. Era el responsable del seguiment i 
manteniment de l’aqüeducte de Dosrius. El fill d’aquesta família, 
Francisco Mauri , posà una fàbrica de caixes de cartró a Mataró i 
estava casat amb Magdalena Subirà, que era de Barcelona. 
Habitualment vivien a Barcelona, al carrer del Comerç, davant 
l’estació de França. El matrimoni, sense fills, tenien al seu càrrec 
dues nebodes de la dona.   
 
Francisco Mauri, cap al 1925, féu engrandir la casa paterna de 
Dosrius. Es passà, doncs, a una casa de planta baixa, pis i golfa, 
que tenia adossada una casa per als masovers. 
 
La finca de can Mauri era gran, anava des de la plaça fins a la riera 
de Dosrius; donant a la plaça hi havia la casa i pel darrere, fins a la 
riera, camps i horts. 
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Les fonts orals informen que era una casa bonica. A la planta 
baixa, la gran porta que donava accés a una entrada on hi havia 
quatre grans cadires de vímet amb unes jardineres amb 
decoracions ceràmiques blanques i blaves. De l’entrada, es podia 
veure el jardí posterior, sempre ben cuidat, i les portes d’accés a 
l’interior de la casa. A l’interior, estances àmplies i ben decorades 
donaven un aire senyorial a can Mauri. 
 
Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-39), la Magdalena i la 
Margarida Subirà juntament amb la seva tia s’estigueren a Dosrius 
per guardar la casa. En aquells temps la Magdalena festejava amb 
l’Esteve Albert, amb qui finalment es va casar.  
 
La família Mauri no veia aquesta relació amb bons ulls,  però 
desprès de la guerra, l’Esteve Albert va estar detingut a Sant 
Sebastià i el Sr. Paco Mauri i el Sr. Llinars, propietari de can 
Llinars, una altra casa d’estiueig de Dosrius, amb influències, el van 
fer treure de la presó. 
 
A la casa del masover hi vivia la família d’Estanislau Roig, que 
tenia cura del jardí, horts i arbres fruiters. Cap a l’any 1940 morí 
Francisco Mauri i quedà com a mestressa la seva vídua. 
 
Segons consta a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, 
en un expedient d’obres de l’11 de març de 1949, la Sra. Madalena 
Subirà Vda. de Dn. F. Mauri sol·licità permís a l’Ajuntament de 
Dosrius per reconstruir el perfil existent en l’edifici de la seva 
propietat. 
 
L’any 1955, en morir la Sra. Magdalena, la propietat passà a la 
neboda Margarida Subirà de Solé. 
 
L’any 1970, la propietària vengué a les germanes Carme i 
Montserrat Boix Hurtós la casa i una part de l’hort. 
 
Les noves propietàries van fer reformes interiors a la casa. En la 
planta baixa hi feren el seu habitatge habitual, adossat a la botiga 
de queviures, ca l’Hilari, que fins aleshores tenien a la casa del 
costat, a ca la Gràcia, i feren dos pisos per llogar a la  planta 
superior. 
 
L’any 1980, al lloc on hi havia la casa dels masovers s’hi construí 
un edifici nou de planta baixa i dos pisos. 
 
El 31 de gener de l’any 1999 es tancà la botiga de ca l’Hilari i en el 
lloc on hi havia la botiga i vivenda de la propietària s’hi posà 
l’oficina de la Caixa de Pensions de Barcelona. 
 

 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius C361 AN2. 

 
ALSINA I BOIX,  Neus.; JUBANY I PINÓS, M.A.: Una ullada al passat.  
Història gràfica de Dosrius, Canyamars i el Far (1900-1975).  
Ajuntament de Dosrius 1995. 

   
  ALSINA I BOIX,  Neus.; JUBANY I PINÓS, M.A; “L’Esteve Albert i la gent 

del seu poble natal. Què en saben, què en pensen”. Duos Rios 
Núm 1.  Ajuntament de Dosrius 2004. 

 
 Fonts Orals:  

Boix Hurtós, Carme  (1933) 
Pinós Anglada, Joaquima  (Dosrius 1921) 

  Rigau Gensana, Jaume  (Dosrius 1921) 
  Roig Deumal, Roser (Dosrius 1935) 



 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.R.U.06/025-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.R.U.06/025 
 
DENOMINACIÓ : Can Dama 
Altres denominacions: Ca l’Arteman 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça d’Espanya, 9 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Finals del segle XIX o principis del XX, amb reformes al llarg del segle. 

Arquitectura tradicional de línies clàssiques. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Possiblement, la família Boix. 
 Joan Carles Solé i Marcel Puebla (reformes finals segle XX) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació entre mitgeres i en cantonada, situada a la plaça d’Espanya i 

molt a prop de la plaça de l’Església, recolzada en l’antic camí que, 
travessant el nucli urbà, va a Canyamars. És al mig del casc antic de 
Dosrius, delimitant el conjunt de la plaça. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Marcel Puebla Rossi 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : 

Casa amb una mitgera i tres façanes, de planta baixa i pis, amb 
coberta de teula àrab a una vessant amb el carener a la mitgera i 
acabada amb una senzilla cornisa. Davant, orientat a migdia, hi 
ha un pati-terrassa elevat respecte al carrer, limitat per una 
barana de paredat d’obra ceràmica massissa, amb una franja de 
gelosia ceràmica, i la porta d’entrada de dues fulles batents de 
ferro, recolzades en dues pilastres. El pati-terrassa està limitat 
amb un mur de contenció de tres costats, arrebossat i pintat; el 
tram del costat de ponent limita amb l’escala que dona accés a la 
plaça de l’Església. Les façanes estan arrebossades i pintades de 
color blanc, la principal composada segons tres eixos, amb buits 
de proporcions verticals; en el central de la planta baixa hi ha la 
portalada d’entrada amb arc rebaixat, tancada amb una porta de 
fusta de dues fulles batents. La façana de llevant està 
composada amb un sol eix amb finestres. 

 
    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Edificació de línies senzilles, interessant per la seva integració en la 

trama i el paisatge urbans, conformant la plaça d’Espanya com un 
dels centres del casc antic.  

 
 PROPOSTES: Incloure al catàleg la casa, així com el pati-terrassa que té davant. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 
 Segons la documentació de què es disposa a l’Arxiu Històric 

Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic, elaborat per 
Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853; en una reproducció d’una 
pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la família Fàbregas 
Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid, en el lloc que 
actualment ocupa aquesta casa hi apareix una edificació tipus 
masia, amb una pati que dóna a la plaça. 

  
   En un plànol reproduït a la Geografia General de Catalunya, de 

Cels Gomis, dirigida per Francesc Carreras Candi i publicada pels 
voltants de 1916, ja hi apareix aquesta construcció. 

  
Per tant, segurament que l’actual casa es va edificar a finals del 
segle XIX o principis del XX, reemplaçant la construcció anterior, tot 
i que no se n’ha trobat l’expedient ni a l’Arxiu Històric ni a 
l’Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
 

La casa, a principis del segle XX, era propietat de Dolors Boix, que 
també havia estat propietària de la casa veïna (ca la Marina de can 
Pau d’en Mateu i, potser, també de ca la Guinardona), neboda d’en 
Llorenç Boix (propietari de les cases del davant: la Bomba, can 
Llarg i can Toribio), provinent de la masia de can Saules. A la casa 
hi van estiuejar durant molts anys la família Arteman Boix (Antoni 
Arteman, casat amb la propietària Dolors Boix) i després el seu fill 
Ramon Arteman, casat amb la Paquita, amb els seus cinc fills. A 
finals dels anys vuitanta del segle XX, aquesta família va vendre la 
propietat a  Joan Carles Solé, que al cap d’uns cinc anys, 
aproximadament, la va vendre a l’actual propietari Marcel Puebla 
Rossi. La família Arteman es va comprar la casa de “cal Senyorito” 
de Dosrius, situada al Veïnat Maspí. 
 

 Segons les fonts orals, la casa sempre l’han vist igual i, pel que fa a 
la façana, no hi recorden modificacions, tot i que es van fer algunes 
obres interiors, sobretot, de reforma i manteniment a càrrec dels 
dos darrers propietaris: bany, cuina, tirar alguns envans a terra i fer 
teulada nova, i també es va canviar la barana del terrat (això durant 
els anys seixanta), cosa que confirmen les fotografies antigues 
consultades. 

 
 En aquesta casa hi van viure durant uns quants anys, fins pels 

voltants de 1950, la família de can Dama, que tenia una casa al 
Veïnat Maspí, i que es van intercanviar les cases amb els Arteman 
Boix. Els de can Dama (família Pinós Anglada) vivien tot l’any en 
aquesta casa, i els Arteman Boix estiuejaven a la casa del Veïnat 
Maspí, coneguda per can Dama. 

 
Això explica que la casa sigui coneguda amb el topònim de can 
Dama o bé ca l’Arteman. 

 
 Durant els anys cinquanta, aquesta casa va estar llogada al pintor 

Ayné. 
 
 Actualment hi té establerta la seva residència habitual en Marcel 

Puebla, propietari de la casa. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. (Expedients d’obres 

40/88, 137/88, 86/89, 128/93 i 97/96). 
 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. . C-1575 AV 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 
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  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 
Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
 Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 
 Família Arteman Boix 

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
Pinós Anglada, M. Àngels (Dosrius, 1934) 

 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.R.U.07/026 
 
DENOMINACIÓ : Ca la Marina de can Pau d’en Mateu 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça d’Espanya, 10 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI, amb reformes l’any 2004. 
 
AUTOR: Antoni Valls Solé (arquitecte). Reforma 2004. 
 
PROMOTOR : Marcel Puebla Rossi. Reforma 2004 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificacions entre mitgeres que delimiten la plaça d’Espanya i la pujada 

a la plaça de l’Església, al mig del casc antic de Dosrius. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a-. Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Marcel Puebla Rossi 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ:  Casa entre mitgeres de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab  

a dues vessants, acabades amb una senzilla imbricació i tortugada 
amb baixant ceràmic, i amb el carener paral·lel a la façana. 
L’alineació de la façana és de perfil trencat, amb una cantonada. Les 
façanes estan arrebossades i pintades de color blanc. L’entrada es 
realitza pel tram estret de façana a través d’un portal amb llinda de 
fusta, per sobre de la qual hi ha una finestra de carreus de pedra i arc 
deprimit còncau. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El valor d’aquesta casa rau en la seva tipologia dins la trama viària 

del casc antic, conformat per la plaça d’Espanya i la plaça de 
l’Església, reforçant el caràcter de l’espai urbà. 

 
  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

La primera referència documentada de l’edificació la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic 
elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com en una 
reproducció d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la 
família Fàbregas Rigola i comprada en “El Rastro” de Madrid, tot i 
que la casa, segurament, com moltes de les construccions que es 
troben dins de l’antiga sagrera, fou edificada durant el XVI. Al 
mateix temps, aquesta casa i les del voltant formaven part de la 
trama medieval, ja que estaven situades davant de l’empedrat que 
connectava la plaça del poble amb la plaça de l’Església, i que l’any 
1974-1975 va ser enderrocat i convertit en les escales actuals. 
 
Segurament, tal com es pot observar a l’esmentada pintura de 
1867-1870, ca la Marina de can Pau d’en Mateu, ca la Guinardona i 
can Dama, que eren de la mateixa propietat, devien ser una masia, 
potser amb diferents habitatges. A finals del segle XIX o principis 
del XX, la masia va ser enderrocada per construir-hi les cases que 
presenten la fesomia actual (ca la Guinardona, del carrer Lluís 
Moret, 1-3, i can Dama, de la plaça Espanya, 9), però l’habitatge de 
ca la Marina de can Pau d’en Mateu, que segurament era un annex 
de l’antiga masia, no es va reformar i es va mantenir tal com era 
antigament.  
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La construcció també apareix en un plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc 
Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916. 
 
Segons les fonts orals, a finals del segle XIX o principis del segle 
XX, la casa de la Marina de can Pau d’en Mateu, com altres de 
l’entorn, era propietat de Dolors Boix (mare d’en Ramon Arteman), 
que la va vendre a la família de l’Esteve Albert. La seva germana, 
Maria Albert, hi va obrir una perruqueria. Quan la família de 
l’Esteve Albert es va traslladar  a Mataró, l’any 1931, van vendre la 
casa al pare de l’actual propietari, Jaume Pujol Albareda. 
  
A la casa hi havia viscut la família Claus Serra de can Miquel d’en 
Peset, que hi estaven a lloguer. L’any 1967, la Marina de can Pau 
d’en Mateu, el seu fill, en Jaume Pujol, i la seva cunyada, la 
Montserrateta Pujol, que ja eren grans i que vivien darrere la casa 
de can Jeroni, van venir a viure a aquesta casa, que era de la seva 
propietat i que estava situada al mig del poble. 
 
El nom de la Marina de can Pau d’en Mateu prové del nom amb el 
qual era coneguda la seva propietària. 
 
L’any 2004, Jaume Pujol Albareda, fill de la Marina, va vendre la 
casa a Marcel Puebla Rossi, actual propietari. 

 
 Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de 

l’Ajuntament de Dosrius, amb data 24 de maig de 2004 Marcel 
Puebla Rossi va demanar llicència d’obres per a la reforma de 
l’habitatge, que li fou concedida per la Junta de Govern Local de 
data 14.10.2004, segons expedient 85/2004. 

 
 Segons la memòria i els plànols que es troben a l’expedient, amb 

aquestes obres es pretenia recuperar les condicions mínimes de 
comoditat i utilitat de les instal·lacions que  havien quedat 
obsoletes. 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Expedient d’obres 

85/2004. 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV. 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  

  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 
Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916]  

 
                     Fonts orals:           
  

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
Pujol Albareda, Jaume  

  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921)  
 

 
 
 



 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.R.U.08/027 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.R.U.08/027 
 
DENOMINACIÓ : Cal Ferrer 
Altres denominacions: Finques Inter 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça Espanya,  4  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII (1766). Reformes 1989 i 1994. 
 Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Finques Inter (reformes 1989 i 1994) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació amb aspecte de masia, que configura i tanca el costat de 

migdia de la plaça d’Espanya, al mig del casc antic. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Joan Roselló Picañol 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici amb tres façanes i una mitgera, de planta rectangular i 

orientat a nord. Consta de planta baixa i pis, amb coberta de teula 
àrab a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana i 
acabades amb una senzilla imbricació de teula.  
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc. En la 
principal, les finestres són de proporció vertical i estan emmarcades 
amb brancals de carreus i llinda plana de pedra granítica. Destaca 
la portalada, amb brancals de carreus ben escairats i arc de mig 
punt format per grans dovelles. Aquesta i la finestra de la planta 
baixa estan protegides amb reixa de ferro amb barrots verticals, i a 
la llinda de la finestra hi ha la inscripció: “ANY 1766”. 

 
    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
 Actual: Comerç: Immobiliària, agència de finques. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Per la seva singular tipologia i situació dins la trama viària, conformant 

la plaça com un dels centres del casc antic. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La llinda de la finestra de la planta baixa ens informa que aquesta casa, 

o bé es va construir al segle XVIII, o bé va ser reformada aleshores, 
atès que hi ha la inscripció “ANY 1766”. 

 
 La primera referència documentada de l’edificació la trobem a l’Arxiu 

Històric Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic elaborat per 
Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com en una reproducció d’una 
pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la família Fàbregas 
Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid. 

 
La construcció també apareix en un plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc Carreras 
Candi i publicada pels voltants de 1916. 
 
Segons les fonts orals, la casa de cal Ferrer fou construïda més 
tard que les cases que li queden darrere i que estan situades en el 
Carreró i al principi del carrer Pau Casals (can Rigau),  atès que 
quan es van fer obres a les cases del darrere (finals del segle XX), 
es va poder comprovar que aquestes tenien una portalada que 
donava directament a la plaça. Per tant, sembla que la construcció 
de cal Ferrer fou posterior a la de les esmentades cases. Això ens 
ho confirma la documentació que es troba a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya i que data 1570, concretament en una relació de masos 
del terme de Dosrius i Canyamars, titulada Individuació de tots los 
masos que componen lo terme y Parroquies de Dosrius y 

Canyamas ab las casas y terras que son continuades en la del 
capbreu del 1570, on consta: ”Bartomeu Ferrer Sastre confessa 
totes aquelles cases amb tres portals, amb una eixida, situades a la 
Plaça de Dosrius”. Segurament aquestes cases són les que 
actualment queden darrere de la masia de cal Ferrer, i amb la 
construcció d’aquesta masia, probablement l’any 1766, aquests 
portals que donaven a la plaça van quedar anul·lats. 

 
El nom amb el qual és coneguda aquesta masia, “cal Ferrer”, tant 
pot provenir del cognom del seu antic propietari, com de l’ofici que 
feien les famílies que hi havien viscut, que eren uns dels ferrers del 
poble. 

 
Les fonts orals informen que la darrera família que hi va viure 
exercint l’esmentat ofici va ser la família Deumal, que va arribar a 
Dosrius cap a l’any 1908, procedent del Montseny. Isabel Deumal, 
de can Lau, n’era filla, així com també en Pere Deumal.   

 
Davant d’aquesta casa de cal Ferrer, fins aproximadament els anys 
trenta del segle XX, que s’hi va exercir l’ofici, hi havia un abeurador 
que ocupava gairebé la meitat de la plaça, on els cavalls i els 
bestiar en general podien beure aigua i, alhora, se’ls podia ferrar la 
montura. 
 
Posteriorment, quan la família Deumal va deixar l’ofici, el seu fill 
Pere va ser procurador del marquès de Castelldosrius, així com 
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una mena de secretari de la “Hermandad Sindical de Labradores i 
Ganaderos”, i va ser la persona encarregada de tramitar les 
pensions i la seguretat social de la gent que havia treballat al camp. 
Les darreres persones que van viure en aquesta casa van ser la 
Pilar, segona esposa d’en Pere Deumal, i la seva germana Teresa, 
conegudes popularment com “les Ferreres”. 
 
L’any 1989 a la masia s’hi van fer algunes reformes, atès que 
Finques Inter va demanar llicència d’activitats per obrir un negoci 
immobiliari dedicat a la venda de finques, que li fou atorgada per 
Decret de l’Alcaldia de data 03.05.1990, segons expedient 2/89. 
L’any 1994, Finques Inter va demanar llicència d’obres per arranjar 
el sostre de la masia. La mateixa li fou concedida per la Comissió 
de Govern de data 14.11.94, segons expedient 170/94. 
 
Des d’aleshores a la masia hi ha una immobiliària o agència 
dedicada a la venda de finques.  

 
 La casa és de Joan Roselló Picañol, propietari de la masia de ca 

l’Arenys i de tota la banda dreta del carrer Sant Llop del nucli de 
Dosrius. 

   
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Expedient d’obres 

170/94 i expedient d’activitats innòcues 2/89. 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
 Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
 Roig Deumal, Roser (Dosrius, 1935) 
 Roselló Picañol, Joan (Dosrius, 1963) 
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NÚM. REF. : I.RU.09/028 
 
DENOMINACIÓ : La Bomba 
Altres denominacions: casa dels Pois (Pollancres) 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Finals Segle XIX  
AUTOR:  
 
PROMOTOR : 00 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Al costat nord de la plana de la Bomba, plana formada per un 

conjunt d’horts regats per un sistema de canalització longitudinal 
tapada en sentit nord sud que distribueix l’aigua a la zona de 
regadiu mitjançant recs.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7e.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu C (2000). 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Promotora Immobiliària Sapporo SL 
Condicions / servituds: Dins la UA III 
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis, i es 

cobreix  amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb 
una fina cornisa i amb el carener paral·lel a la façana principal; en 
aquesta façana es troba l’escala de pujada a la planta pis, feta 
d’obra i amb volta a la catalana. A la façana lateral de la planta pis 
destaquen, com a element decoratiu, quatre pilastres que arriben 
fins a la cornisa del capcer. 
A la façana de ponent i davant de la casa hi ha una petita era i dos 
singulars plàtans hispànica. Al costat de la façana de migdia hi ha 
un gran safareig o bassa.  
  

 
 EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge 
 Actual: En desús 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en diversos aspectes, tot i la senzillesa de la 

construcció: la tipologia, la situació en el territori, l’arbrat i la 
vegetació, i la dimensió social i històrica en la recent història de la 
població; a més, dóna nom a la zona de conreus de l’entorn.  

 
 
.PROPOSTES: Incloure en el catàleg la casa, l’era, el safareig del costat de migdia 

de la casa, tot el sistema de pericons que porten aigua als horts i 
els dos plataners hispànica que hi ha a l’entrada de la casa. 

 
 
DADES HISTÒRIQUES: A principis del segle XX, aquesta casa era anomenada la casa dels 

pois, perquè al seu voltant, no hi havia horts com hi ha hagut fins 
avui, sinó que estava rodejada d’una plantació de pollancres, 
popularment pronunciats pois a Dosrius. 
 
Uns anys abans de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) , s’hi 
traslladaren a viure com a masovers, la família que havia viscut fins 
aleshores a la Torre de les Aigües de Dosrius, al veïnat Maspi. El 
cap de família era en Salvador Travesa Expósito, pare d’en Joan, 
Tomàs, Alfons i Montserrat, anomenats els nois de la torre. 
 
Fou en temps de Guerra Civil Espanyola (1936-1939), en que la 
casa fou incautada pels republicans, quan les terres properes es 
convertiren en terres de conreu i regadiu, i quan es construí tot el 
sistema de pericons que portaven l’aigua a les feixes. 
 
Primer l’aigua s’extreia del pou que hi ha sota la casa amb uns 
“catúfols” però més endavant, es posà una bomba per treure l’aigua 
i poder donar servei als horts. L’actual topònim de la casa prové 
d’aquest fet. 
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près de la guerra, la casa i la propietat fou retornada a les 
propietàries, Maria i Llorencita Pou Julià, de Vilassar de Mar. 
Aleshores elles volien que totes les terres fossin portades pel 
masover, ja que estaven enfadades perquè els havien incautat la 
propietat, però en Fonso Travesa Expósito, no ha va voler i va 
deixar que cada parcer tingués la seva peça. 
 
El pou de la casa de la Bomba, a vegades donava tanta aigua que 
també podia oferir-ne pels plàtans d’en Mauri, on hi ha actualment 
el CEIP del PI. 
 
L’Alfonso Travesa, fou el fill que es quedà a viure a la Bomba, allí 
es casà amb Maria Viladerams i allí nasqueren els seus tres fills 
Salvador, Joan i Francisco, anomenats “els nois de la bomba”.  
 
 
Uns anys més endavant, 1950 aprox. La família Travesa 
Viladerams, comprà una casa al poble, per fer-la servir, en primera 
instància de magatzem i pel bestiar, donat que les avingudes 
d’aigua de la riera feien  
força perillós viure a la Bomba. 
 
Més d’una vegada la rierada s’havia endut part de la casa, del 
bestiar i de l’hort.  
 
Més endavant la casa del poble, acabà essent la vivenda habitual 
de la família i sols anaven a la Bomba per treballar, portar la 
masoveria i a l’estiu.  La família Prats Blanch  hi estiuejà durant 
força anys. 
 
Fins al 1960, no es construí el pont que donava accés al nucli urbà 
de les cases de la riba esquerra de la riera de Dosrius. Fins 
aleshores sols hi havia una passera,  per a una persona i el que 
pogués portar de càrrega. Per tant, tots els veïns d’aquella zona en 
cas de fortes pluges i  baixada important de la riera quedaven 
aïllats. 
 
En el cas de la Bomba, per tal d’evitar les avingudes d’aigua de la 
riera, el masover, Salvador Travesa, d’acord amb les propietàries 
de la casa, construí una paret de contenció d’aigües a sota can 
Santpare. 
 
La història d’aquesta casa està molt i molt lligada a la supervivència 
econòmica d’una bona part de famílies del poble després de la 
Guerra Civil Espanyola (1936-1939). El fet de poder pouar l’aigua i 
el sistema de pericons, permeté a moltes famílies produir 
excedents d’horta que podien vendre per obtenir diners per a la 
supervivència familiar.  
 
Tot i que les fàbriques començaren a instal·lar-se a Dosrius i 
Canyamars a partir del 1950, moltes famílies encara es guanyaven 
un part del sou de les tasques tradicionals de la pagesia. És a dir, 
combinaven la fàbrica amb el camp, el bosc, la vinya..... 
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La finca on està situada la casa i els camps de la Bomba, fou 
adquirida per la promotora immobiliària Sapporo SL, donat que 
aquesta finca està afectada pel pla urbanístic del municipi i hi està 
prevista la construcció d’habitatges unifamiliars. 

 
Mentre no es desenvolupa el pla urbanístic, encara hi ha alguns 
pagesos, en Mingo de can Paset i l’Anton de can Manel, que 
conreuen la terra i que fan servir l’aigua de la bomba i els pericons 
que la fan arribar a l’hort. La Quimeta de la Bomba, encara n’és la 
masovera i la qui encara fa les funcions de cobraments i 
pagaments de despeses que genera la casa i el pou. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV. 
 
ALSINA, N.; JUBANY, MA.; Una Ullada al passat. Història Gràfica de 
Dosrius, Canyamars i el Far (1900 – 1975). Ajuntament de Dosrius 
1995. 
 
 

Fonts Orals:  
Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
Travesa Pinós, Assumpció (Dosrius, 1949) 
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NÚM. REF. : I.RU.10/029 
 
DENOMINACIÓ : Can Jeroni 
 
Altres denominacions: Can Boba 
  Can Marlot 
  Can Feliu 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat de Jeroni, 1 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Finals segle XIX 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Prop del nucli històric del poble de Dosrius, a l’esquerra de la riera 

de Dosrius i donant l’esquena al carrer Joan Cardona en la zona 
d’eixample anomenada can Boba.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 7b-Edificació aïllada unifamiliar semi intensiu 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Candelaria Molins vda. de Prat. 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ:  
Habitatge unifamiliar aïllat, de planta sensiblement quadrada, amb 
cossos annexes al costat sud, consta de planta baixa i pis. Es 
cobreix amb una teulada a dues vessants, de teula àrab amb el 
carener paral·lel a la façana. La façana principal està composada 
simètricament segons tres eixos verticals de buits que són 
emmarcats. La composició horitzontal queda reforçada per la 
imposta de planta baixa, i la cornisa, on es recolza l’acroteri de 
perfil trencat limitant un frontó, es dedueix que es tracta d’una 
intervenció de mestre d’obres de finals del segle XIX. 
Cal remarcar les reixes de les finestres de planta baixa, i la bassa 
existent en el costat de migdia.  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge rural i d’estiueig 
 Actual: Habitatge  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia i en la situació dins la trama 

urbana de l’eixample. Cal assenyalar la composició ordenada de 
les façanes del cos principal, l’acroteri i les reixes, així com la bassa 
- safareig per sobre del nivell del terra. 

. 
PROPOSTES: Que s’inclogui dins del catàleg. Conservació de la composició de 

les façanes del cos principal i de la bassa. Desmuntatge del cos 
annexa de planta baixa cobert amb fibrociment, i del cos aïllat situat 
al costat nord de la façana principal. 

 
DADES HISTÒRIQUES 

Antigament la masia de can Jeroni, estava ubicada molt a prop de 
l’actual  edifici. Era a les feixes que hi ha per sota de la casa, al 
costat del camí que va paral·lel al torrent de can Cot. Les fonts orals 
han explicat que allà hi va néixer el Sr. Miquel Rigau Nogueras 
(1884-1956). 
 
A finals del segle XIX, es construí l’edifici actual, amb una 
masoveria al costat i una altre habitatge al darrera anomenat can 
Pau d’en Mateu.  
 
Als anys 1940-50, el matrimoni, sense fills, format pel Sr. Dionís 
Boba i la Sra. Joaquima Cabot en foren propietaris i hi vivien quasi 
tot l’any.  
 
En ser la casa tan gran, i com era costum en tot el municipi, a 
l’estiu hi tenien llogaters, que compartien casa amb la sra. Quimeta 
Boba, Hi estiuejaren, sis o set famílies, entre ells, els Srs. Lacalle, 
Fàbregas Casarramona, ... 
 
La Sra. Quimeta era tot un personatge. Dona afable i agradable, 
tenia casa a Mataró, al carrer Argüelles. Allà s’encarregava  
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d’algunes tasques de la Basílica de Santa Maria. Algunes dones de 
Dosrius recorden que el 1950 les va portar a Barcelona pel 
Congrés Eucarístic. 

 
Els masovers foren la família Martorell. Primer en “Minguet de can 
Marlot” i més endavant la seva filla Angelina, que nasqué en 
aquesta casa. Casada amb en Feliu Rovira, també hi feren de 
masovers fins l’any 1975. Allí nasqueren els fills: M. Rosa, Josep, 
Francisco i Pere. 
 
Des de L’any 1971 en són llogaters la família Ramón Ignasi. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  ALSINA, N, JUBANY PINÓS, MA; Una Ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament 
de Dosrius 1995. 

  
 Fonts Orals: IGNASI FERNÁNDEZ, Carme (Mataró, 1939) 

MARTORELL SALA, Àngela (Dosrius, 1925) 
PINÓS ANGLADA, M.Àngels (Dosrius, 1934) 
RIGAU GENSANA, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.R.U.11/030 
 
DENOMINACIÓ : Ca la Guinardona 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer Lluís Moret, 1-3 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Finals del segle XIX o principis del XX. Arquitectura tradicional de línies 

clàssiques. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació entre mitgeres, situada en un dels carrers que conformen el 

casc antic del nucli urbà, amb façana a la carretera que travessa el nucli 
urbà en direcció a Canyamars.  

 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Jaume i Matilde Boix Pujol. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt de dues cases entre mitgeres, actualment un únic 

habitatge. Consten de planta baixa i pis, i es cobreixen amb coberta 
de teula àrab a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana; 
la número 1 acaba amb una senzilla cornisa motllurada, i la número 
3, amb cornisa motllurada i tortugada. La façana de la núm. 1 és 
composada segons tres eixos verticals, el central amb una finestra 
a la planta pis, i els laterals amb finestra en planta baixa i balcó 
superior, aquest limitat per barana de ferro de brèndoles verticals i 
senzills dibuixos geomètrics, una de les finestres de la planta baixa 
també té reixa de ferro de barrots verticals i dibuixos geomètrics. La 
casa núm. 3 presenta dos eixos verticals, el primer marcat per 
l’ampli portal d’arc rebaixat en planta baixa, i pel balcó superior, i el 
segon per dues finestres. El balcó té barana de ferro de brèndoles 
verticals i senzill dibuix geomètric, i la finestra de la planta baixa 
està protegida per una reixa de barrots verticals i horitzontals 
encastada en el parament. Ambdues façanes estan revestides 
d’arrebossat pintat de color blanc, en mal estat de conservació. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Estanc, habitatge.  
 Actual: Habitatge. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo, excepte els revestiments de façanes.  
 
VALORACIÓ: Edifici representatiu de l’arquitectura urbana entre mitgeres de 

finals del segle XIX o principis del XX, que destaca per la 
composició de la façana i els balcons, elements tradicionals de les 
cases de carrer d’aquesta època. 

 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 
 Segons la documentació de què es disposa a l’Arxiu Històric 

Municipal de Dosrius, l’edificació apareix en un plànol del nucli 
antic,  elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com 
en una reproducció d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, 
propietat de la família Fàbregas Rigola, comprada en “El Rastro” de 
Madrid, tot i que hi apareix dibuixada com una masia, amb façana a 
la plaça i sense la construcció que actualment té al costat, la 
façana i la terrassa de la qual donen a la plaça d’Espanya.  

 
Segurament, quan es va construir aquesta darrera casa es va 
reformar ca la Guinardona, obrint finestres i fent l’accés pel carrer 
Lluís Moret. Pel tipus de façana i obertures, tot fa pensar que 
aquesta reforma es devia portar a terme a finals del segle XIX o bé 
a principis del XX, tot i 
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 que no se n’ha trobat l’expedient ni a l’Arxiu Històric ni a 
l’Administratiu de Dosrius. 

 
La casa, amb un aspecte més semblant a l’actual,  també apareix 
en un plànol reproduït a la Geografia General de Catalunya, de 
Cels Gomis, dirigida per Francesc Carreras Candi i publicada pels 
voltants de 1916. 

 
 Segons les fonts orals, la casa sempre l’han vist igual i, pel que fa a 

la façana, no hi recorden reformes.  
 

Era propietat de la família Boix de can Saules, però sembla que a 
finals del segle XIX o principis del XX es va vendre a un important 
comerciant de Dosrius anomenat “El Ràpid”, que hi va obrir un 
estanc (podria ser que hagués estat el Ràpid qui l’hagués 
reformada). Quan aquest s’arruïnà, la casa va passar a ser 
propietat de Pepa Llovera, que vivia a la masia de cal Guinardó, 
per això la casa és coneguda amb el nom de ca la Guinardona. 
 
La Pepa Llovera es va traslladar al poble i va viure a la casa fins 
que va ser força gran; aleshores la van acollir en Pepito de cal 
Músic i la Teresa de cal Rei, que a la mort de la Pepa van heretar 
la casa (can Guinardona) i la va llogar a Loli Mas, ATS del poble, i 
a la seva família. Actualment la casa és propietat dels fills d’aquells, 
en Jaume i la Matilde Boix Pujol, que la tenen llogada a un grup de 
joves.  
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
  

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.R.U.12 / 031 
 
DENOMINACIÓ : Ca la Marina de can Gabarra 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer Lluís Moret, 11 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Finals del segle XIX o principis del XX. Arquitectura tradicional de línies 

clàssiques. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació entre mitgeres, situada en un dels carrers que conformen el 

casc antic del nucli urbà, amb façana a la carretera que travessa el nucli 
urbà en direcció a Canyamars.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Magdalena Colomé Nogueras 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Casa de cós entre mitgeres, de planta baixa i pis; es cobreix amb 

coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener paral·lel a la 
façana. Aquesta és composada segons dos eixos verticals, el 
primer marcat pel portal i el balcó superior, i el segon per dues 
finestres. Els buits de la planta pis estan emmarcats en el terç 
superior per un ressalt i una cornisa, a la manera clàssica. La part 
superior de la façana es corona amb un entaulament que incorpora 
els buits de ventilació del sota coberta, tancats amb una gelosia; la 
cornisa, motllurada, recolza sobre permòdols. El parament està 
revestit d’arrebossat pintat de color blanc. La línia d’imposta del 
forjat, motllurada, recorre la façana i incorpora la llosana del balcó 
del primer pis, la barana del qual és de ferro amb de brèndoles 
verticals i senzills dibuixos geomètrics. 

 
    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge.  
 Actual: Habitatge. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo, amb manca de pintura al parament. 
 
VALORACIÓ: Edifici representatiu de l’arquitectura urbana entre mitgeres de 

finals del segle XIX o principis del XX, que destaca per la 
composició de la façana i el balcó, elements tradicionals de les 
cases de carrer d’aquesta època. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 
 Segons la documentació de què es disposa a l’Arxiu Històric 

Municipal de Dosrius, l’edificació apareix en un plànol del nucli 
antic,  elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com 
en una reproducció d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, 
propietat de la família Fàbregas Rigola, comprada en “El Rastro” de 
Madrid, tot i que sembla que la construcció i la façana són quelcom 
diferents de l’actual.  

 
La casa també apareix en un plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc 
Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916. 

 
 Pel tipus de façana, tot fa pensar que es devia reformar a finals del 

segle XIX o bé a principis del XX, tot i que no s’ha trobat l’expedient 
ni a l’Arxiu Històric ni a l’Administratiu de Dosrius. 
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 Segons les fonts orals, la casa sempre l’han vist igual i, pel que fa a 

la façana, no hi recorden reformes. Era propietat d’en Salvador 
Nogueras de can Gabarra, i havia estat llogada a la família de cal 
Mosquit i l’Hortènsia Rovira, el seu marit Joan Pujol i els seus fills. 

 
 Al maig de 1973, la seva propietària, Marina Nogueras Llovera, que 

va heretar la casa del seu pare, en Salvador Nogueras, va demanar 
llicència d’obres per fer-hi un bany i reformes interiors, segons 
expedient núm. 21/73. Acabades les reformes s’hi va traslladar a 
viure amb la seva família. Per aquest motiu la casa és coneguda 
amb el topònim de la Marina de can Gabarra. 

 
 Quan la Marina Nogueras va morir, la casa la va heretar la seva filla 

Magdalena Colomé Nogueras, que és l’actual propietària i en 
aquests moments la té llogada. 

  
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. C-984 AN 19 (expedient 

d’obres 21/73). 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
  

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.RU.13/032 
 
DENOMINACIÓ : La Casa Vermella 
Altres denominacions: Ca la Malaguenya, L’Estanc, La Llibreria 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer del Marquès de Castelldosrius, 2 - 4 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Principis del segle XX. Arquitectura tradicional de línies clàssiques.  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació entre mitgeres, situada en un dels carrers que conformen el 

casc antic del nucli urbà, amb façana a la carretera que travessa el nucli 
urbà en direcció a Canyamars.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Pere Joan Pibernat i Sabé 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000  
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DESCRIPCIÓ : Casa entre mitgeres, de planta baixa i pis, amb coberta de teula 

àrab a dues vessants, la principal acabada amb una senzilla 
cornisa recolzada en permòdols, amb el carener paral·lel a la 
façana. La façana està composada segons tres eixos, amb buits de 
proporcions verticals; el buit central de la planta baixa és una 
finestra d’arc rebaixat tancada amb reixa de ferro de barrots 
verticals, damunt la qual hi ha un balcó amb la llosa recolzada en 
mènsules i amb barana de ferro forjat. En la planta baixa dels eixos 
laterals hi ha dos portals llindats i, a la planta pis, dues balconeres 
amb barana de peces ceràmiques que formen un dibuix geomètric 
de rombes. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatges, estanc-llibreria, lloguer de vídeos. 
 Actual: Habitatges en desús. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: Edificació ben integrada en la trama viària i el paisatge urbà del 

casc antic, delimitant l’entorn de la plaça d’Espanya 
. 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Aquesta edificació no apareix en cap plànol ni publicació del nucli 

antic, segons la documentació de què es disposa a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius (ni al plànol elaborat per Daniel Sanz el 24 
d’octubre de 1853, ni en una reproducció d’una pintura de Dosrius, 
de 1867-1870, propietat de la família Fàbregas Rigola, comprada 
en “El Rastro” de Madrid, ni en el plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc 
Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916). 

  
Segurament, la casa es va construir a principis del segle XX, tot i 
que no se n’ha trobat l’expedient ni a l’Arxiu Històric ni a 
l’Administratiu de Dosrius. 

 
 Segons les fonts orals, la casa sempre l’han vist igual i, pel que fa a 

la façana, no hi recorden reformes, tret de la persiana que fou 
col·locada en el número 4, en la part que fou destinada a estanc-
llibreria. De tota manera, segons fotografies antigues consultades, 
sembla que la façana estava coronada per una cornisa, tot i que no 
s’observa prou bé, i havia estat pintada d’un color rogenc, per això 
li deien “la Casa Vermella”.  

 
La casa era propietat de Llorenç Boix, igual que les cases veïnes: 
can Toribio, can Llarg i la Bomba del poble. Segons les fonts orals, 
fou venuda a l’avi de can Tòfol aproximadament a mitjan segle XX.  
 
A l’habitatge situat en el núm. 2 hi havia viscut la Tereseta de la 
Casa Vermella i i una família procedent de Màlaga, per això la casa  
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també fou coneguda com Ca la Malaguenya. Des de fa, 
aproximadament, uns 25 anys, la casa està deshabitada. 
 
Pel que fa al núm. 4, hi havia estiuejat Jacint Baucells, casat amb 
Marina Boix (neboda del propietari i germana de Dolors Boix) i la 
família Morros. Quan l’Enric Samsó i la Carme Sabé de can Tòfol 
es van casar, també hi van anar a viure durant una temporada. En 
els darrers anys dels segle XX hi va viure la família Callarisa Ollé, 
procedents de la zona de Tortosa i, des de l’any 1987, hi tenien un 
negoci dedicat a estanc i llibreria. A partir de l’any 2000 aquesta 
família va traslladar el seu negoci al carrer Pau Casals i aleshores 
Manuel Ruiz Morales hi instal·là un negoci de lloguer de pel·lícules 
de vídeo, a nom de VÍDEO CLUB 2001, S.C.P., segons expedient 
d’activitats 4/2000 i llicència del 12.12.2000. Actualment la casa 
també està deshabitada. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Expedients d’activitats 

classificades.   
 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. . C-1575 AV 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
  

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.RU.14/033 
 
DENOMINACIÓ : Cal Senyorito 
Altres denominacions: Ca l’Arteman   
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Maspí, núm. 9 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1952-1953. Llenguatge noucentista 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Matilde Vidal. 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada al migdia del nucli antic, en una reduïda 

zona de ciutat jardí, dins una finca que consta d’una extensa 
plantació de plàtans i en un indret on actualment encara queden 
horts conreats. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 8a.- Edificació aïllada plurifamiliar. Semi Intensiu (400) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ramon Arteman i esposa 
  Josep M. Fraile i Francesca Arteman. 
  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Habitatge unifamiliar aïllat, de tipologia ciutat jardí, de planta 

gairebé quadrada, orientada a ponent. Consta de baixa, pis i golfa. 
Es cobreix amb una teulada a deus vessants, de teula plana, amb 
el carener paral·lel a la façana al carrer, acabada amb ràfec 
perimetral recolzat en bigues volades. Les façanes estan revestides 
d’arrebossat pintat de color blanc. Els buits són verticals, tancats 
amb persianes enrotllables. En la cantonada de la planta baixa hi 
ha el porxo amb els buits d’arc de mig punt. En la planta pis de la 
façana de migdia hi ha una fornícula amb la Mare de Déu de 
Montserrat de terracota.   
 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge  
                       Actual:        Habitatge d’estiueig. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Façanes, regular. 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia dins de la zona, com habitatge 

d’estiueig de llenguatge noucentista. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons consta a l’expedient de l’Arxiu Administratiu de 

l’Ajuntament de Dosrius, la llicència d’obres fou aprovada pel Ple 
de la Corporació, en sessió de data 9 de març de 1952. 

 
 La construcció d’aquesta casa-torre fou encarregada, com a 

primera residència, per una família benestant de Barcelona, 
formada per Matilde Vidal (propietària de la casa) i el seu marit, 
Josep Arenas. 

 
 Segons els plànols que obren a l’expedient, la casa tenia, a la 

planta baixa, un porxo a l’entrada, un ampli menjador-sala d’estar, 
cuina, bany i una habitació per al servei. A la planta superior, 
quatre habitacions, dues d’elles força grans, una amb alcova i un 
bany. 

  
 L’habitatge, que es construí a l’indret anomenat “Can Pericu”, on hi 

havia una petita casa mig enderrocada “can Reguill”, en la qual 
havien viscut el “Xinu i la Xina”, és coneguda amb el topònim de 
“Cal Senyorito”, motiu que va popularitzar la minyona de la família.  

 
 El març de l’any 1955, Matilde Vidal va demanar permís per fer 

unes petites reformes, consistents en canviar el paviment, pintar i 
dividir una habitació. 

 
 Aproximadament pels voltants de l’any 1988, l’habitatge va ser 

adquirit per una nova família, els Arteman-Fraile de Barcelona, que 
són els actuals propietaris i que tenen la casa com a segona 
residència. Els nous propietaris van pintar la casa i van canviar els 

porticons de fusta que hi havia a les finestres per persianes 
enrotllables.  

 
  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius, C-361 i C-362, AN-2. 

  
                     Fonts orals:          ALSINA I BOIX, Joaquim (Dosrius 1925) 
   BOIX I BRUGUERA, Maria (Dosrius 1935).  
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NÚM. REF. : I.RU.15/034 
 
DENOMINACIÓ : Can Roca 
Altres denominacions: Ca la Cinteta 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 5 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement, l’any 1910. Reformes l’any 1986. Llenguatge 

tardomodernista. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Mercè Gordiola Cortils (reformes any 1986). 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada en el primer eixample, a ponent del nucli antic, 

recolzat en la carretera de Llinars, amb característiques de ciutat jardí, i 
alineada amb altres habitatges unifamiliars. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7b.-Edificació aïllada unifamiliar. Semi intensiu (400) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Anna M. Albert Bonamusa  
  Iu Claus Soria 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, de tipologia ciutat jardí, de planta rectangular. Consta de 

planta baixa i pis, es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants 
amb el carener paral·lel a la façana. Les façanes principal i posterior són 
coronades per un acroteri de perfil trencat, amb la part central acabada en 
corba. En la façana principal, a més, destaca la línia d’imposta motllurada 
a nivell de forjat i una cornisa també motllurada que emfasitza l’acroteri. 
Aquesta façana està composada simètricament segons tres eixos de buits 
de proporcions verticals, amb el terç superior emmarcat per un ressalt a 
manera de trencaaigües; els de la planta baixa repeteixen la curvatura de 
l’acroteri i dibuixen unes garlandes, mentre que les finestres del pis 
superior acaben en línia recta. Al centre hi ha el portal d’entrada, amb 
portes de fusta; les finestres estan protegides amb persianes de llibret, 
també de fusta, i les de la planta baixa, a més, amb una reixa de ferro 
forjat. Els paraments exteriors de la casa estan arrebossats i pintats de 
color groguenc, que es cobina amb el color gris de les parts motllurades o 
en ressalt. 

El jardí del davant està precedit per una tanca alineada al carrer, 
formada per un sòcol de paredat coronat per peces ceràmiques de 
color verd i groc, i una reixa de ferro entre pilastres, amb porta de 
dues fulles batents.  

  
 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig 
 Actual: Habitatge de primera residència. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia, com a habitatge d’estiueig de 

llenguatge tardomodernista, i en la seva situació en la trama urbana, tot 
formant un conjunt força unitari amb les cases veïnes: can Fàbregues, 
can Casarramona, el Sindicat i el Centre Parroquial  i can Caselles. 

  
  
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:   
 A l’Arxiu Històric Municipal i a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 

Dosrius no s’han trobat els plànols de construcció d’aquesta casa, tot i 
que a la fitxa cadastral hi consta com a any de construcció el 1910, data 
probable, atès que l’edificació apareix per primera vegada en un plànol 
reproduït a la Geografia General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida 
per Francesc Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916, i que les 
edificacions veïnes, de característiques similars, can Fàbregues i can 
Casarramona, van ser construïdes pels voltants del 1915 i del 1911 
respectivament.  
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La història d’aquesta casa està lligada a l’estiueig a Dosrius. Segons les 
fonts orals hi havia estiuejat Cinta Vilardebó, per això l’habitatge era 
conegut com ca la Cinteta. Posteriorment, Juan Casellas Roca i la seva 
esposa, fabricants de gènere de punt de Canet de Mar, van comprar 
aquesta casa i van passar els estius a Dosrius, per prescripció 
facultativa.  
 
Més endavant, Juan Casellas deixà can Roca perquè hi estiuegessin els 
seus fill i néts, i es féu construir una casa nova, en el mateix carrer, 
coneguda com can Caselles, cap a l’any 1945.  

 
 A finals dels anys quaranta o principis dels cinquanta del segle XX, 

l’habitatge fou adquirit per la família Roca Cuadrada, de Mataró, que va 
estiuejar-hi fins a finals dels anys setanta o principis dels vuitanta, per 
això l’habitatge és conegut amb el topònim de can Roca. 

  
 A mitjans dels vuitanta la casa fou adquirida per Mercè Gordiola Cortils, 

de Barcelona, que hi va fer algunes reformes, segons expedient d’obres 
30/1986 aprovat pel Ple de data 24.04.1986, consistents en: arranjar la 
teulada, el bany, la cuina, canviar un envà i pintar tot l’interior, així com  
repassar l’arrebossat de la façana i pintar-la. Aquesta propietària no hi 
va viure mai, tampoc hi va estiuejar ni la va llogar, tot i que va mantenir 
la casa en perfecte estat de conservació. 

 
L’any 2002, Mercè Gordiola Cortils va vendre l’habitatge als actuals 
propietaris, que hi resideixen tot l’any, Anna M. Albert Bonamusa i Iu 
Claus Soria, segons escriptura de propietat de data 06.11.2002. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-360 AN 2 i C-

1108 AN 22 (expedient 30/1986). 
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 
                                        
                                     Fonts orals: Boix i Bruguera, Maria (Dosrius, 1935) 
   Pinós i Anglada, M. Àngels (Dosrius, 1934) 
   Pinós i Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
   Rigau i Gensana, Jaume (Dosrius, 1921).  
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NÚM. REF. : I.RU.16/035 
 
DENOMINACIÓ : Can Fàbregues 
Altres denominacions: Can Reniu  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 7 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1915 (?)  i  1935 canvi de coberta. Llenguatge noucentista 
AUTOR: Cebrià Maria Sabater, (enginyer de camins, Diputació de Barcelona.) 
  
PROMOTOR : Josep M. Monfort i Gutiérrez (reforma del 1935) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada en el primer eixample situat a ponent del nucli 

antic, recolzat en la carretera de Llinars, amb característiques de ciutat 
jardí, i alineada amb altres habitatges unifamiliars. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 7b-Edificació aïllada unifamiliar semi intensiu 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Miquel Reniu i Tresserras 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Habitatge unifamiliar aïllat, de tipologia ciutat jardí, de planta 

gairebé quadrada. Consta de planta baixa i un pis sotacoberta. Es 
cobreix amb una teulada composta, de teula àrab, acabada amb 
ràfec recolzat en bigues volades. La façana principal està 
composada simètricament segons tres eixos verticals de buits; en 
el central hi ha el portal d’entrada, i un conjunt de tres finestres 
d’arc de mig punt en la planta sotacoberta. Les finestres de la 
planta baixa estan tancades amb persiana de fusta de llibret i 
destaca una jardinera de ceràmica blava a nivell de l’ampit.  
Contigua a la façana principal i alineada al carrer hi ha la tanca per 
on s’accedeix al portal d’entrada de la casa. És un mur-sòcol de 
paredat arrebossat i revestit de ceràmica de colors blanc i blau amb 
dibuix de quadrícula. Entre les pilastres de la tanca hi ha les reixes 
de ferro, una d’elles amb porta de dues fulles batents. En la façana 
posterior, al costat de la riera de Rials. cal destacar el porxo amb 
l’escala i la balustrada  

 
 
 
  
     
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge d’estiueig 
 Actual: Habitatge d’ estiueig, tot i que no hi resideix ningú. 
 
 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 

El revestiment de pintura de la façana està en mal estat de 
conservació 

 
 
 
 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia, com a habitatge d’estiueig de 

llenguatge noucentista, i en la seva situació en la trama urbana, tot 
formant un conjunt força unitari amb les cases veïnes (can Roca, 
can Casarramona, El Sindicat i el Centre Parroquial  i can 
Caselles). 

 
 
 
 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
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DADES HISTÒRIQUES: A l’Arxiu Històric Municipal i a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 

de Dosrius no s’han trobat els plànols de construcció d’aquesta 
casa, tot i que l’actual propietari va manifestar que la casa fou 
construïda pels voltants del 1915. 

 
 Segons documentació consultada a l’Arxiu de la família 

Casarramona, els propietaris del terreny on està construïda 
aquesta casa, l’any 1906, eren Gaspar Vallmitjana Pagés i Catalina 
Buch, atès que la finca veïna de can Casarramona fou segregada 
d’aquesta. 

  
El 2 de juliol de 1935, Josep M. Monfort i Gutiérrez (notari de 
Mataró, que fou qui, acabada la guerra, regalà els sants patrons 
Aciscle i Victòria a la parròquia de Dosrius) va sol·licitar llicència 
d’obres, acompanyant plànol,  per canviar la direcció de la pendent 
de la teulada de la casa de la seva propietat, situada al Carrer de 
Verdaguer, Carretera a Llinars, de manera que la pendent 
recaigués als costats, en lloc de fer-ho a la façana. Segons 
l’esmentat plànol, la casa, un cop acabada la reforma de la coberta 
i fetes les tres finestres d’arc de mig punt a la sotacoberta, va 
presentar la mateixa fesomia actual. 

 
 Acabada la guerra, la casa va ser adquirida per la família 

Fàbregues de Mataró, perdurant el nom d’aquesta família, com a 
topònim de la propietat, fins als nostres dies. 

  
 A la mort de Rosa Maria Fàbregues, heretà la propietat el seu 

marit, Miquel Reniu i Tresserres, que és l’actual propietari. 
 
 Fins fa aproximadament uns 35 anys, a la casa hi va venir a 

estiuejar la família Fàbregues, i temporalment va servir d’habitatge 
per un membre de la família Reniu. Actualment és tancada.  

 
     
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius C-361 AN-2 
  Arxiu de la família Casarramona. 

  
                 Fonts orals:   BOIX I BRUGUERA, Maria (Dosrius, 1935) 
  MASÓ I BOIX, Antoni (Dosrius, 1952) 
  PINÓS I ANGLADA, Joaquima (Dosrius, 1921) 
  RIGAU I GENSANA, Jaume (Dosrius, 1921).  
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NÚM. REF. : I.RU.17/036 
 
DENOMINACIÓ : Can Casarramona 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 9 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1911. Obres i ampliacions el 1943 i el 1986. Llenguatge noucentista. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Santiago Gresa i de Camps 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada en el primer eixample recolzat en la carretera 

de Llinars, amb característiques de ciutat jardí, i alineada amb altres 
habitatges unifamiliars. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 7b-Edificació aïllada unifamiliar semiintensiva. 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Carme Casarramona Oriol. 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Habitatge unifamiliar aïllat, de tipologia ciutat jardí, de planta 
rectangular; consta de planta baixa i un pis sotacoberta, amb sostre 
format per un conjunt de voltes per aresta. Es cobreix amb una 
teulada a quatre vessants, de teula àrab, acabada amb ràfec. Del 
cim de la coberta sobresurt una torre de planta rectangular, de 8 m 
d’alçada, amb coberta de pavelló a quatre vessants; a cada cara 
s’obre una finestra de proporcions horitzontals, damunt de la qual 
es desenvolupa una imposta ressaltada. La façana principal està 
composada simètricament segons tres eixos verticals de buits, que 
són emmarcats per un encintat ressaltat que abasta les dues 
plantes. Els buits estan tancats amb reixes de barrots de tirabuixó.  
Contigua a la façana principal i alineada al carrer hi ha la tanca per 
on s’accedeix al portal d’entrada de la casa, porticat. És un muret 
de poca alçada, construït amb paredat comú, sobre el que 
s’aixequen les pilastres de totxo vist on recolzen les reixes de ferro, 
amb porta de dues fulles batents.   

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig. 
 Actual: Habitatge. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ:  El seu valor rau en la seva tipologia, com a habitatge d’estiueig de 

llenguatge noucentista, i en la seva situació dins la trama urbana, 
tot formant part d’un conjunt força unitari amb les cases veïnes (can 
Roca, can Fàbregues, el Sindicat i el Centre Parroquial i can 
Caselles). Destaca la torre miranda, així com el sostre amb voltes 
per aresta romana de l’interior de l’edifici i el gran pati de darrere de 
la casa. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius i a l’Arxiu Administratiu no 

s’ha trobat documentació de la construcció d’aquesta casa, però la 
família disposa de totes les escriptures de propietat, gràcies a les 
quals s’ha pogut conèixer-ne la història. 

 
 L’any 1906, Gaspar Vallmitjana Pagés i Catalina Buch (propietaris 

del terreny on està situada la casa coneguda actualment com can 
Fàbregues) van segregar i van vendre a Santiago Gresa i de 
Camps un terreny per a la construcció d’una casa, situada a la 
carretera de Dosrius a Llinars del Vallès. 

 
 El 24 de març de 1911, Santiago Gresa i de Camps va fer una 

escriptura de declaració d’obra nova, en la qual s’hi va descriure 
una casa de planta baixa, coberta amb sostre de doble fons, amb 
carcassa de ferro i “bobadilla“,  d’una superfície de 99 metres 
quadrats (9 x 11).  La casa té un pati-jardí. El total de la propietat  
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és d’uns 780 m2 aproximadament i forma part de la partida 
anomenada de la “Vinya de la Quintana”. 

 
El 3 de juny de 1925, el Sr. Santiago Gresa va vendre la propietat 
als germans Mercedes i Luís Clot Colobrán; en l’escriptura de 
propietat s’hi va fer una descripció de la casa que es correspon 
totalment amb l’anterior. La família Clot estiuejava a la casa, però 
durant un temps la van llogar a la família Terés, que posteriorment 
va anar a estiuejar a Canyamars. 

 
 A l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius s’hi ha trobat una 

sol·licitud de llicència d’obres dels germans Clot, de data 30 de 
juliol de 1933, per construir la vorera de davant la casa de la seva 
propietat. 

 
 El 26 de juny de 1943, els germans Clot van vendre la casa a la 

mare de l’actual propietària, Sra. Josefa Oriol i Fábregas, casada 
amb el Sr. Casarramona. La família Casarramona Oriol va fer obres 
a la propietat, consistents en un bany, refer la cuina i una galeria a 
la part del darrere; a més, la van pintar i van fer obres de 
conservació,  atès que estava força malmesa. 

 
 A partir del 14 de setembre de 1987, can Casarramona va passar a 

ser propietat de la Sra. Carme Casarramona i Oriol, filla de 
l’anterior, que l’any 1986, després de cobrir la galeria per ubicar un 
menjador i fer galeries noves, cuina nova, banys i alguna altra 
reforma, van aixecar un pis interior en l’espai de sotacoberta, ja que 
la planta tenia sostres molt alts, amb la finalitat de disposar de més 
espais (un altre bany i més habitacions per als vuit fills que tenen). 
Acabades aquestes obres, la família Casarramona hi va fixar 
definitivament la seva residència, en la qual, des del 1943, havia 
estiuejat. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu particular família Casarramona. 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius, C-361, AN-2 

  
 

                        Fonts orals:        CASARRAMONA Oriol, Carme (1940) 
                                                   PINÓS ANGLADA, M Àngels, (Dosrius 1934) 
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NÚM. REF. : I.RU.18/037 
 
DENOMINACIÓ : Can Casellas 
Altres denominacions:  
 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 19 
 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1945 aprox. Arquitectura noucentista de postguerra 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Juan Casellas Roca 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada en el primer eixample de tipologia ciutat 

jardí, a ponent del nucli antic, recolzada en la carretera de Llinars i 
alineada amb altres habitatges unifamiliars. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7b.-Edificació aïllada unifamiliar.  Semi Intensiu (400) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Juan Casellas Rueda 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular. Consta de semisoterrani, obert al 
jardí mitjançant arcs de mig punt, planta baixa i pis. Es cobreix amb 
una teulada de teula àrab a quatre vessants, acabada amb ràfec 
perimetral de força volada sobre biguetes. La coberta del 
semisoterrani incorpora una terrassa de la planta baixa, limitada 
per una balustrada de peces ceràmiques que es corona amb testos 
en forma de copa. Les façanes estan arrebossades i pintades de 
color blanc. Dues fines impostes reforcen la composició horitzontal 
de les façanes a nivell del forjat i dels ampits de les obertures del 
primer pis. Aquestes, de proporcions horitzontals, són emmarcades 
per peces ceràmiques. 
La tanca exterior, les finestres i la porta principal estan tancades 
amb reixat metàl·lic. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge d’estiueig 
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva tipologia i el llenguatge noucentista, encara 

que tardà, i per la seva situació dins la trama urbana, constituint un 
conjunt amb les cases veïnes (cases Roca, Fàbregues i 
Casarramona). 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

La història d’aquesta casa està lligada a l’estiueig a Dosrius. El 
promotor de l’edificació, Juan Casellas Roca, de Canet de Mar, i la 
seva esposa, per prescripció facultativa van passar els estius a 
Dosrius en una casa del mateix carrer de Mossèn Jacint 
Verdaguer, a can Roca. Va comprar, doncs, aquella casa, que ja 
estava construïda, i hi passaren alguns estius.  
 
Les fonts orals informen que la família Casellas tenien fàbrica de 
gènere de punt a Canet de Mar.  
 
Més endavant, Juan Casellas deixà can Roca perquè hi estiuegés 
els seus fill i néts, i es féu construir una casa nova cap a l’any 1945. 
El mestre d’obres fou Juan Torres. 
 
A l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius hi ha una 
instància de 26 d’octubre de 1946 en la qual D. Juan Casellas 
exposa que: “siendo propietario de un solar sito en este término y lindante 
con la carretera de Mataró a Granollers, Ramal a Llinás, km. 8 H 3, de la que 
me interesa proceder a la construcción de la pared de cerca 
correspondiente...” 
 
Aviat es va vendre la casa de can Roca i, a partir d’aleshores, els 
néts, Misericòrdia, Joan i Joaquima estiuejaren amb els avis a la 
casa nova.  
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En origen era un edifici d’una sola planta de 100 m2, amb cuina, 
sala–menjador, tres habitacions i bany, i amb obertures, actualment 
conservades igual,   força grans i quadrangulars, com ja es 
començava a estilar en les cases més modernes. Més endavant es 
feren ampliacions, com per exemple les terrasses, que per la part 
de sota feien i fan funció de garatge, magatzem, etc., havent estat 
ja fetes amb bigues de formigó.   
 
Al terreny que hi ha al costat de la casa hi havia l’hort. El portaren 
la família Nogueras de can Gavarra i l’Esteve Nogueras de can 
Sant Llop. 
 
L’any 1966, la propietat passà al nét Juan Casellas Rueda, per 
herència. 
 
L’edifici fou reformat l’any 1989, moment en què se li aixecà un pis 
per poder-lo adaptar a les noves necessitats de la família, que 
passà a viure-hi tot l’any. De tota manera es conservà la singularitat 
de la casa.  
 
En aquesta reforma es comprovà que el sostre era fet 
d’encanyissat amb guix i teules a sobre. 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C36 AN2. 
 
 
 Fonts Orals:  

Casellas Rueda, Juan (Canet de Mar, 1944) 
  Oriol Batlle, Roser (Canet de Mar, 1950) 

Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
  Sabé Rovira, Maria (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.RU.19/038 
 
DENOMINACIÓ : Masia de ca la Bonamossa  
Altres denominacions: Can Bonamusa; Masia de ca la Genoveva 
 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ :  Carrer de Pau Casals, 2-4 
  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVI. Arquitectura tradicional de caràcter rural, inclosa dins els 

corrents gòtics i renaixentistes d’aquest període. 
  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Configura el casc antic 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 6a-Edificació continua casc antic 
  Inventari-Càtaleg-17 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Pibernat Sabé, Pere Joan 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici en cantonada i una mitgera, de planta rectangular amb pati a 

davant. Consta de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a 
dues vessants, acabades amb una senzilla imbricació de teula, 
amb el carener perpendicular a la façana principal.  
Les façanes estan revestides de morter de color ocre. Els buits són 
de proporció vertical, emmarcats amb carreus de pedra granítica. 
En la façana principal cal senyalar dues finestres d’arc conopial, 
amb diversos ornaments i flors esculpides; la primera pedra dels 
brancals també és esculpida amb flors, i sota l’ampit s’obre una 
espitllera. La portalada és de carreus de pedra granítica amb arc de 
mig punt adovellat. 
La portalada de la façana lateral, també de pedra i en arc rebaixat, 
procedeix d’una altra masia del cas antic. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge de tipus rural 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. Recentment rehabilitada 
 

VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït i 
el tipus arquitectònic. Un altre valor afegit és la seva situació dins el 
casc antic, delimitant la plaça d’Espanya. És Interessant remarcar 
el pati de davant de la casa, que singularitza l’entorn que l’envolta i 
que caldria preservar juntament amb la casa.   

 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia i el pati del davant. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Les llindes de les finestres del pis superior informen que aquesta 

masia es degué construir al segle XVI.  
 

 
Al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís BONET I GARÍ, editat pel 
Centre Excursionista de Catalunya l’any 1983, es fa una descripció 
de l’edifici: 
 

“Casa situada al centre del poble, al costat de la plaça. És una casa 
petita i humil, just per a un habitatge senzill, per a treballar 
probablement al camp, i dedicat a la gent pagesa. 
Consta únicament de dos cossos perpendiculars a la façana, en cada 
un dels quals, si convé, pot viure una petita família. 
És interessant veure que, en un edifici tan senzill, no s’ha perdut el 
goig de veure aconseguida la tradició arquitectònica de la masia. 
La façana és el més interessant. La part baixa que té el cos de 7,5 x 
5,00 metres és on es fa la vida plena: entrada, sala-cuina i llar de foc, 
aigüera i mobles, menjador i escala per anar al pis. 
El portal rodó i les finestres gòtiques són el millor de la petita casa. 
Les finestres són del tipus conopial, pròpies del segle XVI, amb 
l’espitllera posada entre l’ampit i la clau de la dovella del portal. 
Els habitatges, avui anomenats apartaments, ja fa anys que 
funcionaven”. 
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La primera referència documentada es troba a l’Arxiu Històric Municipal 
de Dosrius, en les Llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1786”, i les posteriors, fins al 1792, recullen el 
nom Bonamusa sota de Fare de Bax, que és la casa veïna. Així, doncs, 
aquest Bonamusa seria un avantpassat d’en Salvador Bonamusa, que 
fou l´últim propietari de la nissaga que hi va viure en el segle XX. 

 
Una altra referència documental de l’edifici és de l’any 1853: un plànols 
cadastrals de Dosrius i Canyamars, que es reprodueixen al llibre Una 
ullada al passat, en el sector anomenat el Veïnat de Dosrius, on apareix 
dibuixat.  
 
Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de cases del 
quinquenni 1860-1865, que es troba a l’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius, en el carrer de Baix de Dosrius, “que comença en la casa 
d’Antoni Bonamusa i acaba en la de Joan Rigola”, hi apareix dues 
vegades el cognom Bonamusa. 
 
El rellotge de sol de la façana, datat el 1873, i la referència gràfica en una  
pintura de 1875, publicada en el llibre Una ullada al passat, donen més 
referències històriques d’aquesta masia. 
 
Així mateix, en la Geografia General de Catalunya editada per Casa 
Editorial Alberto Martín de Barcelona cap el 1916, Cels Gomis, autor del 
text del municipi de Dosrius, aportà un plànol del casc antic de on es veu 
clarament  dibuixada aquesta masia. 
 
Els darrers habitants de la masia foren el matrimoni format per en 
Salvador Bonamusa, en Vador d’en Zomm, i la Genoveva Sogues. Ell 
feia de pagès i tenia una vinya cap a can Llinars, i ella tenia cura de la 
casa i del bestiar domèstic: gallines, conills i cabres. 
 
En Vador era fill de la casa i la seva dona va venir de València a servir en 
una casa. Eren una parella afable, agradable i generosa. Les fonts orals 
recorden que hi anaven a passar hores, a xerrar, a cosir, a ajudar en la 
matança del porc, en la verema, i que gairebé sempre, en sortien amb 
alguna cosa o altra, uns ous, llet de cabra, productes de la vinya... La 
Genoveva cuinava bé i havia tingut a dispesa alguns metges i mestres 
del poble que vivien a prop. També tenien, com era costum aleshores, 
gent a passar l’estiu. 
 
En morir la Genoveva, la casa quedà deshabitada i passà a propietat del 
germà, Joan Sogues. 
 
L’any 1997, en la planta baixa, en l’espai que feia d’entrada, sala i cuina, 
que encara estava tal qual havia quedat desprès de la mort de la 
Genoveva, i en motiu d’una trobada de puntaires, es va demanar permís 
al  propietari per fer-hi una exposició sota el nom de Una masia de 
Dosrius, la vida a la cuina.  Amb molt d’entusiasme per part de la gent de 
Dosrius, que van deixar atuells i estris, es pogué muntar la cuina d’una 
masia, tal com era a principis del segle XX. 
 

L’any 2002,  la casa i el corral (que estava on actualment hi ha un nou 
edifici de pisos al carrer Pau Casals núm. 10-12), foren venuts a l’actual 
propietari, que n’està fent la rehabilitació.  
 
En les obres de rehabilitació s’han fet noves quasi totes les d’obertures 
de la façana lateral que dóna a la plaça Espanya. Les pedres de la porta i 
les finestres procedeixen d’una masia que es va enderrocar al veïnat 
Maspi per fer-hi pisos. Eren de la masia anomenada Hostal Vell, i més 
recentment can Pons. 
 
Atès que l’edifici està inclòs a l’inventari catàleg de les Normes 
Subsidiàries de Dosrius, el projecte de rehabilitació va haver de ser 
aprovat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, abans que l’Ajuntament de Dosrius en donés el permís 
d’obres.  
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BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Centre Excursionista 
de Catalunya 1983. 

 
GOMIS I MESTRE, Cels. Geografia General de Catalunya. Casa 
Editorial Alberto Martín. Barcelona [1916]. Pàg. 316. 
 

 
 Fonts Orals: Sogues Pibernat, Josep ( Dosrius, 1947) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RU. 20/039-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
NÚM. REF. : I.RU. 20/039 
 
DENOMINACIÓ : Can Peret 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Pau Casals, núm. 7 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1912. Arquitectura tradicional de línies clàssiques 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Josep Guinart 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació entre mitgeres, amb pati al davant, al  límit sud del casc   

antic, en un carrer que antigament fou anomenat de Baix i que està 
conformat per cases de dues plantes. 

. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 6a Edificació contínua. Casc antic. 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Promo-Casabella, S.L. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Habitatge plurifamiliar entre mitgeres, de planta rectangular, amb 
pati al davant. Consta de planta baixa i un pis. Es cobreix amb 
coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener paral·lel a la 
façana principal. Aquesta està composada segons tres eixos 
verticals, amb buits de proporcions també verticals; al central de la 
planta baixa hi ha el portal d’entrada a aquesta planta, i al costat 
dret es troba el portal d’entrada al pis, sobre el qual hi ha una 
obertura amb arc rebaixat tancat amb una tarja de ferro forjat, amb 
la data 1912 i les lletres “J” i “G”, que corresponen a Josep Guinart.  
A la planta pis destaca una balconada, que abasta les tres 
obertures i que ocupa la quasi totalitat de l’amplada de la façana. 
Corona la façana una cornisa motllurada. El parament està 
arrebossat i pintat de color blanc.      

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatges 
 Actual: Habitatges en desús 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular. En el moment del lliurament del present inventari, la casa 

ha estat enderrocada. 
 
 
VALORACIÓ: Edifici representatiu de l’arquitectura urbana entre mitgeres de 

principis del segle XX, que destaca per la composició de la façana i 
la balconada, elements tradicionals de les cases de carrer 
d’aquesta època, i pel petit jardí o pati que té al davant, i que és 
continuació del patí de la casa del núm. 5 del mateix carrer. 

  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons la reixa que es troba a sobre la porta d’accés a l’habitatge  

situat al pis, la casa fou construïda l’any 1912 i les inicials del 
propietari eren J G. Sembla que en aquest solar no hi havia cap 
construcció abans d’aquesta data. Almenys no hi consta al plànol 
del casc antic del nucli de Dosrius que es troba a l’Arxiu Històric 
Municipal, el qual va ser elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre 
de 1853.  

 
En un plànol reproduït a la Geografia General de Catalunya, de 
Cels Gomis, dirigida per Francesc Carreras Candi i publicada pels 
voltants de 1916, ja hi apareix la construcció situada al carrer de 
Pau Casals, 7, aleshores carrer del Dr. Robert i, més antigament, 
carrer de Baix. 

 
 Segons l’escriptura de propietat facilitada per  la família Alsina, la 

casa va ser construïda per Josep Guinart el 1912. Tot i que la 
façana principal dóna al carrer Pau Casals, també s’hi pot accedir, 
a ambdós habitatges, pel veïnat Maspí, que és on dóna la part del 
darrere de la construcció. 

 

 El 4 de juliol de 1931, la família Guinart va vendre aquesta propietat 
a Francesc Alsina i Fontseca, que era el propietari de la casa del 
costat, situada al núm. 5 del mateix carrer. 

 
 El 8 d’abril de 1960, en Francesc Alsina va vendre  la propietat a  

Guillem Coderch i Bonada i a la seva esposa Josefa Filbà i 
Roqueta, residents a la masia de can Bosc del Far. 

 
 Mort en Guillem Coderch, va heretar la propietat el seu fill Peret 

Coderch i els fills d’aquest,  Anna i Josep M., que fa un parell o tres 
d’anys que la van vendre a una immobiliària anomenada Promo-
Casabella, S.L. 

 
 Cal destacar que a l’habitatge situat a la planta baixa hi va viure en 

Peret Coderch i la seva família, i que l’habitatge situat en el pis el 
va tenir llogat, durant molts anys, a l’Ajuntament de Dosrius, primer 
com a casa del metge (el Dr. Rodon) i posteriorment com a casa 
del mestre, fins a mitjans dels anys 70. 

 
 Actualment, en els habitatges no hi viu ningú i estan força 

malmesos. 
 
   
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  ALSINA BOIX Neus; JUBANY PINÓS M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius, abril de 1995. 

 
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

   
  Arxiu Històric Municipal de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
  Arxiu particular família Alsina i Boix. 

 
          
                        Fonts orals: 
  Alsina i Boix, Joaquim (Dosrius 1925) 
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NÚM. REF. : I.RU.21/040 
 
DENOMINACIÓ : Can Serra 
Altres denominacions: Villa Lola 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Pujada del Castell, núm. 3 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1935-1936. Deco-racionalista 
 
AUTOR: Miquel Brullet Montmany 
 
PROMOTOR : Miquel Serra Miralpeix 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la part alta del casc antic, en el camí que va 

al Castell, just a sobre la carretera de Canyamars i el safareig d’en 
Mandri. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 7b-Edificació aïllada unifamiliar semi intensiu 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: M. Rosa Serra / Santiago Rubio Serra (fill) 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Habitatge unifamiliar aïllat, de tipologia ciutat jardí, junt al camí de 

cal Rei, de planta poligonal, consta de planta baixa i una o dues 
plantes pis, segons la seva situació en la adaptació a la pendent de 
la parcel·la. Es cobreix amb una de teulada composta, de teula 
àrab, les vessants acabades amb una imposta-imbricació. En la  
composició de les façanes cal senyalar que les façanes estan 
composades segons eixos verticals de buits, i una imposta de totxo 
a sardinell que senyala el nivell del forjat. També cal destacar la 
composició del buits de la planta alta, l’emmarca’t incorpora l’aresta 
de la cantonada més propera a manera de finestra en cantonada.  
En el costat de migdia cal senyalar un porxo protegit amb baranes 
de ferro de llenguatge decó, cobert amb una terrassa limitada per 
una barana massissa. En la façana nord cal senyalar la fina llosa 
de protecció de la porta d’entrada. 

 
 
 
    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig. 
 Actual: Habitatge d’estiueig. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia d’arquitectura decó-

racionalista, de la dècada dels trenta que no ha sofert 
transformacions, i la seva situació aïllada prop del nucli antic per 
sobre la carretera de Canyamars. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: A l’arxiu administratiu de l’Ajuntament de Dosrius hi trobem que amb 

data 4 de desembre de 1934 fou presentada la sol·licitud de llicència 
d’obres i els plànols per a la construcció d’aquesta casa, situada a sobre 
el safareig d’en Mandri, que és d’on s’abastava d’aigua la finca,  nom 
amb el qual es coneixia antigament la propietat on s’edificà la casa-
torre. 

   
 La casa-torre va ser encarregada pel Sr. Miquel Serra, constructor i 

empresari de Mataró i foren els seus treballadors qui la construïren. 
  

 L’habitatge fou edificat per estiuejar-hi la família Serra, que vivia a 
Mataró. A la façana hi trobem pintat: “Villa Lola”, nom de la dona del Sr. 
Serra. 

 
 Des de que es va construir van estiuejar-hi familiars dels Serra, excepte 

durant un parell d’anys, acabada la guerra,  que hi va viure el metge del 
poble,  Sr. Juan  Zamora Pérez de las Vacas, que també havia sigut 
alcalde i cap de la Falange. 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, C-361 AN 
 
 
                     Fonts orals:         Boix i Bruguera, Maria (Dosrius, 1935) 
  Masó i Boix, Antoni (Dosrius, 1952) 
  Pinós i Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
  Rigau i Gensana, Jaume (Dosrius, 1921).  
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NÚM. REF. : I.RU.22/041 
 
DENOMINACIÓ : Masia de cal Sec 
Altres denominacions: Masia de can Rius 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Pujada del Castell, 21 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : segles XVI-XVII. Arquitectura tradicional de caràcter rural, inclosa dins 

els corrents renaixentistes i barrocs d’aquells períodes. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Prop del límit nord del casc antic, per sota la ronda de Francesc Macià, 

rodejada de feixes de conreu; a migdia, enfront de la masia hi ha la casa 
Serra, de llenguatge decó-racionalista. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7b.- Edificació aïllada unifamiliar. Semi Intensiu (400) 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Serra Casabella, Rosa 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de reduïdes dimensions, de planta rectangular, situat 

prop del camí de cal Rei. Consta de planta baixa i pis, i es cobreix 
amb coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. La façana principal, orientada a migdia, 
està composada segons dos eixos verticals descentrats. Les dues 
finestres de la planta pis estan emmarcades amb carreus i ampit de 
pedra; la del costat dret, situada sobre la porta, presenta la llinda 
motllurada, que dóna forma a un arc conopial, i igualment són 
motllurats el brancal de la dreta i l’ampit. A la part interior hi ha un 
festejador, com és habitual en aquesta mena de construccions de  
l’època moderna. Sobre la porta d’accés a la masia hi ha una 
teuladeta de protecció. És manifesta la línia del ràfec de teules, a 
dues vessants, que marca el límit que devia tenir la coberta abans 
de ser sobrealçada amb una remunta damunt la golfa. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge de segona residència 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bona; recentment va ésser restaurada la coberta i s’aprofità per 

aixecar-la, quedant marcada l’antiga coberta en la façana. 
 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes edificacions. Un altre 
valor afegit és la seva implantació  en el territori, al límit del casc 
antic, rodejada per feixes de conreu. 

 
 
PROPOSTES:                  Incloure al catàleg 

 
 

DADES HISTÒRIQUES:  
 
La finestra dreta de la façana indica que aquesta masia s’hauria 
pogut construir als segles XVI-XVII.  
 
La primera referència documentada, però, és de l’any 1853. En un 
plànol cadastral, que es troba a l’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius, hi apareix dibuixada en planta. Així mateix, figura en una 
pintura que reprodueix el poble de Dosrius cap al 1875. Ambdós 
documents estan publicats al llibre Una ullada al passat. 
 
Del segle XX, se sap que la casa era propietat de la família Rius 
(“en Riuets”, en Joan Rius). La família Rius va haver de vendre la 
casa i la propietat per anar-se’n a viure a Santa Elena d’Agell, on 
tenien família. 
 
La masia fou venuda a Miquel Serra Miralpeix, casat amb l’actual 
propietària. En Serra, d’ofici constructor, va comprar aquesta 

propietat i d’altres properes i va fer can Serra (1936) i can Porta, 
cases d’estiueig per a la seva família i altres famílies. 
 

Els masovers de cal Sec, en temps d’en Miquel Serra, foren la família 
anomenada de cal Sec, d’on deriva l’actual topònim de la masia. Eren 
l’àvia, Joaquima Travesa Moné, anomenada la Seca perquè estava molt 
prima, i la seva jove Teresa Boix Massuet amb els fills, Jaume, nascut el 
1913, i Esteve Torres Boix. Aquesta família van anar a cal Sec desprès 
d’haver viscut a dues cases properes a la plaça de l’església de Dosrius, 
ca la Marina i can Pela.  
 
En Jaume Torres Boix i la seva família foren els darrers de la nissaga de 
cal Sec que visqueren en aquesta casa. Allí s’hi quedà desprès de casar-
se amb la Rita Calm Fontseca, de can Net, i hi nasqué la seva filla 
Teresa. S’hi varen estar fins a l’any 1985. 
 
Els masovers de cal Sec vivien de pagès: la terra, el bosc i la vinya. 
Tenien una vinya a sobre el cementiri nou. La vinya d’en Jaumet de cal 
Sec fou una de les últimes de Dosrius. A la casa hi havia cup per fer vi i 
segons documentació familiar, els anys 1958 i 1961 es declarà una collita 
de 300 litres de vi. 
 
Respecte del dipòsit d’aigua que hi ha en el pati o era, el va fer posar el 
propietari, en Serra,  per portar aigua des de la mina d’en Mandri, situada 
a la carretera de Dosrius a Canyamars, per tal de poder tenir aigua 
corrent a la torre que es va construir al costat. 
 
El 1985, en Serra, propietari de la casa, hi va fer obres, aixecà mig metre 
la teulada, va posar bigues noves i enrajolat, i arranjà la cuina. 
 
Des de l’1 de maig de 1986 la casa és llogada a Joan Planas Pascual.  
 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Ajuntament de Dosrius. C-1575 AV. 
 

ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica de 
Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de Dosrius 1995. 

   
 
 Fonts Orals: Planas Pascual, Joan (Dosrius, 1937) 

Torres Calm, Teresa (Dosrius, 1956) 
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NÚM. REF. : I.RU. 23/042 
 
DENOMINACIÓ : Can Vergés i Cal Rei (cases contigües) 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Pujada del Castell, 23 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Finals segle XIX 
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : En la part baixa de la vessant de migdia del turó del Castell, per 

sota la ronda de Francesc Macià. Adossada a cal Rei, amb vistes 
sobre el casc urbà i els horts de la plana de la Bomba, rodejada de 
bosc d’alzines. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 7b- Edificació aïllada unifamiliar, b) semi intensiu (400) 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Can Vergés: Dolors Vergés 
  Cal Rei: Joaquim Mora 
 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt format per dues cases que constitueixen un únic edifici de 

planta rectangular de reduïdes dimensions, amb tres façanes. Pel 
costat de llevant, Can Vergés s’adossa a cal Rei. L’edifici consta de 
planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants, acabades amb una fina imbricació de teula i tortugada i 
baixant a la cantonada. 

 Al davant de l’edifici i mirant cap al nord hi ha un safareig amb un 
dipòsit d’aigua, de tipologia semblant als que hi havia a les eixides 
de les cases entre mitgeres de poblacions més grans. 
Al costat de llevant, separat uns metres, es troba un cos annex de 
planta baixa, amb una porta de fusta que ha patit diverses 
intervencions al llarg dels anys. 

  
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia i habitatge d’estiueig 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
 
VALORACIÓ: Per la seva tipologia, ben conservada, i per la situació dins el 

territori. També són interessants el safareig amb la font, acabat en 
un perfil arrodonit. 

. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

Per davant d’aquestes cases hi passava el camí Ral, en direcció al 
Far i a Canyamars, tot passant pel safareig i la font del Vitxi, a uns 
300 metres de les cases.  
 
Al Vitxi hi havia un safareig i una font molt populars, però 
malauradament van desaparèixer, al igual que el camí Ral, en el 
moment en què s’urbanitzà l’actual avinguda de Francesc Macià.  
 
Aquestes cases eren propietat de dos cosins de Badalona de 
cognom Vergés. 
 
 
Can Vergés: 
 
En Damià Vergés i la seva esposa, Pepeta, eren els propietaris de 
les dues cases. Més endavant passaren a ser propietat de la seva 
filla Dolors. 
 
En una d’aquestes cases hi estiuejaven la família Vergés i a l’altra 
hi havia uns masovers, que s’encarregaven del jardí, dels horts i de  
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vigilar la casa. En foren masovers els de cal Músic, família Boix 
Bellalta, i després la família Garolera, que en marxar deixaren la 
segona casa lliure. Des d’aleshores, aquesta és casa d’estiueig 
d’un fill de la Lola Vergés.  
 
 
Cal Rei: 
 
La Joaquima, vídua del cosí de Damià Vergés, era la propietària de 
cal Rei. Aquesta casa la deixà en herència al seu nebot Miquel 
Vergés, casat amb una pubilla de can Mora de Sant Vicens de 
Montalt. Actualment la casa és propietat per herència del  Sr. 
Joaquim Mora. 
 
A cal Rei mai hi han viscut els propietaris de la casa. Sempre ha 
estat llogada a la família Pujol Rovira. Encara avui en Jaume Boix 
Pujol n’és el masover. 
 
El topònim d’aquesta casa prové del sobrenom que tenia la 
masovera, la Teresa Pujol, de cal Rei, que provenia d’una masia de 
Dosrius anomenada can Nanja, abans dita cal Rei. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 
gràfica de Dosrius, Canyamars i el Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

   
 
 Fonts Orals : Pinós Anglada, Joaquima  ( Dosrius 1921) 
  Pinós Anglada, M. Àngels (Dosrius 1934) 
  Boix Pujol, Jaume  (Dosrius 1952)  
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NÚM. REF. : I.RU.24/043 
 
DENOMINACIÓ : Masia ca l’Albert 
Altres denominacions: can Sala, cal Llamp 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Pujada del Castell, núm. 26 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : segle XVIII 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : A mitja vessant de migdia del turó del Castell, prop de can Jubany, 

per sobre la carretera variant de Canyamars, essent un punt 
dominant del casc urbà i els horts de la plana de la Bomba, 
rodejada de bosc d’alzines. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14b.- Forestal. Vegetació autòctona 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Hereus Esteve Albert i Corp 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Edifici aïllat, de planta rectangular amb un cos central de planta 

baixa i pis, es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants 
amb el carener perpendicular a la façana, acabades amb una 
senzilla cornisa. La façana principal està composada segons tres 
eixos verticals amb buits de proporcions també verticals, amb la 
portalada desplaçada al eix del costat de llevant.  
A ambdós costats del cos principal hi ha dos cossos afegits, el del 
costat de ponent de planta baixa i pis es cobreix amb coberta plana 
limitada per una barana amb gelosia de totxo, el cos de llevant de 
planta baixa es cobreix amb coberta plana i igual barana.  
En la façana hi ha una placa commemorativa ressenyant que en la 
casa d’Esteve Albert, el 18 d’abril de 1946 s’hi celebrà la 1a. 
conferència del Front Nacional de Catalunya. 
Al pati que hi ha davant de la façana s’hi troba un singular exemplar 
de lledoner per les seves proporcions. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge 
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
 
VALORACIÓ: La masia té valor per la seva tipologia i per la composició del cos 

central. Un altre valor afegit és la seva implantació en el medi rural, 
a prop del nucli urbà, com també la seva dimensió social i històrica 
en la història recent de la població. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la casa i el lledoner. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

La primera referència documentada es troba, a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, en les llibretes per  “cobrar lo reial cadastro 
de dosrius y cañamas del primer ters de 1786” i les posteriors fins 
al 1792 on hi consta el nom Sala i Personal Esteva Sala. 
 
A la façana  principal de la masia, sobre la finestra central, hi ha 
pintada la data 1831, que deixaria constància d’una ampliació o 
reforma. 
 
En uns mapes cadastrals de Dosrius i Canyamars, que es troben a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius,  del 24 d’octubre de 1853, 
també hi apareix l’edifici; així com, en una pintura, propietat de la 
família Fàbregas Rigola, que reprodueix el poble de Dosrius a finals 
del segle XIX, aprox. 1875. Ambdós documents estan reproduïts al 
llibre una Ullada al Passat. 
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En la propietat de la casa hi ha l’anomenada font d’en Sala, indret 
on hi havia una mina de captació d’aigua, avui en desús, 
anomenada, mina del rector, que cap a 1940, es va canalitzar per 
portar aigua corrent fins a algunes cases del nucli urbà Dosrius. 
 
A principis dels 1940, la masia fou adquirida pel sr. Miquel Albert i 
la sra. Vicenta Corp, pares d’Esteve, Maria, Antón, Francisca i Joan 
Albert i Corp.  
 
En Miquel Albert, era fill de Dosrius, però hagué de marxar a viure 
a Mataró per poder-se guanyar millor la vida. Per això, en tenir 
ocasió, comprà la propietat de can Sala, per venir-hi a estiuejar. 
Per aquells anys es feren reformes i ampliacions a la casa, que la 
deixaren com està  actualment. 
 
Tot i que la família vivia a Mataró, alguns membres, no sols hi 
estiuejaren sinó que s’hi passaren llargues temporades per motius 
de salut i pel manteniment de les terres, d’on treien productes per a 
l’alimentació quotidiana, en uns temps en que era tant difícil 
sobreviure. 
 
En el llibre El Maresme de Dosrius estant (1014-1921, Esteve 
Albert, parla llargament de la seva casa de Dosrius, en el capítol 
“Casa nova, nou conreu, el millor pa” 
 

  ...... Ara, però, us vull oferir la casa, la casa que no m’he pogut 
acabar de fer i (el que és més trist) en la qual no puc viure tot i 
portar sempre la clau a la butxaca.... una casa a 30 km de 
Barcelona, sobre una vall de les més boniques i plàcides del país, 
amb el seu bosquet de pins i alzines, tres fonts d’aigua mineral per 
el passeig de cada tarda i el cant de les perdius, a punta d’alba, per 
despertador.... Una casa amb electricitat, telèfon, el seu lavabo amb 
banyera llarga i els seus electrodomèstics. 
Us l’ofereixo de cor, com hem fet sempre, allí dalt, un veïnat de 
cases rústegues, on tots vivíem feliços...... 

 
....El veïnat del Castell: No cregueu que es tracti d’un veïnat 
antiquíssim. Al segle divuit no hi havia aquí més casa que la que 
tinc esbalandrada al costat de la meva: una bella masoveria de 
pedra noble, portal rodó i finestres esculturades, que m’hauria fet 
il·lusió de restaurar ..... Aquesta casa enfonsada era una masoveria 
del castell. Els marquesos i els Batlles encara eren propietaris de tot 
això, quan el senyor feudal, després de la Guerra dels Segadors..... 
 
..... Els impostos obligaren el Batlle i el mateix marquès a vendre 
parcel·les esquífides als fadristerns que preferien quedar-se al 
poble, a treballar als forns del vidre, de pega, les rajoleries i les 
pedreres de fer adoquins, que anaven obrint-se.... 

 
... Al segle divuit la misèria feia espavilar la pobra gent ..... de faisó 
que tot el veinat del castell fou obra d’una partida de cerdans 
preufetaires que les enllestiren cuita-corrents, a base de bigues i 
llindars de fusta de pi i de parets d’argila i reble, amb arrebossats de 

sorra i calç. Sense enrajolar ni fonamentar. Per això, abans d’arribar 
a centenàries ja mostraven esquerdes a tot arreu i el riquer deixava 
les bigues com una torradora..... 

 
 
L’any 1946 s’esdevingué un fet molt important en aquesta casa: 
L’Esteve Albert, nacionalista radical, oferí la seva casa pairal de 
Dosrius, ca l’Albert, per tal de poder-hi celebrar la 1a. Conferència 
del FNC, que reuní al voltant d’unes quaranta persones.  
 
Agustí Barrera i Puigvi, en el seu article “Esteve Albert i Corp o la 
fidelitat a la terra”  publicat a la revista Duos Rios explica com 
s’organitzà i desenvolupà l’acte. 
 

.... Antoni Andreu i Abelló i Joan Cornudella s’encarregaren de 
preparar la ponència que sotmetien a l’aprovació del Consell i 
l’elaboració de l’ordre del dia amb els temes a tractar. 
Es considerà que el lloc era ben escollit, pel fet d’estar ben 
comunicat, proper a Barcelona i situat en un indret discret. Per a la 
reunió del Consell Executiu del FNC, escollí el dijous Sant, dia 18 
d’abril de 1946, com a data de la celebració de la primera 
Conferència General del FNC, d’una primera llista d’una quarantena 
de persones, es va estimar que podien anar-hi unes trenta-cinc. 
L’acte començaria al matí, es dinaria allà mateix i es faria de 
manera que tot quedés enllestit pels volts de les cinc de la tarda, i 
que els assistents tornessin als seus llocs d’origen, en grups de sis 
persones, amb un cap de colla responsable del grup, i d’acord amb 
uns itineraris fixats (Cardedeu, Llinars, Mataró, etc.). S’hi 
presentaren con si anessin a fer una costellada. Els uns amb el tren 
que voreja la costa, uns altres per la via interior que travessa 
Granollers, d’altres en autocar. 
Cadascú disposa d’un plànol detallat, horaris, estacions, caminals, 
tot sembla organitzat com una operació militar. 
Arriben en petits grups de dos o tres, emocionats de trobar-se 
plegats, el sarró fornit d’entrepans, el cervell farcit d’idees i 
il·lusions. 
Cap a les nou del matí arribà a Dosrius l’equip de protecció dels 
delegats del Front que se situaren de forma estratègica amb les 
seves armes, per tal d’evitar sorpreses per part de la Guàrdia Civil, 
la policia o elements armats de la Falange. Armats de pistoles i 
metralletes, es situen damunt dels pujols veïns, les seves siluetes 
perfilant-se sobre el cel blau, ofereixen un espectacle teatral que té 
quelcom d’irreal. 
A les onze del matí quedà constituïda l’assemblea, en Manuel Viusà 
entrà a formar part de la mesa, i fou l’encarregat de prendre notes, 
per desprès poder elaborar l’acta de la reunió.... 

 
El 17 de maig de 1998, en motiu dels actes d’homenatge que el 
municipi de Dosrius, reté al Sr. Esteve Albert i Corp, se celebrà un 
acte en commemoració de la celebració de la 1a. Conferència del 
FNC, i es col·locà una placa a la façana principal de la casa. 
 
La placa és obra de la ceramista Berta Julibert i, a més de deixar 
constància de la reunió del FNC, hi ha inscrit el primer vers de 
l’himne de la resistència del Front Nacional de Catalunya, escrit a la 
presó i obra del Sr. Pere Carbonell i Fita. 
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Ressona el clam de la terra afligida, 
Clamors de lluita esquincen l’espai, 
Va deixondint-se la Pàtria oprimida 

Que un poble digne no pot morir mai 
 

La història d’aquesta casa, abans d’ésser propietat de la família 
Albert i Corp, era com la de qualsevol altra masia, però Esteve 
Albert, escriptor , historiador i activista cultura (1914-1995) , imprimí 
una història particular i molt diferent a la masia, la va lligar per 
sempre més, i com diu Agustí Barrera, dins el marc apassionant i 
apassionat de la història de Catalunya dels darrers setanta anys. 
 
Des de l’any 1958, a la masia hi viu la família Jubany Alonso i 
durant força estius, membres de la família Albert i altres famílies hi 
han estiuejat. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186 AV i C-1575 Av. 
 
ALBERT I CORP, ESTEVE. El Maresme de Dosrius Estant (1914-
1921). Mataró 1972. 
 
ALSINA, Neus; JUBANY PINÓS, M,À. Una ullada al passat. Història 
gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament 
de Dosrius 1995. 
 
 
BARRERA PUIGVÍ, AGUSTÍ;  “Esteve Albert i Corp o la fidelitat a la 
terra”. Dous Rios,  monogràfic In memoriam Esteve Albert i Corp. 
Ajuntament de Dosrius Abril 2004. 
 
 

Fonts Orals: 
 
Jubany Boix, Ricardo ( Dosrius, 1924) 
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NÚM. REF. : I.RU.25/044 
 
DENOMINACIÓ : Masia de cal Xino 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Pujada del Castell, s/núm 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XIX 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : La masia s’ubica a mitja vessant de migdia del turó del Castell, prop de 

can Jubany, per sota de la variant que va a Canyamars. És un punt 
dominant del casc urbà i dels horts de la plana de la Bomba, i està 
rodejada de petites feixes de conreu, amb un lledoner al costat. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7b Edificació aïllada Semi intensiu 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Rosa Bosch 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ: Edifici aïllat de planta quadrangular, voltat de jardí. Consta de planta 

baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, 
acabades amb una senzilla imbricació i amb el carener perpendicular a 
la façana. Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc. La 
principal està composada segons tres eixos verticals: al central hi ha la 
porta d’entrada i als laterals, finestres de proporció vertical. 

 
 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge 
 Actual: Habitatge estiueig 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
 
VALORACIÓ:                           Per la seva tipologia i implantació en el casc urbà. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg, el lledoner i els horts i camps de la finca. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: En uns mapes cadastrals de Dosrius i Canyamars, del 24 d’octubre de 

1853, que es conserven a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, hi ha 
constància de l’existència d’aquest edifici. 
 
A principis del segle XX, aquesta petita i senzilla casa era propietat del 
senyor Magret d’Argentona i habitada pels seus masovers: en Joan, la 
Roseta, la seva filla Sion i l’àvia, que vivien del conreu de les terres 
properes a la casa i del bosc.  
 
Desconeixem la data en la qual es va construir la casa, i només tenim 
notícies relacionades amb els seus habitants. L’àvia de cal Xino havia 
ensenyat cançons a l’escriptor Esteve Albert i Corp, que era veí i que 
havia col·laborat en l’obra del cançoner català, recollint cançons 
antigues.  
 
En morir l’últim membre d’aquesta família de masovers, la casa quedà 
en ruïna, fins que el senyor Mach, de Mataró, la va comprar, la va 
restaurar i deixar en el seu estat actual. 
 
El nom actual de la casa ve del fet que l’últim masover, davant les 
dificultats econòmiques de la família, es dedicava a anar de nit a atracar 
el carros que duien queviures de Mataró a Granollers i pel fet d’anar de 
nit se’ls deia els xinos 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
 Escrita:  

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV. 
 
ALSINA, N, JUBANY, MA; “L’Esteve Albert  i la gent del seu poble natal. 
Què en saben, què en pensen.”. Dous Rios,  monogràfic In memoriam 
Esteve Albert i Corp. Ajuntament de Dosrius 2004. 

 
 

 Fonts Orals 
Jubany Boix, Ricardo (Dosrius, 1924) 
Vila Xarrié, Teresa (Argentona, 1928) 

 
 
 

 



 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RU.26/045 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                         Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. Desembre 2005  
 

 
NÚM. REF. : I.RU.26/045 
 
DENOMINACIÓ : Can Gabarra  
Altres denominacions: El Molí i can Gabarra del carrer. 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Rials, núm. 4 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement en el segle XVIII,  amb reformes durant el segle XX. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Família Nogueras Coderch, reformes del segle XX. 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Originàriament, masia situada a ponent del casc antic, al costat de 

la riera de Rials, amb pati a migdia, que actualment és ocupat per 
un centre de jardineria. A la banda oest hi ha una mitgera de planta 
baixa i tres plantes pis d’alçada sense revestir, quedant a la vista la 
paret d’obra ceràmica. 

 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a-Edificació contínua. Casc Antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Família Nogueras Coderch 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Edifici aïllat, de tipologia de masia, situat dins la trama urbana i 
retirat respecte a l’alineació del carrer, amb pati al davant. Consta 
de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants 
acabades amb una imbricació, amb el carener paral·lel a la façana 
principal,. Els paraments estan revestits amb un arrebossat i pintats 
de color blanc. Façana composada segons tres eixos verticals 
d’obertures. Hi ha una tanca de paredat i reixa de ferro alineada al 
carrer. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge 
 Actual: Habitatge i centre de jardineria 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia dins de la zona i dins la trama 

urbana. Un altre valor afegit és la seva situació dins el casc antic. 
És interessant remarcar el pati de davant de la casa, que 
singularitza l’entorn que l’envolta i que caldria preservar juntament 
amb la casa.   

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La primera referència documentada la trobem a l’Arxiu Històric 

Municipal de Dosrius, en una Llibreta per passar a fer una revista 
de terres i vinyes de Dosrius i Canyamars, que data de l’any 1779, 
on s’esmenta “Francisco Nogueras Vinya per las Farreras”. Així 
mateix, apareix el mateix nom i cognom en les llibretes per cobrar 
Lo Reial Catastro de Dosrius y Cañamas, dels anys 1784, 1786 i 
1787. 

 
L’edificació apareix novament en un altre document de l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, un plànol del nucli antic  elaborat per 
Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com en una reproducció 
d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la família 
Fàbregas Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid. 
 
En un registre de retolació de carrers i numeració de cases realitzat 
durant el quinquenni 1860-1865, hi consta, al carrer de l’Església, 
núm. 23, Josep Nogueras com a cap d’un edifici amb 7 habitants, 
tot i que no queda clar que es refereixi a aquest habitatge. 
 
La construcció també apareix en un plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc 
Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916, on consta que el 
carrer que passa per darrere de la masia es deia carrer del Molí. 
 
Segons les fonts orals, la casa s’havia anomenat El Molí, perquè 
els seus propietaris eren els de l’antic Molí, situat davant la masia 

de can Terrades del Molí, tot i que posteriorment passà a ser 
propietat de la família Nogueras. 
 

 Durant el segle XX a la masia, aleshores “El Molí”, hi havia viscut la 
família Jubany Fontseca de can Manel i en Pericu. A principis dels 
anys quaranta, la família Nogueras Llovera, que estaven de 
masovers a can Gabarra de pagès, es van traslladar a la casa de la 
seva propietat situada al centre del poble, i a can Gabarra de pagès 
hi van anar de masovers la família Munné, que fins aleshores 
havien portat la masoveria de can Vallmajor. 

 
 Per aquest motiu, aquesta casa que actualment és coneguda com 

a can Gabarra, durant uns anys va ser coneguda com can Gabarra 
del carrer, perquè s’hi havien traslladat els masovers de la masia 
de can Gabarra de pagès, per això hi ha una duplicitat de topònim. 

 
 Durant anys, la família Nogueras Llovera es va dedicar a la pagesia 

i al bestiar, havent estat una de les vaqueries del poble. 
 
 Des de fa gairebé trenta anys que es dediquen al negoci de 

jardineria. 
 
 Durant el segle XX a l’habitatge s’hi han fet algunes obres de 

reforma i manteniment, a fi de poder tenir unes millors condicions 
d’habitabilitat, com ara canviar la cuina, construir un bany o posar 
calefacció. 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

  
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius.  
 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius.  C-186 AV i C-1575 AV. 
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

 
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

   
                     Fonts orals:           
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 
  Munné Rovira, Rossita (Dosrius 1927) 
 Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.RU.27/046 
     
DENOMINACIÓ : Masia de can Tarau 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius  
LOCALITZACIÓ : Veïnat Ribot, 4 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVI. Arquitectura tradicional de caràcter rural, inclosa dins 

els corrents gòtics i renaixentistes d’aquest període. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana  
 
CONTEXT : A tocar de la carretera d’Argentona a Dosrius, davant la llera de la 

riera de Dosrius. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 5.- Protecció de sistemes   
  Inventari I. 66 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Pibernat Anglada, Francisca 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala 1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, de planta rectangular, format per tres cossos. El 
principal, de planta baixa i pis, es cobreix amb coberta de teula 
àrab a dues vessants, acabades amb imbricació de teula, amb el 
carener perpendicular a la façana principal. Posteriorment 
s’addicionà un cos a la façana posterior amb coberta similar. L’any 
1972, sobre la planta baixa del tercer cos, situat al costat de llevant, 
s’aixecà una planta pis, que es cobreix amb coberta de teula àrab 
d’una sola vessant amb imbricació de teula i totxo. A la façana 
principal destaca la portada d’arc de mig punt de pedra dovellada, i 
la finestra de llevant amb llinda de pedra, on hi ha la inscripció 
d’una creu i IHS 1689.  

 A la cantonada i en un brancal d’una obertura de la façana de 
llevant es troben carreus fins a l’alçada de la planta baixa. Davant 
de la casa hi ha un brocal de pou i un safareig; més allunyat, a la 
banda de ponent, hi ha un altre brocal de pou, força atípic i tancat, 
construït amb obra de fàbrica ceràmica. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït i el tipus 

arquitectònic del cos principal, així com els elements de la portada i 
la finestra. Són també d’interès els dos brocals de pou i el safareig. 

 
PROPOSTES: Inclusió al catàleg i protecció dels brocals de pou i del safareig. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 Segons un capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i Canyamars, 

el mas Tarau de Dosrius era conegut, abans del 1570, com el mas 
Estaper, i abans, com el mas de la Resclosa: “manso resclosa 
postea staper et postea Tarau nominato....”. En aquest mateix 
document consta l’existència d’un molí: “in loco dicto lo moli de qua 
Petrus Tarau possidet”. 

 
Una llinda de finestra de la façana principal, probablement avui 
desplaçada del seu lloc originari, datada del 1689, dóna més 
notícies històriques de la masia. 
 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius s’hi troben referències 
escrites de l’edifici:  

1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 
terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix Pau 
Pibernat i Tarau com a propietari.  

2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix el nom Tarau. 
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3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 
1853, reproduïts en el llibre Una ullada al passat, també 
hi apareix dibuixada la masia.  

 
La història d’aquesta masia, per la seva situació geogràfica, a 
l’entrada del poble i a una alçada i distància concreta de la riera, va 
lligada de forma singular i molt especial a diverses obres públiques 
que es van fer i s’han de fer al municipi de Dosrius: 

1. Quan es va construir la carretera d’Argentona a Dosrius, la 
carretera passà per darrere la casa i la separà del turó al 
qual estava unida. Això es veu clarament perquè la part 
posterior de la casa és soterrada.  

2. Quan es va construir el pont que travessa la riera de Rials, 
lligat a la construcció de la carretera, els hi passà pel mig 
de la propietat. 

3. Quan es van fer les obres per a la canalització de les 
aigües de la riera de Rials per part de la Companyia 
d’Aigües de Barcelona, que donà lloc a: 

“La concessió “Maria” que atorga  els drets de concessió i la 
titularitat d’Aigües de Barcelona sobre la totalitat de l’aigua de 
les lleres de Dos Rius, Canyamás, Alfar i Rials, del terme 
municipal de Dos Rius, data del 8 d’abril de 1882, per temps 
il·limitat. 
La captació de les aigües es realitza a partir de preses 
subterrànies: Batllori, Xullat i Tarau i s’atorgà sense cap 
limitació de cabal” 

Com es pot constatar, una de les preses subterrànies 
prengué el nom de la masia. Concretament la presa o 
barratge, que va des del límit oest de la casa, en 
diagonal, fins a l’edifici de la mina de les aigües. El pou 
que hi ha en el camp de davant de la casa, el construí la 
Companyia d’Aigües de Barcelona i, a canvi, els deixà 
l’aigua sense càrrec per sempre. 
Això fa i ha fet que en algunes ocasions els camps 
s’hagin inundat, pel fet que si no s’obre el barratge i plou 
molt, l’aigua no pot passar i aflora a la superfície. 

4. A la vessant nord del turó de can Tarau i prop de la riera 
de Rials, hi havia un pou de glaç. Precisament per 
aquests indrets és on s’ha projectat la construcció d’una 
variant que conduirà els vehicles per fora del nucli urbà 
de Dosrius. 

 
Aquesta masia sempre ha mantingut el nom de can Tarau i fins 
avui no s’ha perdut, tot i que en un cert moment el cognom Tarau 
desaparegué dels habitants de la casa. El 1570 apareix citada en la 
documentació com a Tarau i el 1779 apareixen els Pibernat Tarau. 
Tot i això, el cognom Pibernat mai ha desplaçat al de Tarau.   
 
L’actual propietària, nascuda el  1916, és Paquita Pibernat 
Anglada, filla de Joan Pibernat Desquens i d’Emília Anglada; els 
seus fills són en Joan i en Josep Sogues, però segueix el nom de 
can Tarau. 
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Les darreres generacions de can Tarau, excepte l’actual i últim, van 
viure sempre de pagès; tenien vinya a can Terrades i al turó de can 
Tarau, situat al darrere de la casa. Tenien cup i feien vi, i també 
tenien  camps de blat i pallers. 
 
Fins a l’any 1976 hi havia bestiar: vaques, cavall amb l’estable dins 
la mateixa casa i porcs. 
 
Per poder extreure l’aigua del pou que hi ha al costat de la casa i 
del safareig, feien servir una sínia amb el cavall.  
 
Una ajuda econòmica per a la masia eren els estiuejants. A can 
Tarau, s’hi havia  arribat a encabir vint-i-cinc persones.  
 
L’any 1972 es feren obres, perquè en Josep Sogues, es va casar i 
es quedà a viure a la masia. Sobre la cort de les vaques, on 
actualment hi ha el garatge, s’hi féu un pis.  
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica 
de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 
 

 
 Fonts Orals: Sogues Pibernat, Josep (Dosrius, 1947). 
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NÚM. REF. : I.R.U.28/047 
 
DENOMINACIÓ : Cal Raio 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Iscle i Santa Victòria, 2  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant els segles XVIII o XIX, amb reformes l’any 1998. 
 
AUTOR: Miquel Vera Tejedor (arquitecte). Reforma 1998. 
 
PROMOTOR : Carme Jo Munné. Reforma 1998 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació amb una mitgera, situada en un dels carrers que conformen el 

centre del casc antic, molt a prop de l’església i de l’Ajuntament Vell. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Carme Jo Munné 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala      1/5.000  
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DESCRIPCIÓ :  El conjunt dels edificis de cal Raio i cal Mosso, fins l’any 1997, 

eren dues construccions independents. La de cal Raio corresponia 
a la vessant de llevant del conjunt, amb entrada a la finca per la 
portalada, reculada respecte al carrer, i accés a la casa per la 
façana oriental. L’edifici consta de planta baixa i pis, es cobreix 
amb coberta de teula àrab a una vessant, acabada amb una 
senzilla imbricació de maó. 

 Les façanes estan revestides d’arrebossat i pintades de blanc.  
En la façana de migdia hi havia una finestra amb brancals de 
carreus i llinda plana esculpida amb dos arcs convexos, recolzada 
en pedres amb forma de quadrant còncau; aquesta finestra, en la 
reforma de l’any 1998, es transformà en una porta 

 
    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia dins la zona i dins la trama 

viària, conformant el carrer de Sant Iscle i Santa Victòria, situat a 
l’entorn de l’església, com un dels centres del casc antic.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 

 La primera referència documentada de l’edificació la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic, 
elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com en una 
reproducció d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la 
família Fàbregas Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid, tot i 
que la casa, segurament, com moltes de les construccions que es 
troben dins de l’antiga sagrera, fou edificada a finals del segle XVIII 
o començaments del XIX.  

 
La construcció també apareix en un plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc 
Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916. 
 
Segons les fonts orals, la casa va ser adquirida,  a la dècada dels 
anys trenta del segle XX, per Antoni Serra Masmiquel, propietari de 
la masia de ca n’Homs de Manyans, per a la seva filla Maria Serra, 
coneguda com la “Maria de cal Raio”, que al casar-se l’hi va donar 
de dot. Aquesta família hi va viure fins a finals del segle XX, en què 
van vendre la propietat a la família Jo Munné, masovers de la 
masia de can Gabarra.Segons documents consultats a l’Arxiu 

Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, amb data 17 de febrer de 
1998, Carme Jo i Munné va demanar llicència d’obres per a la 
reforma de l’habitatge, que li fou concedida per la Comissió de 
Govern de data 07.07.1998, segons expedient 16/1998. 

 
 Amb aquestes obres es va reformar l’interior dels habitatges per 

adequar-los als nivells d’habitabilitat actuals. Les obres van consistir en: 
reparació d’esquerdes, substitució de les bigues de fusta per bigues de 
formigó, canvi d’envans, canvi d’obertures, convertint una finestra en 
porta, fer de nou la cuina i els banys, substitució de fusteries interiors i 
exteriors, així com substitució dels paviments. Les obres comportaren la 
transformació de les cases de cal Mosso i cal Raio en un sòl habitatge 
amb entrada pel carrer i per la finestra transformada en porta. 

 
 Amb data 30 de març de 1998, Carme Jo i Munné va sol·licitar llicència 

d’obres per a l’arranjament de cobertes i façanes, amb la finalitat de  
repicar-les, arrebossar-les i pintar-les. La llicència li fou concedia per la 
Comissió de Govern de data 16.04.1998, segons expedient d’obres 
núm. 40/98. 

 
 Des de l’any 2000, a la casa hi viu en Joan Jo i la seva esposa Rosita 

Munné, que durant més de cinquanta anys van ser els masovers de la 
masia de can Gabarra. 

  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. C-1278 AN25 

(expedient d’obres 16/1998) i C-1287 AN25 (expedient d’obres 
40/1998). 

   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV. 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
 Munné Rovira, Rossita (Dosrius, 1927)  

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.RU.29/048 
 
DENOMINACIÓ : Cal Mosso 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Iscle i Santa Victòria, 4 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement, durant els segles XVIII o XIX, amb reformes l’any 1998. 
 
AUTOR: Miquel Vera Tejedor (arquitecte). Reforma 1998. 
 
PROMOTOR : Carme Jo Munné. Reforma 1998 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació amb una mitgera i en cantonada, situada en un dels carrers 

que conformen el centre del casc antic, molt a prop de l’església i de 
l’Ajuntament Vell. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a - Edificació contínua casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Joan Jo Reche 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : El conjunt dels edificis de cal Mosso i cal Raio, fins l’any 1997, 

eren dues construccions independents. Cal Mosso corresponia a 
la vessant de ponent del conjunt.  
L’edifici consta de planta baixa i pis, es cobreix amb coberta de 
teula àrab a una vessant, acabada amb una senzilla imbricació de 
maó, amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta façana 
està composada segons tres eixos amb buits de proporció vertical 
i amb la porta en l’eix central, amb brancals de carreus de granit. 
En el costat de migdia les obertures no estan alineades 
regularment i, just a la cantonada, hi ha un cos adossat de planta 
baixa, semicilíndric a manera d’absis, cobert amb teula àrab de 
forma radial. Els paraments estan revestits amb arrebossat i 
pintats de blanc. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge  
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia dins la zona i dins la trama 

viària, conformant el carrer de Sant Iscle i Santa Victòria, situat a 
l’entorn de l’església, com un dels centres del casc antic.  

  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

 La primera referència documentada de l’edificació la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en un plànol del nucli antic, 
elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853, així com en una 
reproducció d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la 
família Fàbregas Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid, tot i 
que la casa, segurament, com moltes de les construccions que es 
troben dins de l’antiga sagrera, fou construïda a finals del segle 
XVIII o començaments del XIX, si tenim en compte la morfologia de 
la porta i d’una finestra emmarcades amb brancals de carreus de 
pedra granítica.  

 
La construcció també apareix en un plànol reproduït a la Geografia 
General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc 
Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916. 
 
Segons les fonts orals, a finals del segle XIX, la casa era propietat 
d’en Joan Jubany (masover de can Vallmajor) i la va heretar el seu 
afillat Joan Munné, pare de la Rossita Munné. A la mort d’en Joan 
Munné, la casa va ser heretada per una de les seves filles, l’Annita, 
però aquesta la va vendre a la seva germana Rossita i al seu 
cunyat Joan Jo, actuals propietaris.  
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Durant la major part del segle XX, cal Mosso va estar llogada a la 
Mercè Gensana, que hi va viure amb la seva família, en Joan 
Llaveria, la Llorença Juncos i els seus set fills, fins a mitjans dels 
anys noranta. 
 
Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de 
l’Ajuntament de Dosrius, amb data 17 de febrer de 1998, Carme Jo 
i Munné va demanar llicència d’obres per a la reforma de 
l’habitatge, que li fou concedida per la Comissió de Govern de data 
07.07.1998, segons expedient 16/1998. 

 
 Amb aquestes obres es va reformar l’interior dels habitatges per 

adequar-los als nivells d’habitabilitat actuals. Les obres van 
consistir en: reparació d’esquerdes, substitució de les bigues de 
fusta per bigues de formigó, canvi d’envans, cuina i banys, 
substitució de fusteries interiors i exteriors, així com substitució dels 
paviments. Les obres comportaren la transformació de les cases de 
cal Mosso i cal Raio en un sòl habitatge amb entrada pel carrer i 
per la finestra transformada en porta. 

 
 Amb data 30 de març de 1998, Carme Jo i Munné va sol·licitar 

llicència d’obres per a l’arranjament de cobertes i façanes, amb la 
finalitat de  repicar-les, arrebossar-les i pintar-les. La llicència li fou 
concedia per la Comissió de Govern de data 16.04.1998, segons 
expedient d’obres núm. 40/98. 

 
 Actualment, l’habitatge està llogat.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. C-1278 AN25 

(expedient d’obres 16/1998) i C-1287 AN25 (expedient d’obres 
40/1998). 

   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV. 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

                     Fonts orals:           
 Munné Rovira, Rossita (Dosrius, 1927) 

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921 
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NÚM. REF. : I.RU.30/049 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Vallmajor 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Iscle i Santa Victòria, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant els segles XVI o XVII, sobre restes d’una edificació 

medieval. Modificacions als segles XIX-XX. Arquitectura de tradició 
popular. 

AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la part baixa de la vessant de migdia del 

turó del Castell, prop del nucli antic, actualment dóna nom a una 
urbanització de cases aïllades alineades a la variant de la carretera que 
va a Canyamars. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà.  
 Qualificació: 7b.- Edificació aïllada unifamiliar. Semi Intensiu (400) 
 Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius. (16) 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: FITURBA, S.L. (Promotora immobiliària) 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis, es 

cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener 
paral·lel a la façana principal, acabades amb una treballada imbricació 
de maons i teules. La crugia central està coronada per un acroteri de 
perfil corb que emfasitza l’eix central. La façana principal, orientada a 
migdia, està composada segons cinc eixos verticals; en el central es 
troba la portalada d’arc de mig punt de grosses dovelles de granit, i una 
balconera a la planta pis, protegida per una barana de peces 
ceràmiques. Les finestres d’ambdós costats de la planta baixa estan 
protegides per una treballada reixa de ferro. En el costat dret s’obre una 
porta d’entrada a una dependència destinada a garatge. Totes les 
obertures d’aquesta façana tenen brancals, ampit i llinda de pedra 
granítica ben escairada. Les cantonades estan reforçades amb cadenat 
de carreus, també de granit. Els paraments de l’edifici són arrebossats i 
pintats de color ocre. 

 
 Davant de la façana, recolzat en la cantonada d’un mur de contenció, hi 

ha un mirador de planta rectangular limitat per una balustrada calada de 
peces ceràmiques i amb coberta de teula àrab a quatre vessants que 
recolza en sis columnes de totxo.  

 
Al costat de ponent hi ha un reduït edifici, nomenat cal Mosquit i destinat 
a habitatge dels masovers, de planta rectangular, amb planta baixa i pis, 
i coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener perpendicular a 
la façana, que és arrebossada i pintada.  

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Oficina immobiliària 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: La masia és interessant per la seva situació geogràfica en un lloc 

dominant del nucli antic i per la tipologia de la construcció. Un altre valor 
afegit és que constitueix un referent històric de la urbanització de 
l’entorn. També cal destacar el mirador i la casa dels masovers, “Cal 
Mosquit”. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg: la masia, el mirador i la casa dels masovers. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada del cognom Vallmajor es troba en el 

contracte per a la construcció del temple parroquial de Sant Aciscle i 
Santa Victòria de Dosrius, signat el mes de maig de 1526 pel mestre de 
cases Tomàs Barça i els síndics de la parròquia de Dosrius, entre els 
que hi ha Guillem Vallmaior. 
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 El 8 d’agost de 1565 se signen els capítols per a la fàbrica del 

retaule major de l’església de Sant Aciscle i Santa Victòria de 
Dosrius, entre els síndics i els procuradors de dita parròquia i el 
pintor Joan Baptista. Entre els síndics hi trobem: 

   
 “... Antoni Balle, Joan Arenas, Jaume Vallmajor, Jaume 

Rosselló alias Mir del Camí, pagesos de dita parròchia, 
syndichs y procuradors de la universitat e singulars de la 
dita parròchia de Dorrius, ...” 

 
 Pel que fa a la documentació consultada a l’Arxiu Nacional de 

Catalunya, la masia surt citada en: 
 
  

1. Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 
d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de 
juny de 1570, on consta: “Jaime Vallmajor, Jacobus Balle, 
alias Vallmajor”. 

 
2. Relació de masos del terme de Dosrius i Canyamars, titulada 

Individuació de tots los masos que componen lo terme y 
Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que 
son continuades en lo de capbreu del 1570, on hi consta: 
“Jaume Batlle, alias Vallmajor, mas Vallmajor”. 

 
Una altra referència a la família Vallmajor la trobem a l’església 
parroquial de Sant Aciscle i Santa Victòria de Dosrius, en la làpida 
sepulcral que hi ha en el passadís central, amb la inscripció:  
  

“SAPULTURA DE CASA BALLMAJO Y DELS SEUS 1776” 
 

 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, el mas és 
esmentat: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
diverses vegades citada la Vinya Vallmajor. 

 
2.  En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix el nom Vallmajor. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia.  
 
4. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, que es troba a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en el carrer de l’Església, 
núms. 12 i 20 hi consta Pablo Vallmajor, com a cap de 
dos edificis amb 6 habitants.  
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5. En una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la 
família Fàbregas Rigola, comprada en “El Rastro” de 
Madrid, de la qual n’hi ha una còpia a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, en la qual es pot observar com era 
la masia en aquells anys. 

  
 

Quant a la bibliografia, al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís 
BONET I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 
1983, de la masia es diu: 

  
“Casa situada sobre el petit conjunt del poble, des de la 
qual es pot dominar, amb una vista agradable, el conjunt de 
la vall de la riera d’Argentona, que arriba fins a Canyamars. 
El propietari actual és Jaume Aguilà i Vall, que la comprà 
l’any 1926, i la conserva, guardant i millorant el seu aspecte 
general. La família Vallmajor guarda amb admiració tota la 
documentació i el seu arbre genealògic, en el qual hi ha els 
noms i les dates dels qui la posseïren des de l’any 1016. 
S’ha conservat el nom, que no s’ha perdut ni amb el 
matrimoni de dues pubilles que no volgueren perdre’l. 
Aquesta masia consta de dos edificis: el dels senyors i el 
dels masovers. 
La primera part té cinc cossos: tres de propis de la primitiva 
construcció, i dos més que són d’ampliació. El conjunt té 35 
m. de llarg. L’estructura de la teula la classifica en el grup I. 
Té baixos i pis; a la part central de la façana hi ha un 
element arquitectònic que li dóna caràcter. La distribució 
interior forma les dependències ja sabudes: L’entrada i la 
corresponent a la casa; les altres dues dependències han 
estat deixades i dedicades a la vida del treball de la casa. 
L’altre edifici té tres cossos perpendiculars a la façana 
principal, amb la teulada de frontó per la mateixa façana. 
S’obté un conjunt correcte i pràctic. Els elements 
arquitectònics (el portal rodó, la finestra i les construccions 
de pedra granítica de bon treball i la galeria del cos 
d’ampliació de l’esquerra) li fan guanyar simpatia i bon 
servei per a l’habitatge. 
Entre el mobiliari existent es conserva el llit  isabelí de la 

família. 
Avui, la propietat encara comprèn 200 Ha. Ens consta el 
contracte de la realització d’un retaule de l’església, quan 
eren síndics Jaume Vallmajor i altres pagesos de Dosrius, 
amb el pintor Joan Baptista, de Lisboa, fet l’any 1565 
(Madurell i Marimón, pàgina 178)”. 

 
La família Vallmajor va ser la propietària d’aquesta masia fins a 
principis dels anys vint del segle XX, en què la van vendre a Juan 
Torrejomillo López i aquest, pels voltants de  l’any 1926, la van 
vendre a Jaume Aguilà. 
 
Des d’aquesta data i fins a finals del segle XX,  la masia va ser 
propietat de la família Aguilà que, a la mort de Josep Aguilà Bruix,  
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els seus dos fills i la vídua, la van vendre, juntament amb una part 
de la propietat, a una promotora  immobiliària anomenada PRUL, 
S.A.  
 
La família Vallmajor, juntament amb el marquès de Castelldosrius, 
van ser els propietaris més importants del municipi de Dosrius. De 
la importància d’aquesta família en deixa constància el fet que 
tinguin una sepultura a dins de l’església. 

 
 Segons manifesta Bonet i Garí, la família Vallmajor conserva 

documentació de la propietat des del segle XI. Si tenim en compte 
les característiques constructives i estilístiques de la masia: façana 
amb carreus de pedra granítica a la cantonada, portalada d’entrada 
de pedra amb arc de mig punt adovellat i finestres emmarcades 
amb llinda i brancals de carreus granítics,  s’ha de considerar can 
Vallmajor com un edifici dels segles XVI o XVII, tot i que el seu 
origen és molt més antic i lque és possible que entre els seus murs 
quedin restes de l’edificació anterior, d’època medieval.  

 
 Sembla que la primitiva construcció constava de tres cossos i, 

posteriorment, n’hi foren afegits dos més. 
   
 Si observem els plànols de l’any 1853, la pintura de 1867-1870 i 

algunes fotografies de Dosrius de principis del segle XX, veiem que 
la masia de can Vallmajor formava part de tot un gran conjunt, 
gairebé una fortalesa, situada en un lloc estratègic, ja que està 
edificada a sota el Castell de Dosrius, dominant el poble, amb 
algunes edificacions auxiliars que actualment no existeixen. 

 
 Segons les fonts orals consultades, només recorden que durant el 

segle XX es va construir un pis per als fills a sobre el garatge, on 
abans era el graner. 

 
 Segurament, la família Aguilà, a partir del moment que van comprar 

la propietat, la van anar adaptant a una casa d’estiueig. Per això el 
graner es va convertir primer en garatge i després s’hi afegí un pis 
per als fills, es va construir un mirador, una piscina, un camp de 
tennis, es van fer banys i una nova cuina, i la masia va ser objecte 
d’un manteniment i embelliment constant. 

  
 La propietat de can Vallmajor fou comprada per Jaume Aguilà Vall, 

que era un important fabricant de cotó, l’any 1926. Durant la Guerra 
Civil, el pare Aguilà i el seu fill gran foren assassinats i aleshores 
heretà la propietat l’altre fill, Josep Aguilà Bruix.  

 
 Segons les fonts orals, la família Aguilà estimava molt la propietat i 

van  venir-hi a estiuejar fins a, aproximadament, mitjans o finals 
dels anys setanta, en què van anar a viure a Vilassar de Mar. 

 
 El fills de la família Aguilà Vendrell, juntament amb altres 

estiuejants i gent del poble, van col·laborar en les festes i els 
festivals musicals organitzats en el Centre Parroquial de Dosrius. 
Durant l’estiu s’assajava i a finals d’estiu es feia la representació. 

Un d’aquests festivals fou conegut amb el nom de “Vol i Pot”, que 
es va celebrar des de l’any 1961 fins al 1968. 

 
 Pel que fa als masovers de can Vallmajor, que vivien a la 

masoveria situada al costat de la masia, actualment coneguda com 
“Cal Mosquit”, fins l’any 1942 van ser la família Munné, primer en 
Joan Jubany i després el seu afillat Joan Munné Pinós, pare de la 
Rossita Munné Rovira. L’any 1942, la família Munné van passar a 
ser els masovers de can Gabarra, propietat també de la família 
Aguilà, i a can Vallmajor van anar-hi els de cal Mosquit, en Josep 
Nogueras i la seva família. A la seva mort, van continuar essent els 
masovers en Pepet Nogueras i la Pepita Saurí, que van ser-ho fins 
a l’any 1998, en què en Pepet Nogueras va morir. 
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 A finals del segle XX can Vallmajor va ser venuda a la immobiliària 
Prul, S.A. El Ple de l’Ajuntament de Dosrius de data 8 de novembre 
de 1999 va aprovar el projecte de parcel·lació de la “Unitat 
d’Actuació V bis can Vallmajor”, i el Ple de data 3 de maig del 2000 
va aprovar el projecte d’urbanització. Des d’aleshores, can 
Vallmajor està envoltada de cases unifamiliars i és utilitzada com 
oficina d’informació immobiliària. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV. 
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius (Expedient U.A. V 

bis “Can Vallmajor”). 
 
  Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 

1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570 i a l’ Inventari 167, 1122.3.3: 
Individuació de tots los masos que componen lo terme y Parroquies 
de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son continuades 
en lo de capbreu del 1570. 

  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Centre Excursionista            
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MADURELL MARIMÓN, Josep M.: L’art antic al Maresme. Ed. Caixa    
d’Estalvis Laietana Mataró 1970. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 Fonts orals:   
 
 Munné Rovira, Rossita (Dosrius, 1927) 
 Nogueras Saurí, Joan (Dosrius, 1960) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius 1921) 
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NÚM. REF. : I.RU.31/050 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Net 
Altres denominacions: El Marquesat 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Sant Antoni, 5  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segles XVI-XVII. Arquitectura tradicional de caràcter rural, inclosa dins 

els corrents renaixentistes i barrocs d’aquest període. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : A tocar del carrer d’accés al casc antic pel costat de migdia i al costat de 

l’Ajuntament nou. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació continua. Casc antic 

Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. (2) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Pujol Gensana, Josep 
 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, alineat al carrer. Consta de planta 
baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb 
una fina imposta, amb el carener perpendicular a la façana principal. 
Aquesta, orientada a migdia, és composada segons dos eixos verticals 
d’obertures, un d’ells amb la portada principal, adovellada amb grossos 
carreus de granit que formen un arc de mig punt. Les arestes de la 
façana són reforçades amb un cadenat de carreus de pedra. 
Les finestres, en general, són emmarcades amb llinda i brancals de 
carreus, i ampit sobresortit del pla. Una de les finestres presenta dos 
arcs apuntats esculpits que carreguen sobre els brancals, també 
esculpits, amb tres gruixos de pedra a banda i banda, i amb ampit 
motllurat i festejadors.  
Les façanes estan revestides d’arrebossat. 

   
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ:  

Destaca per la tipologia i pel seu valor arquitectònic. Constitueix un element 
urbà que lliga amb la tradició arquitectònica senyorial del cinc-cents, conservat 
dins l’antiga sagrera de l’església parroquial de Sant Aciscle i Santa Victòria 
de Dosrius. 

 
PROPOSTES:                            

Incloure al catàleg. Protegir també la porta, el picaporta i el forrellat 
originals.  

 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

La llinda pètria d’una finestra de la façana informa que es tracta d’una masia 
dels segles XVI-XVII. En aquest edifici la pedra picada apareix a totes la 
obertures de la casa, tant a la façana principal com a les laterals, i també a les 
arestes.  
 
La masia, al costat de l’església parroquial de Dosrius, fins a 1980 va 
pertànyer als marquesos de Castelldosrius, i també era coneguda com el 
Marquesat. D’aquí podria venir la seva riquesa constructiva. Fonts orals 
expliquen que els marquesos hi feien estades temporals.  
 
El marquesat de Castelldosrius va ésser creat per Carles II el 1690, a favor 
del baró Manuel de Sentmenat Oms de Santa Pau. Anteriorment, els dominis 
del Castell de Dosrius van pertànyer als barons de Dosrius (1476-1690) i 
abans, als Senyors útils de Dosrius (1148-1453). 
 
La primera referència documentada sobre la masia és de l’any 1853, en uns 
plànols cadastrals que es troben a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, on hi  
és dibuixada. També apareix en una pintura feta cap al 1875, propietat de la 
família Fàbregas Rigola. Ambdós documents estan reproduïts en el llibre Una 
ullada al passat. 
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En un document de l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius (Llibre de Registre de 
rotulació de carrers i numeració de cases, durant el quinquenni 1860-1865), 
se cita el carrer de l’Ésglésia, el qual rep aquest títol en aquest mateix any, i 
que comença a la casa de Francisco Teixidó i acaba a la de Joaquima 
Burges. Igualment s’hi al·ludeix al nom de Marqués de Castelldosrius, amb un 
edifici i vuit habitants, que de ben segur correspon a la masia. 
  
En la Geografia General de Catalunya, editada per Casa Editorial Alberto 
Martín a Barcelona cap al 1916, Cels Gomis, autor del text referent al municipi 
de Dosrius, aportà una fotografia on es veu l’església parroquial de Dosrius i 
al seu costat la masia de can Net, amb la teulada derruïda. 
 
En una fotografia reproduïda en el llibre Una ullada al passat, de principis del 
segle XX, la masia ja hi apareix restaurada. 
 
Els darrers masovers que van viure a la masia foren la família Calm Fontseca, 
formada per Joan Calm Travesa i Natividad Fontseca Jubany. Ells hi van anar 
a viure cap al 1940, amb els seus fills Núria, Joaquima i Jordi. La filla gran, 
Rita, no hi va anar perquè precisament hi anaren quan ella es va casar. 
 
En Joan Calm, en Net, era tot un personatge, un home molt de missa, era el 
campaner i era la primera veu dels cantaires de l’església, juntament amb en 
Pere Sabé, en Tòfol.  Les fonts orals informen que, si ells dos no hi eren, a 
l’església, no es cantava. L’any 1905 va ésser un dels fundadors de la 
Germandat del Roser, i també el secretari. Despatxava al Sindicat Agrícola i 
va ser ell que féu posar electricitat a la masia. 
 
Com a terres de cultiu portaven l’hort del rector, al qual havien de donar una 
tercera part de la collita, però també tenien feixes i camps al davant i al costat 
de ponent de la casa. L’era i els pallers estaven ubicats on actualment hi ha  
l’Ajuntament de Dosrius. 
 
El fill d’en Net,  en Jordi, i la seva esposa Àngela Fontseca Martorell, varen 
seguir fent de masovers i allí hi nasqué el seu fill Jordi l’any 1963. En Jordi 
Calm recorda que pagaven una pesseta diària de lloguer, és a dir, tres-centes 
seixanta-cinc pessetes l’any. 
 
L’any 1980 varen haver de marxar, perquè el Marquès de Castelldosrius va 
vendre la casa a Josep Pujol Gensana. 
 
La propietat actual va fer obres de consolidació de la casa i la teulada així 
com un habitatge en el pis superior. La planta baixa està tancada i no s’hi han 
fet reformes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibro registro de la rotulación de calles, y 
numeración de casas de este distrito municipal, durante el quinquenio 1860-
1865 para el movimiento que puede ocurrir en dicho ramo.” 

 
ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica de 
Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de Dosrius 1995. 
 
GOMIS I MESTRE, Cels. Geografia General de Catalunya. Casa Editorial 
Alberto Martín. Barcelona [cap al 1916]. Pàg. 316. 

 
 
 Fonts Orals: Calm Fontseca, Jordi ( Dosrius, 1931) 
  Torres Calm, Teresa (Dosrius, 1956) 
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NÚM. REF. : I.RU.32/051 
 
DENOMINACIÓ : Casa Carmona 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Urbanització Can Valls, parcel·la núm. 5 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1965. Obres d’ampliació, 1974. 
 
AUTOR: Claudi Carmona Sanz, doctor arquitecte (títol per l’ETSAB, 1952). 
 
PROMOTOR : Claudi Carmona Sanz 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la zona baixa del turó de Can Valls i del turó 

del Cucut, per sobre de la carretera de Canyamars i al nord d’una plana 
de conreu, en una reduïda urbanització de tipologia ciutat jardí 
anomenada Can Valls, envoltada de bosc i de camps de conreu. 

 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Claudi Carmona Sanz 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Casa unifamiliar aïllada de perímetre poligonal irregular que es 

desenvolupa  en tres cossos maclats i adaptats al pendent del terreny.  
Els cossos es cobreixen amb coberta de teula àrab a dues, quatre i cinc  
aigües, segons els casos. Al cos situat a migdia destaca un ampli porxo 
a la planta baixa i una terrassa-porxo a la planta pis, protegida per una 
barana de fusta de brèndoles verticals. En la façana de migdia del cos 
situat a segon terme destaca el portam de fusta i vidre que abasta les 
plantes baixa i pis, a manera de tribuna que sobresurt del pla de façana 
(la planta baixa) i de galeria (la planta pis). El tractament de les façanes 
és d’obra vista de color marró. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig. 
 Actual: Habitatge d’estiueig. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ:  El seu valor rau en la singular tipologia com a habitatge d’estiueig 

(formes pentagonals d’alguns ambients), la seva implantació en el 
territori i dins d’una urbanització d’elit i la singular utilització de materials, 
tot formant part d’un conjunt amb algunes de les cases veïnes (Estaun, 
Traveria, Sagué i Herrera). 

 A més, és un habitatge representatiu i un referent de l’arquitectura 
catalana de la dècada dels anys seixanta del segle XX. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 

Dosrius, amb data gener de 1965 Claudio Carmona Sanz va sol·licitar 
llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la 
urbanització de Can Valls. A la memòria que s’acompanya s’especifica 
que les façanes seran una combinació d’obra vista, estucat, paraments 
vidriats i pedra artificial. Segons els plànols, la zona destinada a 
menjador i sala d’estar tindrà la forma d’un pentàgon. 

 
Aquest fou un dels primers habitatges que es va construir a l’esmentada 
urbanització, promoguda pel senyor Fernández i el senyor Bolla, que 
varen adquirir la masia i les terres de Can Valls l’any 1960-1961, per fer 
la urbanització l’any 1964.  
 
El 20 d’abril de 1974, Claudio Carmona Sanz va sol·licitar llicència 
d’obres per a l’ampliació de l’habitatge, que fou expedida per 
l’Ajuntament el dia 4 de maig de 1974, segons expedient núm. 61/1974. 
 
Segons la memòria, aquesta obra va consistir en una ampliació de la 
planta baixa, amb la construcció d’un pentàgon anàleg a l’existent, i en 
l’addició d’un dormitori i un bany en un cos en alçada. S’especifica que 
les obres mantindran els mateixos criteris arquitectònics i materials de la 
part existent, amb la idea de mantenir la unitat del conjunt. La superfície 
de nova planta fou de 104 m2. 

 
Des de la seva construcció fins a avui l’habitatge continua essent 
propietat de la família Carmona. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
   
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius, C-364, AN-2 i C-989 AN 

19 (expedient 61/74). 
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NÚM. REF. : I.RU.33/052 
 
DENOMINACIÓ : Casa Estaun 
Altres denominacions: Casa Iniesta 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Urbanització can Valls, parcel·la núm. 6 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1965.  Ampliació i reformes pels voltants de 1975. 
 
AUTOR: Claudi Carmona Sanz, doctor arquitecte (títol per l’ETSAB, 1952). 
 
PROMOTOR : Pedro Iniesta Garcia 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la zona baixa del turó de Can Valls i del turó 

del Cucut, per sobre de la carretera de Canyamars i al nord d’una plana 
de conreu, en una reduïda urbanització de tipologia ciutat jardí 
anomenada Can Valls, envoltada de bosc i de camps de conreu. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Teresa Morell Mateu. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Casa unifamiliar aïllada desenvolupada en dos cossos de planta 

poligonal irregular, maclats. Un dels cossos consta de planta 
semisoterrània i baixa, l’altre de planta baixa. Es cobreixen amb coberta 
composta de xapa metàl·lica, de color verd, que alhora dóna forma a la 
barbacana i revesteix la part superior dels paraments verticals. Les 
façanes són de totxo manual vist i els tancaments dels buits tenen 
persiana corredissa de lames de pala ample mòbils, de color blanc. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig. 
 Actual: Habitatge d’estiueig. 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ:  El seu valor rau en la tipologia com a habitatge d’estiueig (formes 

pentagonals d’alguns ambients i tipus de coberta), la seva implantació 
en el territori i dins d’una urbanització d’elit i la singular utilització de 
materials, tot formant part d’un conjunt amb algunes de les cases veïnes 
(Carmona, Traveria, Sagué i Herrera). 

 A més, és un habitatge representatiu i un referent de l’arquitectura 
catalana de la dècada dels anys seixanta del segle XX. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 

Dosrius, amb data 2 de març de 1966 Pedro Iniesta Garcia va sol·licitar 
llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la 
urbanització de Can Valls. A la memòria que s’acompanya s’especifica 
que les façanes seran una combinació d’obra vista, estucat, paraments 
vidriats i pedra artificial. Segons els plànols, hi ha dos ambients amb la 
forma geomètrica poligonal. La superfície total de la construcció és de 
121,90 m2 de planta més 40 m2 de porxo. 

 
Aquest fou un dels primers habitatges que es va construir a l’esmentada 
urbanització, promoguda pel senyor Fernández i el senyor Bolla, que 
varen adquirir la masia i les terres de Can Valls l’any 1960-1961, per fer 
la urbanització l’any 1964.  
 
Segons les fonts orals, cap al 1975 l’habitatge fou ampliat i es va 
canviar la coberta, tot i que a l’Arxiu Administratiu no se n’ha trobat 
l’expedient. 
 
Durant la dècada dels vuitanta del segle XX, l’habitatge fou adquirit per 
Clemente Estaun Cebollero, directiu de la Caixa de Catalunya. 
 

 A la mort del Sr. Estaun, l’habitatge va passar a ser propietat de la seva 
muller Teresa Morell Mateu, que consta com a propietària des de l’any 
2002.  

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
   
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius, C-364, AN-2. 
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NÚM. REF. : I.RU.34/053 
 
DENOMINACIÓ : Casa Herrera 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Urbanització can Valls, parcel·la núm. 16 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1979 
 
AUTOR: Bernardino Herrera Sevilla, arquitecte (títol per l’ETSAB, 1958) 
 
PROMOTOR : Bernardino Herrera Sevilla 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la zona baixa del turó de Can Valls i del turó 

del Cucut, per sobre de la carretera de Canyamars i al nord d’una plana 
de conreu, en una reduïda urbanització de tipologia ciutat jardí 
anomenada Can Valls, envoltada de bosc i de camps de conreu. 

 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Erma Balil Lozoya 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Casa unifamiliar aïllada composada de dos cossos de planta baixa 

maclats; el principal, destinat a l’habitatge, és de planta poligonal 
irregular, amb dues de les façanes de perímetre escalonat, i el segon, 
de planta en L, destinat a porxo i habitatge. Es cobreixen amb coberta 
de teula àrab a una vessant, limitada per un acroteri perimetral que 
amaga la teula. Part de les dependències s’obren a l’exterior amb 
finestres en cantonada que incorporen un ampli ampit revestit amb 
rajola ceràmica de la Bisbal, de color groc. Les façanes estan 
arrebossades i pintades de color blanc.   

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig. 
 Actual: Habitatge d’estiueig. 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ:  El seu valor rau en la singular tipologia com a habitatge d’estiueig 

(adaptant-se al desnivell del solar), la seva implantació en el territori i 
dins d’una urbanització d’elit, i la singular utilització de materials, tot 
formant part d’un conjunt amb algunes de les cases veïnes (Estaun, 
Carmona, Traveria i Sagué). 

 A més, és un habitatge representatiu i un referent de l’arquitectura 
catalana de la dècada dels anys setanta del segle XX. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 

Dosrius, amb data 22 de juny de 1979 Bernardino Herrera Sevilla va 
sol·licitar llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat a la urbanització de Can Valls. A la memòria que s’acompanya 
s’especifica que l’habitatge constarà de menjador i sala d’estar, cuina, 
lavabo, rebost, quatre habitacions i bany. Al mateix temps, també es diu 
que l’edifici s’adaptarà al desnivell del solar, desenvolupant-se 
l’habitatge en tres nivells, amb 50 cm de diferència en cadascun d’ells, 
amb forjats inclinats, sobre els quals es construirà la coberta. 

 
 Segons escriptura de data 12 de gener de 1999, l’habitatge fou adquirit 
per  Irma Balil, actual propietària. 

 
  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius, C-1028, AN-20 

(expedient 82/79) 
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NÚM. REF. : I.RU.35/054 
 
DENOMINACIÓ : Casa Sagué 
Altres denominacions: Casa Pujol 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Urbanització Can Valls, parcel·la núm. 9 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1968 (habitatge). 1984 (construcció de garatge) 
  
AUTOR: Claudi Carmona Sanz, doctor arquitecte (habitatge), amb títol per 

l’ETSAB de 1952 
 Llorenç Campdepadrós Cebrià, arquitecte (garatge), amb títol de 1984 
 
PROMOTOR : Josep M. Pujol Artigas (habitatge) 
 Joan Ramon Sagué Beiret (garatge) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la zona baixa del turó de Can Valls i del turó 

del Cucut, per sobre de la carretera de Canyamars i al nord d’una plana 
de conreu, en una reduïda urbanització de tipologia ciutat jardí 
anomenada Can Valls, envoltada de bosc i de camps de conreu. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Joan Ramon Sagué Beiret 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Casa unifamiliar aïllada de planta poligonal, composada per tres cossos 
maclats, d’una i dues plantes d’alçada. Es cobreixen amb coberta 
composta de teula àrab. Les façanes són de totxo manual vist i estan 
coronades per un ràfec de formigó. Els buits estan tancats amb 
persianes colisses de fusta.  

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig. 
 Actual: Habitatge d’estiueig. 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ:  El seu valor rau en la singular tipologia com a habitatge d’estiueig 

(formes geomètriques d’alguns ambients), la seva implantació en el 
territori i dins d’una urbanització d’elit, i la singular utilització de 
materials, tot formant part d’un conjunt amb algunes de les cases veïnes 
(Estaun, Carmona, Traveria, i Herrera). 

 A més, és un habitatge representatiu i un referent de l’arquitectura 
catalana de la dècada dels anys seixanta del segle XX. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 

Dosrius, amb data 30 de març de 1968 Josep M. Pujol Artigas va 
sol·licitar llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat a la urbanització de Can Valls, d’una superfície de 214,05 m2.  La 
Corporació municipal en va concedir la llicència el 4 d’abril de 1968. 

 
Aquest fou un dels primers habitatges que es van construir a 
l’esmentada urbanització, promoguda pel senyor Fernández i el senyor 
Bolla, que varen adquirir la masia i les terres de can Valls l’any 1960-
1961, per fer la urbanització l’any 1964.  
 
A principis dels anys 80 l’habitatge va ser adquirit per Joan Ramon 
Sagué Beiret. 
 
El 30 d’abril de 1984, Joan Ramon Sagué Beiret va sol·licitar llicència 
d’obres per a la construcció d’un garatge, que fou aprovada per 
l’Ajuntament Ple el dia 25 d’octubre de 1984, segons expedient núm. 
105/1984. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
   
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius, C-886, AN-17  i C-1059 

AN 21 (expedient 105/84). 
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NÚM. REF. : I.RU.36/055 
 
DENOMINACIÓ : Casa Traveria 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Urbanització Can Valls, parcel·la núm. 24 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1969 
 
AUTOR: Pons – Barbosa (arquitectes) 
 (Alfons Pons Bofill i Francesc Albert Barbosa Baro, titulats per 

l’ETSAB el 1963) 
PROMOTOR : Martín Traveria Sala 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la zona baixa del turó de Can Valls i del 

turó del Cucut, per sobre de la carretera de Canyamars i al nord 
d’una plana de conreu, en una reduïda urbanització de tipologia 
ciutat jardí anomenada Can Valls, envoltada de bosc i de camps de 
conreu. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Martín Traveria Sala 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Casa unifamiliar aïllada de planta poligonal, composta de tres cossos 

maclats i units per una gelosia ceràmica. Els cossos es desenvolupen 
en planta baixa i es cobreixen amb coberta a quatre aigües composta 
de pissarra, acabada amb un ràfec-acroteri de formigó que amaga la 
coberta, amb forats per on desguassa l’aigua de pluja. Les façanes són 
de totxo vist col·locat a trencajunt i els buits es tanquen amb persiana 
enrotllable de color blanc. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig. 
 Actual: Habitatge d’estiueig. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ:  El seu valor rau en la singular tipologia com a habitatge d’estiueig (una 

part de l’habitatge té una forma hexagonal), la seva implantació en el 
territori i dins d’una urbanització d’elit i la singular utilització de materials, 
tot formant part d’un conjunt amb algunes de les cases veïnes 
(Carmona, Estaun, Sagué i Herrera). 

 A més, és un habitatge representatiu i un referent de l’arquitectura 
catalana de la dècada dels anys seixanta del segle XX. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 

Dosrius, amb data 24 de gener de 1969, Martín Traveria Sala va 
sol·licitar llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat a la urbanització de Can Valls. La Corporació municipal va 
concedir l’esmentada llicència en sessió de data 6 de febrer de 1969. 

 
 Segons els plànols que s’acompanyen, la construcció té una superfície 

total de 282,88 m2 i una part de l’habitatge té una forma geomètrica 
hexagonal. 

 
Aquest fou un dels primers habitatges que es van construir a 
l’esmentada urbanització, promoguda pels senyors Fernández i Bolla, 
que varen adquirir la masia i les terres de Can Valls l’any 1960-1961, 
per fer la urbanització l’any 1964.  

 
 

Des de la seva construcció fins a avui, l’habitatge continua essent 
propietat de la família Traveria. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. Expedient de 
llicència d’obres  núm. 1/1969 C-900 AN 17 
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NÚM. REF. : I.RU.37/056 
 
DENOMINACIÓ : La Rectoria Vella 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Antoni, núm. 5 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVII, amb modificacions a finals del segle 

XX. Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Mn. Artur Bosch (modificacions de finals del segle XX). 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació entre mitgeres, situada en el centre del casc antic, al costat 

de  l’església. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà. 
 Qualificació:  6a.- Edificació contínua. Casc Antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Bisbat de Barcelona. 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici entre mitgeres de planta rectangular, alineat al carrer. 
Consta de planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab 
a dues vessants acabades amb una senzilla imbricació, amb el 
carener paral·lel a la façana. La façana principal és composada 
segons tres eixos verticals d’obertures emmarcades amb brancals 
de carreus i llinda monolítica de granit; un quart eix està marcat per 
una finestra lateral, en planta pis, amb perfil arrebossat. En la 
planta pis del costat de llevant hi ha un pas cobert que connecta 
amb l’església. 

 La finca està voltada d’un alt mur de tanca de paredat comú sense 
arrebossar, que delimita l’espai de l’hort, l’era i el safareig. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge. 

 Actual: Habitatge. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Per la seva tipologia, composició i emplaçament dins el casc antic, 

formant part de l’antiga sagrera. Cal destacar el safareig, l’era i 
l’hort que hi ha darrere la Rectoria Vella. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg l’edifici, el safareig, l’era i l’hort de la Rectoria. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

Tot i que la primera referència documentada de la Rectoria Vella la  
trobem a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en uns plànols 
cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853 i en una pintura de 
Dosrius, de 1867-1870, propietat de la família Fàbregas Rigola, 
comprada en “El Rastro” de Madrid i on apareix dibuixada 
l’edificació, segurament la Rectoria Vella fou construïda durant els 
segles XVI o XVII (com molts dels edificis de l’antiga sagrera); cal 
tenir en compte que l’actual església de Sant Aciscle i Santa Victòria 
fou edificada entre 1526 i 1532, i que la casa rectoral no devia trigar 
gaire en ser construïda al seu entorn. 

 
L’edifici fou destinat a rectoria fins que entre 1943 i 1948 es construí 
la Rectoria Nova, adossada a l’església de Sant Aciscle i Santa 
Victòria de Dosrius. 

 
Segons les fonts orals, durant el segle XX hi van viure els rectors 
següents: 

 
• Mossèn Josep Molera  (fou el capellà que va fer construir la 

capella del Santíssim, 1914-1916).  
• Mn. Joan Manau 
• Mn. Enric Xicola (1933-1935) 
• Mn. Rafael Prats (1935-1936) 
• Mn. Lluís Marquès (1939-1943) 
• Mn. Manel Torrents (1943-1949). Fou el capellà que va fer 

construir la Rectoria Nova. 
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A partir de 1948 els rectors de la parròquia van passar a viure a la   
Rectoria Nova: Mn. Jaume Arcarons (1949-1955), Mn. Joan Nonell 
(1955-1959) i Mn. Artur Bosch (1959 fins a avui). 
 
Pel que fa a l’hort de la Rectoria Vella, aquest va ser conreat per en 
Net, en Melcior Fontseca i la família d’en Joan del Rei i l’Hortènsia, 
que juntament amb els seus fills van ser els masovers que van anar a 
viure a la casa rectoral vella quan la nova va estar finalitzada, essent 
rector de la parròquia Mn. Jaume Arcarons (1949-1955). Actualment, 
l’hort de la rectoria el conrea Jaume Rigau Gensana. Formant part 
d’aquest hort ens hi trobem el safareig per regar les terres i per 
rentar, així com  l’era, que estan en força bon estat de conservació. 

  
 Les activitats que s’han portat a terme en aquest edifici han estat 

moltes i diverses: primer doctrina, després catequesi, campionats de 
ping-pong (anys trenta del segle XX), cultura femenina (ensenyaven 
les dones a cosir) assaig de caramelles, reunions i altres activitats 
socials i culturals. 

 
 Als anys 1987-1988, arran d’unes obres de reforma de l’Ajuntament, 

aquest va traslladar la seva seu a la Rectoria Vella. 
 
 A principis del segle XXI, entre 2001-2004, amb motiu de les obres 

de reforma i ampliació del Consultori Mèdic de Dosrius, les 
dependències del consultori mèdic van ser traslladades a la Rectoria 
Vella.  

 
 Segons les fonts orals, no recorden que a la Rectoria Vella s’hi 

haguessin fet obres, tret de la reconstrucció del Pont que uneix la 
Rectoria amb l’església, atès que va ser enderrocat durant la Guerra 
Civil Espanyola (1936-1939), i la reforma interior i consolidació 
exterior que es va fer a finals del segle XX. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575.  
 
   ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 

Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

   
                     Fonts orals:        
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius 1925)     
 Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.RU.38/057 
 
DENOMINACIÓ : Can Roqueta 
Altres denominacions: Ca la Rossi i la Mati; Restaurant “El Clàssic” 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Llop, núm. 12 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1931 (aproximadament). Modificacions interiors, 2002. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Daniel Pilona 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura  residencial urbana. 
  
CONTEXT : Edificació aïllada situada en el límit sud del casc antic, en un dels 

carrers d’unió d’aquest amb l’eixample. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a. Edificació contínua. Casc antic. 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Joan Roselló Picañol  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala        1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Casa unifamiliar aïllada de planta rectangular, alineada al carrer. 

Consta de dos cossos de planta baixa, el principal es cobreix amb 
coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana. Les façanes són arrebossades i pintades 
de color blanc; la principal és composada segons tres eixos de 
proporció vertical: els dos laterals, amb finestres protegides per 
reixes de ferro de barrots verticals integrades en el pla de façana, i 
el central, amb el portal d’entrada. En l’eix dels tres buits destaquen 
els forats circulars de ventilació del sota coberta, que segueixen el 
pendent del capcer. Aquest es remarca per una fina cornisa i un 
reduït acroteri, coronat al centre per una antefixa curvilínia. El cos 
lateral es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, amb 
el carener paral·lel a la façana i acabant amb una cornisa 
motllurada que enllaça amb la del cos principal; té dos buits de 
proporció vertical, la porta actualment tapiada i una finestra 
protegida amb reixa de ferro, igual a les del cos principal.    
 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge. 
                       Actual:        Restaurant 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva situació i integració dins el casc antic i 

en el fet que no ha sofert gairebé transformacions externes des de 
la seva construcció. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 
 No s’ha trobat l’expedient de construcció d’aquesta edificació ni a l’Arxiu 

Històric Municipal ni a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
 La construcció tampoc no apareix en un plànol del casc antic del nucli 

de Dosrius, que es troba a l’Arxiu Històric Municipal, el qual va ser 
elaborat per Daniel Sanz el 24 d’octubre de 1853; ni en una fotocòpia 
d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la família Fàbregas 
Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid, de la qual hi ha una còpia a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius; ni en un plànol reproduït a la 
Geografia General de Catalunya, de Cels Gomis, dirigida per Francesc 
Carreras Candi i publicada pels voltants de 1916. 

 
Segons les fonts orals, la casa fou construïda a principis de la dècada 
de 1930 per Daniel Pilona, d’origen italià, que va treballar de picapedrer 
a Dosrius, i que al cap d’uns anys d’haver acabat la construcció va 
desaparèixer del poble, junt amb els seus fills, per problemes familiars. 

Daniel Pilona, fora d’hores de feina i a poc a poc, es va construir una 
casa d’una única planta i molt senzilla. Es tracta, doncs, d’una 
autoconstrucció, erigida en el seu moment sense la llicència d’obres 
pertinent.    

 
 Al llarg dels anys, l’habitatge ha estat ocupat per diverses famílies: en 

Joan Pujol i l’Hortènsia Rovira amb els seus fills, en Jaume Boix “en 
Roqueta” i la Mercè de can Ribot amb els seus fills, la família Gil 
Márquez amb les seves dues filles, la Rossi i la Mati i alguna altra 
família que hi va viure durant no massa anys. 

  
 El 30 de setembre del 2002, M. Carmen Conde Flores va demanar 

llicència a l’Ajuntament per a l’establiment d’una activitat, consistent en 
bar-restaurant, segons expedient núm. 17/2002, llicència que li fou 
concedida per la Comissió de Govern de data 25.11.2002. 

 
 Amb data 9 d’octubre de 2002, la mateixa persona va demanar permís 

per realitzar-hi unes obres, consistents en una reforma interior de 
l’habitatge: enderroc de parets, construcció de lavabos, supressió de 
barreres arquitectòniques, enrajolat del terra, construcció d’una barra, 
cuina, etc. La Comissió de Govern de data 25.11.2002 va atorgar 
l’esmentada llicència, segons expedient 178/2002. 

 
 Per tant, des de finals de l’any 2002, l’habitatge ha passat a tenir un nou 

ús que és el de bar-restaurant. 
 
 El topònim més antic amb el qual és coneguda la casa és “Can 

Roqueta”. Els posteriors es deuen als noms amb els quals eren 
conegudes algunes de les persones que l’habitaven. Actualment és 
coneguda com “El Clàssic”, que és el nom del restaurant. 

 
 L’habitatge és propietat de la família Roselló Picañol, de la masia de ca 

l’Arenys, que també és propietària de tota la part dreta del carrer de 
Sant Llop. 

  
 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Expedient d’obres 

178/2002 i expedient d’activitats 17/2002. 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 
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  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida per 
Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto Martín. Barcelona 
[cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
  

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
 Roselló Picañol, Joan (Dosrius, 1963) 
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NÚM. REF. : I.RU.39/058 
 
DENOMINACIÓ : Casa Flo 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Camí de la Creueta, núm. 3 (Veïnat Padró) 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Entre 1910 i 1915. Llenguatge noucentista. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Família Flo 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada situada a la zona de creixement de ciutat jardí, del 

primer terç del segle XX, al nord del nucli antic i al costat de les 
cases Recoder i Raventós. S’ubica al vessant de migdia del turó 
del Cucut, rodejada de bosc d’alzines i molt a prop de la masia de 
can Galzeran. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 7b-Edificació aïllada unifamiliar semi intensiu 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Hereus de Francesc Flo i Guardiola 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Habitatge unifamiliar aïllat, de tipologia de ciutat jardí, de planta 
sensiblement rectangular, amb tres crugies. Consta de planta baixa 
i pis. Es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, 
acabades en una potent barbacana recolzada sobre bigues i 
tornapuntes. A la façana principal, orientada a migdia, hi ha un 
porxo que abasta dues crugies, i una galeria tancada en la tercera. 
En aquesta galeria hi ha una finestra que s’obre al porxo, formada 
per un arc de perfil escalonat i clau de maó disposat a plec de 
llibre, amb el timpà està artísticament decorat; el buit està protegit 
per una treballada reixa de ferro de barrots verticals. Del porxo cal 
destacar una mena d’escut de terracota situat al carcanyol central, 
que forma una cara femenina en relleu voltada de rocalles, i, en el 
massís de façana, entre dos buits, un singular mural de peces de 
ceràmica, que pren la forma de tríptic o retaule.  
El porxo i la galeria estan coberts per una terrassa plana, limitada 
per una barana de ferro de brèndoles verticals, intercalada entre 
pilars d’obra. Les façanes estan revestides d’arrebossat, pintat de 
color blanc. 
De l’interior cal destacar l’escala a la catalana, de planta 
rectangular, situada en la crugia central, i la treballada barana de 
fusta al llarg de l’escala i dels replans. També són interessants els 
paviments de mosaic hidràulic de les estances, en forma de catifa i 
amb varietat de motius vegetals, florals i geomètrics.  

   
 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la tipologia, com a habitatge d’estiueig 

representatiu del llenguatge noucentista, pels revestiments 
ceràmics del porxo, l’element escultòric de terracota, els paviments 
de mosaic hidràulic i per la seva situació dins el territori, constituint 
un conjunt unitari amb les cases veïnes de les famílies Recoder i 
Raventós, situades en un entorn paisatgístic que també cal protegir 
(tant el camí per accedir-hi, com tot el conjunt d’alzines i altre 
vegetació de l’entorn). 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
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DADES HISTÒRIQUES: La història d’aquesta construcció es remunta cap als voltants del 1910, 

en què Josep Prats, propietari de can Galzeran de Canyamars i del 
terreny on actualment hi ha les cases Flo, Recoder i Raventós, va 
regalar a aquestes tres famílies, amigues seves,  unes parcel·les per 
poder-se construir una casa d’estiueig, en el paratge anomenat “Parc 
Galzeran”. Les tres cases foren edificades entre 1910 i 1915. Durant 
molts anys, aquestes tres famílies, més la del Sr. Prats, que pertanyien 
a l’alta societat barcelonina, celebraren grans festes i trobades a 
Canyamars, de les quals es van fer ressò les revistes de societat de 
l’època. 

 
 Tot i que ni a l’Arxiu Històric Municipal ni a l’Arxiu Administratiu de 

l’Ajuntament de Dosrius, s’hi ha trobat l’expedient i els plànols de 
construcció d’aquesta casa, segons els propietaris actuals, la família  
Recoder i la família Prats de can Galzeran, la casa va ser construïda per 
la família Flo i l’habitatge no ha canviat mai de propietaris, atès que ha 
anat passant de pares a fills. 

 
 Segons la senyora Flo, la família del seu marit sempre ha volgut 

mantenir la casa en el seu estat original, tret d’algunes modificacions en 
el bany o la cuina que afavoreixen el benestar i les necessitats actuals. 

 
 Pel que fa al paviment de mosaic hidràulic, aquest fou fabricat a 

l’empresa que va ser propietat d’aquesta família i que segons el quadre 
que hi ha a l’habitatge,  es deia “Mosaicos hidráulicos ORSOLA SOLA Y 
CIA. Barcelona. Plaza Universidad, 5. 

 
 
 
 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
Arxiu Històric Municipal de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 

 
          
                        Fonts orals: 
 
  Arnó i Teijón, Jaume (1951) 
  Flo (família): Mare i filla. 
  Miralles Roldós, Francina  (1932) 
  Prats i Trian, Ricard. (1937) 
            Recoder Clavell, Lluís   (1919)  
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NÚM. REF. : I.RU.40/059 
 
DENOMINACIÓ : Casa Recoder 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Camí de la Creueta, núm.  5 (Veïnat Padró). 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Entre 1910 – 1915. Obres i ampliacions: porxo (1954), i ampliació i 

porxo part posterior (1956). Llenguatge noucentista. 
  
AUTOR: Ampliació de 1956: Salvador Travesa Bonamusa, aparellador municipal 
 
PROMOTOR : Cruz Lahoz (construcció original) 
 Alberto Lahoz (porxos i ampliació, 1954-1956). 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada situada a la zona de creixement de ciutat jardí del 

primer terç del segle XX, al nord del nucli antic, entre les cases Flo i 
Raventós, a la vessant de migdia del turó del Cucut, rodejada de 
bosc d’alzines i molt a prop de la masia de can Galzeran. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 7b-Edificació aïllada unifamiliar semi intensiu 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Lluís Recoder Clavell 
  Francina Miralles Roldós  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Habitatge unifamiliar aïllat, de tipologia ciutat jardí, de planta 
rectangular, amb tres crugies. Consta de planta baixa i pis. La 
coberta és a quatre vents, de teula àrab, acabada amb ràfec recolzat 
en bigues volades o modillons. La façana principal, orientada a 
migdia, està composada simètricament segons tres eixos verticals de 
buits, de proporcions també verticals, tancats amb persianes de fusta 
de llibret mòbil pintades. Davant té un porxo de tres crugies, enlairat 
sis graons respecte d’una plataforma pavimentada, i es cobreix amb 
coberta plana, recolzada en pilars que es perllonguen i que 
s’incorporen a la barana de tancament de la terrassa de la planta pis. 
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc.  

  
 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia, com a habitatge d’estiueig 

representatiu del llenguatge  noucentista, i per la seva situació dins 
el territori, formant part d’un conjunt força unitari amb les cases 
veïnes de les famílies Flo i Raventós, situades en un entorn 
paisatgístic que cal protegir (tant el camí per accedir-hi, com tot el 
conjunt d’alzines i altre vegetació del voltant, sobretot l’alzina de 
davant de la casa). 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: La història d’aquesta construcció es remunta cap als voltants del 

1910, en què Josep Prats, propietari de can Galzeran de 
Canyamars i del terreny on actualment hi ha les cases Flo, 
Raventós i Recoder, va regalar a ambdues famílies i a la del Sr. 
Lahoz, que eren amics seus,  unes parcel·les de terra per poder-se 
construir una casa d’estiueig, en el paratge anomenat “Parc 
Galzeran”. Les tres cases foren edificades entre 1910 i 1915. 
Durant molts anys, aquests personatges, que pertanyien a l’alta 
societat barcelonina, celebraren festes i trobades a Canyamars, de 
les quals es van fer ressò les revistes de societat de l’època. 

 
 Tot i que no s’han trobat l’expedient i els plànols de la casa 

Recoder (ni a l’Arxiu Històric Municipal ni a l’Arxiu Administratiu de 
l’Ajuntament de Dosrius), segons els propietaris actuals i la família 
Prats de can Galzeran, el Sr. Cruz Lahoz va ser qui la va fer 
edificar. A la seva mort va heretar la propietat el seu fill, Alberto 
Lahoz Martel, a qui, segons documents obrants a l’Arxiu 
Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, se li va concedir llicència 
per a la construcció d’un porxo d’una superfície de 34,95 m2, 
adossat a la façana principal de la casa, d’acord amb els plànols 

que es troben a l’expedient, aprovat en sessió de data 5 de 
setembre de 1954. 

 
 El 16 d’abril de 1956, Alberto Lahoz va demanar, novament, 

llicència municipal per ampliar la torre, concretament per a la 
reforma i nova construcció d’un porxo i d’una sala d’estar a la part 
posterior de l’edificació. Aquesta ampliació corresponia a una 
superfície d’uns 54 m2. 

 
 L’any 1970, Alberto Lahoz, que no tenia fills, va vendre la seva 

propietat a Lluís Recoder i a la seva esposa, Francina Miralles, que 
són els actuals propietaris. Aquesta família ha anat mantenint la 
casa tal com la van comprar, sense fer-hi cap ampliació, però 
reformant la cuina i el bany i el tancament que la separa de les 
cases veïnes. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

  
Arxiu Històric Municipal de l’Ajuntament de Dosrius. 
Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-362. AN-2. 

          
                        Fonts orals: 
  ARNÓ I TEIJÓN, Jaume  (1951) 
  MIRALLES ROLDÓS, Francina  (1932) 
  PRATS TRIAN, Ricard  (1937) 
            RECODER CLAVELL, Lluís   (1919)  
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NÚM. REF. : I.RU.41/060 
 
DENOMINACIÓ : Casa Raventós 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Camí de la Creueta, núm.  7 (Veïnat Padró) 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Entre 1910 – 1915. Llenguatge noucentista. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Lluís Raventós 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la zona de creixement de ciutat jardí del 

primer terç de segle XX, al nord del nucli antic, a llevant i a ponent 
de les cases Flo i Recoder, al vessant de migdia del turó del Cucut, 
rodejada de bosc d’alzines i al costat de la masia de can Galzeran. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 7b-Edificació aïllada unifamiliar semi intensiu 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep i Purificació  Piera i Pibernat 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Habitatge unifamiliar aïllat, de tipologia ciutat jardí, de planta 
rectangular, amb tres crugies. Consta de planta baixa i pis. Es 
cobreix amb una teulada a dues vessants, de teula àrab, acabada 
amb ràfec recolzat en bigues volades. La façana principal, 
orientada a migdia, està composada simètricament segons tres 
eixos verticals de buits tancats amb persianes de fusta de llibret 
mòbil pintades. A cada costat del portal, situat en l’eix central, té un 
porxo amb coberta de teula àrab d’una vessant, recolzada en 
quatre pilars. El portal d’entrada està emfasitzat per un ràfec de 
reduïdes proporcions, que protegeix un plafó ceràmic dedicat a la 
Mare de Déu de Montserrat. Les façanes estan arrebossades i 
pintades de color blanc.  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge d’estiueig 
 Actual: Habitatge en desús 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en la seva tipologia, com a habitatge d’estiueig 

representatiu del llenguatge noucentista, i per la seva situació dins 
el territori, formant part d’un conjunt força unitari amb les cases 
veïnes de les famílies Flo i Recoder, situades en un entorn 
paisatgístic que cal protegir (tant el camí per accedir-hi, com tot el 
conjunt d’alzines i altre vegetació de l’entorn). 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: La història d’aquesta construcció es remunta cap als voltants del 

1910, en què Josep Prats, propietari de can Galzeran de 
Canyamars i del terreny on actualment hi ha les cases Flo, Recoder 
i Raventós, va regalar a aquestes tres famílies, amigues seves, 
unes parcel·les de terra per poder-se construir una casa d’estiueig, 
en el paratge anomenat “Parc Galzeran”. Les tres cases foren 
edificades entre 1910 i 1915. Durant molts anys, aquests 
personatges, que pertanyien a l’alta societat barcelonina, 
celebraren festes i trobades a Canyamars, de les quals es van fer 
ressò les revistes de societat de l’època. 

 
 Tot i que ni a l’Arxiu Històric Municipal, ni a l’Arxiu Administratiu de 

l’Ajuntament de Dosrius, s’hi ha trobat l’expedient i els plànols de 
construcció d’aquesta casa, segons els propietaris de les cases 
veïnes, can Recoder i can Galzeran, Lluís Raventós va ser qui la va 
fer edificar. A la seva mort va heretar la propietat la seva esposa, 
Montse Piera i Flo, que al no tenir fills la va deixar al seu germà, 
Manuel Piera i Flo. 

 
 Actualment, la casa Raventós és propietat dels germans Josep i 

Pura Piera (fills de l’anterior). El Sr. Josep Piera és metge i des de 
fa molt temps viu a Donostia i, per tant, la casa, d’uns quants anys 
ençà,  està en desús i presenta un cert estat d’abandonament. 
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NÚM. REF. : I.RU.42/061 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Canyamars 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Urbanització Can Canyamars  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XV. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la part nord del nucli de Canyamars, 

incorporada dins la trama urbana de la urbanització que porta el 
mateix nom i, per tant, envoltada de noves construccions. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
                Qualificació:             7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius. (18)  
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Antoni Estevadeordal Botta 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000   
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DESCRIPCIÓ : Atès que no s’ha pogut entrar a la masia per fer fotos, ens remetem 

a la descripció que va fer Lluís Bonet Garí al seu llibre Les Masies 
del Maresme, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 
1983: 
  

“Aquesta masia està situada al poble, prop del lloc 
d’arribada de la carretera de Dosrius. La casa queda 
tancada pel pati, on s’entra per dos portals. 

 
Podem creure que l’home que ferí de punyalada al rei 
Ferran II era d’aquesta família i casa. Això ocorregué a 
l’estada d’aquell rei a Barcelona, a finals del segle XV. La 
casa està aïllada i es conserva exteriorment igual des de la 
seva construcció. 

 
Té un portal amb llinda recta, sota una finestra pròpia del 
segle XVII; les finestres del pis són gòtiques, del tipus 
tradicional, de finals del segle XVI al XVII. 

 
La finestra central, més florejada, té el traçat conopial, de 
llinda partida pel mig. 

 
Els angles de la casa estan reforçats amb els clàssics 
carreus de pedra. 

 
Actualment, el seu interior està dedicat a habitatges 
independents, de lloguer”.  

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

d’edificacions, tot i que a la dècada de 1960 es realitzaren 
modificacions de l’interior i de les façanes. Un altre valor afegit és 
un fet històric, l’atemptat perpetrat per Joan de Canyamàs contra 
Ferran II (el Catòlic) i, al mateix temps, que es podria tractar de les 
primeres masies que va haver-hi a Canyamars, atès que tant el 
nucli com la masia tenen el mateix nom.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

El 7 de desembre de 1492, el pagès remença Joan de Canyamàs 
va intentar assassinar Ferran II (el Catòlic) a Barcelona. 
L’assassinat fou això, un intent, atès que el remença va fallar, tot i 
que el va ferir, ja que els cronistes de l’època expliquen que el 
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monarca va arribar a perdre la consciència i es va témer per la seva 
vida. Joan de Canyamàs fou titllat de boig i va ser condemnat a 
patir suplici fins a la mort. Es desconeix si en Joan de Canyamàs es 
deia així perquè era d’aquesta casa, o perquè era del veïnat o se’n 
deia de cognom. 
 
La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya i data del 1570, concretament en: 

 
1.  Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 

d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de 
juny de 1570,  on consten Salvador Canyamas i Bartolomé 
Canyamas,  “Manso Canyamas” 

 
2. La masia surt citada, novament, en una relació de masos del 

terme de Dosrius i Canyamars, titulada Individuació de tots 
los masos que componen lo terme y Parroquies de Dosrius y 
Canyamas ab las casas y terras que son continuades en lo de 
capbreu del 1570, on apareixen novament Salvador i 
Bartomeu Canyamars, tot i que en “Salvador “Alias Rogent”, 
confessa tot lo mas Rogent de Canyamars” i en Bartomeu 
Canyamars el mas Canyamars. 

 
3. En una relació titulada Noms dels masos en què es 

composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes 
estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus,  hi apareix novament el 
Mas Canyamas ab ses terras. 

 
En el fons documental de la família Gel i Amat, Llista per cobrar en 
lo terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament 
de los soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. Hi consta 
Casa Cañamás. 

 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat en: 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  Boix 
lo jove de [...] per la vinya de canyamas. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix el nom Canamas. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 10 Sot de l’Arca, també hi 
apareix dibuixada la masia.  

 
4. En un Libro registro de la rotulación de calles y 

numeración de casas de este distrito municipal, durante 
el quinquenio de 1860 – 1865,.... en el Veïnat de 
l’Església de Canyamars, hi consta Teresa Fradera amb 

un edifici, set habitants i número de carrer 11. Aquesta 
masia va pertànyer a la propietat de can Llibre de Pagès, 
que era de la família Fradera. 

 
 
Segons informen les fonts orals, en el segle XX aquesta masia era 
propietat de la família Fradera, la qual tenia moltes propietats en el 
municipi de Dosrius, com ara: can Llibre de pagès, can Llibre del 
carrer, algunes cases del carrer Major de Canyamars, can Valls i 
can Guitart, a més de molt terreny rústic. 
 
Quan la família Fradera hagué de vendre la propietat per 
problemes econòmics, la comprà Emilio Albó Franquesa i Francisca 
Jubany Font  i fou propietat d’ells fins que el 10 de desembre de 
1962 ho adquirí Antoni Estevadeordal Carrera i Trinidad Botta 
Muntané, pares de l’actual propietari. 
 
Els darrers masovers, fent de pagès que visqueren a can 
Canyamas, foren en Josep Prat i la Teresa Civera. Ho foren quan 
els propietaris eren en Fradera i l’Albó. 
 
El 1960 es van fer unes reformes considerables, sobretot  a 
l’interior, on s’hi construïren cinc habitatges.  
 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
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NÚM. REF. : I.RU.43/062 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la masia de can Feliu 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Urbanització de Can Canyamars, en una zona verda situada a ponent 

de can Sus. 
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Ruïnes situades a sota la vessant nord de la Plana de can Sus, a la 

riba esquerra del torrent de can Guinardó, al nord del nucli de 
Canyamars, en una zona verda de propietat municipal del costat de 
ponent de la urbanització de Can Canyamars, envoltada de bosc i  
de noves construccions. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
                 Qualificació: 3.- Zones verdes: Parcs i jardins urbans  
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
 

 

 
 

 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RU.43/062 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
DESCRIPCIÓ : Ruïnes d’un edifici rural, del qual només resten dempeus alguns 

panys de murs perimètrics i interiors i el marc d’una finestra de 
carreus i llinda, tot emmascarat per arbusts i enfiladisses. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes  
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Enrunada la coberta i part dels murs 
 
VALORACIÓ: Es tracta de les ruïnes d’una antiga masia, que podrien ser  

consolidades com element patrimonial de la urbanització.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

Aquesta masia va lligada als Nogueras, cognom dels darrers habitants. 
Així, prenent aquest cognom com a punt de partida, les primeres 
referències documentades, a Canyamars, se’n troben a l’Arrxiu Històric 
Municipal de Dosrius: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
Jordi Borra .... per las pessas dels germans Nogueras. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix Antich Nogueras, situat en la 
llista darrera de Galseran i davant de Joan Sastra. No es 
pot afirmar que aquest Nogueras fos el de can Feliu, però 
sí que es pot dir que hi havia propietaris Nogueras pels 
barals de l’església de Canyamars, com ara els de can 
Lleuger i can Ponarius. Es desconeix, però, si antigament 
eren de la mateixa nissaga. 

 
3. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-1865, que es 
troba a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en el Veïnat 
de la Plana de Canyamars hi ha un Domingo Nogueras,  
amb un edifici, vuit habitants i número de carrer 10.  

 
Segons informen les fonts orals, a finals del segle XIX hi visqué la 
Maria dels Polls, casada amb un Nogueras. Aquesta dona enviudà 
molt jove amb una filla, Rosa Nogueras Abril. La Maria era molt 
coneguda perquè es dedicava a la cria i venda de polls, tant per la 
gent del poble com pels mercats de Mataró i possiblement 
Granollers. 
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En casar-se Rosa Nogueras Abril amb un fill de can Ponarius, de 
cognom, també, Nogueras, tant la mare com la filla hi anaren a 
viure a can Ponarius i per tant, semblaria que elles haurien estat les 
darreres habitants de can Feliu, a principis del segle XX, donat que 
totes les fonts orals consultades expliquen que sempre han vista la 
casa en ruïnes.  
 
Aquesta masia, a principis del segle XX, era propietat de Epifanio 
Rovira Pujol. Es desconeix, però, si can Feliu havia estat 
anteriorment propietat d’una família de cognom Nogueras i si 
posteriorment passà a la família Rovira.  
 
Possiblement l’any 1966, aquestes ruïnes, juntament amb la resta 
de la propietat que tenia Epifanio Rovira a la partida de Canyamars 
anomenada la Plana, foren venudes a Antonio Estavadeordal 
Carrera i Trinidad Botta Muntané, promotors de la Ubanització Can 
Canyamars.  
 
El 13 de desembre de 1988, en una Escriptura Pública signada 
davant de notari, que es féu entre l’Ajuntament de Dosrius i Antonio 
Estevadeordal Carrera i Trinidad Botta Muntané, per l’acceptació 
de zones verdes de la urbanització de Can Canyamars, les ruïnes 
de can Feliu passaren a ésser propietat de l’Ajuntament de Dosrius, 
com a zona verda. 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV. 
 
  Arxiu Administratiu ’Ajuntament de Dosrius. Inventari de béns 

municipals. 
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 
 Fonts orals: Nogueras Puig, M. Rosa (1947) 

Sentis Rovira, Roser (1930) 
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NÚM. REF. : I.RU.44/063 
 
DENOMINACIÓ : Masia de cal Pegaire 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Urbanització Can Canyamars, núm. 20 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a sobre la plana de can Sus, a la part nord 

del nucli de Canyamars, dins l’àmbit d’una urbanització amb tipologia 
de ciutat jardí, envoltada de noves construccions. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà. 
 Qualificació:  7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat dins una parcel·la de la urbanització de Can Canyamars, 

de planta rectangular i amb dos cossos de planta baixa adossats a la 
façana posterior. El cos principal consta de planta baixa i pis, i es 
cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants de diferent 
longitud, acabades amb una fina imbricació de teula. La façana 
principal està arrebossada i pintada de color blanc, els buits estan 
emmarcats amb carreus i llinda plana de pedra granítica. Les 
finestres estan tancades amb reixa de ferro. 
Els portals estan tancats amb portes metàl·liques de llibret fixes, i 
també cal senyalar una desafortunada vorera de peces de marbre de 
diversos colors.  
Darrere la casa es troba un petit conjunt d’alzines entorn d’una 
agrupació de “boles” de pedra granítica similar al pedregar de Can 
Sus. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 

 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent en 
el medi rural i el fet de ser una fita arquitectònica dins la urbanització. 
Cal destacar el conjunt de pedres granítiques de grans proporcions 
que envolten la casa, així com el conjunt d’alzines, que caldria 
conservar. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

 
La primera referència documental es troba a l’Arxiu Històric Municipal 
de Dosrius, en uns plànols cadastrals del 24 d’octubre de 1853; al 
plànol núm. 11, “Canyamars. El Veïnat”, hi ha dibuixada aquesta 
masia. 

 
Durant el segle XX, la masia era propietat d’Epifanio Rovira Pujol que, 
segons les fonts orals, hi va fer unes obres de millora. També es diu 
que durant les actuacions dels maquis a Catalunya, entre el 1943 i el 
1953, a cal Pegaire n’hi hagueren d’allotjats. 
 
L’’any 1966, aquesta masia, juntament amb una porció de terreny i 
les ruïnes de can Feliu, fou venuda a Antonio Estevadeordal Carrera i 
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Trinidad Botta Muntané, promotors de la Urbanització Can 
Canyamars.  
 
El 13 de desembre de 1988, en una Escriptura Pública signada 
davant de notari, que es féu entre l’Ajuntament de Dosrius i Antonio 
Estevadeordal Carrera i Trinidad Botta Muntané, per l’acceptació de 
zones verdes de la urbanització de Can Canyamars, es descriuen les 
propietats que tenien els promotors, i a més de les diverses porcions 
de terreny, s’anomena la masia de can Ponarius, una casa de camp 
en ruïnes en la partida la Plana comprada a Epifanio Rovira Pujol, de 
les ruïnes de can Feliu i d’una casa d’un cos i alt, situada en Lo Pla. 
 
Segons les fonts orals, de la relació de propietats anteriors, cal 
Pegaire seria la casa de camp en ruïnes, que s’esmenta després de 
can Ponarius, en la partida la Plana comprada a Epifanio Rovira el 2 
de març de 1966, tot i que a l’escriptura anterior no se l’anomena pel 
seu topònim. 
 
A cal Pegaire hi va viure durant molts anys un home de nom Manuel, 
que vivia de les tasques de pagès i altres feines relacionades amb el 
bosc. Diuen que el van trobar mort dins la casa. 
 
La família Estevadeordal vengué la propietat de cal Pegaire, i els 
darrers propietaris hi  han fet obres de rehabilitació i millora que han 
deixat la masia en el seu estat actual. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575. Plànol núm. 

11. 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament Dosrius. Inventari de béns municipals. 
 
   ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 Fonts orals:  
   Boix Bruguera, Maria (1935) 
   Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
   Rovira Genís, Josep (1945) 
   Sentis Rovira, Roser (1930) 
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NÚM. REF. : I.RU.45/064 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Ponarius 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Urbanització Can Canyamars.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a sota la Plana de can Sus, a la part nord 

del nucli de Canyamars, incorporada en una zona verda de la 
urbanització de Can Canyamars, envoltada de bosc i de noves 
construccions. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes 
                Qualificació:             3.- Zones verdes: Parcs i jardins urbans 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds: Dret de superfície per a Antonio Estevadeordal Botta, per 5 anys des del 

13 de desembre de 1988, prorrogable fins a 50 anys. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, orientat a migdia. Consta de planta baixa i pis, i es 

cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants acabades amb 
una senzilla imbricació de teula i tortugada, amb el carener 
perpendicular a la façana. 
De la lectura de la façana es dedueix l’existència de dos cossos units 
a plom del carener. En la façana de llevant hi ha una porta de 
brancals i llinda plana de pedra, tapiada amb paredat comú. 
Les obertures són de proporcions verticals amb brancals i llinda plana 
de pedra granítica; sota l’ampit de la finestra de sobre la portalada 
del costat de ponent hi ha una petita espitllera.   

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia deshabitada 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular. Força malmesa 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. Possible recuperació com equipament públic de 

la urbanització de Can Canyamars   
 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

Una de les primeres notícies històriques d’aquesta masia es troba 
en el fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars: en 
una llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de 
cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble 
contribueix, hi consta Can Ponarius.  Aquesta llista no té data, però 
comparant-la amb altres documents de l’Arxiu Històric Municipal, 
segurament és el segle XVIII. 
 

 Aquesta masia va lligada al cognom Nogueras. Prenent aquest 
cognom com a punt de partida, les primeres referències 
documentades a Canyamars se’n trobem a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, concretament en: 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
Jordi Borra .... per las pessas dels germans Nogueras. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix Antich Nogueras, situat en la 
llista darrere de Galseran i davant de Joan Sastra. No és  
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3. pot afirmar que aquest Nogueras fos de can Ponarius, 
però sí que es pot dir que hi havia propietaris Nogueras 
pels verals de l’església de Canyamars, com per exemple 
els de can Lleuger, can Rosa i can Feliu. Se sap que els 
de can Ponarius eren parents dels de can Lleuger. 

 
4. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 11 Canyamars El Veïnat, també 
hi apareix dibuixada la masia.  

 
4. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-1865, que es 
troba a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en el Veïnat 
de la Plana de Canyamars hi ha un Domingo Nogueras,  
amb un edifici, vuit habitants i número de carrer 10. 

  
Segons informen les fonts orals, aquesta masia fou propietat de 
Feliciano Nogueras Antich i Rosa Nogueras Abril, provinent de can 
Feliu, casa en ruïnes molt propera. Posteriorment, per herència 
passà al seu fill Jaime Nogueras Nogueras, casat amb Teresa Puig 
i amb una filla, Rosa Nogueras Puig.  
 
La casa fou deixada com a masia de pagès l’any 1967, any en què 
es casà la filla i marxaren tots cap a Collsabadell (Llinars del 
Vallès). 
 
La propietat fou venuda a Antonio Estevadeordal i Trinidad Botta el 
30 de novembre de 1970. 
 
Actualment, can Ponarius és propietat de l’Ajuntament de Dosrius, 
per cessió de zones verdes de la urbanització de Can Canyamars, 
però hi ha un dret de superfície, per a la família Estevadeordal, de 
2000 m2 amb casa per a 5 anys, prorrogable fins a 50 anys, 
segons escriptura pública de 13 de desembre de 1988, signada 
davant de notari entre Lluís Homs de Moya, alcalde de Dosrius, i 
Antonio Estevadeordal Carrera i Trinidad Botta Muntané. 
 
  

  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575. Plànol 

núm. 11. Canyamars. El Veïnat 
 

Fons documental família Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme 
de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

 
Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Inventari de Béns 
Municipals. 
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   ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 Fonts orals:  

 Gel Amat, Ramon (1943) 
   Nogueras Puig, M. Rosa (1947) 
   Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
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NÚM. REF. : I.RU.46/065 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Sus 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Urbanització Can Canyamars, núm. 21 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII.  Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a  la plana de Can Sus, a la part nord del 

nucli de Canyamars, formant part d’una urbanització de ciutat jardí, 
envoltada de noves construccions. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà. 
 Qualificació:  7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Josep Tàpias Fontcuberta 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : 

Edifici aïllat situat al costat nord d’una gran parcel·la sensiblement 
plana de la urbanització Can Canyamars, a prop d’un interessant 
conjunt de pedres granítiques de grans proporcions. El cos 
principal, recolzat directament sobre la roca, té un petit cos de 
planta baixa adossat al costat de ponent de la façana, i un segon 
cos de planta baixa adossat a la façana de llevant.  
La casa és de planta rectangular: Consta de planta baixa i pis es 
cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, a dos nivells, 
amb el carener perpendicular a la façana, acabades amb una fina 
imbricació. La façana principal està arrebossada i pintada de color 
blanc. 
A l’entorn, separat uns metres de la façana, hi ha el brocal de pou 
tancat, i al costat de llevant de la casa es troba un singular cos, 
aïllat i a dos nivells, un de planta baixa i l’altre de planta baixa i pis, 
ambdós coberts amb teula àrab a una vessant; al cantó oest hi ha 
afegits un porxo i el tancat d’un galliner que desfiguren el conjunt. 
Els buits provocats pel conjunt dels grans blocs naturals de pedra   
granítica s’aprofiten per situar-hi gàbies d’aviram.  
A l’entorn immediat de la casa, a més del conjunt dels blocs de 
pedra hi ha un conjunt d’alzines.  

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia deshabitada 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva  la tipologia arquitectònica pròpia d’aquesta mena 

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural i el fet de ser una fita dins la urbanització. Cal 
destacar els cossos aïllats, així com el conjunt de pedres 
granítiques que envolten la casa i sobre les que recolza, i també les 
alzines i les feixes de davant de la casa, que caldria conservar pel 
seu valor paisatgístic. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg l’edificació, el brocal del pou i els conjunts de les 

pedres granítiques i les alzines. 
 
DADES HISTÒRIQUES: 
 La primera notícia històrica d’aquesta masia es troba en el fons  

documental de la família Gel i Amat de Canyamars, en un 
document de la germandat del Roser de Canyamars, on consta 
Maria la Sus. Aquest document no té data, però comparant-lo amb 
altres documents de l’Arxiu Històric Municipal i pel tipus de lletra, la 
llista, etc., segurament és del segle XVIII. 

 
També a  l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
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1. En uns plànols cadastrals del 24 d’octubre de 1853, en el plànol 

núm. 11 “Canyamars, El Veïnat”, on apareix dibuixada aquesta 
masia. 

 
2. Així mateix, en un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-1865,  en el Veïnat de 
la Plana de Canyamars, hi apareix Antonio Viladerrams, amb un 
edifici, set habitants i número de carrer 7. 

 
Segons informen les fonts orals, en el segle XX hi vivia en aquesta masia 
la família Viladerrams, que com es pot comprovar amb la documentació 
trobada a l’Arxiu n’eren els propietaris. 
 
La darrera nissaga de la família foren Viladerrams Tapies. La mare 
provenia de cal Barber de Canyamars. 
 
Aquesta família, que vivia de les feines de pagès i del bosc, estava 
formada pel pare, la mare i cinc fills: la Maria, l’Antón que, tot i fer de 
pagès va seguir amb la barberia que el seu oncle tenia al poble de 
Canyamars, en Bartomeu, que va morir durant la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939) i en Modest i l’Antolin, els més petits, que eren bessons. 
L’Antolín també va morir a la guerra. El pare va morir molt jove i les seves 
quatre germanes es quedaren a viure a la casa amb la vídua per ajudar 
en la criança dels cinc fills. 
 
Actualment sols queda viu en Modest, que va néixer el 1920, però ja no 
viu a can Sus. 
 
En aquesta masia no s’hi ha fet obres de reforma ni rehabilitació per 
expressa voluntat dels propietaris, que sempre van voler viure com abans. 
La casa disposa d’electricitat des de fa sols uns 15 anys. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575. Plànol 

núm. 11. 
 

Fons documental família Gel i Amat, Llistat de masies sense títol. 
Segle XVIII. 

 
   ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 Fonts orals:  

Gel Amat, Ramon (1943) 
Sentís Rovira, Roser (1930) 
Travesa Pinós, Assumpció (1949) 
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NÚM. REF. : I.RU.47/066 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Figueres 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Avinguda de Can Figueres, núm. 18 -20  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la  part nord del nucli de Canyamars, 

incorporada dins la trama urbana de la urbanització de ciutat jardí 
que porta el mateix nom i, per tant, és voltada de noves 
construccions. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7d.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu B (1000)  
  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Josep Segú Berrozpe 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000    
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat dins una parcel·la de la urbanització de Can Figueres, 

composat de dos cossos de planta rectangular, de planta baixa i 
pis, i d’alçada diferent. Tots dos es cobreixen amb coberta de teula 
àrab a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana, 
acabades amb una fina imbricació de teula; en les façanes laterals i 
posterior la imbricació es transforma en una senzilla cornisa. En la 
façana del cos més baix es llegeix una ampliació en el tractament 
de la imbricació.  
Els portals de la planta baixa i una finestra de la planta pis estan 
emmarcades amb carreus de pedra granítica, igual que la 
cantonada de llevant. En el balcó de la planta pis del cos alt, la 
barana és calada, de pedra artificial.  
En el costat oriental hi ha afegit un tercer cos de planta baixa, 
reculat, que es cobreix amb coberta de teula àrab a un sol pendent. 
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc. 
En l’interior cal assenyalar una àmplia arcada de dues filades de 
totxo a plec de llibre que prové de la primera ampliació. 
Davant de la façana es conserva la bassa safareig original. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

d’edificacions. Element de referència dins la urbanització.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia i la bassa. 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a l’Arxiu 

Nacional de Catalunya i data del 1570: 
 

1. Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 
d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de juny 
de 1570,  on consta Esteva Figuera, Manso Figueres. 

 
2. La masia surt citada novament en una relació titulada Noms dels 

masos en què es composen la parròquia de Dosrius y Canyamas 
quan totes estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus, on apareix novament el mas 
Figueras.. 

 
En el fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars, en una 
llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo 
enganxament de los soldats que dit poble contribueix, hi consta Casa 
Figueras. Aquesta llista no té data, però segurament és el segle XVIII. 
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Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas citat: 
 

1. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, on apareix el nom Figueras. 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 10 Sot de l’Arca, també hi 
apareix dibuixada la masia.  

 
3. En un Libro registro de la rotulación de calles y 

numeración de casas de este distrito, durante el 
quinquenio de 1860 – 1865, al veïnat de l’Església de 
Canyamars hi consta Magin Homs amb quatre edificis i 
25 habitants, amb números de carrer 9, 6, 10 i 12. És 
probable que un d’aquests edificis fóra can Figueres 
perquè, segons les fonts orals, aquesta masia era 
propietat de la família Homs, fins que l’adquirí l’actual 
propietari. 

 
Els darrers masovers de can Figueres foren la família Barnola, 
Antoni i Carme. Tenien afillats dos nebots, Rafael i Pepito Planas. 
 
La masia de can Figueres tenia terres per menar des de la casa 
fins a la riera de Canyamars. La família Barnola, a més de portar 
les terres de can Figueres, anaven a jornal a altres masies de 
Canyamars. En Pepito Planas fou el darrer d’aquesta família que hi 
visqué. 
 
L’actual propietari va fer obres de rehabilitació de la masia els anys 
1983, 1984, 1985 i 1992, en què la deixaren en l’estat actual. 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 10 Sot de l’Arca. 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 
 
Fons documental família Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme 
de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 
 Fonts orals: Gel i Amat, Ramón (1943) 

Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
  Segú Berrozpe, Josep. 
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NÚM. REF. : I.RU.48/067 
 
DENOMINACIÓ : La Rectoria de Canyamars. 
Altres denominacions: Can Lladó (antigament) 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Plaça de l’Església, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII.  Modificacions durant el segle 

XX. Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, envoltada d’alzines i situada molt a prop de 

l’església parroquial de Sant Esteve de Canyamars, a la mateixa 
plaça, en el nucli antic del poble. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà. 
 Qualificació:  7a.- Edificació aïllada unifamiliar. Intensiu (200) 
 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Bisbat de Barcelona. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat separat de l’església, de planta rectangular i aspecte de 

masia. Consta de planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta de 
teula àrab a dues vessants acabades amb una imbricació de maó i 
teula, amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta façana 
està composada segons tres eixos verticals, en el central hi ha una 
destacable portalada d’arc de mig punt, fet amb grosses dovelles 
de granit; la finestra de sobre està emmarcada, igualment, amb 
carreus de granit, i forma una espitllera sota l’ampit. Els paraments 
són arrebossats, i la façana principal està pintada de color ocre. 
Recentment ha estat rehabilitada per a restaurant. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia-Rectoria 
 Actual: Bar-restaurant. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions rurals. Un altre valor afegit és la seva implantació 
coherent dins el casc antic de Canyamars i les alzines que 
l’envolten. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg l’edifici i les alzines. 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

La portalada principal, adovellada amb grossos carreus de granit 
que formen un arc de mig punt, i la finestra que hi ha al damunt, 
amb l’ampit  motllurat sobresortint del pla  i el  festejador, informen 
que es tracta d’un edifici la construcció del qual podria remuntar-se 
als segles XVI o XVII. 
 
En el fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars, en 
una llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de 
cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble 
contribueix, hi consta Casa Lladó. Aquesta llista no té data, però 
segurament és el segle XVIII. 
 
El 1868, l’església de Canyamars passà a ésser parròquia, tot 
deixant la dependència de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, i, 
a partir de l’aleshores, s’hagué d’habilitar-hi una casa rectoral. 
 
A l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius hi ha un dibuix de 
15 de març de 1868, amb un Proyecto de fachada que intentan 
construir los Sres. Comicionados de una casa rectoral en el pueblo 
de Canyamars. Es desconeix si aquesta façana es projectà sobre 
la masia de can Lladó, que és com es deia abans la Rectoria, o bé 
si es tractava d’un projecte de casa nova. El que sí és cert és que 
no s’arribà a realitzar. 
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Les fonts orals informen que en aquest edifici, durant el segle XX hi 
visqueren diversos rectors:  

Mn. Cinto,  
Mn, Francisco (1917-1935), que es preocupà que a Canyamars 
arribés el telèfon des de la banda de S. Andreu de Llavaneres, i 
a la rectoria hi havia la centraleta que més tard i durant un 
temps, va passar a can Sentís, al costat de can Pifanyo. Mn. 
Francisco va marxar de Canyamars quan per edat es va retirar, 
i s’estigué a la residència de Sant Josep de Mataró. 
Mn. Pere hi estigué abans i desprès de la Guerra Civil 
Espanyola, 1936 – 1939. 
Mn. Lluís, que provenia de la parròquia d’Alcoll, hi anà després, 
i fins aproximadament l’any 1942. 
L’any 1942 arribà a Canyamars Mn. Arturo Ortiz, que estigué 
també de rector fins que es va jubilar. Quan es jubilà va deixar 
de viure a l’edifici de la rectoria per anar a una casa de 
Canyamars, fins que va morir l’any 2001. 
Després, i fins a l’arribada l’any 1995, a Canyamars, de Mn. 
Javier Cortes Juncadella, l’actual rector, la rectoria quedà uns 
anys sense habitar. 
 

Des de l’any 1999, l’edifici, propietat del Bisbat de Barcelona, s’ha 
llogat a diversos restauradors que hi han posat el restaurant La 
Rectoria. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575. Plànol 

núm. 11. 
 

Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Expedient activitats 
classificades 145/99. 

 
Fons documental famíla Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme de 
cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 Fonts orals:  

Gel Amat , Ramón (1943) 
Pelegrí Bonamusa. Joan (1933) 
Sentis Rovira, Roser (1930) 
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NÚM. REF. : I.RU.49/068 
 
DENOMINACIÓ : Les cases Blaves 
Altres denominacions: Can Fradera 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : carrer Major, 10-12 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1915. Llenguatge noucentista 
 
AUTOR: Pelegrí, mestre d’obres 
 
PROMOTOR : Rosa Tristany 
  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Ubicades al primer eixample de cases unifamiliars entre mitgeres, 

recolzat en la carretera de Dosrius 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl urbà. 
 Qualificació: 6c Edificació continua plurifamiliar 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Arenas Pedragosa, Josep 

Família Mons 
Esteve Dordal, Rosa M. 

  Valls Rojas, Pere 
   
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5. 000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt de dues cases unifamiliars entre mitgeres, amb un petit 

pati al davant, tancat per un muret de tanca de jardí, fet amb peces 
ceràmiques. 
Consten de planta baixa i pis, i tenen coberta de teula àrab a dues 
vessants amb el carener paral·lel a la façana. La façana està 
composada segons quatre eixos de buits de proporcions verticals, 
amb llinda, i arc de mig punt en la portalada d’entrada i el buit 
lateral; és coronada per una cornisa de secció escalonada. Els 
paraments són arrebossats i pintats de color blanc. Les finestres i 
els balcons estan protegits amb persianes de fusta de llibret mòbil, 
pintades de color blau. Les dues portalades d’entrada estan 
emfasitzades per un balcó amb barana de brèndoles verticals, llises 
i en reganyol.  

  
  
   
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatges 
 Actual: Habitatges 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El conjunt de cases és interessant per formar part dels habitatges 

que van conformar el primer eixample de Canyamars, i també 
perquè conserven la tipologia de l’època en què es construïren. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Aquestes cases van ésser construïdes a principis del segle XX. Les 

va promoure Rosa Tristany i les va fer el bres Vicenç Pelegrí i 
Artigas, mestre d’obres de Canyamars. 

 
Foren anomenades “Cases Blaves” perquè tenien les persianes de 
llibret pintades de color blau i les portes de fusta que donaven al 
carrer Major, també pintats de blau. 

 
 També eren conegudes com can Fradera perquè van ésser 

propietat de Josep M. Fradera Pujol, a qui també pertanyien can 
Canyamars, can Llibre de Pagès, can Valls i can Guitart, totes elles 
al municipi de Dosrius. 

 
Al carrer Major de Canyamars, segons informen les fonts orals, 
abans de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) sols hi havia 
aquestes cases: can Pelegrí, can Cinto (un cos de planta baixa que 
més endavant va ésser reformat) i ca la Miguelita. 
 
Els terrenys dels costats de les cases no eren construïts i 
s’utilitzaven com a hort i garatge dels propietaris o llogaters de les 
cases blaves. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius.  C360 AN2.  
  
 
 Fonts Orals: Arenas Pedragosa, Josep (1940) 
  Genís Pou, Josefa (1921) 
  Oliveras Lloret, Maria (1928) 

Teijón del Valle, Rosa (1919) 
  Valls Rojas, Pere (1930) 
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NÚM. REF. : I.RR.50/69 
069C 
 
DENOMINACIÓ : Can Pelegrí 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Carrer Major, 16 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1925- 1930. Arquitectura amb elements noucentistes 
 
AUTOR: Vicenç Pelegrí Artigas, mestre d’obres 
 
PROMOTOR : Vicenç Pelegrí Artigas 
  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Ubicada al primer eixample de cases unifamiliars entre mitgeres, 
 recolzada en la carretera de Dosrius 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà. 
 Qualificació: 6c.-  Edificació contínua. Plurifamiliar 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Diversos propietaris 
   
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Casa unifamiliar entre mitgeres i en cantonada, amb un petit pati al 

davant, precedit per un muret de tanca fet amb peces ceràmiques. 
Consta de planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana; el ràfec de la façana 
principal recolza en permòdols. Aquesta façana està composada segons 
dos eixos de proporcions verticals, amb el portal d’entrada emfasitzat 
pel balcó de la planta pis. Els paraments són arrebossats i pintats de 
color blanc, i a les llindes hi ha un botó decoratiu de ceràmica, de forma 
romboïdal. Aquests senzills elements decoratius afilien la casa a 
l’estètica noucentista, per bé que es tracta d’una arquitectura de 
caràcter tradicional i popular. 
 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatges 
 Actual: Habitatges 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: La casa és interessant per formar part dels habitatges que van constituir 

el primer eixample de Canyamars, i també perquè conserva la tipologia 
de l’època en què es construïren. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons informen les fonts orals, al carrer Major de Canyamars, abans 

de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) sols hi havia uns pocs edificis:  
les Cases Blaves, can Pelegrí, can Cinto (un cos de planta baixa que 
més endavant va ésser reformat) i ca la Miguelita. 
 

 Can Pelegrí fou construïda cap al 1925-1930. La va promoure el mestre 
d’obres Vicenç Pelegrí Artigas, per fer-hi l’habitatge de la seva família. 

  
Diuen que fou construïda en els mateixos anys que les Cases Blaves i  
que en un principi era un edifici amb dues vivendes, una a baix i una al  
pis. El pis de la planta baixa, que donava al carrer Major, fou l’habitatge 
habitual de la família,  i el pis es va llogar.  
 
La família Pelegrí, en Vicenç Pelegrí Artigas i la Maria Bonamusa i els 
seus fills Modest, Teresa, Núria i Joan, hi visqueren fins que en Joan, el 
fill petit que fou el que, ja casat amb Roser Altarriba, quedà a la casa, la 
deixà per traslladar-se a viure a una casa nova l’ any 1982. 
 
L’ any 1999, es féu un apartament per la part del darrere de la casa que 
dóna al carrer de la Quintana. 
 
Els tres habitatges de can Pelegrí foren venuts a diversos nous 
propietaris; amb la darrera venda, el lligam de la casa amb la família 
Pelegrí directe s’estingí l’any 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius.  C360 AN2.  
  
 
 Fonts Orals: Genís Pou, Josefa (1921) 
  Oliveras Lloret, Maria (1928) 

Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
Teijón del Valle, Rosa (1919) 
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NÚM. REF. : I.RU.51/070 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Ca n’Homs 
Altres denominacions: can “Noms” 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Carrer Major, 35 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement, origen del segle XV o anterior; modificacions als segles  

XVI o XVII, i ampliacions als segles XIX i XX.  
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR: Antoni Sánchez Garcia, arquitecte tècnic (reforma 1991) 
 Lluís Trulls, arquitecte tècnic (reforma 1999) 
 
PROMOTOR : Família Homs. Lluís Homs de Moya (reformes dels darrers 20 anys) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada emmurallada, situada a l’entrada de Canyamars. 

Al costat de ponent, fora del recinte, hi ha l’edifici nomenat can 
Parròquia. El conjunt està rodejat d’edificis de tipologia de ciutat 
jardí. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius (19)  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Lluís Homs de Moya  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt d’edificacions aïllades, tancades i unides per un mur 

perimetral amb barri, on s’obre una àmplia portalada de llinda plana 
i dues portes batents de fusta, a través de la qual s’accedeix al pati. 
El barri està protegit per una coberta de teula àrab de doble 
vessant.  
Al costat de ponent, fora del recinte i separat del conjunt, hi ha 
l’edifici nomenat can Parròquia.  
 
El cos principal del conjunt és de planta rectangular i està orientat a 
migdia. Consta de planta baixa, pis i golfa, i es cobreix amb coberta 
de teula àrab a dues vessants i a tres nivells, acabades amb una 
imbricació de maó de triple filada, amb el carener perpendicular a la 
façana; la part central de la vessant de llevant està un nivell més 
baix, amb accés des de la golfa. A la dècada de 1980, la coberta va 
ser refeta degut al mal estat de conservació, desapareixent la 
imbricació i la primitiva xemeneia. La part de darrere de la façana 
de llevant d’aquest cos està recolzada en un mur de paredat 
atalussat.  
Al costat de ponent del cos principal s’adossà un cos de planta 
baixa i pis, de menys profunditat, amb la coberta adaptada al 
pendent de ponent, i, a finals del segle XIX, a continuació s’adossà 
un segon cos de planta baixa i pis, que es cobreix amb coberta de 
teula àrab d’un sol pendent, amb el carener paral·lel a la façana. 
Al costat de llevant hi ha adossat un cos de planta baixa amb 
coberta de teula àrab a una sola vessant, destinat a corral; la 
coberta es va refer a la dècada de 1950 amb bigues ceràmiques 
realitzades in situ.  
 
Davant i separat de la casa, tancant el pati pel costat de llevant, hi 
ha una edificació composta per diversos cossos amb diferents 
nivells de coberta, destinats a safareig i quadres. 
La façana del cos principal està composada segons tres eixos 
verticals, amb l’accés pel central a través d’una portalada amb 
brancals de carreus de pedra i arc de mig punt de pedra adovellat, 
tancada amb porta de fusta de dues àmplies fulles batents; en la 
clau de l’arc hi ha una creu en alt relleu.  
En la llinda esculturada d’arc conopial de la finestra de ponent de la  
planta golfa també hi ha gravada una creu. 
Sobre la llinda de la finestra central de la planta golfa hi ha pintat 
“AÑO 1949”, corresponent a una de les reformes, en què la façana 
es pintà amb franges horitzontals i verticals de dibuixos geomètrics 
(les franges verticals coincideixen amb les cantonades del cos 
principal).  
En el costat de ponent de la finestra de la planta pis de l’eix central 
hi ha pintat un rellotge de sol, de perímetre rodó, emmarcat per un 
quadrat, i la part superior emmarcada amb un arc rebaixat.  
Les finestres de la planta baixa estan protegides per reixa de ferro 
de barrots verticals; un banc corregut de paredat arrebossat es 
troba en tot l’ample de la façana a ambdós costats de la portalada.  
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En l’interior cal assenyalar, al costat de ponent, el menjador, que 
conserva l’aiguamans de pedra granítica, encastat a la paret en 
una fornícula d’arc de mig punt, amb la paret del fons revestida de 
rajoles ceràmiques de motius vegetals; es conserva també la gerra-
dipòsit de l’aigua, amb accés per la quadra-garatge, una fornícula 
tancada amb la imatge de Sant Antoni i dos armaris encastats a la 
paret. 
En la sala de la planta pis destaca l’embigat original i els buits 
emmarcats amb pedra carreuada granítica. 
Algunes de les rajoles recolzades en les llates de la coberta estan 
pintades amb diversos dibuixos geomètrics (rombes, triangles i 
cercles). Les jàsseres del carener recolzen sobre bigues de fusta 
de perfil no recte, adaptant-se a la forma d’aquestes.  
 
El primer cos afegit, composat segons un sol eix, estava destinat a 
la quadra del cavall; a la dècada de 1980-1990 s’amplià l’obertura 
de planta baixa per transformar-lo en garatge. 
La planta pis del darrer cos està limitada per una galeria de quatre 
arcs de mig punt i una balustrada de peces prefabricades. La 
planta baixa està adossada al brocal del pou. 
 
En l’edificació de davant de la casa cal assenyalar la llinda de la 
portalada de la façana nord, en la que hi ha gravada la data “1671”, 
així com el pilar central de la cort de les vaques de pedra granítica 
amb dues pedres a manera de mènsules on es recolzen les 
jàsseres de fusta. 
A fora i en el costat de ponent hi ha el safareig cobert, subdividit i 
maclat amb el cos d’edificació. 
 
Can Parròquia és l’edifici aïllat a ponent del conjunt, forma part de 
la mateixa propietat. És de planta rectangular, orientat a migdia, 
consta de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues 
vessants, acabades amb una senzilla imbricació de teula, amb el 
carener perpendicular a la façana. Façanes arrebossades pintades 
de color blanc, en les cantonades hi ha carreus de pedra. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 
tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes d’edificacions. Un altre 
valor afegit és que es podria tractar d’una de les primeres masies 
que va haver-hi a Canyamars i que és de les poques masies que 
tenen un pati tancat. 
Zona d’expectativa arqueològica. 
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.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem en el 

Fogatge de 1553 que es troba a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i del qual 
Josep Iglesias en va fer una transcripció. En el mateix, apareix el 
cognom “en Hom”   a Canyamars.  

 
Noves referències al nom d’aquesta masia, les trobem a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya i daten  del 1570, concretament en: 

 
1. Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 

d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de juny 
de 1570,  on hi consta Narciso Homs,  “Manso Homs”. 

 
2. En una relació titulada Noms dels masos en què es composen la 

parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini 
directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, i segons els  
capbreus (no porta data, però estava arxivada amb la 
documentació citada anteriorment), hi apareix novament “Lo Mas 
Homs amb ses terres”. 

 
Pel que fa a l’Arxiu particular de la família Gel de Canyamars, en una 
llista titulada “Llista per cobrar en lo terme de cañamas un ters y mitx de 
catastro per lo anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”, 
possiblement del darrer terç del segle XVIII, hi trobem citat “Can Homs”. 

  
Quant a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas citat en: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix : 
 

“Joseph Homs per las dos pessas se li 
aumentan” 
“Ventura Farre de Mataró per la vinya de Noms”. 
Joan Mas y ferm per la vinya de Noms” 
Noms, per la vinya de Mensio”. 
 

2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareixen “Salvador Oms” i “Jauma 
Oms” 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia. (Plànol “Sot 
de l’Arca”) 

 
4. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, que es troba a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en el Veïnat de l’Església de 
Canyamars, hi apareixen 4 edifici, els núms. 9, 6, 10 i 12, amb 
un total de 25 habitants,  a nom de  Magin Homs. 
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Quant a la bibliografia, al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís BONET 
I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 1983, (pàgines 
109 i 110) de la masia es diu: 
  

“Masia amb el pati del davant emmurallat i tancat amb el seu 
portal. En aquest pati hi ha el safareig i uns corrals, i un portal a 
l’altre cantó. La casa, per la façana, correspon al grup III: pis i 
golfes; i, a més, té afegit un cos amb baixos i pis. 
Un altre cos a continuació, amb galeria porxada al pis i baixos. 
La part interior està dividida en tres cossos perpendiculars a la 
façana i el celler, i en un cos transversal al fons. 
Té l’aspecte molt conservat; i cal remarcar (a més dels treballs 
de pedra de la façana amb el portal rodó dovellat i les finestres) 
el seu interior  amb totes les portes d’entrada, i la sala del pis 
amb la porta de pedra de granit i amb el caràcter rural del 
conjunt. L’escala al pis i a les golfes, amb el mirador a l’envà 
d’enfront del portal. L’amplada de llum dels cossos és de 4,27 
m. A l’interior, la cuina amb els seu faldar a tota amplada, amb 
la portella del forn del pa. Tota aquesta part és ben conservada, 
i la part de piques i fregador està modernitzada. 
 
Al cos de l’altre costat, hi tenen el menjador amb la gran taula 
de 0,90 x 2,72 m. per afegir-hi el banc corredís amb la llargada 
total de la taula. 
 
Al pany de paret d’enfront, i davant d’una porta, hi ha el 
rentamans amb la pica i l’arc corresponent de pedra. El fons 
està decorat amb rajoles de València dels primers temps del 
segle XIX. Té també dos armaris, un a cada costat de la porta. 
 
La teulada té la jàssera del carener suportada per dues jàsseres 
travesseres que s’aguanten per un suport de fusta en el 
carener. Les finestres no tenen festejadors. La construcció, en 
general, segueix el sistema de les altres masies de l’època. 
 
És interessant el servei actual del celler, ja que havent-se perdut 
la vinya, hi cultiven xampinyons en tota la seva extensió. Tot 
molt ben resolt i endreçat. (Els elements principals de la terra 
que donaven interès als treballs eren les vinyes i el bosc). Si el 
mercat no els accepta es pot trobar una altra cosa que sigui 
convenient. Aquesta propietat ha passat de pares a fills sense 
perdre el nom que porta la casa pairal, amb què sempre han 
demostrat l’afecte extraordinari que la família sent per la casa. 
Així, continuen treballant els conreus, i saben organitzar quan 
convé el que han de fer per no perdre el bon camí”. 
 

Tot i que, segons la documentació consultada, la masia de ca n’Homs 
ja existia al segle XV, les característiques arquitectòniques i 
estilístiques de la masia podrien correspondre als segles XVI o XVII 
(tipus de portalada, arc conopial, data d’una llinda del cos més antic, 
etc. Posteriorment, sobretot durant els segles XIX i XX, s’hi van fer 
reformes i ampliacions; així ho confirma la data pintada al capcer: “AÑO 

1949”, que deu correspondre a una de les darreres intervencions a la 
façana. Segons l’actual propietari, aquesta reforma la va fer en 
Pibernat, mestre d’obres de Dosrius. 
 
Consultat l’Arxiu Històric municipal, no s’ha trobat cap expedient 
d’obres d’aquesta masia, però consultat l’Arxiu Administratiu de 
l’Ajuntament, s’han trobat els expedients que a continuació es detallen: 
 
• Expedient 40/84, a nom de Feliciano Homs, permís d’obres per 

reparar goteres. 
 

A nom de Lluís Homs de Moya 
 
• Expedient 13/86, reparar terrat galliner. 
• Expedient 26/86, arranjar façana. 
• Expedient 101/88, pavimentació cuina i entrada. 
• Expedient 50/89, construcció barbacoa. 
• Expedient 68/89 pintar façana. 
• Expedient 54/91, reformes interiors. 
• Expedient 30/92, pintar façana. 
• Expedient 49/93, fer rocalla paret pedra. 
• Expedient 143/93, fer rocalla amb pedres del bosc. 
• Expedient 71/94, construcció piscina. 
• Expedient 68/99 reformes acabament expedient 54/91, consistents 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RU.51/070 -6- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

en ampliació obertures planta baixa, canviar alguns envans, 
construir 2 banys a la planta pis i altres reformes interiors. 

 
L’actual propietari és Lluís Homs de Moya (que va ser alcalde de 
Dosrius des del 1982 i durant, gairebé, divuit anys), que va heretar la 
masia del seu pare, Felicià Homs Castel. Aquesta propietat sempre ha 
passat de pares a fills (hereu) i la masia porta el mateix nom que el 
cognom de la família, tot i que per una qüestió fonètica la gent en diu 
“can Noms” {Ca n’Homs}. 
 
Segons va explicar el seu propietari:  

 
1. L’origen de la casa es troba en un corral d’ovelles, on hivernaven 

les que procedien de Puigcerdà i on hi ha la llinda de la portalada 
de la façana nord amb la data gravada, “1671” (tot i que el número 
6 sembla un 0).  

 
2. Aquesta masia fou la segona del poble, després de can 

Canyamars, això és el que sempre havia sentit explicar a la seva 
família.  

 
3. De la masia ha sentit dir que pertanyia al Bisbat de Barcelona, i la 

seva família va haver de redimir els censos, cosa que ens sembla 
poc probable, atès que estava sota domini del Marquès de Castell 
Dosrius, per tant, segurament que a qui van haver de redimir els 
censos devia ser al marquès i no al Bisbat. 

 
La masia de ca n’Homs és i ha estat una de les més importants de 
Canyamars i de les més antigues, atès que els seus propietaris tenien i  
tenen gran quantitat de terres en aquest municipi, part de les quals, en 
els darrers anys, s’han venut per urbanitzar (Urbanització de Can 
Figueres).  
 
Era una masia que havia tingut masovers, fins i tot a prop (a la part de 
sota, donant al carrer Major) hi ha una casa coneguda com “Cal 
masover”, que és on vivien els masovers de ca n’Homs. Un dels darrers 
masovers fou en Josep M. Cot. També havien tingut mossos, jornalers i 
havien donat feina a molta gent del poble, conreant camps, vinyes i 
bosc, atès que durant alguns anys es van dedicar a la venda de llenya 
dels boscos. Actualment tenen una benzinera a Dosrius i es dediquen, 
també, al negoci immobiliari o urbanístic (venda de finques). 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
 
   Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-1056 (expedient 

40/84), C-1107 (expedient 13/86), C-1108 (expedient 26/86), C- 1128 
AN 22 (expedient 101/88), C-1221 AN 24 (expedient 50/89), C-1223 
(expedient 68/89),  C-1253 (expedient 54/91), C-1173 AN 23 (expedient 
49/93), C-1184 AN 23 (expedient 143/93), C-1198 AN 24 (expedient 
71/94), C-1320 AN 26 (expedient 68/99). 

 

  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV (Plànol 
“Sot de l’Arca”). 

 
Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i Canyamars, 
del 7 de juny  de 1570 i Noms dels masos en què es composen la 
parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini directe 
de la casa de Marquès de Castelldosrius, i segons els capbreus 

 
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 
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de Catalunya 1983. 
 
“Ca n’Homs”. Dosrius (Maresme)”. Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, 
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
IGLESIES, Josep. El Fogatge de 1553. Vol. I. Fundació Salvador 
Vives Casajuana. Barcelona 1979. 

 
 Fonts orals: 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
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NÚM. REF. : I.RU.52/071 
 
DENOMINACIÓ : Ca la Miguelita   
 
Altres denominacions: Caixa Laietana 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Carrer Major, 50 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Principis del segle XX 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Miquel Pons 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edifici que conforma el carrer Major de Canyamars, veí a un altre, , 

ca la Sèbia, de proporcions i característiques formals similars. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 6c. Edificació continua Plurifamiliar 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Caixa Laietana 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ: Edifici entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes. Té un balcó i tres 

finestres a la planta pis. El balcó, amb barana de brèndoles de ferro i 
llosanes motllurades. Les obertures d’aireació de les golfes són petites i 
rectangulars, protegides amb una gelosia. L’edifici es corona amb una 
cornisa motllurada i es cobreix amb una teulada a dues aigües, amb el 
caraner paral·lel a la façana principal. La façana és arrebossada i 
pintada de color cru, i totes les obertures presenten un ressalt a 
l’arrebossat que emmarca la llinda i que s’estèn fins a la part superior 
dels brancals. La porta d’accés és de llistons de fusta. 

 
    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge d’estiueig 
 Actual: Oficina bancària  
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau, més que en la singularitat arquitectònica, en la seva 

implantació dins el casc urbà de Canyamars i en la seva integració 
urbana. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

Aquesta casa  va ésser construïda a principis del segle XX per Miquel 
Pons com a casa d ’estiueig. 
 
El nom de ca la Miguelita li ve perquè en morir en Miquel Pons, la seva 
esposa Manuela Llaví i Llopart, a la que popularment se li deia 
Miguelita, va seguir anant a Canyamars i conservant la propietat. 
 
L’any 1933, segons consta a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de 
Dosrius, la Manuela Llaví va demanar i se li va donar permís per 
construir una casa de planta baixa i pis, al costat de la seva, en la zona 
de servitud. El projecte estava signat per l’arquitecte M. Brullet (títol de 
1930). Aquesta nova construcció no es va realitzar fins acabada la 
Guerra Civil Espanyola (1936-1939). Les fonts orals informen que abans 
de la guerra la casa del costat de ca la Miguelita, després dita ca la 
Sèbia, encara no estava construïda. 
 
Més endavant, ca la Miguelita va passar a ésser propietat de Francisco 
Arnó, que la llogava a famílies per passar l’estiu. La família Terés de 
Mataró i altres famílies hi varen estar fins que la propietat va passar a 
ser de Caixa Laietana, que avui hi té una oficina bancària.  
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. C360 AN2  
 
   
 
 Fonts Orals:   

Genis Pou, Josefa (1921) 
Sentis Rovira, Roser (1930) 
Teijón del Valle, Rosa (1919) 
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NÚM. REF. : I.RU.53/072 
 
DENOMINACIÓ : Ca la Sèbia 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Carrer Major, 52 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1933 (projecte) -1940. Arquitectura tradicional urbana, de 

composició clàssica. 
AUTOR: Miguel Brullet Montmany, arquitecte (títol de 1930) 
 
PROMOTOR : Manuela Llaví Llopart 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Edifici que conforma el carrer Major de Canyamars, veí a un altre, 

ca la Miguelita, de proporcions i característiques formals similars. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 6c. Edificació continua Plurifamiliar 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Josep Simón 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ: Edifici en cantonada i amb una mitgera, de planta baixa, pis i golfa, 

cobert amb teulada a dues vessants amb el carener paral·lel a la 
façana principal i ràfec de teules àrabs imbricades. En la planta 
baixa s’obren cinc portes i, al pis, quatre balcons agrupats de dos 
en dos per sengles balcons amb baranes de brèndoles de ferro i 
llosanes motllurades. Les obertures de ventilació de les golfes són 
petites i rectangulars, protegides amb gelosia. La façana és 
arrebossada i pintada de color blanc, sense elements decoratius 
sobreposats.    

 
   
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge d’estiueig 
 Actual: Habitatge i local comercial 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau, més que en la singularitat arquitectònica, en la 

seva implantació dins el casc urbà de Canyamars i en la seva 
integració urbana.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

La història d’aquesta casa està relacionada amb la casa veïna, ca 
la Miguelita. Va ésser construïda després de la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939).  
  
En fer la història de la casa veïna, ca la Miguelita, s’ha documentat 
que  la propietària, Manuela Llaví Llopart, havia demanat permís 
d’obres a l’Ajuntament (1933) per fer una casa al costat de la seva, 
en la zona de servitud. 
 
Segons els plànols que hi ha a la l’Arxiu Administratiu de 
l’Ajuntament de Dosrius, la casa a construir al costat de ca la 
Miguelita i projectada per l’arquitecte M. Brullet, havia de ser 
exactament igual que la ja construïda. Amb tot, la formalització dels 
elements de façana de ca la Sèbia van ser simplificats.  
 
Després de la Guerra Civil, la propietat del solar i de la nova 
construcció va passar a ésser de la família Simó de Mataró, que 
encara avui en són propietaris. 
 
Popularment coneguda com ca la Sèbia, aquesta casa ha tingut 
usos de casa d’estiueig i, darrerament, la planta baixa s’ha llogat 
com a local comercial, amb diversos negocis relacionats amb la 
restauració o el comerç. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius.  C-360 ANS 
   
 
 Fonts Orals:   

Genís Pou, Josefa (1921) 
Sentis Rovira , Roser (1930) 
Teijón del Valle, Rosa (1919) 
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NÚM. REF. : I.RU.54/73 
 
DENOMINACIÓ : Cal Carnisser 
Altres denominacions: Casa amb esgrafiats. 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Carrer Major, 72-74 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1925. Arquitectura noucentista 
 
AUTOR: Luís G. Colomer Ballot (Títol d’arquitecte Escola d’Arquitectura de 

Barcelona, el 1892). 
PROMOTOR : Lluís Homs i Juncà 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Habitatges entre mitgeres, situats al primer eixample, recolzats en 

l’antiga carretera de Canyamars. 
. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 6a-Edificació contínua, Casc Antic 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Lluís Homs i de Moya 
Condicions / servituds:  
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DESCRIPCIÓ :  Conjunt de dos habitatges entre mitgeres i en cantonada, de planta 

rectangular. Consten de planta baixa, pis i golfa. Es cobreix amb 
teulada a dues vessants, de teula àrab, amb el carener paral·lel a la 
façana principal. Aquesta és composada segons quatre eixos, amb 
buits de proporció vertical, acabada amb una imposta destacada i 
entaulament, el qual incorpora els buits circulars de ventilació de la 
golfa. Dues entrades estan emfasitzades per balcons amb baranes 
de ferro forjat. Les obertures de la planta pis estan emmarcades en 
el terç superior per esgrafiats de motius florals, i tancades amb 
persiana de fusta de llibret. Els paraments són arrebossats i pintats 
de color blanc. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Dos habitatges i un local. Fou la seu del Comitè de Salut Pública de 

Canyamars (1936-39), casa dels mestres i carnisseria. 
 
 Actual: Dos habitatges, i una part dels baixos, local de negocis. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en el fet de ser un dels edificis més rellevants del 

primer eixample del nucli antic, pel que fa al tractament de la 
façana principal. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. Recuperar la cornisa i els esgrafiats originals. 
 
DADES HISTÒRIQUES: A l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius consta que el 30 

d’abril de 1925, Lluís Homs i Juncà va presentar una sol·licitud per 
a la construcció d’una casa de “cuerpo y alto”  en el Camí de 
Canyamars a Dosrius. Segons el plànol que acompanya la 
sol·licitud, tant per l’emplaçament com per la façana es tracta de 
l’actual edifici situat al carrer Major de Canyamars, núm. 72-74. 

 
 Tot i que en el plànol només hi figura un habitatge, devien decidir 

construir-ne dos, atès que hom disposa d’una fotografia (pàgina 36 
d’Una ullada al passat), datada pels voltants de l’any 1929, en la 
que hi apareix la casa tal com és ara, excepte que està coronada 
per una cornisa esgrafiada amb motius florals, com preveien els 
plànols. Actualment, aquesta cornisa no hi és i part dels esgrafiats 
tampoc, només resten els de les finestres. Amb motiu d’un incendi 
que va tenir lloc en el pis, la cornisa es va esquerdar i va ser 
eliminada fa aproximadament uns 10 o 12 anys, seguint el consell 
dels bombers.  

 
 Segons l’actual propietari, Lluís Homs i de Moya, el seu avi va fer 

construir aquesta casa amb la finalitat d’instal·lar una carnisseria a 
la planta baixa, ja que ells venien carn a la seva casa de pagès de 
ca n’Homs. En Gel (una altra coneguda família pagesa de 
Canyamars) va obrir una carnisseria al mig del poble (carrer Sant  
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Josep, que més endavant la van traspassar als de can Sentís) i 
l’Homs va decidir obrir-ne una altra, d’aquesta manera la gent no 
havia d’anar a la masia a comprar la carn i, alhora, feia 
competència a la família Gel. 

 
 Per tant, des de la seva construcció fins aproximadament l’any 

1965, una part de la planta baixa d’aquesta casa fou destinada a 
carnisseria. 

  
 Durant el període de la Guerra Civil (1936-1939), la casa fou 

ocupada pel Comitè de Salut Pública de Canyamars. Acabada la 
guerra i fins, aproximadament, l’any 1965, l’altra part de la planta 
baixa fou habitatge dels mestres de Canyamars, ja que els 
ajuntaments, per llei, havien de facilitar casa gratuïta als mestres i 
metges del poble.  

 
 A l’habitatge que hi ha en el pis hi va viure durant uns anys Antoni 

Sanfeliu, propietari i fundador de la fàbrica Manufactures 
Canyamars, que a partir de principis dels anys 50 s’instal·là en 
aquest nucli, donant feina a una gran part de la població del 
municipi. 

 
Actualment, una part de la planta baixa (on hi havia la carnisseria) 
està llogada a una agència de finques. 

 
  
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
  ALBERT, ESTEVE. La guerra civil a Canyamars (1936-1939). 

L’Aixernador edicions argentonines. Abril 1989. 
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius, abril de 1995. 

 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-360 AN 2. 

  
                      Fonts orals:        Homs i de Moya, Lluís (Canyamars 1945). 
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NÚM. REF. : I.RU.55/074 
 
DENOMINACIÓ : Can Pifanyo 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Esteve, 2.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : segle XVIII 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : En el centre del casc antic, en el carrer que puja a l’església parroquial 

de Sant Esteve. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Rovira Genís 
Condicions / servituds:  
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DESCRIPCIÓ: 

Casa entre mitgeres i en cantonada. Consta de planta baixa i pis, 
es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabades 
amb una senzilla imbricació de teula, amb el carener paral·lel a la 
façana. Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc. 
La principal és composada segons un eix vertical, amb els buits 
rectangulars i verticals; en la planta pis hi ha un balcó que 
emfasitza la portalada d’entrada. Al pis superior de la façana lateral 
hi ha una finestra emmarcada amb brancals i llinda plana de pedra 
granítica. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Per la seva tipologia i situació dins la trama viària, conformant 

l’entorn de l’església com a centre del casc antic. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 

Les primeres referències documentals d’aquesta masia es troben a: 
 

L’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

a. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars del 
24 d’octubre de 1853; al plànol núm. 11, anomenat El 
Veïnat (Canyamars), hi ha dibuixat aquest edifici. 

 
b. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-65, en el 
veïnat de l’església de Canyamars no hi consta cap 
propietari amb el cognom Rovira, que és el cognom de 
la família que des d’almenys el 1870 viu a can Pifanyo. 
Els edificis amb el número de carrer més baix, entre els 
quals hi hauria can Pifanyo, consten com de Francisco 
Arnó i de Francisco Masuet. També en aquest veïnat hi 
ha Magin Homs amb quatre edificis. 

 
Les fonts orals es recorden de tres generacions anteriors a l’actual: 
aproximadament cap al 1870 naixeria Epifanio Rovira (casat amb 
una filla de ca n’Homs); cap al 1895 naixeria Feliciano Rovira Homs 
(en la seva època a can Pifanyo tenien botiga de queviures i bar); 
cap al 1920 naixeria Pere Rovira (en la seva època com a  
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propietari finí el pagament de censos a can Homs), i el 1946 
nasqué Josep Rovira Genís, l’actual propietari. 
 

 
 
 

La propietat de can Pifanyo, no era sols de l’edifici del carrer Sant 
Esteve. La casa del costat, anomenada cal Fuster, també era de 
can Pifanyo, però passà a l’actual propietari, Salvador Tapias 
Rovira, perquè una filla de can Pifanyo, Roseta Rovira Homs, es va 
casar amb un Tapias de can Cames. 
 
Els terrenys on es construí la fàbrica Manufactures Canyamars 
eren els horts que portaven la família Rovira i que foren venuts a la 
família Santfeliu. 
 
Les masies de can Feliu i cal Pagaire eren també de la família 
Rovira. L’Epifanio Rovira, germà d’en Pere Rovira, ho vengué a 
Antonio Estevedeordal cap al 1975. La masia de can Padró també 
fou deixada en herència per Epifanio Rovira a Josep Rovira, actual 
propietari de can Pifanyo, que la va vendre. 
 
A principis de 1960 i durant un temps, al costat de la casa de can 
Pifanyo, on avui hi ha un edifici de dues vivendes, planta baixa i 
pis, construïdes cap al 1965, hi havia un local que fou magatzem 
de la fàbrica Manufactures Canyamars. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186 AV. C-1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibre de Registre de retolació 
de carrers i numeració de cases durant el quinquenni 1860-1865. 

  
ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica 
de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
   

 
 Fonts Orals: Sentis Rovira, Roser (1930) 
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NÚM. REF. : I.RU.56/075 
 
DENOMINACIÓ : Can Llibre del carrer 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : carrer de Sant Esteve, 8-10 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : En el centre del casc antic, en el carrer que puja a l’església 

parroquial de Sant Esteve. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc Antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Joan Serra Mompart 
Condicions / servituds:  
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DESCRIPCIÓ:  
Conjunt de dues cases entre mitgeres, de planta baixa i pis, es 
cobreixen amb coberta de teula àrab a dues vessants acabades 
amb una senzilla imbricació de teula, amb el carener paral·lel a la 
façana. Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc. 
La façana de la casa núm. 10 està composada segons dos eixos 
verticals, amb els buits de proporció vertical emmarcats amb 
brancals i llinda plana de pedra granítica, igual que la portalada de 
la planta baixa, també amb llinda plana.  
En la casa núm. 8 ha estat modificada la situació dels buits; tot i 
això, en una finestra de la planta pis es conserven els carreus dels 
brancals, l’ampit i la llinda plana de granit.  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Per la seva tipologia i situació dins la trama viària, conformant 

l’entorn  de l’església com a centre del casc antic. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: 
 

Les primeres referències documentals d’aquest edifici es troben a: 
 

L’Arxiu Nacional de Catalunya, en el fons dels Marquesos de 
Castelldosrius: 

 
En un capbreu de rendes de Dosrius, Canyamars, rebut en 
poder d’Antich Cafon Not. Públic de Barcelona, començat el 
7 de juny de 1570, hi apareix citat Hipólito Llibre i el Manso 
Llibre. Tot i que aquest manso Llibre es refereix a can Llibre 
de la Vall de can Rimbles, es pot establir una relació entre 
ambdós edificis perquè van pertànyer a la mateixa 
propietat, tal i com el seu nom indica. 

 
L’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 

 
a. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars del 

24 d’octubre de 1853; al plànol núm. 11, anomenat El 
Veïnat (Canyamars), hi ha dibuixat aquest edifici. 

 
b. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-65, en el 
veïnat de l’església de Canyamars hi consta Teresa 
Fradera amb un edifici, set habitants i el núm. 11 de 

carrer. La família Fradera, en aquests moments, tenia la 
propietat de can Valls i de can Llibre, dins de la qual hi 
hauria la casa del poble, “can Llibre del carrer”. 

 
Del 1868, quan l’església ja és parròquia, daten les primeres 
referències del cementiri de l’església parroquial de Sant Esteve de 
Canyamars. En el cementiri s’hi troba una llosa amb la inscripció 
Casa Llybre. 
 
En la creu del camí de la Creueta, que l’any 1868 fou traslladada 
des del cementiri de Canyamars fins al davant de la casa Flo, 
segons consta en una inscripció incisa en la pròpia creu: Fou 
traslladada del sementiri aqui; hi ha una altra inscripció incisa que 
diu: Obres Jaume Amat y Josep Fradera y Llibre. 

 
Del segle XX, les fonts orals es recorden que a can Llibre del carrer 
hi vivia la família Mompart Arnó: Josep Mompart, casat amb Isabel 
Arnó de can Vidal, i les quatre filles: Pepeta, Teresa, Maria i 
Quimeta. Aquesta família vivia de les feines de pagès i portaven 
terres de can Galzeran, de ca n’Homs, i d’altres, i també tenien 
vaques. 
 
Maria Mompart Arnó es casà amb Francisco Serra de can Vallalta. 
Aquest ja anà deixant les feines de pagès per fer de peón 
caminero, per tant feia feines de manteniment de la carretera de 
Canyamars. Josep Serra Mompart és actualment el propietari de 
“can Llibre del carrer” i Maria Serra Mopart, la seva germana, es 
casà i viu a cal Carinyo. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Nacional de Catalunya Fons Castelldosrius: Inventari 167, 
1122.11.11: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186 AV. C-1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibro Registro de la rotulación 
de casas de este distrito municipal, durant el quinquenio 1860 – 
1865. 

  
   

 
 Fonts Orals: Homs de Moya, Anna (1944) 
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NÚM. REF. : I.RU.57/076 
 
DENOMINACIÓ : La Barberia 
Altres denominacions: Cal Barber, Cal Ferrer 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Josep, 2 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVII - XVIII 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : En el centre del casc antic, en el carrer que hi ha per sota de l’Església 

de Sant Esteve. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc antic 
 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Josep Tàpias Fontcuberta 
Condicions / servituds:  
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DESCRIPCIÓ: Edifici amb una mitgera i en cantonada, de planta rectangular, 

d’aspecte de masia. Consta de planta baixa i pis, i es cobreix amb 
coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana; la vessant del carrer acaba amb una 
tortugada. La façana principal està composada segons tres eixos 
verticals, amb els buits emmarcats amb carreus de pedra granítica. 
La portalada d’entrada, en l’eix central, té la llinda amb un arc 
rebaixat i una clau ressaltada al centre. Les finestres de la planta 
baixa estan protegides per una reixa de ferro. En la façana lateral 
cal assenyalar una altra portalada d’arc rebaixat.  
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc.  
En una recent intervenció s’han deixat vistes les pedres de reforç 
de la cantonada. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Per la seva tipologia i situació dins la trama viària, conformant 

l’entorn  de l’Església com a centre del casc antic. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 

Aquest edifici es troba documentat a l’’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius, en uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars del 24 
d’octubre de 1853; al plànol núm. 11, anomenat El Veïnat 
(Canyamars), hi ha dibuixat aquest edifici. 
 
Segons informen les fonts orals, a cal Barber de Canyamars hi vivia 
una família formada per la mare i tres fills de cognom Tàpias. Els 
fills eren: en Bartomeu, que era barber, la Dolores que es va casar 
a can Sus, i en Modest que va anar a viure a Mataró per fer de 
ferrer. Aquest, al cap dels anys, va tornar a Canyamars i va posar 
una ferreria.  
 
És per tot això que, aquesta casa és anomenada cal Barber i 
també cal Ferrer, tot i que les fonts orals de més edat ho coneixen 
per cal Barber, perquè la ferreria fou posada durant la segona 
meitat del segle XX,  convivint amb la barberia. 
 
La casa va quedar en propietat de Dolores Tàpias, que la va deixar 
en herència als seus fills, de cognom Viladerrams Tàpias, els quals 
vivien a can Sus. 
 

 
L’Anton Viladerrams Tàpies ajudava al seu oncle Bartomeu en la 
barberia, i de fet, en morir l’oncle, l’Anton va passar a ésser el 
barber del poble. 
 
En morir en Modest Tàpies, la casa caigué durant uns anys en un 
cert abandó, però el propietari actual féu obres de reforma l’any 
1993, que deixaren l’edifici en l’estat actual. 
 
La rehabilitació la féu l’actual propietari. L’expedient d’obres fou 
aprovat en comissió de govern de l’Ajuntament de Dosrius el dia 30 
de març de 1993. Les obres es feren sota la direcció tècnica de 
Manel Salicrú Puig i les féu el constructor de Canyamars Joan 
Rovira Amat. 
 
En el projecte de rehabilitació es diu que l’edifici és probablement 
del segle XVIII, que es feren unes modificacions cap als anys 1920 
i una reforma de la coberta feta feia pocs anys. 
 
En la reforma de 1993 es féu: connexió al clavegueram públic, nou 
sistema de desguàs, renovació de teulada, nou paviment, 
modificació d’envans, renovació total de la cuina, construcció de 
nous banys i departament de safareig, renovació total de fusteria, 
d’instal·lacions i d’acabats de parets interiors i exteriors i de sostres. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186 AV. C-1575 AV. 
 
Arxiu Administratiu Ajuntament Dosrius. C-1172 AN 23.  
 

 
 Fonts Orals: Homs de Moya, Anna (1944) 

Sentis Rovira, Roser (1930) 
Travesa Pinós, Assumpció (1949) 
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NÚM. REF. : I.RU.58/077 
 
DENOMINACIÓ : Edifici d’habitatges de Can Piqué 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Josep, 6-10 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XX (1923) 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Sr. Piqué 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial urbana 
 
CONTEXT : Al centre del casc antic, en el carrer que hi ha per sota de l’església de 
 Sant Esteve. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6a.- Edificació contínua. Casc antic 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Hereus de M. Rosa Piqué Perejordi 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ: Conjunt de tres cases entre mitgeres, de planta baixa i dues 

plantes pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants que acaba 
en ràfec poc destacat. La façana principal, sense decoració, té 
l’aspecte d’un edifici de caràcter industrial, i està composada 
segons sis eixos amb buits de proporció vertical, els de planta 
baixa tancats amb reixes de barrots verticals. El parament de  
façana està revestit d’arrebossat pintat de color blanc, recolzat en 
un sòcol arrebossat de color gris.   

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge 
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Per la seva tipologia i situació dins la trama viària, conformant 

l’entorn  de l’església com a centre del casc antic. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 

Les primeres referències documentals d’aquest edifici es troben a: 
 

L’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

a. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars del 
24 d’octubre de 1853; al plànol núm. 11, anomenat El 
Veïnat (Canyamars), hi ha dibuixat un edifici en el lloc 
on actualment hi ha can Piqué. 

 
b. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-65, hi consta 
José Montasell i Miquel Montasell, cadascun amb un 
edifici. 

 
Les fonts orals informen que can Piqué fou construït l’any 1923 pel 
pare de M. Rosa Piqué Perejordi, de Mataró, en els mateixos anys 
que can Pelegrí, les Cases Blaves, ca la Sèbia i ca la Miguelita. 
 
Els propietaris de can Miqueló eren de cognom Montasell. És per 
això, que, probablement, la família Montasell vengué una part de la 
seva propietat a la família Piqué perquè hi pogués fer un edifici on 
passar els estius, atès que a can Pifanyo, on havien estiuejat fins 
aleshores, els feren marxar perquè necessitaven la casa per a Lluís 

Rovira Homs, que deixà la masoveria de can Rovira i anà a viure al 
poble. 
 
En principi, can Piqué es féu per anar-hi a estiuejar la família i, a 
més, s’hi feren pisos per llogar. L’edifici té dos baixos i dos pisos i 
actualment encara hi viu un fill de M. Rosa Piqué Perejordi. 
 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186 AV. C-1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibre de Registre de retolació 
de carrers i numeració de cases durant el quinquenni 1860-1865. 

  
ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica 
de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
   
 Fonts Orals: Homs de Moya, Anna (1944) 

Sentís Rovira, Roser (1930) 
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NÚM. REF. : I.OE.01/078 
 
DENOMINACIÓ : Pont de l’entrada a Dosrius 
Altres denominacions: El Pont, El Pont de la Riera de Rials. 
  
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carretera B-510, d’Argentona a Dosrius, just a l’entrada al 

poble de Dosrius. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Darrer terç del segle XIX. Possiblement entre 1868 i 1882. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Obra d’enginyeria 
 
CONTEXT : Pont situat a l’entrada del nucli de Dosrius, sobre la riera de 

Rials. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 5-Protecció de sistemes 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Generalitat de Catalunya 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.OE.01/078-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Pont de tres trams amb dos arcs rebaixats cadascun, 

intercalats amb trams massissos. Els arcs són de pedra 
adovellada recolzats en pilastres de pedra carreuada.  
L’intradós de la volta és de totxo massís a plec de llibre, i 
els timpans són de fàbrica de totxo. El trams massissos 
entre arcs són de paredat capserrat. El paviment superior 
és asfàltic. Les baranes actuals són de bionda. 
Actualment dos dels tres trams d’arcs estan tapats per 
massissos de terra sobreposada. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Pont 
 Actual: Pont 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: És una mostra d’enginyeria del darrer terç del segle XIX, 

que cal preservar. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg.  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
  
 Consultat l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, així com 

també l’Arxiu de la Diputació de Barcelona, no s’ha trobat 
cap expedient de construcció del Pont d’entrada a 
Dosrius, que passa per sobre la riera de Rials. 

  
 En un plànol del nucli antic, elaborat per Daniel Sanz el 

24 d’octubre de 1853, així com en una reproducció d’una 
pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat de la família 
Fàbregas Rigola, comprada en “El Rastro” de Madrid, 
que es troben a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, no 
hi apareix el Pont de la riera de Rials.  

  
On sí ja apareix el pont d’entrada a Dosrius és en un 
plànol reproduït a la Geografia General de Catalunya, de 
Cels Gomis, dirigida per Francesc Carreras Candi i 
publicada pels voltants de 1916. 

 
Segons l’il·lustre Esteve Albert, historiador i activista 
cultural, la carretera que va d’Argentona a Dosrius fou 
construïda el 1868, i abans es passava per la Riera.  
 
Per tant, tenint en compte aquest fet, les característiques 
arquitectòniques i tècniques d’aquesta obra d’enginyeria i 
que entre 1868-1882 la Societat General d’Aigües de 
Barcelona (SGAB) (antigament Societat Palau, Garcia i 
Companyia) va construir a Dosrius una obra d’enginyeria 
complexa (mines, barratges, preses, etc.), amb la finalitat 
de canalitzar l’aigua de l’aqüífer de Dosrius per portar-la  
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fins a Barcelona, havent estat atorgats els drets de 
concessió i titularitat a la SGAB, sobre la totalitat de 
l’aigua de les lleres de Dosrius, Canyamars, Alfar i Rials, 
l’any 1882, tot fa pensar que el pont de la riera de Rials 
fou construït entre 1868 i 1882.  
 
Segons les fonts orals consultades, el pont sempre l’han 
vist igual, tret que a mitjans dels anys noranta foren 
retirades les baranes de totxo coronades amb passamà 
de pedra tallada i substituïdes per biondes. Pel que fa a 
la seva construcció, han manifestat haver sentit dir que 
l’havien construït, uns, quan es va fer la carretera que va 
d’Argentona a Dosrius, altres, quan es va canalitzar tot el 
tema de l’aigua de Dosrius. 
 
Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de 
l’Ajuntament de Dosrius, l’any 1995 el pont va sofrir una 
intervenció, a càrrec del Departament d’Obres Públiques 
de la Generalitat, malmetent les baranes de totxo, 
coronades amb passamà de pedra tallada, substituint-les 
per una barana de bionda. 
 
Amb data 27 de febrer de 1995, la Comissió de Govern 
de l’Ajuntament de Dosrius va prendre l’acord d’enviar 
una queixa davant la Direcció General de Carreteres de 
la Generalitat, per les obres realitzades al pont i, alhora, 
sol·licitava que fos restituït al seu estat original, per 
tractar-se, segons informe tècnic, d’una obra pública 
representativa d’un estil arquitectònic de finals del segle 
XIX i d’una època concreta de la història del país. Tot i la 
queixa, el pont no fou restituït a la seva fesomia original. 
 
El pont passa per sobre la riera de Rials, que recull 
l’aigua procedent del Vallès i de la riera del Far, essent 
utilitzat com a pas de vehicles. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Llibre Actes 

Comissió de Govern 1995 i expedients de secretaria. 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1575 AV 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una 

història de Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El 
Comú, núm. 18. Març 1991. 

 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada 

al passat. Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far 
(1900-1975). Ajuntament de Dosrius 1995. 

  

  GOMIS, Cels. Geografia General de Catalunya (dirigida 
per Francesc Carreras Candi). Casa Editorial Alberto 
Martín. Barcelona [cap al 1916] 

  
 

                     Fonts orals:           
 Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921)  
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NÚM. REF. : I.OE.02/079 
 
DENOMINACIÓ : Edifici de la Mina de les aigües  
Altres denominacions: Casilla Courtin 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Al veïnat Maspi 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1868-1882 
AUTOR: Desconegut 
 
PROMOTOR : Societat Palau, Garcia i Companyia 
 Compañia de Aguas de Barcelona 
 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura industrial 
 
CONTEXT : Es troba a la cruïlla de les rieres de Dosrius i Rials 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Dosrius, 1997. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 13-Agrícola 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Societat General Aigües de Barcelona 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Petit edifici de planta hexagonal, amb una sola planta d’alçada i 

amb coberta piramidal de rajola ceràmica. Els murs són d’obra vista 
de maons, amb diversitat de dibuixos de relleu creant interessants 
jocs de ombres. 

  
S’aixeca sobre una mena de banqueta ornamental i els angles 
estan reforçats amb pilastres que emmarquen els panys llisos i que 
enllacen amb la decoració superior d’aquests, a base de dentellons 
i amb la línia d’imposta ressaltada damunt la qual es desenvolupa 
un fris calat amb obertures en losange. Una cornisa motllurada, a 
base de filades de maó, fa de suport de la coberta de pavelló. Al 
bell mig de cada pany hi ha un motiu decoratiu en relleu, fet de 
maons, en forma de rombe.  
 
L’edifici (anomenat popularment la Mina i tècnicament “Casilla 
Courtin”) conté unes escales per on es baixa a dues galeries 
subterrànies, fetes també amb maó. La “galeria vella”, que 
condueix aigua de la presa Batllori, i la “galeria nova”, que condueix 
aigua de les preses Xullat i Tarau. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Mina de control aigües aqüífer de Dosrius 

 
 Actual: Mina de control aigües aqüifer de Dosrius 

 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Algunes peces ceràmiques de les parets de tancament estan 

malmeses. A mitjan segle XX s’hi van adossar dos cossos que 
desvirtuen en part el volum original. 

 
VALORACIÓ: Per la seva singular tipologia i pel tractament dels murs i la coberta. 

Constitueix una fita característica del paisatge urbà de ponent del 
nucli urbà i una peça singular de l’arquitectura de la població. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES: La casilla va ser construïda en la mateixa època (1868-1880) que 

els barratges, galeries, pous, etc., per la SGAB. Constitueix el 
principal punt de control de tota l’extracció i conducció d’aigües de 
l’aqüífer de Dosrius. 
 
Citem del llibre Mi vida y otras más, de Antonio Puigvert, un 
paràgraf del capítol “La guerra europea” (parla de la 1a. guerra 
mundial) “... Pero el otoño trae una terrible epidemia de tifus que 
asola la ciudad. Dicen que es producida por las aguas de Dos Rius 
que abastecen las fuentes públicas. La mortalidad es importante. 
Los periódicos llenan pàginas de esquelas y por las calles se  
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“notan” los trajes de luto. Puigvert ve cómo su padre se desvive 
atendiendo enfermos sin descanso ...” 
 
Segons consta a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, el 
12 de desembre de 1939, el Sr. José Maria de Soler Nolla, director 
gerent de la Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., 
sol·licità permís per construir un pavelló adossat a la casilla Courtin 
per a la instal·lació de clorinació.  Per tant, és a partir d’aquest any 
quan es comença a fer clorinació, d’una forma més rigorosa, de 
l’aigua que va cap a Mataró i principalment a Barcelona.  
 
En aquest pavelló s’hi instal·laren dos dipòsits per posar-hi el clor. 
Durant força anys, Joan Pinós s’encarregà personalment de fer-ho, 
operació delicada i compromesa ja que requeria un alt nivell de 
perfecció per no causar danys als usuaris de l’aigua de l’aqüífer de 
Dosrius. 
 
Per fabricar el clor es dipositava aigua i sosa en un dipòsit i, un cop 
fet, aquest anava caient mica a mica en uns safareigs grans que hi 
ha dins la mina i d’allà cap a les galeries, per fer salubre l’aigua. La 
mateixa operació s’havia de fer amb l’altre dipòsit per tenir sempre 
clor a punt. De tant en tant, en una altra operació, es procedia a 
esterilitzar el clor. Més endavant, la SGAB faria portar el clor, ja 
fabricat, en camions des de Barcelona. 
 
Durant el temps que no s’hi va fer la clorinació in situ hi hagué dos 
casos de persones del poble que tingueren tifus l’any 1950: Josep 
Munné Rovira, que va morir a conseqüència de la malaltia, i 
Manuel Pascual. A partir d’aleshores també es va tirar clor a la 
totalitat de la galeria, però sense la perfecció amb la que es feia 
des de la casilla Courtin. 

 
Actualment, la persona que s’encarrega de la gestió d’aquesta obra 
d’enginyeria fa les mateixes tasques que es feien abans, però amb 
el mitjans tècnics i científics d’ara. 

 
BIBLIOGRAFIA i DOCUMENTACIÓ 
 
  AAAD C360 AN2 
 
  PUIGVERT, Antonio. Mi Vida y otras mas. Ed. Espejo de España. 
 
  AAAD C360 AN2 
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NÚM. REF. : I.OE.03/080 
 
DENOMINACIÓ : Galeries, barratges i aqüeducte de la Societat General d’Aigües 

de Barcelona 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius  
 
LOCALITZACIÓ : Des de la masia de can Pinsana fins al límit amb el municipi 

d’Argentona i des de la part baixa de la riera de Rials fins al 
límit amb el municipi d’Argentona 

 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1868-1882 
AUTOR: Manuel Valera, enginyer industrial 
 
PROMOTOR : Societat Palau, Garcia i Companyia 
 Compañia de Aguas de Barcelona 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura Industrial 
 
CONTEXT : El conjunt d’elements segueix els cursos de les rieres de 

Canyamars, Rials i Dosrius, fins a l’indret on aquests 
conflueixen tot donant lloc a la riera d’Argentona.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: Sistemes. Protecció Sistemes 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Societat General Aigües de Barcelona 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Es tracta d’un conjunt de galeries i barratges que formen preses 

soterrades. Les galeries d’absorció i conducció d’aigua estan 
construïdes amb parets revestides de peces ceràmiques, amb 
obertures laterals per captar l’aigua que es filtra, controlada 
mitjançant pous i casilles. Les galeries estan cobertes amb volta de 
canó d’arc de mig punt.   

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Absorció i conducció d’aigües de l’aqüífer de Dosrius 
 Actual: Absorció i conducció d’aigües l’aqüífer de Dosrius 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva singularitat com a obra pública, 

pel seu traçat i per l’emplaçament dins del nucli de Dosrius. Va 
constituir un dels punts estratègics d’abastament d’aigua a la 
ciutat de Barcelona, i també al municipi. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
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DADES HISTÒRIQUES: 
Fins a finals del segle XIX, moltes terres de les valls del terme 
municipal de Dosrius eren inundades d’aigua, ja  que en el seu 
subsòl hi ha un gran aqüífer, i en no estar l’aigua canalitzada, 
aflorava cap a la superfície amb facilitat. 
 
Aquesta característica geològica de les valls formades per les 
rieres de Rials, Canyamars i el Far fou aprofitada per diverses 
empreses, que mitjançant la canalització a partir d’una gran 
obra d’enginyeria, portaria aigua a Mataró en un principi i a 
Barcelona més endavant. 
 
Al llibre L’aigua a Barcelona, de Federico UDINA MARTORELL (p. 
32 i 33) s’escriu:  

 
“Els fundadors de la Societat Palau, Garcia i Companyia van 
buscar la manera de portar aigua a Barcelona en un sector molt 
allunyat de la ciutat, a més de 30 km. Volien captar-ne a tres valls 
al nord de Dosrius, un poble a 10 km de Mataró: Canyamars, 
Alfar i Rials, que són valls que formen el que es pot anomenar 
sotelada de Dos Rius, amb una superfície de gairebé 40 km2. 
Aquesta companyia va construir galeries, conduccions i un 
aqüeducte des de Dos Rius fins a Mataró, però l’empresa, per 
dificultats econòmiques, va haver de cedir els seus drets a una 
companyia madrilenya, la qual, al seu torn, la va traspassar a 
Compagnie des eaux de Barcelone, que es va constituir a Lieja el 
1867 [....]. 
La nova empresa es va ocupar de perfeccionar les instal·lacions 
de l’antiga de Dos Rius; va reparar l’aqüeducte i va regularitzar 
altres treballs de fonts d’aigua, com ara una gran conducció des 
d’Argentona fins a Barcelona (Sant Martí i Gràcia), on va construir 
dos dipòsits subterranis [...]” 

 
 “... Ara ens toca parlar de les primeres passes de la Societat 
General d’Aigües de Barcelona, des del 1867 quan es va 
constituir a Leija la Compañia de Aguas de Barcelona [...]. Una de 
es primeres millores va ser en la captació d’aigües de Dos Rius, 
iniciada poc abans per la raó social Palau, Garcia i Companyia: la 
continuació de la conducció des d’Argentona fins a Barcelona, a 
la que ens hem referit abans. Aleshores les petites companyies, 
que com hem vist, havien començat a germinar abans, van 
desaparèixer. Els treballs de construcció de l’aqüeducte per portar 
l’aigua a Barcelona van comprendre obres importants de fàbrica 
que van ser un model de projecte i d’execució en aquest gènere. 
Aquesta aigua havia de servir per atendre les necessitats del 
projecte Eixample, i també les de Ciutat Vella, i per dotar de cabal 
suficient algunes fonts de l’Ajuntament”.  
 
(*** El  projecte Eixample, o Pla Cerdà fou aprovat el 1859 i confirmat el 
1860) 
 

 
L’aqüífer de Dosrius i la concessió “Maria” abans i ara: 
 
La concessió “Maria” que atorga  els drets de concessió i la 
titularitat a la Societat General d’Aigües de Barcelona, SGAB, 
sobre la totalitat de l’aigua de les lleres de Dos Rius,  
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Canyamás, Alfar i Rials, del terme municipal de Dos Rius, data 
del 8 d’abril de 1882, per temps il·limitat. 
La captació de les aigües es realitzà a partir de preses 
subterrànies (Batllori, Xullat i Tarau), i s’atorgà sense cap 
limitació de cabal. 
 
A principis de la dècada de 1970, es féu passar per Dosrius la 
canonada d’Aigües del Ter, però aquesta no deixava aigua al 
municipi de  Dosrius. 
 
Fins a finals de 1970, la SGAB captava entre 1.500 m3/hora 
(1.500.000 litres) a 14.000 m3/hora (14.000.000 litres). 
 
Des del 1990, baixà considerablement la quantitat d’aigua que 
la SGAB captà de l’aqüífer de Dosrius: entre 500 m3/hora 
(50.000 litres) a 1.000 m3/hora (1.000.000 litres). Segons fonts 
orals, l’aigua de l’aqüeducte de Dosrius, la tenen sols com a 
reserva, per si hi havia avaries a la canonada del Ter. Però si 
es dóna la situació, en un dia capten la mateixa quantitat de 
litres que abans en un període més llarg. 
 
També, a principis dels 1990, es contaminà l’aqüífer a 
conseqüència del llançament de purins prop del barratge 
Batllori i també per les aigües residuals que provenien de la 
urbanització can Massuet del Far, motiu aquest, que també féu 
que la SGAB, segons informaren oralment,  deixés d’emportar-
se aigua per estar contaminada. 
 
L’any 1986 (Reial Decret 849/1986, BOE núm. 103 de 30-04-
86) es declarà el domini públic hidràulic de l’Estat, cosa que 
impedeix comerciar amb l’aigua de l’aqüífer de Dosrius, 
excepte si hi ha una concessió administrativa, com és el cas. 

 
L’any 1988, la Generalitat de Catalunya (Decret 328/1988, 
DOG núm. 1074 de 28-11-88) establí normes de protecció de 
diversos aqüífers de Catalunya; en aquest decret es delimità 
l’aqüífer de la Riera d’Argentona, que afecta els municipis 
d’Argentona, Mataró, Cabrera de Mar, Òrrius i Dosrius, com un 
d’entre els que caldria formular un inventari d’aprofitament i 
elaborar un pla d’ordenació d’extraccions. 
 
Amb motiu d’aquesta nova legislació es formà una Comunitat 
d’Usuaris d’Aigua de Dosrius i Canyamars, que prengué 
declaració a tots els usuaris de quantitats i usos d’aigua segons 
necessitats de boca, rec, industrial, etc. 
 
El 1991, la Junta d’Aigües inicià un expedient de caducitat de la 
concessió “Maria”, per haver-se complert el termini legal vigent 
(99 anys). La SGAB va sol·licitar una nova concessió per 75 
anys, amb un cabal de 4.000.000 m3/any per al 
subministrament de poblacions, justificant que l’aigua 
sol·licitada afectava un total de tretze municipis. L’expedient es  
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troba en vies de resolució i, mentrestant, els drets de la SGAB 
són els de la concessió “Maria”, és dir, el cabal sencer. 
 
 
Les obres d’execució i canalització (1868-1882): 
 
a) Un barratge (presa subterrània), de 9,20 m de 
profunditat, anomenat BATLLORI, sota de la masia can 
Pinsana, constituït per una paret construïda fins a trobar la 
roca, per tancar les aigües que baixen de les valls de 
Canyamars (Riera de can Rimbles i Riera de Rupit), amb tots 
els seus torrents). Per deixar passar l’aigua avall s’ha d’obrir 
una “bana” (aixeta gran). 

 
b) Una galeria subterrània d’absorció i conducció, que 
segueix , en paral·lel, el traçat de la riera d’aigua anomenada 
PRINCIPAL, feta a base de maons d’argila, per la que corre 
l’aigua seguint la pendent del terreny. Per a l’absorció, la 
galeria té obertures en els laterals, per així captar l’aigua que 
es filtra. Mitjançant pous i casilles al llarg de tot el recorregut es 
controla la conducció de l’aigua. A partir d’aquí les aigües dels 
torrents van a parar directament a aquesta galeria. 
 
c) Les principals mines de captació són: Mina Roselló, 
Mina Juliana de Lentisclà, Mina Larit, Mina Manso Estapé, Mina 
Mas Pi, Mina Hort d’en Xicoy, Mina Fondo del Xullat, Mina Hort 
del Xullat, Mina Hort de la Quiteria, Mina Hort del Farré, Mina la 
Recelosa, Mina Manyans, Mina Hostal de Dos Rius, Mina Creu 
d’en Martorell. 
 
d) On s’ajunten les rieres de Dosrius, que porta aigües de 
Dosrius, Canyamars i el Far, i la de Rials, que porta aigües del 
Far i de Dosrius, es construïren dos barratges o preses, 
anomenats XULLAT, de 4,20 m de profunditat, i TARAU, de 
3,60 m de profunditat, que recullen les aigües de les rieres 
esmentades. Per deixar passar l’aigua s’han d’obrir uns 
registres situats dins la casilla de la mina que hi ha on s’ajunten 
les dues rieres. 

 
e) De l’edifici, anomenat popularment “La Mina”, i 
tècnicament “Casilla Courtin”, parteixen dues galeries 
soterrànies anomenades GALERIA VELLA, que porta  aigua 
provinent  de la presa Batllori (amb 73 casilles o obertures al 
llarg del seu recorregut),  i GALERIA NOVA, que recull aigua de 
les preses Xullat i Tarau (amb 17 casilles). A partir d’aquí, 
ambdues galeries segueixen avall en paral·lel a la riera i 
s’ajunten en una, abans dels límits del terme de Dosrius amb el 
d’Argentona. Aquesta única galeria segueix avall fins a arribar a 
Barcelona, passant per Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de 
Dalt, Premià de Mar, Teià, Alella, Tiana, Santa Coloma de 
Gramenet i Barcelona. D’Argentona en surt un brancal que va 
fins a Mataró, a can Boada (abans, els burots; actualment, la 
plaça Granollers). 

 
 

Característiques de l’obra:  
 
Els plànols daten de l’1 d’agost de 1868 i foren fets per 
l’enginyer Manuel Valera. 
 
Els materials emprats foren maons d’argila, probablement 
fabricats amb argiles de Dosrius mateix. 
 
En la mateixa època, i a partir d’una casa pairal ja existent, el 
mas Pi, es construí la Torre de les Aigües, perquè hi visquessin 
l’enginyer i els tècnics que estaven a càrrec de l’obra durant la 
seva execució.  
 
La Torre de les Aigües estava enganxada a una altra masia 
que s’havia anomenat Hostal Vell, topònim que podria indicar 
que allà s’hi podien haver allotjat homes que treballaren en 
aquesta obra. 
 
Fou una obra d’enginyeria complexa, si es té en compte les 
condicions tècniques i materials dels temps en que s’executà 
(1868-1882). 
 
Impacte social i econòmic: 
 
Tot i que no hi ha testimonis escrits ni orals del que significà per 
al municipi de Dosrius, deuria ésser d’un gran impacte en tots 
els aspectes: demogràfic, econòmic i social. 
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Al segle XX, diversos homes del municipi treballaren per la 
SGAB. Foren encarregats de controlar els barratges, galeries, 
pous i salubritat de l’aigua. S’ havien de prendre mostres de 
l’aigua en diferents punts de la galeria, analitzar-la per veure 
com estava i a més portar-ne, cada setmana, una mostra a 
Barcelona. També s’hi anava a mesurar la quantitat d’aigua 
dels pous per saber el nivell. 
 
Havien fet aquesta feina: en Mauri, en Jaume Bonamusa de 
can Nogueras, en Joan Pinós Nogueras, l’Alfonso Travesa 
Claus, l’Alfons Travesa i altres del comité de salut pública de 
Dosrius (1936-1939), en Josep Pinós Anglada i en Salvador 
Travesa Novell. 
 
Actualment (2005), l’encarregat és Josep M. Pinós Pujol. 
 
També força homes del poble, entre ells els treballadors d’en 
Tòfol, Pere Sabé, paleta i constructor, havien treballat 
desensorrant la mina, perquè quan plovia molt entrava sorra a 
les galeries i calia netejar-les. Els homes amb galledes de ferro 
anaven entrant pels pous i netejant la galeria.  
  
Servituds i indemnitzacions a propietaris: 

 
La Companyia d’Aigües de Barcelona establí contractes amb 
els propietaris de les finques per on passaven la galeria, les 
casilles i els barratges, i els oferí o bé una indemnització 
econòmica o bé aigua per al consum de boca i agrícola.  
 
La majoria dels propietaris s’acolliren a les indemnitzacions, 
però d’altres es quedaren amb l’aigua, així les servituds foren: 

 
Diviu   8.000 litres mínim diari 
Ajuntament  30.000 litres mínim diari (1) 
Pou   16.000 litres mínim diari 
Rigola   32.000 litres mínim diari (2)  
Genís   24.000 litres mínim diari 
Maseras  24.000 litres mínim diari 
Alsina   16.000 litres mínim diari 
Miqueló  27.000 litres mínim diari 
Castells  44.000 litres mínim diari 
Trompasa  4.000 litres mínim diari 

 
(1) Font Comú, Plaça i St. Sebastià 
(2) Comprada fa pocs anys per l’ Ajuntament 

 
 

Un cop establerts contractes  i indemnitzacions, la situació per 
consum d’aigua a Dosrius, Canyamars i el Far quedà així: els 
que varen signar servitud d’aigua tenien aigua corrent a casa, 
la resta la podia obtenir mitjançant pous particulars o bé anant 
a buscar-la a les fonts i safareigs públics i privats. 
 
En acceptar l’Ajuntament i els propietaris indemnitzacions o  
servitud d’aigua, tot el municipi quedà afectat per la concessió 

“Maria”, de manera que qualsevol propietari que volgués fer un 
pou o extracció d’aigua, sobretot en temps de sequera, havia 
de demanar permís a l’Ajuntament i a la SGAB, que en algunes 
ocasions li era denegat. 
 
Així consta a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius: 
En una instància de 19 de setembre de 1933 del Sr. Josep Rius 
Massuet, on “Exposa que havent el seu masover de can Pau 
de la Rosa, terme municipal de Dosrius, quedat sense una gota 
de aigua per a veure, ni per rentar-se, se fa necessari obrir un 
pou per a probar de trovar aigua y poder satisfer dites primeres 
necessitats [...]”; i hi afegeix que li fou denegat el permís.  
 
En un expedient de l’any 1935, de sol·licitud d’“Instal·lació d’un 
grup electrogen per a l’elevació d’aigües d’un pou propietat i a 
instància del veí Sr. Andreu Collet i Calm”, consta que el permís 
li fou denegat. 

 
L’aigua al municipi de Dosrius avui: 
 
Des del 1972, al nucli de Dosrius hi ha Xarxa Municipal d’Aigua, 
amb aigua dels pous de l’Escorxador i can Feliu, portada als 
diversos dipòsits municipals: quatre a can Massuet-el Far, i dos 
a Dosrius (ca l’Albert i costa de can Martorell). 
 
El nucli de can Massuet-el Far també rep aigua de tres pous 
municipals: Sorea, ca l’Estapé i un tercer, a Canyamars. 
 
Al nucli de Canyamars, algunes zones encara no tenen Xarxa 
Municipal d’Aigua, i aquesta s’obté de pous particulars. 
 
Des del maig de 1995, la gestió de l’aigua al municipi de 
Dosrius està concedida a l’empresa Sorea, que es qui fa arribar 
el subministrament a tot el municipi. Se sap que l’aigua que es 
subministra és del Ter, però també es barreja amb la de 
l’aqüífer de Dosrius, ja que la SGAB té unes servituds amb el 
municipi, que ha de complir. 
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NÚM. REF. : I.RR.01/081 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Batlle 
Altres denominacions: Masia de Can Batlle de la Torre 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, núm. 1 (km 4,2 de la ctra. BV- 5101, de Dosrius a 
 Canyamars). 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XV-XVI. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular, amb elements cultes de l’època 
 renaixentista i barroca. 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, a tocar de la carretera de Dosrius a Canyamars, 

a peu de la vessant de migdia de les Costes d’en Vergós, davant 
d’una zona esportiva municipal (piscina, pistes tennis i camp de 
futbol), al marge dret de la riera de Canyamars, entre les masies de 
la Bomba i de can Gabarra. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable. 
 Qualificació: 14b.-Forestal. Vegetació autòctona. 
  Inventari I/IV. 4  
 Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius. (8) 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Juan Félix de Sentmenat Urruela  (Marquès de Castelldosrius) 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edificació aïllada de tipologia singular i caràcter monumental, 

composada per un cos central  flanquejat per dos cossos 
lleugerament avançats, de planta baixa i pis. El cos central té tres 
crugies, la del mig de planta baixa i dos pisos, que es cobreix amb 
teulada àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a 
façana; les dues crugies laterals consten de planta baixa i pis, i es 
cobreixen, iguals que els cossos avançats, amb coberta de teula 
àrab a dues aigües, amb el carener paral·lel a façana. A la part 
posterior existeixen diversos cossos adossats. Les vessants de les 
cobertes estan acabades amb una imbricació de totxo i teula. Les 
cantonades dels cossos avançats són de carreus de pedra. La 
totalitat de les obertures estan emmarcades amb carreus de pedra i 
llinda plana. La portalada, situada en l’eix central, és de pedra 
carreuada i arc de mig punt de grosses dovelles. En la llinda de la 
finestra de sobre la portalada hi ha la inscripció “IHS 1688”.  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Restaurant i habitatges 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 
d’edificacions, si bé gaudeix d’una monumentalitat destacada. Un 
altre valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada del cognom Batlle la trobem en 

el contracte per a la construcció del temple parroquial de Sant Iscle 
i Santa Victòria de Dosrius, signat el mes de maig de 1526 pel 
mestre de cases Tomàs Barça i els síndics de la parròquia de 
Dosrius, entre els que hi ha Anthoni Balle. 

 
 Pel que fa a la documentació consultada a l’Arxiu Nacional de 

Catalunya:  
  

1. En un Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en 
poder d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 
7 de juny de 1570,  hi consta Jacobus Batlle alias Vallmajor.  

 
2. Relació de masos del terme de Dosrius i Canyamars, titulada 

Individuació de tots los masos que componen lo terme y 
Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que 
son continuades en lo de capbreu del 1570, hi consta Jaime 
Batlle, alias Vallmajo, mas Vallmajor. 
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La masia de can Batlle no se cita en cap dels documents 
esmentats i el cognom Batlle va lligat al sobrenom i al mas 
Vallmajor. 
 
Es desconeix si la masia de can Batlle era de la propietat de 
can Vallmajor però es pot dir que per les característiques 
constructives i pel tipus de masia, semblant a la de can 
Vallmajor, en el segle XVI probablement ja estava construïda.  

    
La següent dada històrica és del segle XVII i es troba en una 
finestra que hi ha sobre el portal adovellat, on apareix la inscripció 
“16 IHS  88”. 

 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat per primera vegada en: 

 
1. Les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, on consta Balla de la Torra. 

 
2. Uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853: 

en el plànol núm. 3, El Birol, també hi ha dibuixada la 
masia.  

 
3. El llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, que es troba a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en el Veïnat de ca 
l’Estaper, núm. 8, hi apareix Juan Jubany, com a cap de 
dos edificis amb 15 habitants i números de carrer 10 i 11. 

 
Segons informen les fonts orals i familiars, que han consultat l’Arxiu 
Parroquial de Dosrius, a finals del segle XIX, la masia i propietat de 
can Batlle eren de Juan Jubany Balla de la Torre. La  seva esposa 
tenia el cognom Rimbles i els fills foren Magí, Pere, Valentí i Maria. 
 
Expliquen les fonts familiars una anècdota que va ocórrer a can Batlle 
durant la tercera guerra carlina (1872 – 1876), segons la qual van 
segrestar el propietari de la masia i per tal de pagar el rescat, la 
família es vengué una part de la propietat, concretament, les costes 
d’en Vergés. Aquest fet provocà un desacord familiar i l’hereu de la 
casa marxà.  Aleshores, els altres germans anomenaren un hereu: 
Valentí Jubany Rimbles, i els altres reberen l’herència en forma de 
diners, excepte Pere Jubany Rimbles, que demanà una peça de 
terreny propera a can Batlle, al lloc on avui hi ha la casa anomenada 
Can Valentí. 
 
Valentí Jubany Rimbles, l’hereu de can Batlle, es casà amb Dolors 
Jubany, una neboda més jove que ell. Tingueren tres fills: Teresa, 
Josep i Tomàs. La Teresa es va casar a ca l’Estaper, en Tomàs a 
Mataró i en Josep fou capellà. 
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De Mn. Jubany, popularment anomenat en Batlleta, Esteve Albert i 
Corp,  historiador i activista cultural, ens en parla en el seu llibre El 
Maresme de Dosrius estant (1914 -1921), en els capítols L’altre 
escolà: en Papitu i Les lliçons de Josep Juvany: 
 

Era en Josep Juvany. Sa mare li deia Pepet. Nosaltres en 
“Papitu”. 
Era el més intel·ligent i més murri; però també el més apocat i 
més neulit. 
Sobretot el més emmarat. 
Ell ha estat la figura més destacada de la meva generació en el 
meu petit poble i més enlaire s’hauria enfilat si pel fet que sa 
mare no volia moure’s de la comarca i ell no volia estar més 
separat d’ella, no hagués renunciat a una canongia que havia 
assolit als trenta anys a Segorb..... 
.... Ell i jo havíem nascut sota el mateix sostre. Ell, fill dels 
propietaris; i jo dels masovers. Les dues famílies ens repartíem 
el gran casalici de can Batlle i entràvem pel mateix portal de 
pedra picada adovellat. 
Tenia un any i escaig més que no jo; però, quan jo vaig complir-
ne quatre (1918)  i junts anàvem a l’escola, ja era més alt i més 
fort i corria més que no ell. Això feia que estiguéssim 
escatifenyant-nos sempre i fou aquesta una de les qüestions 
que decidiren el meu pare a deixar aquella masoveria, tot i que 
s’hi guanyava molt bé la vida. 
Amb en Juvany, dos anys després, ens vàrem tornar a trobar 
junts, d’escolans, ja que ell va entrar-hi amb pocs mesos de 
diferència. 
Relligàrem, llavors, una amistat que va durar sempre més, però 
amb una especial intensitat, fins que vaig anar-me’n al servei 
militar i ell cantà missa, l’any 1935.... 
..... La Dolors, que així es deia la mare d’en “Papitu”, solia 
esguardar-me amb una expressió agredolça: -Tens maneres de 
fer, Esteve, que m’agradaria que el noi les tingués com tu, però 
d’altres que, uix!; per res del món no voldria que les hi 
encomanessis. 
Ella fou, pobra Dolors, la que després, vídua, empenyé el seu 
fill cap al Seminari i no parà fins que m’hi portaren a mi. 
Llavors ens mirava tots dos i deia, tota consirosa, dirigint-se al 
seu fill. 
- Ai, Papitu! No crec pas que mai arribis tu a capellà .... 

L’Esteve, sí, que ho serà –recalcava assenyalant-me. I 
acabava després amb exaltació-. Si tu arribes a ésser 
capellà, el meu cul no cabrà en una pollera, de contenta i 
estarrufada que n’estaré! ..... 

 
 

Dolors Jubany, propietària de can Batlle, tenia un procurador per la 
propietat, era Mn. Manau, rector de la parròquia de Dosrius, al qual li 
agradava molt anar a caçar. Segons les fonts orals, la propietat era 
molt gran i es necessitava algú per fer-ne un seguiment. Diuen que 
d’antic havia arribat fins a Arenys. 

 
 Segons informen les fonts orals, Mn. Manau, donades les dificultats 
econòmiques de després de la Guerra Civil (1939), va engrescar a la 
propietària a vendre’s la finca. 
 
Expliquen que com que l’operació es féu amb diners de curs legal 
durant la guerra, un cop acabada aquesta, no tenien el mateix valor. 
És a dir, l’operació financera no fou massa favorable per la venedora. 
 
Dolors Jubany, per tant, vengué la propietat de can Batlle i marxà a 
viure a Mataró amb el seu fill capellà. La finca l’adquirí Salvador Carol 
Closas cap al 1935. 
 
Salvador Carol, tenia una fàbrica de tints a Mataró i tenia tres fills: 
Antònia, Joan i Salvador. A ell li agradava la vida a pagès i per això 
comprà aquesta propietat, per pujar a Dosrius a estiuejar i per tenir 
propietat de camp i bosc. La família estava a Dosrius des de les 
Santes de Mataró, 27 de juliol, fins a primers d’octubre, quan 
començava l’escola i ja s’havia fet la verema. 
 
Segons consta a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, 
Salvador Carol presentà, amb data 1 de desembre de 1935, uns 
plànols per fer una reforma de la façana i interiors de la masia de can 
Batlle. 
 
En aquestes obres de reforma es va enderrocar la torre que tenia la 
masia a la part esquerra de la façana i que possiblement donava nom 
a la casa: can Batlle de la Torre, i s’igualaren els dos cossos laterals, 
deixant així el cos central i dos cossos per banda. 
 
Can Batlle és i era una masia de grans dimensions. Salvador Carol, a 
la part esquerra de la façana, féu construir un habitatge per al seu fill 
Joan. Posteriorment, aquest habitatge fou llogat a diverses famílies 
de Mataró, que hi pujaven a estiuejar: la Sra. Rosita, la família Giner, 
la família Coll Fernández,i una altra família. 
 
A la banda de ponent de la masia hi havia una casa – masoveria 
anomenada can Xicu, on vivien els masovers de can Batlle, la família 
Nogueras Martorell, que provenia de Can Santpare: els pares, Jaume 
i Pepa, i els seus fills Francisco, Maria, Lluís, Isabel i Joan.  
 
A la part de llevant de la masia, una mica endarrerida de la façana, hi 
havia un altre habitatge on hi havia viscut la família Planas Novell 
(1926 – 1958) que treballaven per en Carol, i posteriorment hi visqué 
la família Jubany Sabé: l’Antón Jubany i la Lluïsa Sabé amb el seus 
fills Teresa, Roser, Josep i Salvador (1958 – 1983). 
 
Pel darrere de la masia es construí un pis on visqueren diverses 
famílies de lloguer: la senyora Catalina, la família Jubany Pinós: 
Eugeni Jubany, casat amb M. Àngels Pinós, i la seva filla M. Àngels 
(1958-1962), i posteriorment, un fill de can Xicu, en Joan, anomenat 
El Rubio, casat amb la Margarita Torres de cal Raio, i els seus fills: 
Miquel , Francisco, Pepita i Margarita Nogueras Torres.  
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Cap a l’any 1967, Salvador Carol vengué la propietat de can Batlle a 
Juan Fèlix de Sentmenat Urruela, aleshores marquès de Benavent i 
avui també marquès de Castelldosrius, i a la seva esposa Mercedes 
Bertrand Marfà. 
 
Des de l’any 1970 a can Batlle, a la masia, hi ha un restaurant 
regentat per la família Pujol Montasell. Josep Pujol Gensana, a més, 
des d’aquesta data, fa tasques de procurador de les propietats del 
marquès de Castelldosrius. 
 
Quan la masia passà a ésser del marquès, deixà mica a mica de ser 
una masia lligada al camp. Així, la masia, pròpiament dita, es convertí 
en restaurant, els camps més propers, abans cultivats, foren i són 
aparcament per als cotxes, s’enderrocà un safareig que hi havia al 
davant de la casa i es construí una zona esportiva sota la masia amb 
una piscina, pistes de tennis i camp de futbol.  
 
Actualment, els altres habitatges estan deshabitats, excepte el de can 
Xicu, on la Margarita Torres conserva la masoveria. 
 
A l’habitatge que es construí per als estiuejants hi viu durant la 
setmana la família Pujol Gensana. 
 
L’any 2000, l’Ajuntament de Dosrius adquirí a Juan Fèlix de 
Sentmenat Urruela i a Mercedes Bertrand Marfà la zona esportiva de 
can Batlle per fer-la d’ús públic. 
 
Actualment, aquesta masia dóna nom a tot un veïnat, format per un 
conjunt de masies, situades al marge dret de la Riera de Canyamars 

 
Quant a la bibliografia, al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís 
BONET I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 
1983, de la masia es diu: 

  
“Aquesta masia està situada als afores del nucli del poble. 
Pertanyé als marquesos de Dosrius i es guarda molt ben 
conservada. Pertany al grup III, amb teulades a quatre 
vessants i cinc cossos. 

 El portal, dovellat, és de gran categoria pel seu dovellatge. 
Les finestres de la casa, algunes de les quals encara 
guarden reminiscències gòtiques, són de pedra granítica.”. 
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  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 
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NÚM. REF. : I.RR.02/082 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Gabarra 
Altres denominacions:  Masia de can Gavarra 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, núm. 3  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular. 
 1910: ampliació per a casa d’estiueig. Llenguatge modernista 

noucentista. 
AUTOR: Eduard Ferrés i Puig, arquitecte (casa d’estiueig, ampliació de 

1910). 
 
PROMOTOR : Possiblement, família Roqués d’Arenys (casa d’estiueig 1910). 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la carretera que va de Dosrius a 

Canyamars,  entre la masia de can Batlle i l’ermita de Sant Llop, al 
peu de la vessant de migdia de les Costes d’en Vergés, a la riba 
dreta de la plana de la riera de Canyamars, rodejada de camps de 
conreu i de bosc d’alzines. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable. 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
       Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius. (21) 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Carme, Ramon i Montserrat Ricós Aguilà  
Condicions / servituds:  
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt de dos edificis maclats, una masia i l’ampliació de l’any 

1910 destinada a habitatge d’estiueig. L’edifici de la masia és de 
planta rectangular, amb tres crugies. Consta de plata baixa i pis, 
amb coberta de teula àrab a dues pendents, amb el carener 
paral·lel a la façana, acabades amb una imbricació de maons i 
teules. La façana principal, amb carreus de pedra granítica a les 
cantonades, és composada segons tres eixos verticals, amb els 
buits emmarcats amb carreus de pedra i llindes planes; en el 
central hi ha la portalada de pedra, d’arc de mig punt adovellat.  
 
Al construir-se el nou edifici l’any 1910, aquest va absorbir una 
crugia de la masia, que quedà incorporada a la composició de la 
façana del nou habitatge, deixant la finestra de la planta baixa amb 
l’emmarcat de pedra. Més tard s’incorporà una dependència de la 
planta pis de la crugia central de la masia, obrint-se una nova 
finestra a la façana del primitiu edifici, al costat de la de l’eix central. 

 
L’edifici de l’ampliació és de grans proporcions i està resolt seguint 
encara certes solucions modernistes, però que ja estableixen la 
transició cap al llenguatge de l’arquitectura noucentista. Al costat 
de la crugia de la masia incorporada a l’ampliació s’aixeca un cos 
de planta rectangular, dividit en dos, quant al nivell de la coberta. 
Consta de planta baixa i dues plantes pis, i es cobreix amb coberta 
de teula àrab: el primer tram a tres vessants, acabades amb un 
ràfec recolzat en carteles escalonades de totxo, i el cos posterior 
amb la coberta a dues vessants, una mica més baixa i acabada en 
la façana posterior per un acroteri de perfil ondulat. Les obertures 
d’aquest cos posterior són de grans proporcions, amb arc de mig 
punt; la del segon pis, amb balcó, que està limitat per una artística 
barana de ferro. Aquest cos, a nivell de la planta baixa, té un balcó 
perimetral recolzat en treballats torna puntes de ferro, i limitat per 
una balustrada contínua amb singulars balustres de perfil corb; la 
balustrada contínua es macla amb la terrassa d’un cos de planta 
baixa adossat a la façana nord. 
 
La finestra de la masia maclada al cos de nova planta, queda 
emfasitzada per un balcó amb una treballada reixa de ferro. 
 
Al costat de llevant hi ha un segon cos de planta baixa i pis, del 
qual sobresurt una esvelta torre de planta quadrada, de cinc 
plantes d’alçada, coronada per un mirador, amb coberta plana 
recolzada en sis pilars, acabats amb peces ceràmiques de color 
blau, i amb dues obertures de proporció vertical en cada una de les 
façanes. 
  
Les façanes de l’edifici ampliat estan revestides d’arrebossat i 
pintades de color blanc; les de l’antiga masia mantenen el color 
original descolorit al llarg dels anys.  

  
 També cal destacar les alzines que hi ha al costat de llevant de la 

casa. 
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EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia i casa d’estiueig. 
 Actual: Masia i casa deshabitada. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
 
VALORACIÓ: L’edifici original conserva l’ús per al qual va ser construït i la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes d’edificacions. Uns altres 
valors afegits són: la seva implantació coherent en el medi rural, el 
llenguatge que entronca el modernisme amb el noucentisme de 
l’edifici d’estiueig ampliat, el fet de ser una fita arquitectònica dins el 
territori i les alzines del costat de llevant de la casa. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 

l’Arxiu Nacional de Catalunya i data del 1570:: 
 
 

1. Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 
d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de 
juny de 1570,  on consta Tomàs Gavarra “Manso Gavarra”. 

  
2. En una relació titulada Noms dels masos en què es 

composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes 
estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus,  hi apareix novament 
“Lo mas Gavarra amb ses terres”. 

 
 

Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat: 

 
1. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, on apareix el nom Gabarra. 

 
 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia (plànol núm. 3 
“El Birol”).  

 
 
Quant a la bibliografia, al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís 
BONET I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 
1983, de la masia es diu: 
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“Casa situada als afores del poble, de petites dimensions, 
però amb elements ben resolts. Pertany al grup I, pel fet de 
tenir les teulades a dues vessants i el frontó lateral. 
Conserva el portal rodó, de tretze dovelles, i la finestra 
principal amb festejadors. També conserva els esgrafiats al 
volt del portal. 
L’angle de la façana té els corresponents carreus de pedra 
de granit. 
L’interior té tres cossos, i, a la part posterior, un de sol, 
paral·lel a la façana. 
Té baixos i pis. L’escala és al fons de l’entrada, amb el 
mirador de bon dibuix goticitzant  ben executat. 
Les portes interiors tenen els marcs també de carreus. El 
celler conserva una premsa de fusta dels segles XVII-XVIII. 
Els detalls d’artesania són ben tractats. Guarda panys i 
pestells de ferro a les portes, etc. El propietari actual té una 
casa moderna”. 

 
Les característiques constructives i estilístiques ens fan pensar que  
l’origen de la masia es remunta al segle XVI: façana amb carreus de 
pedra a les cantonades, portalada d’entrada de pedra amb arc 
de mig punt adovellat i finestres de la planta pis emmarcades amb 

llinda i 
brancals de carreus. 
 
Pels voltants de l’any 1910 va ser construït l’habitatge d’estiueig, obra 
de  l’arquitecte Eduard Ferrés Puig, nascut a Vilassar de Mar l’any 
1880, i titulat el 1897. Va projectar diverses cases modernistes al 
Maresme i a Barcelona: can Coll (1912), can Aguadé (1914), can 
Damians (magatzems El Siglo, premi de l’Ajuntament del 1915), can 
Ferrer-Vidal (1916). També va construir importants hotels per a 
l’empresa Marquet, com el Palace de Madrid i el Ritz de Barcelona. 

 
Tant la masia com la casa d’estiueig eren propietat de la família 
Roqués d’Arenys, i la família Aguilà la va comprar l’any 1926, 
juntament amb la propietat de can Vallmajor de Dosrius. A la casa 
d’estiueig de can Gabarra, en Josep Aguilà hi va estar els estius fins 
a l’any 1956, però atès que la propietat de can Gabarra la va heretar 
la filla de l’esmentada família, Carme Aguilà, a partir de l’any 1956 hi 
va estiuejar amb el seu marit Ramon Ricós i els seus fills: Carme, 
Ramon i Montserrat. A la mort dels pares, la casa es va llogar a 
diverses famílies i actualment està deshabitada. 
 
Carme Aguilà i els seus fills, sobretot la seva filla Carme, a l’estiu, 
organitzaven festivals de teatre en el Centre Parroquial de Dosrius. 
Durant tot l’estiu la mainada, que era recollida davant el safareig del 
Comú i pujada a can Gabarra amb un biscúter, assajaven el festival i 
els números davant de la masia i de la casa d’estiueig. També s’hi 
havien organitzat gimcanes i partits de futbol en el camp del costat. 
Per tant, la família Aguilà Ricós va ser un pilar important dins la vida 
social i cultural del poble, sobretot durant els estius dels anys 60. 

 

 
A 
la 
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masia hi vivien els masovers, que conreaven les terres del voltant. 
Fins acabada la Guerra Civil, concretament fins a l’any 1942, hi va 
viure la família Nogueras Llovera, que van baixar al poble, a la casa 
que era de la seva propietat, situada al carrer Rials i que també és 
coneguda com a can Gabarra. A partir del 1942, els masovers van 
ser la família Munné, que havien estat masovers de la masia de can 
Vallmajor, situada en el nucli de Dosrius i propietat de la família 
Aguilà. 

 
A la masoveria de la masia s’hi va quedar la filla, Rossita Munné, que 
es va casar amb Joan Jo i que han estat els masovers fins a finals 
del segle XX. Ara, l’explotació de la masia i els camps estan a càrrec 
del seu fill, Josep Jo i Munné, actual alcalde de Dosrius, que està 
especialitzat en el conreu de mongetes del ganxet i arbres de Nadal. 

        
 
 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 3 “El Birol”. 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570 i a  l’ Inventari 167, 1122.3.3. 
Relació de masos de la parròquia de Dosrius i Canyamars, segle  
XVIII. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Centre Excursionista            
de Catalunya 1983. 

    
  FERRÉS, X; FOLCH, A; FOLCH, R. Eduard Ferrés i Piug. Arquitecte. 

Ajuntament de Vilassar de Mar, Amics de Vilassar de Mar, La 
Comarcal Edicions, 1997.   
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
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 Fonts orals:   
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 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
 



 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.03/083 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A..; Lacuesta, R. Desembre 2005   
 

NÚM. REF. : I.RR.03/083 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Valls 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat  Batlle, 7  
 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVI-XVII (masia) 
 Finals Segle XIX (ampliació) 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : A la zona baixa de la vessant de migdia del turó de can Valls, per 

sobre de la carretera de Canyamars, al sud d’una plana de conreu, 
donant nom a una reduïda urbanització de tipologia ciutat jardí.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 14c.- Forestal  Vegetació lliure 
  Inventari I. 39 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Masia: comunitat de propietaris urbanització can Valls. 
  Casa annexa: Hereus família Bolla. 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.03/083 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A..; Lacuesta, R. Desembre 2005   
 

DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de grans proporcions, la imatge actual prové de la 
reforma d’un edifici anterior, de planta rectangular. Consta de 
planta baixa i pis es cobreix amb coberta complexa de fibrociment, 
en les façanes queda el senyal de la primitiva coberta de teula 
àrab.  
Les façanes estan revestides d’arrebossat i pintades de color blanc. 
La del costat de ponent, composada segons tres eixos verticals, cal 
senyalar el cos de planta pis, de reduïdes dimensions, a manera de 
galeria tancada, recolzat en dos pilars de fosa, conformant un 
porxo en planta baixa. Els buits de la galeria són de proporcions 
verticals amb llinda d’arc rebaixat  
Davant de la façana de ponent hi ha una era de grans proporcions, 
de perímetre corb, limitada per un mur de poca alçada de paredat 
comú, pavimentada amb cairons ceràmics. 
Entre els buits de proporcions verticals de la planta pis de la façana 
de migdia destaca un rellotge de sol de perímetre el·líptic. Els buits 
de la planta baixa són d’arc de mig punt. Davant de la façana hi ha 
una balustrada que limita el pati, separant-la del camí d’entrada 
que es troba desnivellat l’alçada d’una planta. El pati queda tancat 
per una porta de ferro forjat de dues fulles batents. 
El camí d’entrada el configura un singular passeig de plàtans 

  
 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Per la intervenció arquitectònica de llenguatge eclèctic de finals del 

segle XIX, en un edifici d’arquitectura popular. Per l’era i el passeig 
de plàtans que emmarquen el camí d’accés a la casa. Un altre 
valor afegit és la seva implantació en el medi rural. 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg, la casa, l’era i el passeig de plàtans. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

Les primeres referències documentals d’aquesta masia es troben a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

1. En una llibreta de 1779, “per passar a fer revista de terres y 
vinyes de Dosrius y Canyamars”  hi apareixen:  

 
Pere Gonsales per la vinya casa Vals 
Felix Claus per la vinya casa Vals 
Canals del Far per la vinya casa Vals 
Salvador Mercadal per la vinya casa Vals 
Jacinto Jovany per la vinya casa Vals 
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2. En les llibretes per “cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1786” i les posteriors fins al 1792 
també hi apareix el nom CASA DEN BALLS. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars del 24 

d’octubre de 1853 també hi ha dibuixada aquesta masia.  
 

4. En un llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 
cases del quinquenni 1860-65,  en el veïnat Estaper hi apareix 
Teresa Fradera, i aquí,. per primera vegada consta el cognom 
de la família Fradera, que fou propietària de la casa des de 
finals del segle XIX, fins a mitjans del segle XX.  

 
La propietat de la família Fradera al municipi de Dosrius, començant per 
la masia de can Valls era molt gran. Les fonts orals informem que la 
família Fradera podia anar des de can Valls fins al terme municipal de 
Mataró, sense trepitjar cap finca d’altre propietari.  
 
A Canyamars, també eren tenien la masia de can Canyamars amb totes 
les seves terres, la masia de can Llibre de pagès, i la masia de can 
Guitart. 
 
De finals del segle XIX, seria la casa annexa a la masia. Així ho 
documenta la data 1897, del rellotge de sol que hi ha a la façana de 
migdia de la casa. 
 
Esteve Albert en el llibre La guerra civil a Canyamars (1936-1950),  
parla en diverses ocasions dels propietaris de can Valls: la família 
Fradera. 
 

  “....en Llibre tenia la finca d’aquest nom a Canyamars i la de can Valls a 
Dosrius. Era un liberal de tota la vida que al vint-i-cinc anys havia estat havia 
estat alcalde de Mataró i a la caiguda de la Dictadura, diputat provincial de 
Governació quan era president d’aquesta institució D. Joan de Maluquer 
Viladot. Durant el bienni negre havia estat nomenat i ocupà el càrrec de 
Governador Civil d’ Osca......”.  
 

Les  fonts orals informen que, gràcies a les seves gestions, es construí i 
enquitranà la carretera de Dosrius a Canyamars (1922-24). 
 

“.... Es deia Josep M. Fradera i Pujol i em tenia molt d’afecte i els seus fills 
encara més. El 6 d’octubre evità que jo fos detingut i em facilità la sortida de 
Mataró..... “. 
 “..... Aquells dies (es refereix a durant la guerra civil) i no pas per la 
intervenció nostra o perquè ens ho consultessin, varen marxar diverses 
famílies i persones significades, temoroses de ser molestades a Dosrius i 
Canyamars...” “....Els Fradera i els Aguilar foren les dues famílies de 
propietaris grans que deixaren els seus casalicis buits....”. 
 

Aquest senyor estava casat amb la Montserrat de Palau de Mataró i 
tenien dos fills, Josep M. i Ramon. En Josep M. Fradera Palau, desprès 
de la guerra tenia unes serres a tocar la carretera BV-5101, on hi van 
treballar molts homes del poble. 
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Feien boles de carbó, carbonet, costals, llenya,.... en principi tot era a 
base de carros i cavalls, desprès ja utilitzaren camions. Més endavant 
en Fradera, van tancar les serres i es van vendre la propietat de can 
Valls a diversos propietaris, fins que al 1960-1961 els senyors 
Fernández i Bolla, que es dedicaven a la promoció i construcció de 
vivendes la varen adquirir que fer la urbanització can Valls el 1964.  
 
Els darrers masovers de la masia varen venir del “Trui” (Vallgorguina), el 
1929.  Eren en Pere Cot Cantallops i la Teresa Gibert Banyoles. Tenien 
tres fills: Pep, Martí i Salvador. En Martí fou el que es quedà a la casa 
amb els pares i seguí amb la masoveria. 
 
Casat amb la Providència Vila Montasell, el 1940, varen tenir una filla, 
Teresa, que es va casar amb en Jaume Recolons Muntanyà. Ells 
seguiren a la masia fins l’any 2000, tot i que era propietat de la 
comunitat de propietaris de la urbanització can Valls.   

 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186 AV i C-1575 AV. 
   

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibre de registre de rotulació de 
carrers i numeració de cases del quinqueni 1860-65. 
  
ALBERT, Esteve; La Guerra Civil a Canyamars (1936-1950). Argentona 
1989. 
 
 

Fonts orals:            Cot Vila, Teresa  (Dosrius, 1940) 
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NÚM. REF. : I.RR.04/084 
 
DENOMINACIÓ : Masia de ca l’Estapé  
Altres denominacions: Ca l’Estaper, Can Collet 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, núm. 9 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Origen, segle XVI. Transformacions als segles XIX i XX.  
 Arquitectura tradicional de llenguatge renaixentista i barroc. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Família Estaper 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : A la riba dreta de la plana de la riera de can Rimbles, a tocar de la 

carretera de Canyamars, rodejada de camps de conreu. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 13-Agricola,   
  I-61 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Andreu Collet Jubany 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat format per un cos original central i uns altres cossos 

afegits a ambdós costats, molt transformat per la recent intervenció 
del costat esquerre de la façana principal. El cos central, de planta 
rectangular, consta de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab 
a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. 
D’aquesta cal assenyalar les reixes de les finestres de la planta 
baixa, de planta corbada i de barrots verticals.  
El cos lateral afegit té planta baixa i dos pisos en la part de migdia, i 
una planta pis en la part posterior, i incorpora una crugia de l’edifici 
original, amb el carener paral·lel a la façana. D’aquesta crugia 
destaca l’encadenat de pedra dels brancals de la porta principal i la 
llinda de la finestra del pis, on hi ha esculpits un arc del tipus 
conopial i una roseta. Al davant de la casa hi ha el safareig.  

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge rural 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular i bona l’ampliació 
 
 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica de masia. Un altre valor afegit és la seva 
implantació coherent en el medi rural. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia i l’entorn més immediat de camps de 

conreu, així com el safareig del davant de la casa. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Les primeres referències documentals d’aquesta masia es troben a: 

 
L’Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Castelldosrius: 

 
a. Al capbreu de rendes de Dosrius, Canyamars, rebut en 

poder d’Antich Cafon Not. Públic de Barcelona, 
començat el 7 de juny de 1570, hi apareix Benedicto 
Estaper, que declarà el Manso Estaper; també 
s’esmenta un tal Bernardo Estaper. 

 
(Es desconeix si s’està parlant d’aquesta masia, perquè 
al nucli de Dosrius n’hi havia una altra, can Tarau, que 
també s’havia dit “Mas Estaper”, “resclosa” o “Tarau”. 
En tot cas, és un topònim que ja al segle XVI existia a 
Dosrius i, com és ben sabut, en moltes ocasions el 
canvi d’habitatge d’una família d’una masia a una altra 
fa que també hi hagi un canvi de nom). 
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L’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

a. A la portada d’una llibreta per a fer una rebista de terras 
y biñas de Dosrius y Cañamas  comensant lo dia 17 de 
maij de 1779, s’anomena com a regidors a Francisco 
Rogent i Josep Estape de Munt, entre altres. 

 
b. A les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom ESTAPE, després de 
Gabarra i abans de Casa d’en Balls, que són les masies 
veïnes. 

 
c. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars del 

24 d’octubre de 1853; al plànol núm. 4, anomenat El 
Larit, hi ha dibuixada aquesta masia.  

 
d. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-65, al veïnat 
Estaper hi apareix Andrés Collet; aquí, per primera 
vegada, consta el cognom de la família Collet, que és 
l’actual propietària de la masia des d’almenys mitjà 
segle XIX. 

 
Segons les informacions orals de l’actual propietari de la masia, 
Andreu Collet: 

 
Abans el cognom familiar era Estaper i recorda haver sentit parlar 
de Maria Estaper. Es donà el cas, però, que en una generació els 
Estaper sols tingueren noies i, en casar-se la pubilla amb Josep 
Collet d’Alcoll, el cognom Collet fou el que quedà lligat a la masia. 

 
Ell va conèixer i ha sentit parlar del besavi Josep Collet (1850), de 
l’avi, Andreu Collet (1880), i del pare, Andreu Collet (1905). 

 
La masia, tal i com és actualment, va ésser construïda en diverses 
etapes: 

 
En un primer moment hi havia sols la masia, el cos central que 
encara actualment hi ha, amb uns pallers al costat dret i amb les 
corts de les vaques al costat esquerre. En la part de llevant del cos 
central, és a dir al darrere de la casa, hi ha la data de 1820, inscrita 
en una pedra.  
L’any 1929, la masia sofrí una ampliació. On hi havia els pallers es 
féu una masoveria, anomenada la masoveria de la Lourdes. 
Aquesta masoveria fou convertida en un pis l’any 1987.   
En aquestes obres d’ampliació hi col·laboraren pastors de 
muntanya que venien per aquestes terres a pasturar el bestiar. 
S’estaven a la casa i per a obtenir la manutenció ajudaven a les 
tasques de la masia fent de pagès, anant al bosc o fent  de paletes 
o manobres quan calia. 

On hi havia la cort de les vaques, darrerament s’hi ha construït un 
habitatge per l’hereu. 
 
Dins la finca de ca l’Estapé hi ha el barratge que féu construir la 
Societat d’Aigües de Barcelona entre els anys 1868-1882 per tal de 
canalitzar les aigües que baixaven de la riera de can Rimbles i de 
Canyamars. Es tracta d’una presa subterrània, de 9,20 m de 
profunditat, anomenada BATLLORI. Segons explica Andreu Collet, 
el seu avi va treballar en la construcció d’aquesta presa, anant a 
buscar pedra, amb carros, a la pedrera de can Guinardó, una 
masia veïna. 
 
Actualment, ca l’Estapé segueix essent una masia de pagès on 
encara es viu i treballa la terra, el bosc i el bestiar; està regentada 
per Andreu Collet Jubany, la seva esposa Lolita Guinart  i el seu fill 
David. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius: Inventari 167, 
1122.11.11: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186 AV. C-1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibre de Registre de retolació 
de carrers i numeració de cases durant el quinquenni 1860-1865. 

  
 

 Fonts Orals: Collet Jubany , Andreu (Dosrius, 1936) 
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NÚM. REF. : I.RR:05/085 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Bigues 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, 11.  (Ctra. de Dosrius a Canyamars, p. qm. 2,100, camí de 

sorra a mà dreta) 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la riba esquerra de la riera de can 

Rimbles, al vessant de llevant de la Plana de ca l’Arenys, és 
voltada de bosc i camps de conreu. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 13-Agrícola,  I-56 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Antònia Novell i Rosselló 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt de dos edificis de planta rectangular que comparteixen 

longitudinalment una mitgera, a manera de dues naus contigües. 
Consten de planta baixa i pis, i cadascú es cobreix amb coberta de 
teula àrab a dues vessants, amb els careners perpendiculars a les 
façanes principals respectives. Aquestes estan composades 
segons dos i tres eixos verticals, respectivament, amb obertures de 
proporcions també verticals; els portals principals d’accés a cada 
edifici formen un arc rebaixat. El portal de l’edifici més gran és 
protegit per una teuladeta a un vessant sobre bigues i tornapuntes 
de fusta. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquesta mena d’edificacions. Un 
altre valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural . 
Zona d’expectativa Arqueològica. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada la trobem a l’Arxiu Històric 

Municipal de Dosrius, en una Llibreta per passar a fer una revista 
de terres i vinyes de Dosrius i Canyamars, que data de l’any 1779, 
on apareix el Sr. Salvador Bigas, amb unes terres a Puig Padrós. 
Així mateix, apareix el nom de la masia de can Bigas en les 
llibretes per cobrar Lo Reial Catastro de Dosrius y Cañamas, dels 
anys 1784, 1786 i 1787. 

 
La propietat apareix, novament, en uns plànols cadastrals del 24 
d’octubre de 1853, que també es troben a l’Arxiu Històric Municipal 
de Dosrius. 
 
En un registre de retolació de carrers i numeració de cases durant 
el quinquenni 1860-1865, hi consta, al Veïnat Estapé, la propietat 
de can Bigues, el titular de la qual és Salvador Novell.  

 
A l’edifici no s’hi ha trobat cap inscripció ni cap any. La propietària 
de la casa, Sra. Antònia Novell, ha manifestat que l’única 
documentació de què disposen són les escriptures de propietat 
dels seu pare (Salvador Novell, casat amb l’ Eulàlia Rosselló de ca 
l’Arenys) i les seves, de les quals no es desprèn l’any de 
construcció de la masia. De tota manera, la família explica que han 
sentit parlar de cinc generacions enrere.  
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El que sí han manifestat la propietària i els fills és que can Bigues 
era una masia que constava d’un sol edifici de planta baixa i pis, 
amb coberta a dues aigües, amb unes corts per al bestiar al costat i 
que, als voltants de l’any 1900, quan es casà en Josep Novell 
Massuet (avi de l’actual propietària) van construir una habitació a 
sobre les corts. Per aquest motiu,  ara el conjunt consta de dos 
edificis contigus que comparteixen una mitgera. Segons els 
propietaris, aquestes obres han estat les úniques que s’han fet a la 
masia, llevat d’un petit bany i algun arranjament a la teulada. 

 
Pel que fa al nom o topònim amb el qual és coneguda la propietat, 
can Bigues, l’origen el trobem en el nom del propietari que surt 
documentat en els esmentats cadastres del darrer terç del segle 
XVIII (Salvador Bigas). 

 
Cal destacar que la família de can Bigues és de les poques del 
municipi de Dosrius que viu del conreu de la terra i del bestiar, tal 
com ho han fet tota la vida. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV. 
  
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 Fonts orals: 
 
  Novell  Rosselló, Antònia  (Dosrius, 1933) 
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NÚM. REF. : I.RR.06/086 
 
DENOMINACIÓ : Masia de cal Coix 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Amb reparacions del segle XIX i 

modificacions al segle XX. Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a mitja vessant de migdia de la plana de 

ca l’Arenys, a la riba dreta del torrent de can Terrades, rodejada de 
bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl  No Urbanitzable. 
 Qualificació:  14c.- Forestal. Vegetació lliure 
  Inventari I. 60 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Jordi Castellà Vila 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis, amb 
coberta de teula àrab a dues vessants, sobre una estructura de 
bigues, llates i solera de rajola, amb el carener perpendicular a la 
façana principal. La porta i les finestres de la planta baixa tenen 
llinda de fusta i brancals de pedra, mentre que les finestres de la 
planta pis estan emmarcades amb carreus i llinda plana de pedra. 
En la darrera intervenció, l’arrebossat de les façanes han estat 
repicats i ha quedat el mur de paredat vist. De l’interior s’ha 
desmuntat el forjat de la planta pis.  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 

 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

La primera referència documental la trobem a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius,  en uns plànols cadastrals del 24 d’octubre 
de 1853,. en el plànol núm. 4 El Larit,  hi ha dibuixat aquest edifici.  

 
A l’interior, en unes de les rajoles de sota teulada hi ha la ha 
pintada la data 1870, que segurament ens informa d’una reparació. 
 
Aquest edifici formava part de la propietat de can Terrades de la 
Nit, per tant està lligat a la història d’aquell edifici.  
 
Segons les fonts orals, durant el segle XX era de Palmira Coll, 
posteriorment del seu fill, Emili Tort, i a partir de finals dels anys 
1990  fou venuda. Des de l’any 1952 i fins al 1997 en foren 
masovers, fent tasques i feines lligades a la pagesia, la família 
Arenas Pedragosa. Des que aquesta família deixà la masoveria, a 
cal Coix hi ha una eugassada,  de nom “Eugassada Castellà”.   

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575. Plànol 

núm. 4/13. 
 
   ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 
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ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 
gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 Fonts orals: Arenas Pedragosa, Josep (1940) 
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NÚM. REF. : I.RR.07/087 
 
DENOMINACIÓ : Masia de cal Guinardó 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, 6 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVII.  Modificacions als segles XVIII, 

XX i XXI. Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Família Llovera (rehabilitació façana 1931) 
 Otto Quadbech (rehabilitacions anys setanta del segle XX) 
 Marc Regol (rehabilitacions principis segle XXI) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la vessant de migdia d’una elevació 

paral·lela a les Costes d’en Guinart, entre els torrents de cal 
Guinardó i de l’Aiguarol, a la riba dreta del torrent de cal Guinardó, 
per sota la Plana de Can Sus, rodejada de bosc i feixes de conreu, 
recentment recuperades per sota del pla de la casa. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl  No Urbanitzable. 
                Qualificació:              13.- Agrícola  
                                                    Inventari I. 40  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Marc Regol Solé 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat i orientat a migdia. Consta d’un cos central, de planta 

baixa i pis, i es cobreix amb coberta a dues vessants acabades 
amb una senzilla imbricació de teula i amb el carener perpendicular 
a la façana. De la coberta en destaca una singular xemeneia de 
planta rectangular i de considerables proporcions.  
Al costat de llevant hi ha adossat un cos de planta baixa, amb 
coberta que segueix el pendent de la vessant. Al costat de ponent 
hi ha adossat un altre cos, de planta baixa i pis, amb coberta que el 
pendent de la vessant per sota la del cos central. 
Les façanes estan revestides d’arrebossat pintat de color blanc. Cal 
destacar en l’eix central la portalada d’entrada, de carreus de pedra 
granítica i arc de mig punt adovellat. En la llinda de la finestra de 
sobre la portalada hi ha gravada la data “1769”, i entre dues 
obertures de la planta pis hi ha un rellotge de sol datat el 1931.  
En el costat de ponent de la planta baixa hi ha un plafó compost de 
12 rajoles ceràmiques  de color blau, que expliquen la vida de sant 
Vicenç Ferrer. 
En l’interior del cos central cal assenyalar els forjats de la planta 
pis, i una porta amb brancals de pedra i llinda plana, amb una creu 
gravada en el centre. 
Al costat de llevant, en un nivell més elevat, hi ha l’era amb 
paviment de peces ceràmiques i pedra. 
Davant la casa hi ha una pedra granítica cilíndrica amb un encaix 
quadrat i circular central, que servia per aguantar el pal del paller. 

 
 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 

 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la                         

tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes d’edificacions, i alguns 
elements constructius de l’interior (forjats de planta baixa, escala, 
buits amb brancals de pedra). Un altre valor afegit és la seva 
implantació coherent en el medi rural (darrerament s’han recuperat 
les antigues feixes de conreu situades per sota el pla de la casa). 
 
Zona d’Expectativa Arqueològica.  

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
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DADES HISTÒRIQUES: 
La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
  

1. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins al 
1792, hi apareix el nom “Ginardo” 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia (plànol núm. 
1. Casa Guinardó). 

 
3. En un registre de retolació de carrers i numeració de 

cases, durant el quinquenni 1860-1865, hi consta, al 
Veïnat de ca l’Estaper, núm. 14, Pablo Llovera com a cap 
d’un edifici amb deu habitants.  

 
Segons es desprèn de la documentació consultada i de la  
inscripció que es troba a la llinda de la finestra de sobre la 
portalada, en la qual hi ha gravada la data “1769”, cal Guinardó 
seria una masia del segle XVIII, però les seves característiques 
arquitectòniques i estilístiques (el tipus de portalada, el format de 
les obertures i els cadenats de les cantonades), ens fan pensar que 
podria tractar-se d’una masia del segle XVII, amb reformes durant 
el segle XVIII i, més tard, durant el segle XX (any 1931, 
rehabilitació de la façana, segons la data que es troba al rellotge de 
sol i considerables obres de manteniment i embelliment durant els 
anys setanta) i a principis del segle XXI. 
  
Segons les fonts orals, la casa era propietat de la família Llovera. 
La Pepa Llovera, coneguda com la Guinardona (germana de la 
mare d’en Quicu de can Gabarra), casada amb en Casimir Arnó 
Caballé, de can Sabé de Canyamars, es va traslladar al poble al 
cap d’uns anys de quedar-se vídua, i va viure a la  casa del carrer 
Lluís Moret, coneguda avui com ca la Guinardona, fins que va ser 
força gran; aleshores la van acollir en Pepito de cal Músic i la 
Teresa de cal Rei, que a la mort de la Pepa van heretar la masia de 
cal Guinardó i la casa del poble de ca la Guinardona, atès que 
sembla que els havia fet un vitalici. 
  
Les fonts orals manifesten que la finca de cal Guinardó havia tingut 
mossos i masovers (els darrers que recorden són la família Sala 
Vilajoana i, posteriorment, en Tamboleo de Canyamars, que s’hi va 
estar fins a finals dels anys seixanta o principis dels setanta). Era 
una de les masies importants del municipi i havia tingut, també, 
jornalers treballant al camp, la vinya i netejant el bosc.  

 
A principis dels anys setanta del segle XX, la masia fou adquirida 
per un alemany, Otto Quadbech Bedbur (directiu de la l’empresa 
Bayer), que la comprà a  Pepito de cal Músic i a la Teresa de cal 
Rei. Aquest nou propietari fou qui va fer unes considerables obres 
de reforma, manteniment i embelliment a tota la finca.  
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Consultat l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, s’ha 
trobat que Otto Quadbeck va demanar les llicències d’obres que a 
continuació es detallen: 

 
• Expedient 113/74, construcció d’un camí. 
• Expedient 116/74, construcció d’un garatge-magatzem de 

75,52 m2. 
• Expedient 117/74, llicència per fer una tanca a la finca. 
• Expedient 148/74, construcció d’un dipòsit d’aigua. 
• Expedient 6/75, construcció d’una piscina. 
• Expedient 98/76, construcció d’un pou. 
• Expedient 65/77, pròrroga construcció d’un pou. 
• Expedient 13/78, construcció de casetes. 
 
Totes aquestes llicències d’obres ens informen de les importants 
reformes que va experimentar la finca durant els anys setanta del 
segle XX. S’hi van obrir camins, atès que només s’hi podia arribar 
per un estret camí de carro, es va tancar tota la finca, es va 
solventar el tema de l’aigua, es va rehabilitar la masia i el seu 
exterior, i es van continuar netejant els boscos i conreant els 
camps.  

 
A la mort d’Otto Quadbech, els seus hereus, després de solventar 
tots els problemes d’herència i legals que van tenir, van vendre la 
finca a l’actual propietari, que fa uns tres anys que va adquirir-la. 
Des d’aleshores s’ha dedicat a fer-hi unes considerables obres de 
neteja, manteniment i altres, atès que es dedica a la construcció i, a 
més, ha netejat el bosc de l’entorn i  conrea els camps del voltant. 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-991 AN 19 

(expedients 113/74, 116/74 i 117/74), C-992 AN 19 (expedient 
148/1974), C-993 AN 19 (expedient 6/75) C-1003 AN 19 (expedient 
98/1976), C-1009 AN 20 (expedient 65/1977) i C-1017 AN 20 
(expedient 13/1978). 

   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 (plànol 

núm. 1 Casa Guinardó). 
 
   ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts orals: 
 
 Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 

Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
Regol Solé, Marc 

 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.RR.08/088 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Pinsana 
Altres denominacions: La Casa Nova  i can Ramon 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, 10 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement l’any 1849. Modificacions durant el segle XX.  
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Salvador Novell (reformes segle XX) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la riba dreta de la riera de can Rimbles, per 

sota la carretera de Canyamars, amb camps de conreu a migdia, prop 
de les masies de ca l’Arenys, can Selva i can Bigues. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl  No Urbanitzable. 
 Qualificació:  13.- Agrícola 
  Inventari II.6  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Antònia i Maria Novell Roselló. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, de tres crugies. Consta de planta 

baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, 
acabades amb una senzilla imbricació, amb el carener perpendicular a 
la façana. La principal, composada segons tres eixos verticals, té en el 
central la portalada d’arc rebaixat, i en el capcer, un rellotge de sol, 
dibuixat amb motius geomètrics i emmarcat per un perímetre 
pentagonal estucat, que porta la data  “AÑO 1849”. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 

 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes  

edificacions, sense cossos afegits, així com el traçat i dibuix del rellotge 
de sol. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent en el medi 
rural.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:            

La inscripció que trobem al rellotge de sol de la façana podria indicar 
que aquesta masia es va construir al segle XIX: “AÑO 1849”. 
 
De fet, la primera referència documentada de la masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal, en uns plànols cadastrals de Dosrius i 
Canyamars de 1853, on apareix dibuixada l’edificació (plànol núm. 4 “El 
Larit”). 
 

   Segons una de les propietàries, l’única documentació de què disposen        
són les escriptures de propietat del seu pare (Salvador Novell, casat 
amb l’Eulàlia Rosselló, de ca l’Arenys) i les seves, de les quals no es 
desprèn l’any de construcció de la masia; però el que sí va manifestar 
saber és que la masia de can Pinsana fou adquirida pel seu avi, Josep 
Novell Massuet, a finals del segle XIX o principis del XX. 

 
 Pel que fa al topònim, durant el segle XX s’ha conegut amb el nom de 

can Pinsana, tot i que es desconeix el motiu, però més antigament 
s’havia conegut per can Ramon, nom d’alguna de les persones que hi 
havia viscut, i també com la Casa Nova, potser perquè s’havia construït 
molt més tard que les masies del voltant: can Bigues, ca l’Arenys i can 
Selva. 
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Les fonts orals consultades no recorden que a la masia s’hi 
haguessin fet obres, tret d’algunes de manteniment, com pintar la 
façana i unes rehabilitacions a la part del darrere de la casa, 
encarregades per Salvador Novell, pare de les actuals propietàries, 
habilitant l’habitatge perquè hi poguessin viure dues famílies. 

 
També informen que a la masia hi havia viscut en Llinars, propietari 
de can Terrades del Molí i, posteriorment, de la casa noucentista que 
va fer construir a can Rovira, coneguda per “can Llinars, can Pol i 
actualment CITA”. 

 
Fins al anys cinquanta del segle XX hi havia viscut la família d’en 
Pepito de can Pinsana, germà de la Cristina de ca l’Arenys i oncle 
dels de cal Bardaix, amb una filla que estava casada amb en Morell, 
germà del valencià, home de la Conxita del carrer Barcelona de 
Dosrius. Actualment, la masia està llogada durant els estius i caps de  
setmana. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575. (Plànol núm. 4 

“El Larit”). 
  
   ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 1991. 
 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. Editorial 
Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals: 
  Jubany Lloret, Joan (Dosrius, 1935) 
  Martorell Sala, Angelina (Dosrius, 1925) 
  Novell  Rosselló, Antònia  (Dosrius, 1933) 
 Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
 Roig Deumal, Roser (Dosrius, 1935) 
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NÚM. REF. : I.RR.09/089 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Terrades de la Nit 
Altres denominacions: Los Nogales 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Batlle, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Emili Tort (reforma de 1941) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la riba esquerra del torrent de Can 

Terrades, sota la Plana de Ca l’Arenys i a sobre la masia de can 
Bigues, en un trencall, a mà esquerra, de la Carretera de Dosrius a 
Canyamars, envoltada de camps de conreu i bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable   
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 59 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Juan Tejada Calvo 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ :  
Edifici de planta rectangular, de planta baixa i pis, amb coberta de 
teula àrab a dues vessants, acabada amb una senzilla imbricació i 
amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a llevant. 
En la part nord de la façana hi ha un porxo que protegeix l’entrada i 
dues finestres, recolzat en tres pilars i una jàssera de fusta. Les 
façanes estan arrebossades i pintades de color blanc. Els buits de 
les finestres de la planta pis són de proporcions sensiblement 
quadrada, emmarcats amb peces de pedra artificial. 

 
 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:    
 En el contracte de construcció de l’església de Sant Iscle i Santa 

Victòria, datat l’any 1526, apareix Cebrià Tarrades, batlle de 
Dosrius. Es desconeix si era de la masia de can Terrades del Molí o 
de la Nit, però el cognom Tarrades, en el segle XVI, ja apareix a 
Dosrius. 

 
A l’Arxiu Nacional de Catalunya, en el Fons dels Marquesos de 

Castelldosrius, en una relació de noms dels masos en que es 
composen les parroquies de Dosrius y Canyamars quan totes estan 
baix domini directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, hi 
consta: “Lo Mas Terrades de la Nit”. Aquesta relació no està datada, 
però possiblement és del segle XVI, ja que aquesta notícia apareixia 
a l’Arxiu juntament amb documentació d’aquest segle. 

 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat en: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
diverses vegades citada la Vinya Tarradas o casa 
Tarradas (sembla que parlaria de terres de la masia de 
can Terrades del Molí però no és pot afirmar). 
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2.  En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix el nom Taradas de lanit. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 4 El Larit, hi ha dibuixat aquest 
edifici.  

 
4. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-1865, en el 
carrer Veïnat de ca l’Estaper, núm. 16, hi consta Pablo 
Terradas, com a cap d’un edifici amb 4 habitants. 

 
Durant el segle XX la propietat fou adquirida per la família Coll i 
n’era la propietària Palmira Coll. 
 
A l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, Emili Tort Coll, 
propietari, per herència, de can Terrades de la Nit, el dia 2 de 
desembre de 1940 va sol·licitar una llicència d’obres per aixecar la 
teulada i construir tres quadres al costat d’una destinada a 
habitatge, llicència que va ser aprovada per l’Ajuntament el maig de 
1941. A l’informe de l’aparellador municipal es detalla en què 
consisteix el permís d’obres que es demana: 
  

“Construcción de un almacén  destinado a garaje de 13,00 m.l. de 
longitud por 4,20 m.l. de ancho, equivalente a 54,60 m2. Otro 
departamento igual al anterior destinado para vivienda, el cual consta 
de la entrada y dos habitaciones, siendo su superficie de 54,60 m2 y 
dos cuadras adicionadas que la primera mide 6,50 m. de longitud por 
5,00 m. de ancho equivalente a 32,50 m2 y la segunda de 6,50 m. de 
longitud por 2,60 de ancho equivalentes a una superficie de 16,90 
m2.” 

 
Segons les fonts orals, a can terrades de la Nit, durant el segle XX, 
van estar-hi diverses famílies portant la masoveria:  
La família Arnó Bonamusa, matrimoni provinent de can Sarandico i 
cal Ranco respectivament, visqueren a can Terrades amb els seus 
fills Teresita i Josep fins que van anar al nucli urbà de Canyamars, 
concretament a can Cinto del carrer Major. Després hi passaren 
altres masovers. També la família Galobardes Calsapeu s’hi 
estigué des de l’any 1962 fins al 1987. Portaven la masoveria, fent 
tasques de pagesia i ramaderia, però en els últims anys el cap de 
família ja va combinar la masoveria amb el treball en una fàbrica 
d’estampats de Dosrius. 
 
Fins almenys l’any 1987, can Terrades de la Nit va ser propietat de 
la família Tort. Posteriorment fou adquirida per Juan Tejada, 
promotor d’un complex de naus industrials a Dosrius. 
 
Actualment Salvador Angla n’és el masover. 
 

Juan Tejada ha fet obres de reforma i rehabilitació que han deixat 
l’edifici en l’estat actual. 
                                
 
   

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 
núm. 4 “El Larit”. 

 
  Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 

1122.3.3. Relació de masos de la parròquia de Dosrius i 
Canyamars, segle  XVIII. 

  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 
 
MADURELL MARIMON, Josep: L’Art Antic al Maresme (del final del 
Gòtic al Barroc salomònic). Notes documentals. Premi Il·luro. 
Mataró 1970.  

 
 Fonts orals:  
  Sentis Rovira, Roser (1930)  
  Galobardes Calsapeu, Remei (1947) 
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NÚM. REF. : I.RR.10/090 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Terrades del Molí 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Ribot, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI-XVII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Família Noguera (reformes segle XX) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la carretera BV-510, d’Argentona a 

Dosrius, Km 3, davant de les restes del Molí de Dosrius, a un 
quilòmetre, aproximadament, abans d’arribar al nucli de Dosrius, 
envoltada de camps de conreu i bosc. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Àrees aptes per a la urbanització 
 Qualificació: 10.- Residencial 
  Inventari I/IV. 3 
 Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius. (7) 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Jordi Noguera Batlló. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, orientat a migdia, situat sobre una plataforma limitada 
per murs de contenció de paredat comú. Consta de dos cossos de 
planta rectangular, de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab 
a dues vessants, acabades amb una senzilla cornisa, amb el 
carener paral·lel a la façana. Les façanes estan arrebossades i 
pintades de color blanc.  
El cos de ponent està composat segons tres eixos verticals, amb 
les obertures de proporció vertical i amb l’entrada pel costat de 
llevant, a través d’una portalada de carreus de pedra i arc de mig 
punt adovellat, damunt del qual hi ha una finestra de pedra, amb 
els carreus ben escairats, ampit destacat i llinda decorada amb un 
rebaix en forma d’arc conopial. Les finestres de la planta baixa 
estan protegides per reixes de ferro de barrots verticals.  
L’altre cos, avui amagat per un envelat provisional, sobresurt 
respecte l’anterior i té les cantonades amb cadenat de carreus. 
Està composat segons tres eixos verticals; a l’eix central se situa la 
portada, de carreus i arc de mig punt adovellat. Al costat oriental hi 
ha adossat un cos de planta baixa, amb una bassa adossada a 
llevant, tancada amb una reixa perimetral de ferro. 
 
En la part del darrere del conjunt hi ha un tercer cos de planta baixa 
i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. 

 
Davant i al costat de llevant del conjunt edificat hi ha una bassa 
rectangular de grans proporcions, atirantada en el terç inferior amb 
tirants de ferro. 

  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Restaurant 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Per la seva situació geogràfica en un lloc dominant i per la tipologia 

de la construcció. Un altre valor afegit és la història del seu nom, 
lligat al molí que hi havia davant de la masia, a l’altre costat de la 
carretera. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada del cognom Terrades la trobem 

en el contracte per a la construcció del temple parroquial de Sant 
Aciscle i Santa Victòria de Dosrius, signat el mes de maig de 1526 
pel mestre de cases Tomàs Barça, els síndics de la parròquia de 
Dosrius i el batlle de Dosrius, Cebrià Tarrades. Es desconeix si era 
de la masia de can Terrades del Molí o de la Nit, però el cognom 
Tarrades, en el segle XVI, ja apareix a Dosrius.   
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  La masia no apareix en la documentació que s’ha consultat de  l’Arxiu 

Nacional de Catalunya, ni en el Capbreu d’Enric de Sentmenat de 
Dosrius i Canyamars, del 7 de juny  de 1570, ni a la  Individuació de 
tots los masos que componen lo terme y Parroquies de Dosrius y 
Canyamas ab las casas y terras que son continuades en lo de capbreu 
del 1570,  ni a la relació Noms dels masos en què es composen la 
parròquia de Dosrius i Canyamars quan totes estan baix domini directe 
de la casa del Marquès de Castelldosrius, i segons els capbreus  

 
  Tot i així, Jaume Vellvehí, en el seu article “Els molins del terme del 

Castell de Dosrius”, publicat a la revista Duos Rios,  diu que el molí 
afronta amb la propietat d’en Terrades: 

 
“El document on apareix és del 12 de febrer de 1648, Establiment 
del Molí fariner de Dosrius” (Arxiu Nacional de Catalunya, Fons 
Castelldosrius, Inventari 167, 1122.15) el fet de constar amb el nom 
de Dosrius també demostra la seva preeminència per damunt 
d’altres noms que ja tenim documentats en el segle anterior.  
 
En aquest document consta l’establiment del molí fariner de 
Dosrius a Francesc Saborit i es diu que el molí afronta amb 
propietats de Joan Gemmir, d’en Terrades i d’en Llibre i amb el riu: 
“...Francesch Saborit (...) Illud molendinum farinerium es bassas 
cum duobus molis, sequis, resclosies, casalibus et omnibus aliis 
aparatibus dicti molendini (...) sive afrontatio: ribus cum honoribus 
Joannis Libre (…) Terrades agricola dicta Parrochia (...) ab oriente 
cum honoribus Joannis Gemmir, agricole dicta Parrochia partim et 
partim cum honoribus dicti Terrades, a meridie cum honoribus dicti 
Gemmir partim et partim et partim cum honoribus dicti Joannis Libre 
I Terrades, ab occidente cum honoribus dicti Terrades...” 

 
 

Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix: 
 

“Pau Pibernat vinya Tarradas”. 
“Franco Pinós vinya Tarradas” 
“Joan Claus vinya Tarradas” 
“Joan Claus per lo mallol Tarradas” 
“Joan Vilorez Per la vinya de casa tarradas” 
“Anton Pinós vinya casa tarradas” 
“Joseph moner vinya que va a casa tarradas” 
“Pau Box por mallol de casa teradas” 
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2.  En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom “Tarradas del Molí”. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia i el molí 
(plànol núm. 10  “Cul de Vaca”). 
 

A l’entrada de la Masia de can Terrades, a terra, fent d’estora, hi 
trobem una inscripció que diu: 
 
“Can Terrades del Molí. 1892. Restaurant” .  
 
Segurament es tracta d’una inscripció que fa referència a un moment 
de la història de la masia, potser una reforma, i que ha estat 
aprofitada pels propietaris del restaurant que, de fet, hi funciona des 
de principis dels anys setanta del segle XX. 

  
Quant a la bibliografia, al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís 
BONET I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 
1983, pàgina 106, de la masia es diu: 

  
“Està situada sobre la carretera de Dosrius, i ha estat 
reformada per a servir de restaurant i, per tant, desfeta en 
la part interior. La façana, amb teulades a dues vessants, 
pertany al grup II i conserva el portal rodó dovellat i les 
finestres dels darrers anys del segle XVII”. 

 
Pel que fa al topònim amb el qual és coneguda aquesta masia, 
aquest va lligat al seu propietari Terrades i al molí que hi havia 
davant de la masia, a l’altra banda de la carretera, ja que segons 
Jaume Vellvehí, aquest topònim consta a la documentació a partir de 
mitjan segle XVI:  

 
  “No ens consta a la documentació fins a mitjans del segle 

XVI, quan en un document del 1549 sobre reducció de 
tasques del mas Geimir es diu: “...a sol ponent ab les 
honors den Guillem Comas, part y part ab honors del moli 
Terrades, y a tramuntana ab lo torrent de Mayans”. Apareix 
novament el 1657 en el Capbreu de Maria de Lanuza i de 
Raset en l’afrontació d’una propietat: “...en dita parroca de 
Dosrius; y devant lo moli den Terradas...". El 1696 torna a 
aparèixer en l’establiment d’una peça on consta un “Joseph 
Terrades del molí”. El 1757 consta “la quintana del mas 
Terrades del moli” i novament el 1776 “Miquel Terrades del 
moli”. 

 
La propietat de can Terrades del Molí, fins a finals dels anys vint del 
segle XX, era d’en Miquel Llinars, que la va vendre a la família 
Noguera i ell va comprar la propietat de can Rovira, on edificà  la 
casa noucentista coneguda com “Can Llinars o can Pol”. L’actual 

propietari és Jordi Noguera Batlló, que va heretar la masia del seu 
pare, Josep Noguera Espasa. 

 
  
 Can Terrades era una important propietat amb grans vinyes, també 

bosc i camps de conreu. 
 
 A la masia de can Terrades del Molí, durant el segle XX,  hi havien 

estat de masovers la família Iglesias Bassa, parents de la 
Montserrat de cal Carnisser; la família d’en Lluís Espinal, durant 
aproximadament uns 7 anys, en què van tenir granja de conills i de 
porcs; i durant gairebé 20 anys, des d’aproximadament el 1956 fins 
al 1974, la poetessa Lina Casanovas Berenguer i el seu marit, Joan 
Bals Orfila. 

 
 També hi va viure un temps el que havia estat secretari de Dosrius, 

Josep Vila, però a la casa dels senyors, no a la dels masovers, fins 
que es va traslladar a la casa del costat de can Pinós. 

 
 A principis dels anys setanta, a can Terrades del Molí s’hi va obrir 

un restaurant, cosa que va obligar als darrers masovers a 
abandonar la masia, activitat que s’exerceix des d’aleshores, tot i 
que han anat canviant les persones i empreses que l’han explotat.  

 
 Les fonts orals informen que al mas no s’hi han fet excessives 

obres de reforma, tret de les necessàries per a mantenir-lo i 
habilitar-lo per a restaurant (la zona dels fons, on hi ha la barra del 
bar, és on hi havia els cups),  tot i que durant els anys noranta del 
segle XX, davant de la casa i ocupant una bona part del pati, s’hi va 
col·locar una mena d’envelat provisional per a la celebració de 
banquets, que ha fet perdre força encant a la masia. 

 
 Pels voltants de la bassa que hi ha al costat de la masia, 

anomenada el llac de can Terrades del Molí, construïda pel mestre 
d’obres Pibernat, de Dosrius, pels voltants de 1951-1952, s’hi va 
representar, l’any 1961, una adaptació de l’obra de Joan Maragall, 
El comte Arnau, dirigida per Esteve Albert i Corp, amb un entorn 
natural com a escenografia i amb nombroses veïnes i veïns del 
poble que van fer d’actrius i d’actors. 

 
 Cal ressaltar que, segons Marià Ribes, a l’est de la masia de can 

Terrades del Molí s’hi van trobar restes d’una possible vil·la 
romana, consistents en dues parets molt trossejades i fragments de 
paviment, essent la part més ben conservada un dipòsit de forma 
rectangular amb parets de pedra i morter de calç arrebossades. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 10 “Cul de Vaca”. 
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Canyamars, del 7 de juny  de 1570 i a l’ Inventari 167, 1122.3.3: 
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Dosrius” a Duos Rios. Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Abril de 
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NÚM. REF. : I.RR.11/091 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Geimir. 
Altres denominacions: can Jammí, can Jamí, can Gemmir, can Genmí, can Gemi, can Jaumí.  
 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, 1  
 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Origen, segle XVI. Arquitectura tradicional de caràcter rural, inclosa dins 

els corrents gòtics i renaixentistes d’aquest període. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura Residencial Rural 
 
CONTEXT : Situada a la riba esquerra de la vall de la riera de Dosrius, al peu 

de la vesant nord-oest del turó de les Rovires, rodejada de camps 
de conreu.   

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 13-Agrícola 
  I.42 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Joan Carbonell 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, orientat a migdia, format per dos cossos. Al costat de 

migdia, prop del camí que porta a l’edifici, uns contraforts d’un mur 
aguanten les terres de l’era de la casa.  
El cos principal és de planta en L, amb tres crugies i coberta a 
alçades diferents. Consta de planta baixa i pis, originàriament amb 
coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana, acabades amb una senzilla  imbricació 
de teula.  
En unes obres de transformació es modificà la coberta, deixant la 
crugia de ponent amb el carener paral·lel a la façana, i s’adossà 
d’un contrafort de paredat comú de l’alçada de la casa 
perpendicular a la façana. 
La façana principal, a migdia, amb cantonada reforçada amb 
carreus, està composada segons tres eixos verticals: al central hi 
ha la portada, amb brancals de carreus de pedra granítica i arc 
adovellat, i una finestra al damunt, de pedra i tancada en arc 
conopial, amb diversos ornaments; la primera pedra dels brancals 
està esculpida amb motius florals i la finestra es corona amb un 
carreu que té una creu esculpida. 
Al costat de ponent de la planta pis hi ha una altra finestra de 
pedra, amb llinda rectangular, que té gravat un arc apuntat i una 
creu. A la planta baixa, les finestres estan protegides amb reixa de 
ferro de barrots verticals i planta corba. 
A l’esquerra de la façana principal hi ha adossat un cos de planta 
baixa amb coberta de teula àrab a una vessant, destinat a 
magatzem i cort pel bestiar. A la seva façana sud s’obre una galeria 
d’arcs de mig punt. 
A la resta de façanes trobem diversitat d’obertures de proporció 
vertical, la majoria emmarcades amb brancals de carreus de pedra 
i llinda rectangular. Cal destacar, però, una finestra i una porta de la 
façana de llevant i una finestra de tramuntana amb llinda 
rectangular i arc apuntat esculpit. 
A l’interior de la masia són interessants la cuina, l’escala que puja 
al pis i la gran sala que distribueix les estances al seu voltant. 
Al costat est de la masia, separada d’ella uns metres, hi ha una 
gran bassa formada per la bassa del reg, un petit safareig per 
rentar la roba i una font amb pica, on es llegeix la inscripció 25 de 
juny de 1882. 

 
  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia  
 Actual: Deshabitada 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva les característiques tipològiques, formals i funcionals 

originals, enriquides amb les successives ampliacions de què ha estat 
objecte. Destaca especialment la talla de la pedra en portes i finestres, 
amb relleus escultòrics propis del segle XVI. 
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PROPOSTES:Incloure al catàleg la masia, la seva distribució interior 
(cuina, escala i sala de distribució del primer pis), la porta original amb 
el pany i el forrellat, el pati o era del davant de la masia i la bassa, amb 
tots seus components. 

 
DADES HISTÒRIQUES: 

Les primeres referències documentals de masies del municipi de 
Dosrius conegudes fins ara es troben als arxius següents:  
 
Arxiu Nacional de Catalunya, al Fons Castelldosrius, en els documents: 

 
- Noms de masos en que es composen les parroquies de 
Dosrius y Canyamars quan totes estan baix domini directe de 
la casa del Marquès de Castelldosrius. 

 
- Un document amb una “individuació de tots los masos que 
componen lo terme y parroquia de Dosrius y Canyamars ab 
las casas y terras y que son continuades en la del capbreu del 
1570 y es com segueix...”  

 
- Al capbreu de rendes de Dosrius, Canyamars, rebut en poder 
d’Antich Cafon Not. Públic de Barcelona, començat el 7 de 
juny de 1570.  
 

Això no obstant, la masia de can Geimir no se cita en cap dels 
documents esmentats perquè, en ser propietat dels mateixos 
marquesos de Castelldosrius, no apareix en la relació de masos 
baix domini directe, ni en la individuació de masos, ni en el capbreu.  
 
Això no vol dir que la masia no estigués ja construïda; si tenim en 
compte les característiques constructives i estilístiques, s’ha de 
considerar can Geimir com una masia del segle XVI. 
 
La seva situació estratègica a la riba esquerra de la riera de 
Dosrius, a mig camí i a la vista dels castells de Burriac i Dosrius, fan 
suposar que el mas era propietat dels marquesos de Castelldosrius. 

 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

a. En una llibreta de l’any 1779, per pasar a fer una rebista de 
terras y Biñas de Dosrius y Cañamas  hi apareixen:  

 
Miquel Ribas per la pessa de Jammí 
Joseph Tuxans per la vinya de Jammí 
Pau Abril per la pessa de Jammí 
Gaspar Gel per la pessa de Jamí 
Anton Goday per la vinya Jamí 
Joan Casabella per Jamí 
Pera Divi per la pessa Jamí 

 
b. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i en les posteriors, fins al 
1792, també se citen els noms GENMI i GEMI. 
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c. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars, del 24 
d’octubre de 1853, en el sector anomenat La Creu, hi ha 
dibuixada aquesta masia.  

 
d. En un llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, al veïnat de Manyans hi 
apareix Marquès Dosrius. Aquí, per primera vegada consta el 
nom dels que foren propietaris de la masia fins a la dècada de 
1970,  en què es vengué a l’actual propietari.  

 
Els segles XIX i XX 
 

Tot i que no hi ha referències documentals sobre les ampliacions 
que s’hi van portar a terme a la masia, és de suposar que aquesta 
es va anar engrandint al llarg dels segles XVIII al XX. Només hi ha 
un esment d’aquestes intervencions, i és la data de 1882 que hi 
ha a la font amb pica dels voltants. 
 
Des de principis del segle XX fins a la venda de la masia a Joan 
Carbonell, de “can Pau diners”, de Cabrera de Mar, els masovers 
foren la família Martorell.  
 
Segons les fonts orals, Teresa Martorell Cuquet, popularment 
coneguda com la Teresa de can Geimir, nascuda l’any 1919, hi va 
anar a viure a la masia amb els seus pares, Jaume i Rosa, i els 
avis l’any 1923. Després continuaria vivint-hi amb el seu marit, 
Joan Jubany Nogueras, fins a finals del segle XX, en què per 
raons d’edat i de l’estat de l’edifici va haver de marxar.  
 
Com ja s’ha esmentat, la casa va ser, fins als anys 1970, propietat 
dels marquesos de Castelldosrius, Don Fèlix de Sentmenat i Güell 
i Donya Maria Urruela Sanllehí. Els marquesos hi anaven de tant 
en tant per controlar la propietat. Cada Nadal, els marquesos 
rebien els pollastres de can Geimir. 
  
Quan la casa va passar a l’actual propietari, la Teresa i en Joan hi 
seguiren vivint així com el mosso Agustí Caparrós, que passà a 
treballar per al nou propietari, Joan Carbonell, popularment 
anomenat Pau diners. Aquest continuà amb l’activitat agrícola i 
ramadera, fins a finals del segle XX, en què una part de la 
propietat de can Geimir fou convertida en zona edificable com a 
polígon industrial, i la masia quedà en desús i deshabitada. 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius: Inventari 167, 
1122.11.11: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i Canyamars, del 
7 de juny  de 1570. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibre de Registre de retolació de 
carrers i numeració de cases durant el quinquenni 1860-1865. 

 
  

Fonts Orals:  Bassa Jubany, Montserrat (1929) 
  Caparrós Losilla, Agustí (1946) 
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NÚM. REF. : I.RR.12/092 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Ca l’Arenys 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Origen, possiblement del segle XVIII. Modificacions a les obertures 

al segle XX. Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la riba esquerra de la riera de can 

Rimbles, al vessant de llevant de la Plana de ca l’Arenys, i rodejada 
de bosc i camps de conreu. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 14c-Forestal vegetació lliure   
  I-65 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Joan Roselló Picañol 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis, i es 

cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb 
una senzilla  imbricació, amb el carener paral·lel a la façana 
principal. Les façanes estan revestides d’arrebossat i pintat d’un 
diluït color gris. 
A la façana principal, en planta baixa, s’hi obren les dues portes 
d’accés, acabades en arc rebaixat, i una finestra protegida amb 
reixa de ferro forjat; a la planta pis, tres finestres d’esquema 
vertical, amb ampit motllurat, i un balcó amb llosa motllurada i 
barana de ferro amb brèndoles i cercles.  

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquesta mena d’edificacions. Un 
altre valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural.  
Zona d’expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:     La primera referència documentada es troba a l’Arxiu Nacional de 

Catalunya, en el Fons dels Marquesos de Castelldosrius, en una 
relació de masos de la parròquia de Dosrius i Canyamars feta al 
segle XVIII, en la qual hi consten tant la caseta de l’Arenys i terres, 
com la casa i terres d’en Roselló.  

 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius s’hi troben les següents 
referències escrites: 
 

1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 
terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on es fa referència a 
unes vinyes de ca l’Arenys. 
 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix, indistintament, o bé Salvador Roselló 
o bé Arenys, al costat de la masia de Salvador Bigas. 
 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853, 
també hi apareix dibuixada la masia de ca l’Arenys. 

 
Per tant, segons la documentació consultada, la masia de ca 
l’Arenys pertany a la família Roselló des del segle XVIII. De fet, 
segons el propietari, la seva família sempre ha explicat que 
conserven aquesta propietat que prové de moltes generacions 
enrere. 
 

A l’edifici no s’hi ha trobat cap inscripció ni cap any. El propietari de 
la casa, Joan Roselló Picañol, ha manifestat que no disposa de 
documentació de la propietat, llevat de les escriptures, i que 
desconeix  l’any de construcció de la masia. També manifesta que 
no recorda haver fet  obres, excepte algunes de millora, com poden 
ser reformes a la teulada, a les obertures i a l’interior. 
 
Cal destacar que la família de ca l’Arenys és de les poques del 
municipi de Dosrius que viu del conreu de la terra, del bestiar i de 
les rendes d’altres propietats, tal com ho han fet tota la vida. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV (Plànol 

Núm. 15/6 Sant Llop). 
    

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.3.3. Relació de masos de la parròquia de Dosrius i 
Canyamars, segle  XVIII. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

Fonts orals: 
  Roselló Picañol, Joan  (propietari de la masia). 
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NÚM. REF. : I.RR.13/093 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la masia cal Barraquer  
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII – XIX. Arquitectura popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Al costat esquerra del camí ral, que des del nucli de Dosrius va fins 

a can Nogueres de Manyans, per sota de les Planes de can 
Nogueres i del Turonet de cal Barraquer.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
  Inventari I. 49 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Joan Fontbernat Moliné 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ:  
Edifici aïllat de planta rectangular, format per dos cossos de planta 
baixa i pis, que es cobreixen amb teulades a diferent nivell 
d’alçària, fetes de teula àrab, a dues vessants, i acabades amb una 
imbricació, amb els careners paral·lels a la façana principal. Les 
façanes estan revestides d’un arrebossat, en part malmès, i 
pintades de color blanc. L’estructura interior és de dues crugies. 
L’estructura horitzontal ha estat completament substituïda per 
bigues de formigó. El portal principal és en arc rodó, i el secundari, 
en arc rebaixat.  

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent 
 
 

VALORACIÓ: Tot i la ruïna, l’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia 
d’aquestes edificacions. Cal remarcar la volumetria i composició 
atípica de les façanes. Un altre valor afegit és la seva implantació  
en el territori, rodejada per antigues feixes de conreu i bosc. Zona 
d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. En cas de rehabilitació caldrà preservar 

l’estructura i els buits de les façanes. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

L’única referència documental d’aquesta masia es troba a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en uns plànols cadastrals de Dosrius 
i Canyamars del 24 d’octubre de 1853; al plànol núm. 7 anomenat 
Can Nogueres de Manyans hi ha dibuixat aquest edifici. 

 
Les fonts orals informen que durant el segle XX en fou propietària 
la família Bru, de Mataró, però l’edifici sempre va ser habitat per 
masovers. La família Rovira Arabia i la família de la “Juana”, dona 
molt popular al poble de Dosrius, en foren els últims. Aquesta 
darrera família vingué a Dosrius a treballar a les serres de can 
Valls. 
 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica 
de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de 
Dosrius 

 
Fonts Orals: Calm Nogueras, Maria (1931).  
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors:  Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.   Desembre 2005 
 

 
NÚM. REF. : I.RR.14/094 
 
DENOMINACIÓ : Masia de cal Carreter 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Finals segle XVIII. Arquitectura tradicional de caràcter rural. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Situada en un terreny amb forta pendent, amb la façana principal 

paral·lela a la corba de nivell, encarada cap a la vall. Enmig dels 
torrents de Mala Nit i de Manyans, al límit del municipi amb el terme 
d’Argentona. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
                                                   Inventari 1. 4 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Jaume Agell Anglada 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici de planta rectangular, fruit de dues ampliacions operades al 

reduït edifici primitiu. Els dos primers cossos, alineats per la façana 
principal, consten de planta baixa i pis, i es cobreixen amb coberta 
de teula àrab a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana. 
La segona ampliació, amb coberta a un vessant, consta de  planta 
baixa i golfes. Al costat de ponent hi ha un cos afegit de planta 
baixa.  

 De la façana principal cal assenyalar la finestra de planta baixa, 
protegida amb reixa de barrots verticals de perfil corbat, amb un 
singular guardapols en relleu. Sota el canaló de tortugada es troba 
un desdibuixat rellotge de sol, de perímetre rodó, amb la inscripció 
“AÑO 1857”. 

 Els paraments estan arrebossats i pintats de color blanc.   
   
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: En desús 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació en el 
territori.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 

DADES HISTÒRIQUES:  
 

La masia de cal Carreter va pertànyer a la nissaga de la família 
Anglada. Així, les primeres referències documentals d’aquesta 
masia es troben a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

1. En una llibreta de l’any 1779, “per pasar a fer una rebista 
de terras y Biñas de Dosrius y Cañamas”, a l’apartat de 
terratinents, hi consta:  

 
Joseph Anglada pagará .......... 6 

 
2. En les llibretes per “cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786” i, a les posteriors fins 
al 1792, també hi consten, en l’apartat de terratinents, els 
noms Jph Anglada i Fco.  Anglada. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars del 24 

d’octubre de 1853, en el núm. 8, anomenat Manyans de 
Dosrius, hi ha dibuixada aquesta masia.  

 
4. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-65, en el veïnat 
Manyans hi consta Juan Anglada. 
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Es desconeix en quin moment s’instal·la la família Anglada a cal 
Carreter, però per les notícies històriques de què es disposa i per la 
tipologia de la casa, es podria dir que almenys a finals del segle 
XVIII ja hi eren, primer com a terratinents i més tard com a 
habitants fixos del municipi de Dosrius.  
 
És per aquestes dates quan comença a aparèixer el cognom 
Anglada en la documentació, juntament amb d’altres cognoms i 
topònims de la zona de Manyans. 
 
Durant el segle XX fou propietari de la masia Pau Anglada, que 
tingué dues filles i un fill. Aquest, que hauria estat l’hereu, morí a la 
Guerra Civil Espanyola (1936-1939). El cognom Anglada dels 
propietaris de la masia de cal Carreter es va perdre en casar-se les 
filles, Teresa i Cristina. 
 
L’actual propietari, Jaume Agell Anglada, fill de Cristina Anglada, 
heretà la casa del seu avi, Pau Anglada. 
Segons informen les fonts orals, la gent de cal Carreter, fins a finals 
del segle XX, sempre van viure de fer de pagès i de pastors. A més 
feien de carreters, d’aquí ve el topònim de la casa. 
 
Tot i la proximitat amb el municipi d’Argentona, cal Carreter estava 
lligada a la vida de Dosrius, quant a l’activitat domèstica i social.  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibre de Registre de rotulació 
de carrers i numeració de cases durant el quinqueni 1860-1865. 
 

 
 
 Fonts Orals:: Joan Agell Sastre  (Dosrius, 1957). 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2004 
 
 

NÚM. REF. : I.RR.15/095 
 
DENOMINACIÓ : Masia de la Casa Nova 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veinat Geimir, s/núm 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : S.XVIII - XIX 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura  residencial rural 
 
CONTEXT : Al nord de la Plana de Coll de Bocs, a l’inici del vessant de ponent 

del turó de les Rovires, a la riba esquerra de la riera d’Argentona, 
rodejada de camps de conreu, actualment transformats en cultiu 
intensiu de jardineria. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl no Urbanitzable 
 Qualificació: 13. Agrícola 
                                                   I. 70 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Francesc Roselló Folch 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, amb la façana principal orientada 

a migdia. Prové d’una edificació més antiga. Consta de planta baixa 
i dues plantes pis, amb un cos de planta baixa adossat a llevant, 
porticat amb dos arcs rebaixats, que dóna lloc a una terrassa al 
primer pis, protegida per una balustrada de peces ceràmiques. La 
coberta de l’edifici principal és de teula àrab a dues vessants, amb 
el carener paral·lel a façana. Pel cantó de ponent hi ha adossat un 
cobert construït sobre pilars i amb una teulada a un vessant, que 
conté un altre accés a la casa.  

 La façana principal està composada amb buits de proporció 
vertical; la portalada de planta baixa forma un arc rebaixat 
adovellat, i la porta contigua és llindada; totes dues tenen brancals 
de pedra. Hi ha també tres finestres en la planta baixa que estan 
protegides amb reixa de ferro de barrots verticals. Els quatre buits 
del pis són balcons, amb baranes de barrots de ferro. A la segona 
planta s’obre una galeria de set arcs de mig punt, amb baranes de 
balustres ceràmics i impostes ressaltades en cada arc. La façana 
està coronada per un canaló de tortugada i baixants de peces 
ceràmiques.  

 Al mig de la façana, per sobre del primer pis, hi ha un rellotge de 
sol pintat i de perfil el·líptic, coronat per una garlanda de motius 
florals, amb la inscripció a la part baixa de MCMLXX. A cada costat 
del rellotge es troben dues plaques metàl·liques corresponents als 
ancoratges d’uns tirants. La totalitat de les façanes estan revestides 
i pintades de color blanc. 

 
 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge de segona residència. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 

VALORACIÓ: L’edifici conserva, en part, l’ús per al qual va ser construït, com 
també la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes edificacions. Un 
altre valor afegit és la seva implantació en el territori, al límit amb el 
terme municipal d’Argentona, i el seu context de feixes de conreu. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Les primeres referències documentals d’aquesta masia es troben a 

l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en uns plànols cadastrals de 
Dosrius i Canyamars del 24 d’octubre de 1853, on és dibuixada.  
 
Si es té en consideració el topònim de la casa, la documentació 
trobada i algunes de les característiques constructives de l’edifici 
(la porta principal, la galeria amb balustrada,  el rellotge de sol o els  
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ornaments al costat del rellotge), es podria dir que la masia devia 
ser construïda i ampliada durant el segle XIX, a partir d’una altra 
que hi hagués hagut en el mateix lloc o a prop. 
 
Actualment, la porta principal no està centrada en la façana 
principal, i és a partir d’aquí que s’intueix la reforma o ampliació. 
S’hi afegí un cos i tota la galeria amb balustrada, que en els seus 
pilars porta unes anelles decoratives pròpies de finals del segle XIX 
o  principis del XX. 
 
El rellotge de sol, datat del 1970, indica la data de la darrera 
reforma de l’edifici.  Els balcons també són d’aquesta data. 
 
Durant bona part del segle XX, la masia fou propietat de la família 
Rabassa, que hi vivien i feien de pagès, però marxaren a viure a 
Argentona i es vengueren la propietat. Des que l’actual propietari 
adquirí la finca hi ha hagut diversos masovers; la família Jansana 
Arranz n’és masovera des de l’any 1984. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

NÚM. REF. : I.RR.16/096 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Cot 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR: Clemente Maynés Cavero, arquitecte (reforma 1973) 
 
PROMOTOR : Jaume Cot Ventós (reforma 1973) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada al sud-est del nucli de Dosrius, entre can               

Martorell, can Rafel i can Rovira (actualment CITA),  en un entorn 
envoltat de bosc i camps de conreu. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 67 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Jaume Cot Ventós 
Condicions / servituds:       
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ :  Edifici de planta rectangular, de planta baixa i pis, amb coberta de 

teula àrab a dues vessants, acabada amb una senzilla imbricació i 
amb el carener paral·lel a la façana principal, que està orientada a 
llevant. En la part nord de la façana hi ha un porxo cobert amb una 
teulada que protegeix l’entrada i dues finestres, recolzat en tres 
pilars i una jàssera de fusta. En el costat de migdia hi ha adossat 
un cos de planta baixa, amb l’entrada per sota el nivell de la planta 
baixa, que es cobreix amb teula àrab a una vessat. Les façanes 
estan arrebossades i pintades de color blanc, els buits de les 
finestres de la planta pis són de proporcions quadrangulars, 
emmarcats amb peces de pedra artificial. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: La finca i l’edifici conserven l’ús original, com també la tipologia 

arquitectònica pròpia d’aquestes d’edificacions, tot i les 
modificacions que s’hi ha operat. Un altre valor afegit és la seva 
implantació coherent en el medi rural i el conjunt d’alzines que hi ha 
davant de la casa. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia i el conjunt d’alzines. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         
 La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 

l’Arxiu Nacional de Catalunya i data del 1570, concretament en el 
Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 
d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de juny de 
1570, on consta “Narciso Cot (Dosrius)”. 

 
Pel que fa a la documentació consultada a l’Arxiu Històric Municipal 
de Dosrius, ens trobem que la propietat apareix: 
 

1. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins al 
1792, on s’esmenta el nom Salvador Cot. 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia (plànol núm. 
6. Sant Llop). 

 
3. En un registre de retolació de carrers i numeració de 

cases, durant el quinquenni 1860-1865, hi consta, al 
Veïnat de Sant Llop, núm. 18, Antonio Cot com a cap 
d’un edifici amb nou habitants.  
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Segons documentació particular de la família Cot Escoda, Antoni Cot 

es va casar el 22 de març de 1827 amb Antònia Bonamusa i els 
seus dos fills es deien Antoni i Salvador Cot Bonamusa. 

  
Segons es desprèn de la documentació consultada i d’acord amb el 
que confirmen les fonts orals, la masia sempre fou propietat de la 
família Cot i la titularitat va anar passant de pares a fills (a l’hereu), 
fins que l’any 1913 Antoni Cot i Mas es va vendre la masia al seu 
cosí germà, Jaume Cot Mossons, avi de l’actual propietari, segons  
escriptura pública de data 2 de desembre de 1913, signada davant 
l’advocat-notari de Mataró, Camilo Font Rovira. Jaume Cot Mossons 
va deixar la masia en herència al seu fill Joan Cot Farriol, pare de 
l’actual propietari Jaume Cot Ventós, que està casat amb Teresa 
Escoda. 
 
Segons manifesta Jaume Cot, les obres que s’han fet a la masia han 
estat considerables i ja les va iniciar el seu avi. El pare les va 
continuar, però les més importants s’han fet en el darrer terç del 
segle XX, que han deixat la masia amb la fesomia actual. Segons 
explica, l’entrada principal a l’edificació era la part d’habitatge dels 
masovers i els propietaris hi entraven per darrere, i només habitaven 
una part de la masia, situada en el pis superior, tal com es pot veure 
a la fotografia de l’any 1924. 
  
Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 
de Dosrius, l’any 1973, l’actual propietari va demanar llicència d’obres 
per ampliar i reformar la casa de camp de can Cot (expedient 30/73). 
La llicència li fou concedida per acord de Ple de data 7 de maig de 
1973 i l’ampliació va consistir en la construcció de la cuina, d’uns 30 
m2, a la planta baixa, i una habitació amb bany i vestidor, també de 
30 m2, a la planta pis, a més d’altres reformes interiors. 
 
L’any 1974 es va demanar llicència d’obres per a la construcció d’un 
garatge (expedient 83/74), l’any 1975 per a la construcció d’una 
piscina i cobert (expedient 69/75, aprovat pel Ple de data 
04.09.1976), l’any 1984 per a reformes interiors i ampliació d’una 
casa situada dins de la propietat, però totalment aïllada de la masia 
(expedient 95/84, aprovat pel Ple de data 29.11.1984), i l’any 1987 
per a una nova ampliació d’aquesta darrera casa (expedient 52/87), 
destinada a habitatges per a les filles de la família: Núria, Alícia, 
Marta i Diana Cot Escoda. 
  
Actualment, la masia és utilitzada com habitatge d’estiueig i caps de 
setmana, tot i que algunes de les terres del voltant són conreades. És 
de les poques masies del municipi que continua tenint masovers, la 
família d’en Narcís Lleget (actualment mort), tot i que a la masia hi 
viuen la seva esposa Matilde i els seus tres fills Teresa, Josep i 
Marta. Durant l’època de l’avi del propietari (Jaume Cot Mossons), hi 
havien estat de masovers la família Nogueras Calm de can Martorell, 
durant l’època del pare (Joan Cot), la família Garolera, i després els 
pares dels actuals masovers. 
 

És l’única masia del nucli de Dosrius, i de les poques de tot el 
municipi, que és coneguda amb el nom original, que han mantingut 
els descendents, i que encara tenen masovers, els quals conreen 
alguns camps, netegen i s’encarreguem del bestiar. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-984 AN 19 

(expedient 30/1973), C-989 AN 19 (expedient 83/1974), C-996 AN 
19 (expedient 69/1975), C-1059 AN 21 (expedient 95/1984) i C-
1117 AN 22 (expedient 52/1987). 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 6 Sant Llop. 
    
  Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 

1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 

 
  Arxiu particular família Cot Escoda (Escriptura de propietat i arbre 

genealògic). 
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts orals: 
 
  Cot  Ventós, Jaume 
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NÚM. REF. : I.RR.17/097 
 
DENOMINACIÓ : Masia de ca n’Homs de Manyans  
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XIX. Arquitectura tradicional  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : A la riba dreta del torrent de Manyans, a la vessant de migdia del turó 

de Sant Sebastià o de la Gola, per sota de la costa de ca n’Oms, 
rodejada de camps de conreu i bosc.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació: 14b.- Forestal. Vegetació autòctona 
  Inventari I. 45 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Hereus Raül Paloma 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Conjunt de dos edificis contigus, de planta rectangular, que 

comparteixen longitudinalment una paret mitgera. Les façanes que 
s’orienten al nord estan adaptades al pendent del terreny i sols 
tenen una planta; en canvi, per les façanes de migdia es 
manifesten la planta baixa i un pis. El cos principal es cobreix amb 
coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana; l’altre es cobreix amb coberta a una sola 
vessant acabada amb una tortugada, amb el carener paral·lel a la 
façana. 
El conjunt té tres de les façanes arrebossades i pintades de color 
blanc; en la quarta queda al descobert el mur de paredat comú. 
Ambdós tenen un cos de planta baixa, adossat a la part posterior, 
amb parets de blocs de formigó i coberta de fibrociment.  
Els buits són de proporció vertical; a la planta baixa del cos 
principal, el portal és d’arc rebaixat i les finestres estan protegides 
per reixes de ferro de barrots verticals, i les de la planta pis amb 
porticons de fusta envernissada. En el capcer d’aquest cos hi ha un 
rellotge de sol.  
Al costat de llevant, separat un metres de la façana, hi ha un petit   
cos de planta baixa amb coberta a un únic pendent. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig o segona residència en fase de restauració. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent 
 
 

VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 
edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació  en el 
territori, rodejada per antigues feixes de conreu i bosc. 
Zona d’expectativa arqueològica. 
 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

No hi ha referències documentals d’aquesta masia, però a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius hi ha uns plànols cadastrals de 
Dosrius i Canyamars del 24 d’octubre de 1853: als plànols núm. 7, 
anomenat Can Nogueres de Manyans; núm. 8, anomenat 
Manyans, i núm. 9, anomenat La Creu, estranyament, no hi apareix 
dibuixat aquest edifici. Potser es construí després de realitzar 
aquest cadastre o bé era una edificació molt petita. 

 
Les fonts orals informen que, durant el segle XX, en fou propietària 
i hi visqué la família Serra, i que per herència, va passar a Antoni 
Serra, fins que es vengué la propietat a Raül Paloma, d’Argentona. 
 
Les famílies Planas Muñoz i Planas Padró hi visqueren durant el 
darrer quart del segle XX. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica 
de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de 
Dosrius 

   
 

 Fonts Orals: Calm Nogueras, Maria (1931) 
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NÚM. REF. : I.RR.18/098 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Martorell 
Altres denominacions: Masia de can Martorell de la Creu 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, núm. 20 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVII-XVIII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
AUTOR: Josep Prat Molist, arquitecte tècnic (reformes anys noranta segle 

XX). 
 
PROMOTOR : Josep Rovira Martorell (reformes anys noranta segle XX) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la vessant de migdia de la plana de 

l’Arenys i rodejada de feixes i camps de conreu, a prop de la masia 
de can Poc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 53 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Josep i Francesc Rovira  Martorell 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.18/098 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, originàriament de tres crugies, 

amb una quarta adossada al costat de ponent. Consta de planta 
baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants 
desiguals, amb el carener perpendicular a façana i acabades amb 
una senzilla imbricació de teula. Les façanes estan arrebossades; 
la principal, composada a partir de tres eixos verticals, amb la 
portalada d’entrada en l’eix central, amb brancals de pedra i arc 
rebaixat a plec de llibre. La finestra sobre el portal amb brancals, 
ampit i llinda de pedra. Les finestres de planta baixa estan 
protegides per una reixa de barrots verticals. El portal de la quarta 
crugia és amb brancals de pedra i llinda de fusta, protegida per un 
simple guardapols.  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Recentment restaurada 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes edificacions. Un altre 
valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en la documentació següent:  

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix:  
 

“Joan Martorell per la vinya de la Barraca”,  
“Franco Martorell per la vinya de Joan son fill”, 
“Barthomeu Martorell, per la pessa Batlle” i 
“Agustí Coronado per la pessa Martorell”.  

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareixen els noms: “Martorell”, 
“Joseph Martorell”, “Bartomeu Martorell” i “personal Joan 
Martorell”. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia (Plànol núm. 6 
“Sant Llop”). 
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4. En un registre de retolació de carrers i numeració de 

cases durant el quinquenni 1860-1865, hi consta, al 
Veïnat de Sant Llop, núm. 4 i 5, Salvador Martorell com a 
cap de dos edificis, amb 5 habitants, i en el núm. 19, 
Rafael Martorell com a cap d’un edifici amb dos 
habitants.  

 
 
 Segons documentació de què disposa Joan Jubany Lloret, la masia 

de can Martorell de la Creu i les terres, les va vendre Domingo 
Martorell de la Creu a Joan Sala, l’any 1854. Segons es desprèn 
d’una altra escriptura de propietat, Joan i Francesc Sala i Font, van 
vendre la masia i les terres a Rosa Pujol Jubany, vídua de 
Nogueres, l’any 1888. La masia i les terres les va heretar el seu fill 
Francesc Nogueras Pujol, casat amb Maria Calm Bonamusa, que 
van tenir una filla que es deia Dolors i que va morir de petita, per 
tant, es van quedar sense descendents.  

 
 Quan els membres d’aquesta família van tenir una edat avançada, 

se’n va fer càrrec un familiar seu, en Valentí Jubany Calm, que va 
ser a qui van vendre la masia i les terres, a mitjans dels anys 
cinquanta del segle XX. L’any 1982 aquesta propietat la va heretar 
Joan Jubany Lloret, fill d’en Valentí, i la va vendre a Feliu Rovira, 
pagès amb una casa al costat de la masia de can Martorell i amb 
conreus a totes les terres del voltant. A la mort de Feliu Rovira, la 
masia i les terres les van heretar els seus fills, Josep i Francesc 
Rovira Martorell. 

 
 Antigament, la família de can Martorell havien estat masovers de la 

masia veïna de can Cot, però els darrers masovers que van haver-
hi a can Martorell van ser en Jiménez i la seva esposa Teresa 
Rovira, filla de la masia de can Rovira, coneguda per la “Xicarreta”, 
amb els seus fills, que havien estat masovers de can Soliva. 
Aquesta família va estar a can Martorell, durant gairebé trenta 
anys, des del 1962 fins a finals dels anys vuitanta. 

 
 Segons les fonts orals consultades, a la masia de can Martorell hi 

va fer obres la família Rovira Martorell, actuals propietaris. 
 
 Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de Dosrius, 

l’any 1993, Josep Rovira i Martorell va sol·licitar llicència d’obres 
per a l’arranjament de la teulada de la masia de can Martorell, 
segons expedient 169/93, llicència que li fou concedida per acord 
de la Comissió de Govern de data 09.11.93. L’any 1995 Josep 
Rovira Martorell va demanar una nova llicència d’obres per a 
reformes interiors de la masia de can Martorell, atès que la mateixa 
fou eixamplada, llicència que li fou concedida per la Comissió de 
Govern de data 25.04.95, segons expedient d’obres 74/95.  

 
 
 
 

 
 Actualment, la família Rovira Martorell, que viuen de la pagesia, 

conrea els camps del voltant i la masia és utilitzada com a 
magatzem. 

 
 Pel que fa al topònim amb el qual és coneguda aquesta masia, 

“Can Martorell”, es deu al cognom dels antics propietaris, tot i que 
la casa, antigament, s’havia conegut com “Can Martorell de la 
Creu”. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-1187 AN 23 

(expedient 169/93), C-1218 AN 24 (expedient 74/95). 
 

  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV (plànol 
núm. 6 Sant Llop). 

 
  Arxiu particular Joan Jubany Lloret. (Escriptures de propietat). 
    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 

Fonts orals: 
  Jubany Lloret, Joan (Dosrius, 1935) 
  Martorell Sala, Angelina (Dosrius, 1925) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
 Roig Deumal, Roser (Dosrius, 1935) 
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NÚM. REF. : I.RR.19/099 
DENOMINACIÓ : Masia de can Nogueras de Manyans 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVI. Arquitectura tradicional de línies renaixentistes. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Per sota del camí ral que va des del nucli de Dosrius a can Bruguera, a 

la vessant nord del Turonet de can Barraquer i a l’alçada de les planes 
de can Nogueres, per sobre de la riba esquerra del torrent d’en Gallifa. 
Orientada a migdia, queda enlairada i té bones vistes cap al municipi 
d’Argentona i la muntanya de Burriac.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
                                                   Inventari I. 48 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: M. Àngels Bonamusa Lluís 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Edifici aïllat de planta rectangular format per dos cossos contigus: el 

principal, de planta baixa i pis, es cobreix amb coberta de teula àrab 
a dues vessants, acabades amb una imbricació de triple filada de 
totxo i amb el carener paral·lel a la façana; el segon cos s’hi adossa 
pel costat de ponent i és de planta baixa, amb coberta a una vessant 
amb el carener perpendicular a la façana. En el costat de llevant hi 
ha un altre cos adossat, de planta baixa; es tracta d’un cobert de 
poca alçada cobert amb teulada àrab a una vessant, el tram nord de 
la qual està enrunat.  
Les façanes són arrebossades i pintades de color blanc. Els buits del 
cos principal estan composats segons tres eixos regulars i són de 
proporció vertical. Els brancals i llindes de les finestres són de pedra 
picada; les de la planta baixa tenen reixes de ferro i les de la planta 
pis, porticons de fusta envernissats. La portalada de la planta baixa 
és d’arc de mig punt adovellat. A la planta pis, al costat de la finestra 
central, hi ha un rellotge de sol de perímetre rectangular amb la data 
“1878”. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:    Bo. Coberta ensorrada d’un magatzem 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació en el 
territori, en un context d’antigues feixes de conreu i bosc. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia i el pedrís original que hi ha davant de 

la porta principal. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Les primeres referències documentals d’aquesta masia es troben a: 

 
L’Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Castelldosrius: 
 

1. Al capbreu de rendes de Dosrius, Canyamars, rebut en 
poder d’Antich Cafon Not. Públic de Barcelona, 
començat el 7 de juny de 1570, hi apareix Jaime 
Nogueras - Nogueras de Manyans. 

2. Al “Noms de masos en que es composen les parroquies 
de Dosrius y Canyamars quan totes estan baix domini 
directe de la casa del Marquès de Castelldosrius i 
segons els capbreus”, hi apareix Lo Mas Nogueras de 
Manyans. 

 
A la pedra central de la porta principal hi ha esculpida la data 1632. 
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A  l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius hi ha la documentació 
següent: 
 

1. En una llibreta de l’any 1779, “per pasar a fer una rebista 
de terras y Biñas de Dosrius y Cañamas”, en l’apartat de 
terratinents  hi apareixen:  

 
Franco. Goday y Ginestà. 
Anton Goday per la vinya Jamí. 

 
(La família de l’actual propietària va heretar la masia 
d’uns padrins que eren de Calella i que és deien 
Goday). 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars del 24 

d’octubre de 1853, al plànol núm. 7; Secció can 
Nogueres de Mayans, hi ha dibuixada aquesta masia.  

 
3. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-65,  en el veïnat de Manyans 
hi consta Jayme Bonamusa. Aquesta és, doncs, la 
primera vegada que el cognom Bonamusa surt relacionat 
amb la masia. 

 
El rellotge de sol de la façana, datat el 1878, podria informar d’una 
reforma o ampliació a la masia, o possiblement de la restauració de 
la façana. 
 
A principis el segle XX, el propietari era en Nogueres, Jaume 
Bonamusa Rigola, pare de l’actual propietària. Eren parents dels 
Bonamusa, de can Bonamusa de Dosrius. 
 
En Nogueres fou el primer home del poble de Dosrius que treballà 
per la Societat General d’Aigües de Barcelona, portant el control i 
vigilància de les galeries, barratges i pous que aquesta societat 
havia construït a Dosrius per canalitzar l’aigua de l’aqüífer. 

 
Els darrers masovers de can Nogueres foren la família Rovira 
Soler, que des de Fogars del Montseny van venir a treballar a 
Dosrius. En foren masovers fins a l’any 1965. Des d’aquesta data la 
masia de can Nogueres de Manyans deixà de tenir masovers i 
passà a ésser casa d’estiueig de la família propietària. 
 
L’any 1987, la masia fou restaurada i quedà amb l’aspecte actual. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius: Inventari 167, 
1122.11.11: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 

 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibre de Registre de rotulació 
de carrers i numeració de cases durant el quinqueni 1860-1865. 
 
ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica 
de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
  

 
 Fonts Orals: Martorell Sala, Àngela (Dosrius, 1925) 

Rovira Martorell, M. Rosa (Dosrius, 1953) 
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NÚM. REF. : I.RR.20/100 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la Masia de can Pepes 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm. 
 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Finals segle XVIII. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Sota la masia de can Nogueres de Manyans, a la part alta del 

torrent d’en Gallifa i a la vessant de migdia del turó de can Tarau. 
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6. Parc Natural 
                                                   I. 47 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: M. Àngels Bonamusa Lluís 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Edifici aïllat de planta rectangular, format per dos cossos: el principal 
de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants, i el 
segon adossat al costat de ponent, de planta baixa amb coberta a 
una vessant, amb el carener paral·lel a la façana.  
Les façanes són arrebossades i pintades de color blanc i les 
obertures de proporció vertical. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: L’edifici es troba tapiat. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes 
 
 

VALORACIÓ: Edifici en ruïnes. Conserva, en part, la tipologia arquitectònica 
pròpia d’aquestes edificacions, i està rodejat per antigues feixes de 
conreu i bosc. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg i restaurar-lo 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Aquesta masia era propietat de la família Bonamusa, segons 

consta a  
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

1. En una llibreta de l’any 1779, “per pasar a fer una rebista 
de terras y Biñas de Dosrius y Cañamas”, hi apareixen:  

 
Franco. Bonamusa per la vinya de casa Jammí. 
Joseph Bonamusa per la vinya de casa Jammí. 
 

2. En un llibre de registre de rotulació de carrers i 
numeració de cases del quinquenni 1860-65,  en el 
veïnat de Manyans hi consta Jayme Bonamusa. 

 
A principis del segle XX, la masia era propietat d’en Nogueres 
(Jaume Bonamusa Rigola), propietari, també, de can Nogueras de 
Manyans. Ell i la seva família vivien al nucli urbà de Dosrius, a 
l’habitatge que hi havia al costat de can Bonamusa, ca la 
Bonamossa (de fet, eren parents).  
 
En Nogueres fou el primer home del poble de Dosrius, que treballà 
per a la Societat General d’Aigües de Barcelona, portant el control i 
vigilància de les galeries, barratges i pous que aquesta societat 
havia construït a Dosrius per canalitzar l’aigua de l’aqüífer. 
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Durant uns anys del segle XX, la familia Nogueras, provinent de 
can Lleuger de Canyamars, en foren els masovers. Posteriorment, 
fins a l’any 1980, hi hagué una altra família. 
  
L’any 2004 patí les conseqüències d’un incendi que hi hagué a la 
propietat de can Nogueres. És per això que l’edifici actualment està 
tapiat. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibre de Registre de rotulació 
de carrers i numeració de cases durant el quinqueni 1860-1865. 

 
 

 Fonts Orals: Martorell Sala, Àngela (Dosrius, 1925) 
Rovira Martorell, M. Rosa (Dosrius, 1953) 
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NÚM. REF. : I.RR.21/101 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Poc 
Altres denominacions: Masia de can Saborit 
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII-XIX. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Carlos Delgado (arranjament goteres 1992) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada dalt la Plana de ca l’Arenys, rodejada de 

feixes i camps de conreu, a prop de la masia de can Martorell. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 64 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Joan Roselló Picañol 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis, i es cobreix 

amb coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana. L’aigua és recull en una canal de teules de 
tortugada. En la vessant del costat de llevant cal assenyalar una 
xemeneia. En el costat de ponent hi ha adossat un cos de planta 
baixa. Les façanes estan arrebossades i pintades de color  blanc. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent en 
el medi rural.   

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en uns plànols cadastrals de 
Dosrius i Canyamars de 1853, on apareix dibuixada l’edificació 
(Plànol núm. 6 “Sant Llop”). 

    
Les fonts orals manifesten que aquesta masia fou adquirida per en 
Pepito Roselló, de ca l’Arenys, a dues germanes, de qui no recorden 
el nom, als voltants dels anys quaranta del segle XX. 

  
Durant gairebé 30 anys (fins aproximadament els anys setanta del 
segle XX) hi van viure els de can Saborit, per això la masia també és 
coneguda amb aquest nom. Posteriorment es va llogar a un mosso 
d’esquadra jubilat (Emilio Rivas). 
 
Segons les fonts orals, a la masia gairebé no s’hi ha fet mai obres 
d’importància, llevat de les de reparació de la teulada i de 
manteniment. Diuen que fa pocs anys que té aigua i que els sembla 
que encara no hi ha llum. 
 
Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 
de Dosrius, l’any 1985 Emilio Rivas Rivas va demanar llicència 
d’obres per fer una presa d’aigua i fer-la arribar a la masia, segons 
expedient d’obres 80/85. L’any 1992, Carlos Delgado Romero va 
demanar llicència d’obres per arranjar les goteres, segons expedient 
d’obres núm. 18/92 
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La masia i les terres del voltant són de Joan Roselló Picañol, 
propietari de la masia de ca l’Arenys i de tota la banda dreta del 
carrer Sant Llop del nucli de Dosrius. 

 
Actualment la masia està llogada, encara que no hi viuen tot l’any.  

  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-1065 AN 21 
(expedient 80/85) i C-1152 AN 23 (expedient 18/92). 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 6 Sant Llop. 
    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. Editorial 
Alpina 2003. 

 
 
 Fonts orals:    Boix Bruguera, Maria (Dosrius, 1935) 
  Jubany Lloret, Joan (Dosrius, 1935) 
  Martorell Sala, Angelina (Dosrius, 1925) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
 Roig Deumal, Roser (Dosrius, 1935) 
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NÚM. REF. : I.RR.022/102 
 
DENOMINACIÓ : Can Pol 
Altres denominacions: Can Rovira, can Llinars, can Guanyabens,   
  Masia Pérez Català i CITA (Actualment)   
 
NUCLI : Dosrius.   
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1929 (aproximadament). Llenguatge noucentista. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Miquel Llinars 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura Residencial Urbana 
 
CONTEXT : Edificació aïllada que es troba enlairada i presidint el municipi, a la part 

sud del nucli urbà de Dosrius, a l’altra banda de la Riera de Canyamars, 
en el camí de Dosrius a la Creueta i can Salvi. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 13-Agrícola 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Centre d’Investigació i Tractament d’Addiccions, S.A. (CITA) 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : 
Edifici de planta rectangular, amb un cos afegit a la part posterior. 
Consta de planta baixa, pis i dues plantes de sota coberta, amb gran 
pendent. Coberta de mansarda amb teula àrab a dues vessants, on 
s’obren dues llucanes. De la coberta sobresurt una torre de planta 
rectangular, alineada a la façana posterior, amb coberta de pavelló a 
quatre vessats, que conté l’escala de comunicació interior.  

 L’edifici s’estructura en tres crugies, a la central de les quals hi ha la 
torre. S’observa un reforç estructural de formigó amb quatre contraforts 
de perfil corb, lligats superiorment per una riostra unida a la façana. De 
l’interior cal destacar l’espai i el tractament de l’escala, els portals amb 
llinda i brancals de pedra del rebedor de planta baixa, originaris d’una 
casa anterior, així com l’arrimador de la sala, els paviments de mosaic 
hidràulic i els elements de fusteria (porta d’entrada i vidrieres). Dels 
elements exteriors cal destacar la portada de ferro forjat de l’entrada al 
jardí, la pèrgola i la balustrada, i de la jardineria, el tractament dels 
plàtans de l’entrada. 

  
     
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Habitatge. 
 Actual: Residència sanitària 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo 
 
VALORACIÓ: Edificació concebuda en llenguatge noucentista, de la qual cal destacar 

els elements compositius i constructius (llucanes, finestres, torre, 
paviments, fusteria), i el seu entorn enjardinat. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Ni a l’Arxiu Històric Municipal ni a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 

de Dosrius s’ha trobat l’expedient de sol·licitud per a la construcció 
d’aquesta casa. Els actuals propietaris manifesten que tampoc no tenen 
documentació.  

 
Gràcies a les fonts orals se sap que l’habitatge fou fet edificar per 
Miquel Llinars i que s’acabà de construir als voltants de 1929, en el 
mateix lloc on hi havia una petita casa de pagès, anomenada can 
Rovira. D’aquesta antiga casa en deixen constància: el capbreu de 
rendes de Dosrius, Canyamars, rebut en poder d’Antich Cafon Not. 
Públic de Barcelona, començat el 7 de juny de 1570, que es troba a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, uns plànols cadastrals del 24 d’octubre 
de 1853, dipositats a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, i les dues 
portades interiors de pedra de la planta baixa, aprofitades en la nova 
edificació. 

  
 Els Llinars, que tenien una fàbrica de tints a Mataró, pertanyien a una 

família benestant que va fer construir aquesta casa per a viure-hi com a 
primera residència. Tenien xofer de raça negra, minyones i masovers.  
Fou una família influent, ja que, acabada la guerra el 1939, va  
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aconseguir, juntament amb la família Mauri, que l’Esteve Albert sortís de 
la presó de Sant Sebastià, on estava detingut. Només tenien una filla, la 
Paquita, i van afillar-se un noi, en Josep Ciriza, fill d’uns cadiraires que 
vivien a sota el pont, a qui van fer estudiar i li van donar una educació 
refinada. En Ciriza, durant els anys 60, a Dosrius, fou un dels principals 
activistes culturals, organitzant obres de teatre, festivals i festes amb els 
estiuejants i la gent del poble. 

 
 Quan els Llinars es van vendre la propietat, aquesta passà a la família 

Guanyabens, fabricants de Mataró, i d’aquests a la família Pol, de 
Barcelona, que va muntar una granja de pollastres a la finca. El Sr. Pol 
també va fer societat amb el Sr. Fradera de can Llibre, a les serres.  

 
A continuació va adquirir la propietat el Sr. Pérez Català, que tenia un 
negoci de sacs a Barcelona, i cap als anys vuitanta la finca seria 
adquirida per CITA, per convertir-la en clínica de tractament de 
toxicòmans, activitat que actualment es manté. 
 
Els actuals propietaris han mantingut i respectat l’edifici en el seu estat 
originari, tot i que han construït un seguit d’annexos que són les 
habitacions i espais per als pacients. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “L’Esteve Albert i la 

gent del seu poble natal. Què en saben, què en pensen”. Duos 
Rios. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 

 
   
  Arxiu Administrariu de l’Ajuntament de Dosrius 
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius C-1575 AV (Plànol 15/6). 
   

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius: Inventari 167, 
1122.11.11: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i Canyamars, del 
7 de juny  de 1570. 

 
  

                    Fonts orals:          Boix i Bruguera, Maria (Dosrius, 1935) 
  Família  Vila i Pelegrí. 
  Pinós i Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
  Rigau i Gensana, Jaume (Dosrius, 1921).  
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NÚM. REF. : I.RR.23/103 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Santpare 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, núm. 10 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Família Martorell Arnó (reforma 1970) 
 Carme Folch Munné (reforma 1994) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural  
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada en la plana de conreus del costat nord de 

l’eixample del nucli urbà de Dosrius, per sobre de la plana de la 
Bomba. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà. 
 Qualificació: 7e.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu C (2000) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Família Martorell Arnó 
  Família Folch Munné, de Llinars del Vallès 
  Teresa Martorell Cuquet, de can Geimir (2 habitatges) 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.23/103 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, originàriament de planta rectangular, amb diversos 
cossos adossats al seu entorn, dos a la façana posterior, un de 
planta baixa, i l’altre de planta baixa i pis.  
El cos principal, de grans proporcions, consta de planta baixa i pis, i 
es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants amb el 
carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. 
Aquesta façana és composada segons tres eixos verticals, i un 
quart que correspon a una ampliació pel costat de ponent, amb 
coberta de teula àrab amb la mateixa pendent del cos central. En 
l’eix central hi ha la portalada de pedra carreuada, i en la planta pis 
destaquen tres finestres de carreus de pedra, que formen un arc 
deprimit convex. 
En el seu entorn cal assenyalar, al costat de ponent, el brocal del 
pou i dos xiprers, i al costat de llevant un conjunt d’alzines. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Quatre habitatges 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva situació al voltant del 
nucli urbà i l’entorn més immediat. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg l’edifici principal, el brocal del pou i el conjunt 

d’alzines. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en la documentació següent:  

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix: 
“Joseph Munné per Puig Padrós” 
Joseph Munné per la vinya Nogueras del 
Torrent”. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom “Mone”, “Casa Gracia 
Mone”.  

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia (plànol 
número 6 “Sant Llop”). 

 
4. En un registre de retolació de carrers i numeració de 

cases durant el quinquenni 1860-1865, hi consta, al 
Veïnat de Sant Llop, núm. 2, Juan  Rigola (can Munné) 
com a cap d’un edifici amb tres habitants.  
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Amb el nom de can Santpare es coneix el conjunt format per quatre 
habitatges: a mà dreta hi ha el pròpiament de can Santpare, que 
era de la família Rigola de can Munné; a mà esquerra el de can 
Bernat, que era de la família Munné de can Vallmajor, i les dues 
cases de la part de ponent, de la Teresa Martorell de can Geimir. 
 
Segons les fonts orals, durant el segle XX, a l’habitatge de can 
Santpare recorden que hi han viscut, almenys, tres generacions de 
la família Martorell, que van adquirir la masia a la família Fàbregues 
Rigola de can Munné fa, aproximadament, uns quaranta o 
cinquanta anys: primer els pares d’en Pepet Martorell, després 
aquest i la seva esposa Carme Gràcia amb els seus dos fills, Joan i 
Jaume, i, posteriorment, en Joan Martorell Gràcia, casat amb la 
Mercè Arnó i els seus fills: Jaume, Carme i Iolanda, fins a principis 
del segle XXI, que es van traslladar a viure al mig del poble.  
 
A l’habitatge anomenat can Bernat hi va viure, des de 1935, la 
família de Jaume Boix Fontseca (procedent de can Bernat de 
Dosrius), casat amb Rosa Bruguera Pons, amb les seves quatre 
filles: Maria, Roser, Carme i Montserrat, fins a mitjans dels anys 
setanta del segle XX. Posteriorment, aquesta casa fou llogada com 
a habitatge d’estiueig i caps de setmana. 
 
Als dos habitatges situats a la part de ponent hi van viure 
antigament la família Jubany Lloret de can Valentí, i, posteriorment, 
dues famílies de can Roqueta, fins que als anys seixanta-setanta 
van marxar a viure a Argentona i, aleshores, les dues cases foren 
llogades com habitatges d’estiueig i caps de setmana. 
  
Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de 
l’Ajuntament de Dosrius, l’any 1970 la família Martorell va demanar 
llicència d’obres per unes reformes interiors, consistents en: 
enderroc de la teulada i reconstrucció amb bigues de formigó, 
reforma d’alguns envans interiors, col·locació de mosaic, cuina i 
bany nous. La llicència fou concedida pel Ple de data 06.07.1970; 
el constructor va ser el mestre d’obres Pibernat de Dosrius, segons 
expedient d’obres 59/70. 
 
Pel que fa a l’habitatge de can Bernat, segons les fonts orals 
sembla que a finals dels anys setanta o principis dels vuitanta s’hi 
van fer considerables reformes interiors. L’any 1994, Carme Folch 
Munné va demanar llicència d’obres per reformar el bany, llicència 
que li fou concedida per la Comissió de Govern de data 12.04.94, 
segons expedient d’obres 60/94. 
 
Quant al dos habitatges propietat de la Teresa Martorell de can 
Geimir, aquests foren objecte d’una considerable reforma interior,  
a finals dels anys seixanta o principis dels setanta. 
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Les fonts orals informen que per accedir a la masia s’havia de 
passar per la riera i després pel torrent de les Diviues, per això, 
sembla que a finals del  segle XIX o principis del XX, l’avi Munné va 
comprar una part de terreny per fer un camí que conduís del nucli 
del poble al mas; concretament, aquest camí era el tram que  
anava de la finca de can Torres fins a can Santpare. Durant els 
anys vuitanta i principis dels noranta, amb la urbanització de la 
zona de can Torres, a sobre d’una part d’aquest camí s’hi van 
construir habitatges. 
 
Pel que fa al topònim Santpare, es desconeix l’origen del mateix, tot 
i que algunes de les persones consultades diuen que podria venir 
del pare d’en Pepet Martorell, que era un home molt religiós i que 
sempre resava. Algunes persones li deien en Mare de Déu i altres, 
segons sembla, en Santpare. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-911 AN 18 

(expedient d’obres 59/70) i C-1197 AN 24 (expedient d’obres 
60/94). 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 6 Sant Llop. 
    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 Fonts orals: 
  Boix Bruguera, Maria (Dosrius, 1935) 
  Jubany Lloret, Joan (Dosrius, 1935) 
  Martorell Sala, Angelina (Dosrius, 1925) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
 Roig Deumal, Roser (Dosrius, 1935) 
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NÚM. REF. : I.RR.24/104 
DENOMINACIÓ : Masia de can Salvi  
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Llinda datada el 1629. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Al costat del camí ral que va des del nucli de Dosrius fins a can 

Nogueres de Manyans, a 287 m d’alçada. A la vessant nord de les 
Planes de Can Salvi. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 50 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Casa aïllada de planta rectangular i amb secció de tipus basilical 
(un volum central elevat, cobert a dues aigües, i dues ales laterals 
més baixes, amb la teulada a un sol pendent), amb cossos afegits 
a ambdós costats, un amb coberta plana i l’altre de coberta de teula 
àrab. Consta de planta baixa i pis en les crugies laterals, i de tres 
plantes en la central. En l’únic ampit de pedra d’una petita finestra 
de la façana posterior, sota el carener, hi ha esculpida la data 1629. 
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc, i les 
obertures tenen proporcions verticals, amb les arestes perfilades 
per l’arrebossat, i amb els ampits de rajola ceràmica, fruits d’una 
remodelació recent. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge de primera residència 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions, però en destaca la tipologia basilical. Un altre valor 
afegit és la seva implantació  en el territori, rodejat per antigues 
feixes de conreu i bosc, d’on emergeixen un lledoner i un xiprer. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

   
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

Les primeres referències documentals d’aquesta masia es troben: 
 
En una llinda d’una finestra on hi ha esculpida la data 1629. 
 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 

 
1) En uns plànols cadastrals de Dosrius i 

Canyamars del 24 d’octubre de 1853; al plànol 
núm. 7, anomenat Nogueras de Manyans,  hi ha 
dibuixat aquest edifici. 

 
Les fonts orals informen que a principis del segle XX, el propietari 
era en Gallifa, un terratinent de Barcelona, que hi tenia com a 
masovers la família Calm Nogueras, la qual hi visqué fent de 
pagès. 
 
Després, la masia ha estat venuda en diverses ocasions. Primer la 
comprà un alemany, després passà a Peter Wietchmann, que s’hi 
estigué des de l’any 1985 fins al 2004, fins que es vengué de nou la 
propietat . 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Llibre de Registre de rotulació 
de carrers i numeració de cases durant el quinqueni 1860-1865. 
 
ALSINA, N; JUBANY PINÓS, MA: Una ullada al passat. Història gràfica 
de Dosrius, Canyamars i El Far (1900 – 1975). Ajuntament de 
Dosrius 

 
 
 Fonts Orals: Calm Nogueras, Maria (1931) 

Nogueras Jubany, Amadeu (1921) 
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NÚM. REF. : I.RR.25/105 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Selva 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, núm. 22 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada per sota la carretera de Canyamars, a la 

riba esquerra de la riera de Can Rimbles, prop de les masies de 
can Pinsana, ca l’Arenys i can Bigues, en un indret envoltat de 
feixes i bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14c.- Forestal. Vegetació lliure    
  Inventari I 55 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ramon Gel i Amat. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/ 10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta sensiblement rectangular, amb quatre 
crugies. Consta de planta baixa i pis, es cobreix amb de coberta de 
teula àrab a dues vessants, acabades amb una cornisa, amb el 
carener paral·lel a façana. Al costat de llevant hi ha dos cossos: el 
primer, de planta baixa i pis, és adossat i reculat respecte a la 
façana principal, i es cobreix amb coberta de teula àrab a una 
vessant; el segon, més reduït i de planta baixa, està adossat a la 
façana principal. Les façanes estan arrebossades i pintades de 
color blanc, amb les cantoneres remarcades amb un cadenat de 
pedra no massa ben escairada. La façana principal és composada 
segons quatre eixos verticals; en el segon eix de ponent se situa la 
porta d’accés, refeta, la qual es protegeix amb una marquesina de 
teula àrab. Les finestres de l’eix més occidental conserven els 
brancals de carreus de pedra, i la superior, a més, la llinda i l’ampit, 
també de pedra motllurada. Les finestres de la planta baixa estan 
protegides amb reixes de barrots verticals. A la part posterior, i 
elevada respecte a l’entrada, es troba l’era, d’unes dimensions 
aproximades de 18 x 36 metres, abandonada i malmesa per la 
plantació de diverses oliveres. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge de segona residència 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva, en part, l’ús per al qual va ser construït, com 

també la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes d’edificacions. 
Un altre valor afegit és la seva implantació coherent en el medi 
rural. L’era és també un element a protegir. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia i l’entorn immediat amb l’era. 
 
 

DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada es troba a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, en el Fons dels marquesos de Castelldosrius, en una 
relació, sense data, de masos de la parròquia de Dosrius i 
Canyamars, en la qual hi consta “lo mas Selva i les terres”.  

 
Una altra notícia es troba en el fons  documental de la família Gel i 
Amat de Canyamars, en una llista per cobrar en lo terme de 
cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribueix, on consta Jaume Selva i Casa 
Selva y Gel. Aquesta llista no té data, però comparant-la amb altres 
documents de l’Arxiu Històric Municipal, segurament és del segle 
XVIII. 

 
Segons la documentació consultada a l’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius, ens consta el mas o el cognom Selva en:  
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1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 
terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix 
Jauma Selva com a regidor i Jauma Selva per la vinya de 
la Creu, així com també Jaume Selva vinya Rupit fora, en 
unes pàgines on hi ha noms tatxats, i Jauma Selva, en 
una llista on consten els que s’han abexat. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom Jauma Selva. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 5. Casa Selva, també hi ha 
dibuixada la masia.  

 
4. En un registre de retolació de carrers i numeració de 

cases durant el quinquenni 1860-1865, en el veïnat de 
Sant Llop, hi consta Francisco Gel amb un edifici, 3 
habitants i número de carrer 8. És en aquest document 
que el cognom Selva desapareix, perquè la masia passà 
a ésser de la família Gel. 

 
Segons informa Ramon Gel Amat, l’era de can Selva es va fer amb 
l’obra del pou de glaç de can Gel, per tant es podria datar a finals 
del segle XIX o principis del XX, que és quan deixaren de funcionar 
els pous de glaç.  

 
Els darrers masovers que estigueren a can Selva fent de pagès, 
segons les fonts orals informen, foren la família Nogueras Bartrés. 
Aquesta família provenia de can Rosa, on també hi havien fet de 
masovers. En Jaume i la Carme Nogueras Bartrés s’hi estigueren 
fins a finals dels anys 1980. 
 
El corrent elèctric arribà molt tard a can Selva, segons les fonts 
orals, entre els anys 1980 – 1982. 
 
Després que els masovers, per haver mort tots els membres de la 
família, deixessin aquesta masia, fou llogada a una família de 
Mataró, i actualment la tenen llogada un grup de famílies. 
 
Els actuals llogaters estan lligats professionalment a la construcció i 
han fet i van fent obres de manteniment i rehabilitació que han 
deixat l’edifici en el seu estat actual. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 5 Casa Selva. 
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Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
Noms dels masos en que es composen les parroquies de Dosrius i 
Canyamars quan totes estan baix domini directe de la casa de 
marqués de castelldosrius i segons els capbreus. Sense data.  

 
Fons documental família Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme 
de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
ESCOLA  DE  NATURA  DEL  CORREDOR. L’hivern a Canyamars 
 

  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 
VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, S.L. Argentona, desembre 
1995. 

 
  GÓMEZ, Josep Manuel. El país de l’aigua. Itineraris de natura, 

història, cultura popular i paisatge. Ed. Ajuntament de Dosrius. 
 
 
 Fonts orals: Gel i Amat, Ramón (1943) 
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NÚM. REF. : I.RR 026/106 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la masia de can Vador Bigues 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant els segles XVII-XVIII.  
 Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Ruïnes d’una edificació aïllada, situades a la vessant nord de les 

Planes de can Nogueres de Manyans i al sud del turó de can Benet, a 
sota la masia de cal Barraquer i molt a prop de la de can Parròquia, 
en un indret envoltat de bosc. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6. Parc Natural 
  Inventari II. 9 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Antònia Novell Roselló 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.026/106 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
DESCRIPCIÓ : Ruïnes d’una antiga masia, de la qual es conserva alguna paret de 

pedra, d’una alçada d’uns 2 metres, així com una part de les corts i 
de la comuna. La coberta està totalment ensorrada, com també 
algunes parets laterals de l’edificació, que ja està molt engolida per la 
vegetació. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes d’una masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en el fet de ser les ruïnes d’una antiga masia i per la 

seva situació dins del territori. 
 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        Aquesta masia és d’Antònia Novell, propietària també de les masies 

de can Bigues i de can Pinsana. 
 

La primera referència documentada del cognom Bigues es troba a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix:  
 

“Salvador Bigas per Puig Padrós” 
 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix el nom “Salvador Bigas” i també 
“Bigas”. 

 
El fet que en aquestes llibretes apareguin, d’una banda, 
Salvador Bigas i, d’altra banda, Bigas, ens fa pensar que el 
primer es refereix a la masia de can Vador Bigues i el segon a la 
de can Bigues; això explicaria també el topònim amb el qual és 
conegut el mas, ara en ruïnes. 
 
Una nova referència a l’edificació, aquesta ja molt més concreta, 
la trobem en uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 
1853, de l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, on apareix 
dibuixada la masia de can Vador Bigues (plànol núm. 7, “Secció 
de can Nogueres de Manyans”). 

 

 
 Segons les fonts orals, la masia fa uns 35 – 40 anys que està en 

ruïnes. La darrera família que hi havia viscut va ser la formada per en 
Sèbio (germà d’en Salvador Novell, avi de can Bigues) i la Laieta, que 
tenien tres fills.  

 
 La gent recorda que aquesta família era força religiosa, sobretot la 

dona, i que pel Ram baixaven a beneir unes branques de llorer molt 
grans. També era molt aficionada a les plantes medicinals, que 
cultivava prop de la masia.  

 
 De fet, l’entorn on hi ha actualment les ruïnes està ple de llorer i  

també de plantes medicinals, tot i que ara, a causa de 
l’abandonament,  ha quedat engolit per la vegetació i brut. 

   
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 7 “Secció can Nogueres de Manyans.” 
    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. Editorial 
Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals:    Boix Bruguera, Maria (Dosrius 1935) 
  Novell  Rosselló, Antònia  (Dosrius, 1933) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius 1921) 
  Valls, Joan (1933) 
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NÚM. REF. : I.RR.027/107 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Ribot 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Ribot, 3 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Probablement, origen del segle XVII. Reformes al segle XVIII. 

Arquitectura de tradició popular, amb elements cultes del gòtic tardà i 
del renaixement. 

AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : En el límit del terme municipal de Dosrius amb el de Llinars del Vallés, 

formant part del veïnat Ribot, tot i estar força allunyada de les altres 
cases del veïnat.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola.   
  Inventari I. 41 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Família Parera 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, situat en el pendent de ponent d’una elevació. És de 

planta rectangular i consta de planta baixa i golfa. Es cobreix amb 
coberta de teula àrab a dues vessants desiguals, adaptades al 
pendent del terreny i acabades amb una senzilla imbricació de 
teula, amb el carener perpendicular a la façana.  
Les façanes estan arrebossades, encara que l’arrebossat es troba 
molt malmès; la principal té carreus a les cantonades i a les 
obertures, i a la façana de ponent destaquen quatre contraforts de 
paredat i un portal de grans dimensions, tancat amb paredat,  
emmarcat per brancals i arc rebaixat de totxo, i una biga de fusta.  
La façana principal està composada segons dos eixos verticals, 
amb els buits desplaçats, i en la cantonada de llevant hi ha un 
contrafort que s’adossa en diagonal al mur. 
De la façana principal destaquen el cap de la jàssera de fusta del 
carener, el rellotge de sol, la creu esculpida sota la jàssera, i les 
finestres i el portal emmarcats amb pedres granítiques carreuades. 
La portalada és de pedra amb arc de mig punt adovellat. 
 
La finestra situada sobre la porta té la llinda treballada amb una 
motllura que forma un arc conopial coronat per unes incisions en 
forma de creu. La llinda descansa sobre les impostes, que són 
carreus rectangulars. 
 
La finestra superior situada al costat dret del rellotge de sol té la 
llinda recolzada sobre les impostes, que són dos carreus treballats 
en forma d’arc còncau.  
 
La finestra de la planta baixa, també carreuada, està tancada amb 
reixa de ferro. 

 
De l’interior cal assenyalar la cuina, situada al costat de llevant de 
la planta baixa, amb un ampli ventall d’un interessant mobiliari fix 
(cuina, aigüera, lleixes, bancs de paredat; el parament del fons està 
ocupat per la llar de foc i en el seu interior hi ha el forn de pa.   

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatge 
 Actual: Habitatge 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia pròpia d’aquests tipus d’edificacions. També té interès 
pels elements de la façana (rellotge, finestres i porta) i de l’interior  
(entrada, forjats, cuina). Un altre valor afegit és la seva implantació 
en el medi rural. 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg 
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DADES HISTÒRIQUES: 

El rellotge de sol de la façana, datat al 1700 informa de l’antiguïtat 
d’aquesta masia.  

 
En uns mapes cadastrals de Dosrius i Canyamars, del 24 d’octubre de 
1853, que es conserven a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, hi ha 
constància de l’existència d’aquest edifici i del veïnat anomenat Casa 
Ribot. 
 
En el “Libro registro de rotulación de calles, y numeración de casas de 
este distrito municipal, durante el quinquenio de 1860 – 1865...”, que es 
troba a l’Arxiu Històric Municipal, també hi apareix el Vecindario de casa 
Ribot,  que comença en la casa de José Pibernat (can Tarau) i acaba en 
la de José Ribot (can Ribot). 
Aquesta casa estava cedida en masoveria i se sap de tres famílies de 
Dosrius que s’hi estigueren. Fins a l’any 1940 hi visqué la família Masó. 
Des de l’any 1940 fins al 1962 en fou masovera la família Vilà Xarrié, 
que procedien d’Argentona. Segons explica Teresa Vila Xarrié, hi ha 
una anècdota relacionada amb aquesta casa que diu que allí s’hi havia 
fet moneda falsa. També hi estigué la família Domènech Garolera. 
L’actual masover és en Miquel Amice. 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186 AV i C-1575 AV  
  

Fonts Orals: Vila Xarrié, Teresa (Argentona, 1928) 
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NÚM. REF. : I.RR.28/108 
 
DENOMINACIÓ :     Masia de Cal Carinyo 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 

 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  

 
 

DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement a finals del segle XVIII, principis del XIX. 
Modificacions al segle XX. Arquitectura de tradició popular. 

AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a peu i per sota de la carretera de 

Dosrius a Canyamars, aproximadament a un quilòmetre abans 
d’arribar al nucli de Canyamars, amb camps de conreu al voltant. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 5.- Protecció Sistemes 
  Inventari I. 25 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Salvador Cot Serra 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt de dos cossos adossats, el més antic i més gran és de 
planta rectangular. Consta de planta baixa i pis, i es cobreix amb 
coberta de teula àrab a dues vessants acabades amb una 
imbricació de teula i maó, amb el carener paral·lel a la façana 
principal. Aquesta està composada amb diversitat d’obertures de 
proporcions verticals; les finestres de la planta pis, emmarcades en 
la part superior. Hi ha un rellotge de sol entre dues d’aquestes 
finestres.  
En el costat de ponent, alineat a la façana principal, hi ha adossat el 
segon cos. Consta de planta baixa i es cobreix amb coberta de teula 
àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana 
principal. Aquesta es compon de tres eixos verticals, amb buits de 
proporcions verticals en arc de mig punt; els laterals són finestres 
protegides amb reixes de barrots verticals, i en el central hi ha la 
portalada d’entrada, per damunt de la qual s’obre un buit circular de 
ventilació de la golfa.  
Les façanes estan revestides d’arrebossat i pintades de color blanc. 
Davant de la façana hi ha un safareig de planta rectangular 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural., 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia, el lledoner i el safareig que hi ha al 

davant de la casa. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

Les primeres referències documentals d’aquesta masia, es troben a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius en  : 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
Salvador Cot per una pessa de terra. Fa pensar que 
potser podria ésser un Cot de cal Carinyo  

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix el nom Salvador Cot. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 10 Sot de l’Arca, hi apareix 
dibuixada la masia.  

 
Segons va manifestar el propietari, la masia la va heretar la seva 
àvia uns 100 anys enrere. La construcció és de pedra i fang i 
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sempre ha sentit explicar que la casa té, aproximadament, uns 200 
anys.  
 
Segons recorden les fonts orals, a principis del XX, l’avi de l’actual 
propietari, Salvador Cot, havia nascut i viscut a la masoveria de can 
Galzeran. El seu fill, Josep M. Cot Montasell, ja va néixer a cal 
Carinyo, potser perquè els seus pares deixaren la masoveria de 
can Galzeran per tornar a la casa pairal.  
 
Josep M. Cot Montasell es casà amb Isabel Serra Mompart i visqué 
sempre a cal Carinyo, dedicant-se a la pagesia, vinya i bestiar. El 
fill Salvador Cot Serra, actual propietari, ja no s’hi dedica. 
 
     

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 10 Sot de l’Arca. 
    
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 Fonts orals: 
 
  Cot  Serra, Salvador (1957) 

Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
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NÚM. REF. : I.RR.29/109 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Cames 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX.  
 Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada al marge esquerre de la Riera de 

Canyamars, prop de la masia de can Nogueres, envoltada de 
feixes i bosc. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 16 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Esther Signés Tarté. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular orientada a migdia, format per un 

cos principal i central, de planta baixa i pis, i amb coberta de teula 
àrab a dues vessants, i dos cossos laterals més baixos que el 
central però de diferents alçades, amb una sola planta i amb 
teulada a un vessant. La porta principal té brancals de carreus de 
pedra i arc de mig punt adovellat, refet recentment.  
El cos adossat a llevant té porta i quatre finestres en arc de mig 
punt, i està destinat a quadra. Pel darrere de l’edifici, a nord, encara 
s’hi adossa un altre cos,  de planta baixa i coberta plana. Les 
parets són arrebossades i pintades de blanc, i les cantoneres estan 
reforçades amb grosses pedres no treballades. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici, restaurat, conserva la tipologia arquitectònica pròpia 

d’aquestes d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva 
implantació coherent en el medi rural.  
Zona d’expectativa arqueològica. 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

Aquesta masia, fins fa pocs anys, formava part de la propietat de 
can Galzeran, avui també anomenada can Prats. Segons un dels 
actuals propietaris de can Galceran, Ricard Prats Trian, la propietat 
va ser adquirida a finals del segle XVIII o principis del XIX per un tal 
Lletjós Prats en una subhasta pública, sense veure-la. Un dels 
motius pels quals li va agradar va ser perquè tenia diverses 
masoveries: can Sarandico, can Cames i can Sabé.  D’aquesta 
manera, la família Lletjós va passar a tenir una propietat important 
a Canyamars. 
 
El Topònim Galceran es troba documentat a Canyamars per 
primera vegada en un fogatge de 1553, on consta el nom Galçeran, 
i després es troba força documentat fins a finals del segle XVIII; la 
darrera referència està a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius en:  
 

1. Les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, on apareix el nom Galseran. 

 
Respecte a la masia de can Cames es troba documentada per 
primera vegada en: 

 
1. Uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853 

on hi ha dibuixada la masia, en el plànol núm. 6  Secció 
Augell. 
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2. Un registre de retolació de carrers i numeració de cases 

durant el quinquenni 1860-1865: en el veïnat de Rupit hi 
consta Joaquim Lletjòs amb 4 edificis, 23 habitants i 
núm., de carrer 1, 4, 8, i 21. 

 
Respecte de la masoveria, durant aproximadament 100 anys va 
ésser portada per la família Tapias. Així, a finals del segle XIX, 
Salvador Tapias, que era de can Pau, en casar-se amb Rosa Valls, 
que era de can Tixès, anaren a viure de la masoveria de can Homs, 
però ben aviat marxaren cap a can Cames, on nasqueren els seus 
quatre fills: Marieta, Tereseta, Dolores i Josep (nascut cap al 1888, 
ja que segons informen les fonts orals era de la Quinta del 1908). 
 
Josep Tapias Valls fou qui es quedà a la masoveria de can Cames i 
es casà amb Rosa Rovira Homs, que era de can Pifanyo. En Pepet 
i la Roseta, tal com eren coneguts popularment a Canyamars, 
tingueren sols un fill, Salvador Tapias Rovira, que nasquè al 1914. 
Segons informen les fonts orals, en Pepet fou molt amic del senyor 
Recoder, l’amo de can Cassi. També expliquen que tenien molt bon 
veïnatge amb totes les cases del baral. 
 
Salvador Tapias Rovira es casà amb Teresa Pelegrí Bonamusa, 
que era de cal Paleta i tingueren dues filles, M.Teresa i Rosa, que 
nasqueren també a can Cames. 
 
La masoveria de can Cames no tenia massa terra per treballar: un 
hort petit prop de la casa i a més un camp del pou del glaç. Així, 
per tenir més ingressos els homes treballaren per a la família Homs 
al bosc. Josep Tapias Valls hi treballà tota la vida i Salvador Tapias 
Rovira 25 anys. Anaven a bosc a tallar, arrancar, pelar, esbrancar o 
carregar. Respecte a les dones, a més de les tasques de la casa i 
el camp, tant Teresa Pelegrí Bonamusa com les seves filles 
treballaren a Manufactures Canyamars. 
 
De can Cames era conegut un burro que sempre acompanyava a 
Salvador Tapias Rovira. 
 
La família Tapias Pelegrí estigueren de masovers a can Cames fins 
al 1982, desprès estigueren cinc anys a can Tixès i setze anys a un 
pis que hi ha a la part de darrere de can Nogueras de Canyamars. 
Actualment, Salvador Tapias Rovira viu al nucli urbà de Canyamars 
amb la família de la seva filla M.Teresa, la família Giménez Tapias. 
 
Després que la família Prats Trian decidís vendre la masia de can 
Cames a finals del segle XX, s’hi han fet diverses obres de 
manteniment i rehabilitació, que l’han deixada en el seu estat 
actual. 

 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 6. Secció Augell. 
    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
Fonts orals: Tapias Rovira, Salvador (1914) 
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NÚM. REF. : I.RR.30/110 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Cases 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada situada al nord de l’església de Canyamars, 

envoltada de bosc,  adossada a un altre habitatge on hi havia hagut 
la masia de can Padró. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada. Extensiu A (800)  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Jaume Clausell Batllori 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt d’edificacions format per tres cossos contigus. El més antic i 

que en conserva més bé l’aspecte original, al centre, correspon a la 
masia de can Cases. Aquesta consta de planta baixa i pis, i es 
cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb 
un senzill ràfec i amb el carener perpendicular a la façana. La 
portada està formada per carreus i dovelles de granit, que dibuixen 
un arc recte, i les dues finestres del pis superior, de format gairebé 
quadrangular, tenen ampit, brancals i llinda també de granit.  
El cos que s’hi adossa pel costat de llevant s’avança respecte al 
principal i la seva coberta segueix un únic pendent, cap al mateix 
costat. 
En el jardí, entre dues grans pedres granítiques, neix una alzina. 

 
 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquesta mena 

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent en 
el medi rural.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg el cos principal de la masia i les boles granítiques i 

l’alzina que hi ha a l’entrada de la casa.  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

Can Cases està al costat de can Padró, avui una casa totalment 
reformada que se li adossa i que dóna nom a tot un veïnat de cases de 
Canyamars; per tant, la història de can Cases va lligada a la de can 
Padró.  
 
En el fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars, en una 
llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo 
enganxament de los soldats que dit poble contribueix, hi consta Casa 
Joanet. Aquesta llista no té data, però segurament és el segle XVIII. 
 
De tota manera, es troba una referència antiga del cognom Clausell a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, concretament en: 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix 
Clausell de Mata, per la pessa de can Xarach. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, hi apareix el nom Padró. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, plànol núm. 11 Canyamars el Veïnat, també hi 
apareix dibuixada la masia.  

 
4. En un registre de retolació de carrers i numeració de 

cases durant el quinquenni 1860-1865, en el veïnat de 
l’església de Canyamars hi consta Gertrudis Padró amb 
un edifici, set habitants i número de carrer 13.  

 
 

Segons informen les fonts orals, durant el segle XX hi vivia un 
matrimoni, en Pepet i la Rita, que no tenien fills. Eren propietaris de 
la casa i es dedicaven a la pagesia. També diuen que tenien cura 
de la Rectoria de Canyamars. 
 
La Rita, quan va ésser molt gran, va estar-se amb unes monges de 
Mataró, a les quals va deixar alguna participació en l’herència de la 
casa.  

 
Jaume Clausell, l’actual propietari, per poder tenir la total propietat 
de la casa, hagué d’indemnitzar a la comunitat de monges de 
Mataró. 
 
Segons consta a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, 
els anys 1969 i 1987 es feren obres de reforma i rehabilitació de 
l’habitatge. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 11 Canyamars el Veïnat. 
 

Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Expedients d’obres 
71/69 i 73/87. 

 
Fons documental famíla Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme de 
cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 Fonts orals:  

Galobardes Cot, Montserrat (1932) 
Gel Amat, Ramón (1943) 
Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
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NÚM. REF. : I.RR.31/111 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Cassi 
Altres denominacions: Can Nogueres Nou 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement al segle XVIII. Modificacions al segle XX.  
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada al marge esquerre de la riera de 

Canyamars, just al sud d’aquest nucli urbà, a l’inici de la vessant 
nord de la Serra d’en Gel, envoltada de feixes i camps de conreu. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 20 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Esteve  Nogueras –Dolors Ribalta 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, on es desenvolupen dos 

habitatges. Consta de planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta 
de teula àrab a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana i 
acabades amb una senzilla imbricació de teula. Les façanes estan 
arrebossades i pintades de color groc, composades amb buits de 
proporció vertical, sense cap mena de decoració. En l’extrem nord 
de la façana de ponent hi ha un porxo recolzat en dos pilars, cobert 
amb teula àrab i terrat, que protegeix l’entrada principal.  
A la façana nord de l’edifici original s’hi adossa un cos de planta 
baixa, que es cobreix amb coberta de teula àrab a una vessant. 
Al costat de ponent, davant la façana principal, hi ha quatre plàtans 
hispànica, dels quals n’hi ha un que destaca per la seva capçada; 
aquests plàtans foren plantats entorn de l’any 1925. 
Al costat de migdia de la casa s’enfilen vessant amunt diverses  
feixes de conreu. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. Les façanes estan pintades de nou i les obertures refetes, 

algunes d’elles possiblement noves. 
 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva en part la tipologia arquitectònica pròpia 

d’aquests d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació 
coherent en el medi rural.  

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia i els plàtans hispànica. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

Aquesta masia també se la denominava can Nogueres Nou. Així, la 
seva història, possiblement, va lligada a la de la masia de can 
Nogueres de Canyamars.  
 
La masia de can Nogueras de Canyamars es troba documentada  
per primera vegada a l’Arxiu Nacional de Catalunya en el fons dels 
marquesos de Castelldosrius, en un capbreu de Rendes de Dosrius 
i Canyamars rebut en poder d’Antich Cafon Not. Public de 
Barcelona, començat el 7 de juny de 1570, on consta Juan 
Nogueras, manso Nogueras Canyamars. 
 
Una de les primeres notícies històriques documentades, però, 
d’aquesta masia, es troba en el fons  documental de la família Gel i 
Amat de Canyamars, en una llista per cobrar en lo terme de 
cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribueix hi consta Can Caci.  Aquesta llista  
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no té data, però comparant-la amb altres documents de l’Arxiu 
Històric Municipal, segurament és del segle XVIII. 
 
La masia de can Cassi també es troba documentada a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, a finals del segle XVIII, en: 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on consta Vinya 
Cassi fora, a continuació d’alguns Nogueras, com ara: 
Vinya Joseph Noguera fora y vinya Antich Noguera fora. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom Casi. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, al plànol núm. 6, Augell, hi apareix dibuixada la 
masia.  

 
La masia de can Cassi fou adquirida per la família Recoder Clavell, 
de Mataró, com a casa d’estiueig. Segons va manifestar la família 
Recoder, can Cassi era una petita casa de pagès, que quan la van 
comprar, van haver d’engrandir per tal que hi tinguessin cabuda els 
onze fills que tenien.  
 
L’any 1988, el pare de l’actual propietari, Jaume Nogueras Bosch, 
que havia nascut a Canyamars, a can Pau, però que vivia a Mataró, 
la va adquirir a la família Recoder. 
 
Segons informen les fonts orals, a can Cassi hi havia dos habitatges, 
un per als propietaris i un altre per als masovers.  
 
Del segle XX, recorden la família Figueras. En Jaume Figueras i Cot, 
popularment anomenat en Cassi, hi visqué fins al 1947, any en què 
es casà amb Teresita Montasell de can Miqueló i posà una botiga de 
queviures a Canyamars. 
 
Posteriorment s’hi estigueren la família Vilajoana Adrobau. 
 
Segons consta a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, 
l’any 1999, Dolors Ribalta Recoda, va demanar un permís d’obres per 
fer algun tipus d’actuació a la masia. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 6 Sección llamada Augell. 
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. Expedient d’obres 

24/99. 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 

 
Fons documental família Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme 
de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 Fonts orals:  
   Gel Amat, Ramon (1943) 
   Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 

Sentis Rovira, Roser (1930) 
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NÚM. REF. : I.RR.32/112 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Galzeran (Galceran, Galçeran i Galseran). 
Altres denominacions: Masia de can Prats. 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions als segles XVIII, 

XIX i XX. Arquitectura de tradició popular, amb elements cultes 
d’època renaixentista i barroca. 

AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la zona de creixement de ciutat jardí, al 

nord del nucli antic i al costat de les cases Flo, Recoder i Raventós 
i molt a prop de l’església de Sant Esteve de Canyamars. S’ubica al 
vessant de migdia del turó del Cucut, rodejada de bosc i d’alzines. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Apte per a la Urbanització. SAU 1 
 Qualificació: Clau 10 (Habitatge unifamiliar i plurifamiliar 
  Inventari I. 10 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Germans Prats Trian  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, originàriament de planta rectangular, amb diversos 

cossos afegits. El cos principal consta de planta baixa i dues 
plantes, amb coberta de teula àrab a quatre vessants, acabades 
amb una treballada imbricació de rajoles, teula i tortugada. 
Estructura de tres crugies. Façana principal composada segons 
tres eixos, amb cantonades de carreus de pedra. En el central hi ha 
la portalada, d’arc de mig punt amb dovelles de pedra. La resta de 
buits també són de pedra carreuada,  amb llinda plana i ampit de 
pedra motllurada. La finestra de sobre el portal es transformà en un 
balcó, la llosa del qual, feta amb peces de ceràmica quadrades i 
vidriades de tonalitats blanques i blaves sobre estructura de ferro 
forjat, es va encastar en les dovelles del portal.  

 Les finestres de la planta baixa estan protegides per reixes 
corbades de barrots verticals, emprades als segles XVII i XVIII.  

 Es conserven, per sota de la pintura ocre, força restes d’uns 
esgrafiats que formen sanefes horitzontals a tota l’amplada de la 
façana, a base de sèries de rombes de distintes proporcions, 
inserits dins una malla de rectangles delimitats per juntes 
ressaltades, com simulant rajoles, que constitueix un original dibuix 
geomètric; s’hi combinen els colors blanc i ocre. Sota l’ampit de la 
finestra del segon pis, es conserven també esgrafiats de temàtica 
vegetal. Aquests esgrafiats bé podrien ser del segle XVIII. Al 
parament destaca un rellotge de sol amb una inscripció 
desdibuixada en la que es llegeix “esteve....galseran, Anº 1740”.  

 Al costat de llevant es troba afegit un cos de planta baixa i pis, amb 
coberta de teula àrab a una vessant, acabat en una imbricació. El 
pis superior forma una galeria d’arcs de mig punt que arrenquen 
d’una senzilla imposta motllurada; estan protegits per una 
balconera treballada amb barana de maons, formant triangles 
equilàters. En la façana de migdia s’endevinen restes de pintura de 
color blau. En el pilar de l’arcuació es troba, desdibuixat, un 
esgrafiat de temàtica vegetal.  

 Al costat nord hi ha afegits, d’una manera arbitrària, diversos 
cossos de planta baixa i pis, o amb dos pisos, coronats per coberta 
plana o de teula àrab, segons els casos. Manca per acabar el 
revestiment d’algunes de les façanes.  

 Cal destacar, davant la façana principal, un paviment de llambordes 
a quatre pendents; l’abeurador, els dos xiprers i el safareig, i, al 
costat de ponent, una escala de dos braços i passarel·la que uneix 
la vessant del terreny amb la casa. Separada uns metres de la 
façana principal, i a nivell de la planta pis, cal remarcar una era 
pavimentada amb cairons ceràmics molt malmesos. El desnivell 
existent entre l’era i la casa està protegit per una barana de 
tipologia similar a la de l’arcuació del cos de llevant.  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
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VALORACIÓ: Cal destacar la tipologia del cos principal i del cos de llevant, així 

com també els revestiments esgrafiats de la façana i els emmarcats 
dels buits de la façana principal. Al mateix temps, cal tenir en 
compte que davant de la masia s’hi celebra l’assemblea de la 
Germandat de Canyamars, i que a l’era s’hi havia celebrat el ball 
d’enramada de la Festa Major i representat obres de teatre.  

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. A més de la masia, cal protegir l’era, 

l’abeurador, el safareig, el camí que va de l’església al mas, la 
carrerada prehistòrica que del Far, per can Galzeran porta a Rupit i 
al Montalt, i l’entorn paisatgístic que porta al mas i que l’envolta. 

 Caldria recuperar el revestiment original amb els esgrafiats de les 
façanes. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
DADES HISTÒRIQUES:          

La primera referència documentada del cognom Galzeran, la trobem 
al llibre de Madurell i Marimon. L’art antic al Maresme, on ens diu 
que l’any 1518, Joan Galceran, obrer de la parròquia de 
Canyamars, fa un encàrrec a l’argenter Miquel Bleda per a la 
manufactura d’una creu d’argent. 

  
Una nova referència al cognom Galzeran es troba a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, en els pergamins núms. 6 i 7, que daten dels 
anys 1568 i 1569 respectivament, en els quals hi consta Joanis 
Galçeran, agrícola parroquià, com a representant de la Universitat 
de les parròquies de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius i Sant 
Esteve de Canyamars. Ambdós pergamins tracten de la venda d’un 
censal mort a favor de Pere Bernat Codina, ciutadà de Barcelona. 

  
 Pel que fa a la documentació consultada a l’Arxiu Nacional de 

Catalunya:  
 
  

1. En un Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en 
poder d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 
7 de juny de 1570,  hi consta Juan Galceran, manso 
Galceran. 

 
2. En una relació titulada Noms dels masos en què es 

composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes 
estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus, hi consta Mas Galceran 
amb ses terres. 

 
 

Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el 
mas citat en: 
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1. Les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, on apareix el nom Galseran. 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853 hi apareix dibuixada la masia (plànol núm.1 “Sot del 
Gall”).  

 
3. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, que es troba a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en el Veïnat de la Plana de 
Canyamars, núm. 8, hi apareix Joaquim Lletjós, com a 
cap d’un edifici amb 5 habitants. 

 
 

Segons un dels propietaris, Ricard Prats Trian, aquesta propietat va 
ser adquirida, aproximadament, a finals del segle XVIII o principis 
del XIX, per Lletjós Prats, que la va comprar havent sortit a 
subhasta pública, sense veure-la. Manifesta que es va refiar de les 
masoveries: can Sarandico, can Cames i can Sabé.  D’aquesta 
manera, en Lletjós va passar a ser propietari de mig Canyamars. 
 
Segons manifesta Ricard Prats, va ser la seva besàvia, Isabel 
Ferrer, casada amb un Prats, qui, a mitjan segle XIX, se’n va fer 
càrrec. Van tenir força masovers i moltes vinyes i aquests els 
passaven part de la collita. En el celler es guardaven totes les 
bótes de la gent que manava les vinyes. Fins aproximadament l’any 
1950 van tenir, tant els propietaris com els masovers, una 
economia d’autosuficiència. Cal tenir en compte que, a més de la 
masia de can Galzeran, eren propietaris de les esmentades 
masoveries (can Sarandico, can Cames i can Sabé), de vinyes, de 
terres, de boscos, d’un pou de glaç (possiblement del segle XVII), 
d’un molí, “El Molinot” (possiblement del segle XVI) i d’un trull. 
 
Pel que fa a les característiques de l’edificació, sembla que ens 
trobem davant d’una construcció del segle XVI, segurament 
aixecada en el mateix lloc on devia haver-hi una edificació. La 
composició de la façana, la forma del balcó i de les finestres, fets 
amb carreus ben escairats, la situa en aquesta època o a 
començaments del segle XVII. El revestiment d’esgrafiats de tema 
geomètric i vegetal podria ser del XVII. 
 
Quant a les obres que al llarg dels anys s’hi han realitzat, segons 
manifesta l’esmentat propietari, a mitjan segle XVIII es va fer una 
ampliació, construint la galeria lateral amb arcs de mig punt, que 
està situada a la banda de llevant, i es va reformar la façana, de la 
qual cosa en deixa testimoni el rellotge de sol, amb la data de 
1740: “esteve....galseran, An   1740”. Per la seva tipologia, el balcó 
sobre el portal adovellat devia construir-se també en aquesta 
època, com també s’hi devia fer la reforma i unificació de la façana, 
amb el revestiment estucat i esgrafiat.  
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Isabel Ferrer, besàvia dels actuals propietaris, va fer una altra 
ampliació a la masia cap a mitjan segle XIX 
 
Abans de la Guerra Civil, entre 1935 i 1936, es va construir el pont 
situat a la façana de ponent, enmig d’un esplendorós entorn de 
vegetació que, segons Esteve Albert, travessa una carrerada 
prehistòrica que va des del Far, passant per can Galzeran, fins a 
Rupit i al Montalt. 
 
La família Prats de can Galzeran ha estat, des de sempre, molt 
lligada i vinculada a la vida social de Canyamars. Han participat i 
col·laborat en moltes de les activitats que s’han dut a terme en el 
poble, fins al punt que l’assemblea, actualment simbòlica, que té 
lloc amb motiu de la festa de la Germandat de Canyamars, que té 
més de 125 anys d’història, es fa davant de la masia. També 
s’havia celebrat a l’era que hi ha davant de la masia el ball 
d’enramada de la Festa Major, i s’hi havien  representat obres de 
teatre. 
 
Durant molts anys, aquesta família i les de les cases veïnes: Flo, 
Lahoz i Raventós, que pertanyien a l’alta societat barcelonina, van 
celebrar grans festes i trobades a Canyamars, de les quals es van 
fer ressò les revistes de societat de l’època. 
 
Esteve Albert, en el seu llibre La guerra civil a Canyamars (1936-
1950) ... I els senyors de Barcelona,  parla d’aquesta  masia dient: 
 

“Can Galzeran és una de les cases més antigues i més 
plenes d’història i de misteri, bastida en el lloc on la 
carrerada prehistòrica que baixa de la Tossa d’Alp (la més 
important i curta) després de travessar la Plana de Vic al 
Vallès per Collformic i enfilar-se a Alfar per Collsabadell, 
des de can Bosc (la més gran i senyorial de totes les 
masies, des d’on bifurcava fins al Corredor i la vall de 
Canyamars) prenia la direcció de Rupit i connectava des 
d’allí pel camí ibèric amb tots els primitius establiments 
pecuaris del Maresme). 

 
Era i és una masia situada en la banda més frondosa i fèrtil 
immediata al poblet, que té enfront, al cantó de migdia. 

 
Els senyors Prats comprengueren la missió històrica 
multisecular de la finca que els queia a les mans. La seva 
era de batre, feia de centre comunal de reunió i d’esplai. 
Allí es feia el ball d’enramada a la Festa Major. Ells hi 
afegirien representacions de teatre. 

 
La Paquita Trian havia estat la millor actriu de la Cia. 
Belluget de D. Lluís Masriera de Sant Andreu de 
Llavaneres, propietari del famós molí Masriera, on anàvem 
des de Mataró a acampar i als aplecs sardanistes. 
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[...] En Joan Prats pintava i dibuixava molt bé. La seva 
esposa li anava a la saga en el piano. La Fina Trian 
cantava amb molt de gust. 
 
En unes torres noves immediates a la casa, hi estiuejaven 
cosins i amics, el Dr. al Prats, el Dr. Piera, els Srs. Flo, 
l’advocat Lahoz ... una colònia de gent culta, distingida que 
no tenia res d’orgullosa i es franquejava amb el poble”. 

 
Pel que fa a la família Prats que Esteve Albert va conèixer, aquesta 
havia heretat la propietat d’un oncle que havia mort sense fills; era 
una família considerada molt rica (la segona fortuna de la província 
de Barcelona), distingida i amb bones influències, que formava part 
del que Albert anomenava “els senyors de Barcelona”. D’ells diu: 
 

“Mai havia sospitat que la família Prats de Canyamars 
pogués ser el que vaig veure allí: una família nombrosa, 
pacífica, ordenada, d’una placidesa en el to de veu i en el 
moviment, a l’hora de posar-se a taula, que em semblà 
conventual o pròpia d’una família anglesa. 
 
Era evident que els senyors de Barcelona havien arribat al 
tombant del segle XIX a imposar un ritual en l’hora dels 
àpats i una correcció, que havia eliminat del tot el 
rebombori i desordre habitual en les cases de la gent que 
treballa al camp o a la fàbrica i ha d’anar sempre 
adelerada, a l’hora de l’àpat. 
 
[...] el senyor Prats pare era un home baixet, quasi 
completament calb, grassonet, lent, pausat en el parlar, 
precís i suau. Es deia Josep Prats i Ferrer. 
 
Tenia una aire de frare franciscà, amb una preocupació 
evident per salvar, fins al punt que fos possible, els béns i 
la vida de tothom i, sobretot, de la pròpia família. 
 
[...] La senyora Teresa Vidal i Cuixart de Prats seia al costat 
del seu marit. Era la típica dama anglesa de cabells 
rossencs, alta, amable, reticent, discretíssima. No crec que 
digués res durant tot el dinar.” 

  
Havien tingut aquells dos fills, que no s’assemblaven ni 
físicament ni pel caràcter, de res, amb ells. 
 
[...] Els noms que els hi havien posat eren els més vulgars i 
corrents a Catalunya i tot Europa, Joan i Pere. 
 
Ells els volien quiets, estudiosos, formals i tothora nets i 
ben mudats i ben clenxats. 
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Però, els sortiren uns barrilaires, entremaliats com ells sols, 
imaginatius, temeraris, trapelles i murris com els esquirols 
del bosc”. 

 
Com diu l’Esteve Albert, en Josep Prats i la Teresa Vidal van tenir 
dos fills, en Joan i en Pere. En Pere no va tenir fills i en Joan Prats, 
casat amb Paquita Trian, va tenir tres fills: en Jordi, l’Albert i en 
Ricard. L’Albert va morir, per això els actuals propietaris de la 
masia són els hereus de l’Albert Prats i  els dos germans Prats 
Trian, néts d’en Josep Prats Ferrer i Teresa Vidal Cuixart. 
 
La família Prats és una família estimada a Canyamars, atès que 
segons manifesten les fonts orals, durant la guerra es van jugar la 
vida pel poble i van vendre llenya de la seva propietat per poder 
comprar menjar per a la gent. A més a més, sempre han participat i 
col·laborat en els actes culturals, fins al punt que van cedir un local 
que, durant anys, va ser l’escola del nucli de Canyamars. 
 
La masia és coneguda amb el topònim Galzeran (també escrit 
Galceran, Galçeran o Galseran), que és el més antic, i amb el de 
can Prats, propietaris des d’aproximadament finals del segle XVIII o 
principis del segle XIX. 
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NÚM. REF. : I.RR.33/113 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Lleuger 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, al nord del nucli de Canyamars i per sobre 

l’església, a prop de la masia de can Rovira, enmig del bosc. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Lazzlo Helstay 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis, amb 

coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb una cornisa. 
En la darrera intervenció s’aixecà la coberta, transformant la planta 
golfa en planta pis. Aquesta intervenció es llegeix en les façanes, 
de les quals les antigues són de paredat vist i el sobrealçat està 
arrebossat i pintat de color blanc. 
La casa està construïda sobre roques granítiques. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes  

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural, essent una fita dins l’àmbit de la urbanització.  

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

En el fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars, en 
una llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de 
cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble 
contribueix, hi consta Casa Llauge. Aquesta llista no té data, però 
segurament és del segle XVIII. 

 
Aquesta masia va lligada al cognom Nogueras, les primeres 
referències documentades del qual es troben a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius:  

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix 
Salvador Nogueras per la pessa .... 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el cognom Nogueras, situat en 
la llista a prop del cognom del veïnat de l’església de 
Canyamars com Rubira, Pau o Galseran. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 11 Canyamars El Veïnat, també 
hi apareix dibuixada la masia.  

 
4. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-1865, en el 
Veïnat de la Plana de Canyamars hi ha un Jayme 
Nogueras, amb un edifici, quatre habitants i número de 

carrer 3, molt a prop d’Antònia Padró, de can Padró, casa 
veïna de can Lleuger. 

 
Segons informen les fonts orals, aquesta masia, durant el segle XX 
era propietat de Josep Nogueras, en Pepet, que havia heretat la 
casa del seu pare. Ell hi vivia fent de pagès. Posteriorment, heretà 
la casa el seu fill, Joan Nogueras. També s’hi havia estat un nebot 
que havia quedat orfe de mare, Esteve Nogueras Bosch. 
 
Des de l’any 1955 fins al 1978, hi anaren a viure la família Mena 
Galobardes, que hi vivia portant les terres de la casa i també 
treballant fora. La Montserrat, a Manufactures Canyamars, i l’Enric 
fent de paleta, manobre i també treballant a una fàbrica de Dosrius. 
 
L’any 1963 la va comprar Antoni Estevadeordal Carrera, i 
posteriorment l’adquirí Joan Laguna, de Mataró; actualment és de  
Lazzlo Helstay. 
 
Segons consta a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, 
l’actual propietari ha fet diverses obres de reforma i rehabilitació de 
la casa i la finca. Així, l’any 1996 es reformà l’habitatge, l’any 1998 
es tancà part de la finca, l’any 2000 es construí una piscina i l’any 
2001 s’estabilitzà un talús. 
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soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 
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NÚM. REF. : I.RR.34/114 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Mateu pagès 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, 16.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions durant el segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada en el camí que va del Pou del Glaç a 

Rupit i després de can Pau de la Rosa i de les ruïnes de can 
Martra, abans d’arribar a les ruïnes de ca l’Eugasser, en un camí a 
mà esquerra, al mig del bosc; la masia comença a ser engolida per 
la vegetació.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: P6.- Parc Natural 
 Qualificació: Inventari I. 26 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: M. Rosa i M. Carme Solé Esquerra  
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Masia de planta baixa i pis en façana principal i de planta pis en la 

part posterior, sobre una topografia en pendent. Al costa de ponent 
i de llevant els restes de murs indiquen l’existència de cossos 
laterals, avui derruïts. Coberta de teula àrab amb carener 
perpendicular a façana principal, rematada per una cornisa amb 
imbricació de rajoles.  

 La façana principal està revestida amb arrebossat i pintada en 
blanc. Les finestres i porta tenen llinda i brancals amb carreus de 
pedra granítica. En façana existeix un rellotge de sol pintat. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia en estat de ruïna, amb la coberta gairebé enderrocada. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes. 
 
VALORACIÓ: L’edifici, malgrat el seu estat ruïnós, conserva la tipologia 

arquitectònica pròpia d’aquestes edificacions. Un altre valor afegit 
és la seva implantació coherent en el medi rural.  

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

 
La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem en   
les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y cañamas del 
primer ters de 1787, i a les posteriors, fins al 1792, que es troben a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, on apareix el nom “Mateu Cot 
de Dalt”, després dels masos Vallalta i Rupit, la qual cosa fa pensar 
que es deu referir a la masia de can Mateu pagès, atès que les 
masies hi apareixen amb una certa correlació, tot i que no se sap 
de cert. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 
terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, també de l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, hi consta: “Esteve Cot y Mateu de dalt per la 
pesa de save”. 
 
Una nova referència la trobem a l’Arxiu particular de la família Gel 
de Canyamars, en una llista titulada “Llista per cobrar en lo terme 
de cañamas un ters y mitx de catastro per lo anganxamen de los 
soldats que dit poble contrivuex”, que no porta data però que 
segurament és del segle XVIII, on trobem citat, novament, “Mateu 
Cot de Dalt”, després de casa Rupit i ca l’Eugasser, que són 
masies veïnes. 

 
Al segle XIX, el mas apareix en  uns plànols cadastrals de Dosrius i 
Canyamars de 1853 (plànol núm. 2 Canyamars. “Penjacans”), que 
es troben, també, a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 

 
 Segons les fonts orals, aquesta masia fou adquirida pels actuals 

propietaris, la família Solé Esquerra, fa més de cinquanta anys. No 
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recorden que s’hi haguessin fet mai obres, tret d’arranjar la teulada 
perquè li havia caigut un llamp. 

 
Fa aproximadament uns deu anys que les propietàries gairebé mai 
vénen a la masia; per aquest motiu, actualment, presenta un fort 
estat d’abandonament, la coberta està força malmesa i el mas ja 
comença a estar engolit per la vegetació. 

 
   
 Les fonts orals recorden que la masia havia tingut masovers, més 

antigament la Pepa i en Manuel i, posteriorment, l’Àngel i la Maruja 
que havien estat masovers de can Xerrac. 

  
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm.  2  “Canyamars-Penjacans”. 
 
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 

en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex” 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals:     
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 
      Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
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NÚM. REF. : I.RR.35/115 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Nogueres 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a l’inici del vessant nord de la serra d’en 

Gel, a la riba esquerra de la riera de Canyamars, dominant el nucli 
de Canyamars, amb camps de conreu transformats en cultiu de 
jardineria. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 14c.- Forestal. Vegetació lliure  
  Inventari I. 18 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Tomàs Nogueras. 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, orientat a migdia. Consta de 

planta baixa i pis, I es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants desiguals (degut a la crugia afegida al costat de llevant), 
amb el carener perpendicular a façana. La part alta del cos afegit 
emergeix per sobre el camí d’arribada. La coberta de la meitat nord 
està sobrealçada, provocant un desnivell al costat de ponent de les 
dues vessants.   
Les façanes principal i nord estan estucades de color blanc, amb 
buits de proporció vertical. La principal està composada segons 
quatre eixos verticals; a l’eix de sota el carener hi ha la portalada 
d’entrada, amb brancals de carreus de pedra i llinda plana. Les 
finestres de la planta pis tenen també brancals de carreus i llinda 
plana de pedra. Sobre la finestra de la planta pis de l’eix de la 
portalada hi ha un rellotge de sol de perímetre el·líptic.  
En la façana nord cal assenyalar dues jardineres revestides de 
ceràmica blava, situades en l’ampit de les finestres. 
Al costat de ponent hi ha el barri, amb un portal d’accés al pati 
tancat. 
La resta de façanes estan arrebossades; a la del costat de ponent, 
les finestres estan protegides per reixes de ferro amb els barrots 
verticals. 
 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo, encara que caldria una restauració. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva, en part, l’ús per al qual va ser construït, com 

també la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes edificacions. Un 
altre valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural. 
Zona d’Expectativa Arqueològica.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia, el barri amb el mur de tanca i els 

safareigs que hi ha en el pati. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem en 
un fogatge de 1553, on consta En Nogueres. 

 
A l’Arxiu Nacional de Catalunya es troba en: 
 

Un Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 
d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de 
juny de 1570, on consta: “Juan Nolgueras Manso Nogueras – 
Canyamars -”. 
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En el fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars, en: 
 

 Una llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de 
cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble 
contribueix, on consta Can Nogueras Pagés. Aquesta llista no 
té data, però comparant amb altres documents de l’Arxiu 
Històric Municipal, segurament és el segle XVIII. 
 

Prenent el cognom Nogueras a Canyamars, com a referència, a 
l’Arrxiu Històric Municipal de Dosrius, es troba documentat en: 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
JPua Pibernat vinya rupit de nogueras, Jordi Borra .... per 
las pessas dels germans Nogueras. Joan Bartrés per la 
vinya de la ... de Nogueras, Salvador Nogueras per la 
pessa Gel, Vinya Joseph Noguera fora. Vinya Antich 
Nogueras Fora. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix Nogueras, situat en la llista 
darrera de Pera Bellalta i davant de Tixés. També hi 
consta Antich Nogueras darrere de Galseran. No es pot 
afirmar que aquests Nogueras fossin de can Nogueras, 
però sí que es pot dir que hi havia propietaris Nogueras 
pels verals on hi ha la masia que porta aquest topònim.  

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, al plànol núm. 6, Secció Augell, hi ha dibuixada 
aquesta masia.  

 
4. En un registre de retolació de carrers i numeració de 

cases durant el quinquenni 1860-1865, hi consta en el 
Veïnat de Rupit, núm. 25, en Tomàs Nogueras, com a 
cap d’un edifici amb 7 habitants. 

 
Segons informen les fonts orals, a la masia de can Nogueras hi ha 
tres habitatges: un per a la propietat, un per a la masoveria i un pis 
a la banda nord, construït, segurament, a principis del segle XX. 
 
A la masia de can Nogueras, fins a principis del segle XX, hi 
visqueren membres de la família Nogueras. La darrera fou Antònia 
Rius, filla de can Rius de Canyamars i vídua d’un Nogueras. Ella 
era la mestressa i portava la masia com a casa de pagès.  
 
Els seus fills foren: Tomàs, l’hereu, que amb el temps marxà a viure 
a Llinars del Vallès; Antònia, que anà a can Cot de Canyamars pel 
seu casament amb Josep Cot Pujol,  Sebastià i Teresa.  
 
L’actual propietari és Tomàs Nogueras, fill de Tomàs Nogueras 
Rius, que també viu a Llinars del Vallès. 
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Respecte als masovers, hi estigueren Lluís Cot Serra, provinent de 
can Mateu de les Burres, vidu de Matilde Claus Mompart, i amb la 
qual tingué quatre fills: Jaume, que es quedà a can Mateu de les 
Burres, Josep M., que anà a can Petel, Maria, que anà a can Cassi, 
i Pepito, que es quedà solter. En casar-se Lluís Cot en segones 
núpcies amb Pepeta Rovira, provinent de ca l’Estevanet, anà a can 
Nogueras i allí  tingué tres fills més: Esteve, Assumpció i Lluís.  
 
Els darrers masovers de can Nogueras s’hi estigueren fins a mitjan 
segle XX: la família Vilajoana Augé. Josep (Pepet) Vilajoana Jané, 
casat amb Carme (Carmeta) Augé, i Dolors Jané, l’àvia, que 
anteriorment havien viscut a can Silvestre i a can Vallalta. Els fills 
Vilajoana Augé foren: Eudald, Enric i Teresita. 
 
En el pis de la part del darrere de la casa, construït, segurament, a 
principis del segle XX,  hi visqueren des de finals dels anys 1980 
fins a l’any 2000 la família Tapias Pelegrí, que havien estat 
masovers de can Cames. 
 
En la part de la masia, considerada com a casa del propietari, s’hi 
estigué de lloguer com a estiuejant un fuster de Mataró, de cognom 
Garriga. 
 
Actualment, els tres habitatges de can Nogueres estan deshabitats 
i el seu propietari té llogats els camps i els exteriors de la masia a 
un jardiner de Canyamars de cognom Morell i a una empresa que 
es dedica a la cria de cavalls. 
 
Durant el segle XX, a can Nogueras s’han fet obres de 
manteniment i rehabilitació que han deixat la masia en el seu estat 
actual. 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 
núm. 6. Secció Augell. 

   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
IGLESIAS, JOSEP. El Fogatge de 1553. Vol I. Fundació Salvador 
Vives Casajuana, (Barcelona 1979). Transcripció de l’estudi de 
l’esmentat fogatge que es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

 
 Fonts orals: Cot Arnó, Maria (1941) 

Tapias Rovira, Salvador (1914) 
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NÚM. REF. : I.RR.36/116 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Pau 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions durant el segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada per sobre la plaça de la Germandat de 

Canyamars, amb un hort al costat i molt a prop del nucli antic de 
Canyamars, rodejada d’habitatges aïllats de tipologia ciutat jardí. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà  
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
  Titularitat:   
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, orientat a migdia. Consta de 

planta baixa, pis i golfa, es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants, acabades amb una imbricació de maó i teula i amb 
el carener perpendicular a la façana 
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc, deixant 
els carreus vistos a les cantonades i demés zones angulars. Les 
obertures, distribuïdes a la façana principal en tres eixos verticals i 
simètrics, estan emmarcades amb carreus de pedra granítica i 
llinda plana; la portalada d’entrada forma un arc rebaixat adovellat. 
El buit de la planta golfa s’incorporà en la darrera reforma. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: La masia conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes  

d’edificacions, destacant dins l’entorn de ciutat jardí i com a referent 
de l’arquitectura rural en l’entorn de l’església.  

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        

Aquesta masia havia estat propietat de la família Homs, 
documentada a Canyamars des del segle XVI: 
 
A l’Arxiu Nacional de Catalunya: 
 

1. En el fons dels Marquesos de Castelldosrius, en un 
Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en 
poder d’Antich Cafon No. Public de Barcelona començat el 
7 de juny de 1570, hi consta Narciso Homs amb el Manso 
Homs. 

 
2. Així mateix, en el mateix fons, en una relació de noms 

masos en que es composen les parroquies de Dosrius y 
Canyamars quan totes estan baix domini directe de la casa 
de Marquès Castelldosrius, hi consta lo Mas Homs amb 
ses terres. 

 
En el fons documental família Gel i Amat, Llista per cobrar en lo 
terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament 
de los soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. Hi consta per 
primera vegada una casa amb el nom Casa Pau Fran..ceh. 
 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 

 

1. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, hi apareix el nom Jauma Oms i també hi consta 
Salvador Pau. 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 11 Canyamars El Veïnat, apareix 
dibuixada la masia de can Pau. 

 
3. En el Libro registro de la rotulación de calles y numeración 

de casas de este distrito, durante el quinquenio de 1860 – 
1865, al veïnat de l’Església de Canyamars hi consta Magin 
Homs amb quatre edificis i 25 habitants, amb números de 
carrer 9, 6, 10 i 12. És probable que un d’aquests edificis 
fóra can Pau. 

 
Segons informen les fonts orals, a can Pau, cap als anys 1920, hi 
visqué la família Nogueras Bosch, l’Esteve i la Pietat, que tingueren 
5 fills: Josep, Esteve, Joan, Jaume i Salvador. Posteriorment, en 
morir la mare, deixaren la masia de can Pau per anar a can Pepes 
de Dosrius. 
 
A mitjan segle XX hi visqué Miquel Quijo amb la seva família. 
Estava casat i tenia un fill i dues filles, Isabel, Josep i Pepita. Eren 
masovers de can Pau, però com que la casa tenia poca terra, 
anaven a jornal cap a  ca n’Homs, can Vallalta, can Sabé, etc., i a 
més, en Miquel fou el brossaire del nucli urbà de Canyamars. 
Anava amb un carro recollint la brossa i la llençava cap a can Gel. 
 
A finals del segle XX, Ramon Rovira Oliveras i Joan Rovira Amat 
compraren can Pau, la rehabilitaren i posteriorment la vengueren.   
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 11 “El Veïnat”. 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570 i a l’ Inventari 167 sense núm., 
Noms de masos en que es composen les parroquies de Dosrius y 
Canyamars quan totes estan baix domini directe de la casa de 
Marquès Castelldosrius  
 
Fons documental famíla Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme de 
cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 
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  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 
gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 
 Fonts orals:  

Gel i Amat, Ramón (1943) 
Oliveras Lloret, Maria (1928) 
Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
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NÚM. REF. : I.RR.37/117 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Petel 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions durant el segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada,  situada a llevant del nucli de Canyamars, a mitja 

vessant nord de la Plana d’en Mametes i a la riba esquerra de la 
riera de Canyamars, voltada de camps de conreu força abandonats 
i bosc. Les masies que té més a prop són les de can Cames i can 
Tixés. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13. Agrícola 
  Inventari I. 17 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Cristòfol Sala Riera 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, orientat a migdia. Consta de 

planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants amb el carener perpendicular a la façana: L’edifici ha 
estat restaurat recentment, reparant la coberta i el revestiment de 
les façanes.  
En la façana principal destaca la portalada, amb brancals de 
carreus de pedra i llinda, i les dues finestres de la planta pis, amb 
llindes monolítiques de pedra. 
Al costat hi ha un safareig de planta quadrada amb una font   i una 
pica d’aigua, de pedra, incorporada. El safareig està construït amb 
murs de paredat comú i arrebossats, i coronats amb rajola comuna. 

  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural, com també ho és el safareig i la font que hi ha al 
costat de la masia. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada de la masia la trobem a l’Arxiu 

particular de la família Gel de Canyamars, en una llista titulada 
“Llista per cobrar en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro 
per lo anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”, que no 
porta data però que segurament és del segle XVIII, on trobem citat 
“Casa Patel”. 

 
Una nova referència de la masia es troba a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, en uns plànols cadastrals de Dosrius i 
Canyamars de 1853, on  apareix dibuixada la masia (plànol núm. 6. 
Secció llamada  “Dugell”).  
 

 Segons les fonts orals, Can Petel i can Tixés havien estat propietat 
de Lletjós Prats, de can Galzeran, que era propietari de la 
masoveria de can Cames, masia veïna a aquesta. Posteriorment, 
van ser propietat d’un diputat anomenat Lluís Moret, que a Dosrius 
té un carrer que porta el seu nom. Aquest ho va deixar en herència 
a uns familiars, els Sala Riera, de Mataró. Actualment, el propietari 
és un fill d’aquests, en Cristòfol Sala Riera, i la seva germana és la 
propietària de les ruïnes de la masia veïna de can Tixés. 

  
  
 

 Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de 
l’Ajuntament de Dosrius, l’any 1993 Cristòfol Sala Riera va sol·licitar 
llicència d’obres per arranjar la teulada i arrebossar les parets 
exteriors, segons expedient 185/1993. 

 
Les fonts orals recorden que els darrers masovers que hi van viure 
van ser en Jaume Cot (que era fill de can Mateu de les Burres), 
casat amb la Rosa Capa, i posteriorment, un masover que es deia 
Jesús. 
 
Cal destacar el safareig i la font que hi ha al costat de la masia, que 
a més a més de rentar-hi la roba, devia abastar d’aigua la casa. 

  
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-1189 AN 23 

(expedient 185/1993). 
 

  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 
núm. 6 (Secció “Dugell”) 

 
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 

en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals:    Arnó Mompart, Isabel (Canyamars) 
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
                     Tàpies Pelegrí, M. Teresa (Canyamars 1946) 
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NÚM. REF. : I.RR.38/118 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Rosa 
Altres denominacions: Masia de can Clara (antigament) 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, 24.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions durant el segle 

XX. Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : En la vessant nord de sota la plana de can Sus, a la riba esquerra 

del torrent de can Guinardó, al costat de la zona verda de la 
urbanització de can Canyamars, envoltada de bosc. En el seu 
entorn immediat hi ha una important plantació de penques de 
figues de moro. Entre la tanca i la casa, a més, hi ha un conjunt de 
tres xiprers i dos lledoners. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 38 
RÈGIM JURÍDIC : 
  Titularitat:   
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt constituït per dos edificis de planta rectangular maclats, 

orientats a migdia, i un tercer cos que s’adossa a l’edifici original, 
centrat, els quals formen un interessant joc de volums i cobertes. Les 
façanes estan revestides d’arrebossat i pintades de color blanc.  
L’edifici del costat de ponent consta de planta baixa i pis, es cobreix 
amb coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. Aquesta és composada segons dos eixos 
verticals, amb les obertures de proporcions verticals amb brancals de 
carreus granítics i llinda plana; al capcer, per sota el carener, hi ha un 
rellotge de sol pintat amb colors, de perímetre rectangular, on 
destaquen dos galls i les inscripcions “1812”, “Pedro” i “Ederlinda”. 
 
El costat de llevant està maclat amb el segon edifici, al qual s’adossa 
un tercer cos per l’extrem oriental tot conformant una planta en L, fruit 
d’una ampliació. El cos principal i més antic és de planta baixa i pis,  
amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb una 
senzilla imbricació de teula i amb el carener perpendicular a la 
façana. Aquesta està composada segons tres eixos verticals 
asimètrics. La portada, descentrada, i les obertures, tenen llindes, 
brancals i llindar o ampits de pedra granítica picada. Sota la 
imbricació de la façana principal, l’arrebossat dibuixa un element 
triangular refós en la superfície, que emmarca una inscripció de difícil 
lectura, “DOMINGO NOGUERA”, gravada en l’antic revestiment, 
lliscat i molt malmès. 
 
El cos de l’ampliació, també de planta baixa i pis, té la coberta a una 
vessant, que segueix el pendent del cos principal.  

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: Per la seva singular tipologia de dos habitatges rurals units, i per la 

seva situació dins el territori, prop de la urbanització de can 
Canyamars. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:         
 

En el fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars, en 
una llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de 
cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble 
contribueix, hi consta Can Clara. Aquesta llista no té data, però 
comparant amb altres documents de l’Arxiu Històric Municipal, 
segurament és del segle XVIII. 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.38/118 -3- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2004   
 

 
Aquesta masia va lligada al cognom Nogueras, ja que en la 
inscripció de la façana hi consta “Domingo Noguera”. Així, prenent-
lo com a punt de partida, les primeres referències documentades 
d’aquest cognom, a Canyamars, es troben a l’Arrxiu Històric 
Municipal de Dosrius: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
Jordi Borra .... per las pessas dels germans Nogueras. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix Antich Nogueras, situat en la 
llista darrera de Galseran i davant de Joan Sastra. No és 
pot afirmar que aquest Nogueras fos de can Rosa, però 
sí que es pot dir que hi havia propietaris Nogueras pels 
barals de l’església de Canyamars, com per exemple els 
de can Lleuger, can Feliu i can Ponarius. Es desconeix, 
però,  si eren de la mateixa nissaga. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars, de 

1853, en el plànol núm. 11 Canyamars El Veïnat, també 
hi apareix dibuixada la masia.  

 
4. En un llibre de registre de retolació de carrers i 

numeració de cases del quinquenni 1860-1865, que es 
troba a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en el Veïnat 
de la Plana de Canyamars hi ha un Domingo Nogueras,  
amb un edifici, vuit habitants i número de carrer 10.  

 
En una de les façanes de can Rosa, a la de la casa més alta, hi ha 
una inscripció no datada que sembla diu: Domingo Noguera. A l’altra 
façana, a la de la casa més baixa, hi ha un rellotge de sol de amb les 
inscripcions “1812”, “Pedro” i “Ederlinda”. 
 
Segons informen les fonts orals, cap als anys 1930-1940, a can Rosa 
hi vivia Carme Manté, modista i amb un fill, Jordi, i una filla, Roser. 
Ella era la propietària de la masia. Es desconeix a qui la va adquirir. 
 
Posteriorment fou propietat d’un arquitecte de cognom Mascaró, 
després fou del professor N. Capo, metge naturista, i més tard ha 
estat de diversos propietaris fins a l’actual. 
 
A can Rosa també hi havia hagut masovers; les fonts orals parlen de 
la Carme Bellalta, de la família Guardiola i de la família Montoya. Els 
darrers propietaris han fet obres de reforma i rehabilitació que han 
deixat la masia en el seu estat actual. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 11 “El Veïnat”. 
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Fons documental família Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme 
de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

 
   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 
 Fonts orals:     
   Cot Arnó, Maria (1941) 
   Gel Amat, Ramon (1943) 
   Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
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NÚM. REF. : I.RR.39/119 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Rovira 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, al nord del nucli de Canyamars i per sobre 

l’església, a prop de la masia de can Lleuger, rodejada de cases de 
tipologia ciutat jardí. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Rosa M. Estevadeordal Botta 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000   
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, orientat a migdia, amb dos 

cossos contigus de reduïdes dimensions alineats a la façana del 
principal i adossats pel costat nord. El cos principal i més antic 
consta de planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab 
a dues vessants, acabades amb una imbricació de teula i totxo, 
amb el carener perpendicular a la façana. Els cossos adossats es 
cobreixen de forma escalonada, seguint la vessant oriental del 
principal, amb teulada àrab que acaba en una imbricació de teules. 
rematades per una cornisa. Les façanes estan arrebossades i 
pintades de color blanc, i es coronen amb un ressalt a manera de 
cornisa. Les obertures són de proporció vertical, sense encintats 
petris. Al capcer, sota el carener, hi ha un òcul circular i tancat a 
manera de rossassa. A nivell del forjat de planta baixa, sobre la 
llinda d’una finestra, hi ha inscrita en una pedra pintada de blanc la 
data “any 1720”.  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació en el 
medi, constituint una fita dins l’àmbit de la urbanització.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        Una de les primeres notícies històriques d’aquesta masia es troba 

en el fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars, en 
una llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de 
cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble 
contribueix, on consta Casa Rovira Escolà. Aquesta llista no té 
data, però segurament és del segle XVIII. 

 
Així mateix, tenim una altra dada al mateix edifici, la inscripció “any 
1720”, que ens corrobora que almenys al segle XVIII ja existia la 
masia, o en tot cas, que va ser reconstruïda o reformada en aquella 
data.  

 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, es troba citada en els 
següents documents: 

 
1. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, on apareix el nom Joan Rubira. 

 

2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 
1853, plànol núm. 11, Canyamars El Veïnat, hi apareix 
dibuixada la masia.  

 
Segons informen les fonts orals, en el segle XX, fins al 1923, can 
Rovira fou propietat de la família Amigó, que adquirí la finca per 
passar-hi els estius. Els Amigó eren amics de la família Prats de 
can Galzeran i arribaren a Canyamars per formar part de la colònia 
d’estiuejants. 
 
Expliquen també les fonts orals que els Amigó tenien servei 
(concretament recorden Alejandra Vies, que s’hi estigué nou anys 
servint i, posteriorment, pel seu casament amb el masover Lluís 
Rovira Homs, hi visqué 17 anys més fins al 1923). Lluís Rovira 
Homs era fill de can Pifanyo, però en no ésser l’hereu s’hagué de 
buscar casa fora la casa paterna. 
 
Cap al 1923 la masia es vengué a la família Ballester, de la qual es 
recorda que eren molt religiosos i que durant la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939) van matar el pare i un altre membre de la 
família a Papers. 
 
Més endavant, la masia es vengué a la família Berdonces de 
Barcelona.  Els Berdonces tenien dues filles que es dedicaven a fer 
barrets de vellut. 
 
Els darrers masovers, fent tasques i feines de pagès, vinya i bosc, 
foren Jaume Oliveras i Vicenta Llobet amb  els seus fills: Maria, 
Joaquim, Jaume i Manel, tots nats a can Rovira.  
 
Posteriorment, can Rovira fou venut a Antoni Estevadeordal 
Carrera, i actualment la casa està habitada en règim de lloguer. 
 
Segons informen les fonts orals, la fesomia actual de la casa és 
ben diferent a com era. Per exemple, davant la casa hi havia un 
safareig amb una font que rajava tot el dia a doll.  
 
En els darrers anys s’hi ha fet obres de manteniment i rehabilitació 
que han deixat l’edifici en l’estat actual. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 11 “El Veïnat de Canyamars”. 
 
Fons documental famíla Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme de 
cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 
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  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 
 Fonts orals: 
 Gel Amat, Ramon (1943) 

Homs i de Moya, Anna (1944) 
 Oliveras Lloret, Maria (1928)   
 Sentis Rovira, Roser (1930) 
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NÚM. REF. : I.RR.40/120 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la masia de can Tixés 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Ruïnes d’una edificació aïllada, situada a migdia del nucli de 

Canyamars, al peu de la vessant nord de la Serra d’en Gel, a la 
riba esquerra de la riera de Canyamars i a la vessant de ponent del 
turó de Castellar, en una zona de bosc i mig engolides per la 
vegetació. Les masies que té més a prop són les de can Cames i 
can Petel. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13. Agrícola 
  Inventari I. 28 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: M.J. Sala i Riera. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Ruïnes d’un edifici aïllat de planta rectangular amb el costat 

esquerre en ruïnes, cobert amb teula àrab a dues vessants amb el 
carener perpendicular a la façana, sobre una estructura de bigues i 
llates de fusta.  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: El costat esquerre en ruïnes 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes. 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en el fet de ser les ruïnes d’una antiga masia i per 

la seva situació dins del territori. 
 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         
 

La primera referència documentada de la masia la trobem a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en les llibretes per cobrar lo reial 
cadastro de dosrius y cañamas del primer ters de 1787, i a les 
posteriors, fins al 1792, on apareix el nom “Tixes”, així com també 
en uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853, on  
apareix dibuixada la masia (plànol núm. 6. Secció llamada  
“Dugell”).  
 
Una nova referència a la masia la trobem a l’Arxiu particular de la 
família Gel de Canyamars: en una llista titulada “Llista per cobrar 
en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”, que no porta 
data, però segurament és del segle XVIII, també hi trobem citat 
“Casa Tixes”. 

  
 Segons les fonts orals, la masia ja fa uns deu anys que està en 

ruïnes. També manifesten que Can Tixés i can Petel havien estat 
propietat de Lletjós Prats, de can Galzeran, que era propietari de la 
masoveria de can Cames, masia veïna a aquesta. Posteriorment, 
van ser propietat d’un diputat de Corts anomenat Lluís Moret, que a 
Dosrius té un carrer que porta el seu nom. Ho va deixar en 
herència a uns seus familiars, els Sala Riera de Mataró. Actualment 
la propietària és M. J. Sala i Riera i el seu germà és el propietari de 
la masia veïna de can Petel. 

  
 Entre el 1982 i el 1987 hi va viure la família Tàpies Pelegrí, que 

també havien estat masovers de can Cames, però la darrera 
vegada que la masia fou habitada va ser per uns masovers, el 
matrimoni format per en Josep i la Joana amb la seva filla Victòria, 
de qui no recorden els cognoms.  
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A partir d’aleshores, l’habitatge va anar deteriorant-se fins que ha 
arribat a l’estat ruïnós actual. 

  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV (plànol 
núm. 6. Secció llamada  “Dugell”).  

 
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 

en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex” 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals:    Arnó Mompart, Isabel (Canyamars) 
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
    Tàpies Pelegrí, M. Teresa (Canyamars 1946) 
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NÚM. REF. : I.RR.041/121 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Vador Joanet 
Altres denominacions: Antigament: Manso Bruguera Planeéis 
  
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ :  Veïnat Padró, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions als segles XVII, XVIII, 

XIX i  XX. 
Arquitectura de tradició popular 
 

AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada. Situada a peu de la carretera de Canyamars, en la 

vessant de migdia de la Plana de ca l’Arenys, a la riba esquerra de la 
riera de Canyamars i a un quilòmetre. Abans d’arribar al nucli de 
Canyamars, amb camps de conreu al voltant. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 5-. Protecció de sistemes  
  Inventari I-58 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Pere Bruguera Palomé 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, constituït per dos cossos de planta baixa i pis maclats en 

forma de planta en L. Es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants acabades amb cornisa i ràfec.  
Les façanes estan revestides d’arrebossat i pintades de blanc, amb les 
obertures emmarcades per brancals de carreus, llindes i ampits de 
pedra granítica. En la llinda de la finestra del costat de la porta hi ha 
inscrita la data 1750. Al costat de la façana hi ha les peces d’un trull. 

  
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: La masia conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació en el medi rural, 
essent una fita a peu de carretera. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES: La història d’aquesta masia va lligada al cognom Bruguera. Així, la 

primera referència documentada d’aquest cognom a Canyamars la 
trobem a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en els pergamins núm. 6 i 
7, que daten dels anys 1568 i 1569 respectivament, en els quals hi 
consta Jacobi Bruguera i Joanis Galçeran, agrícola parroquià, com a 
representant de la Universitat de les parròquies de Sant Iscle i Santa 
Victòria i de Sant Esteve de Canyamars. Ambdós pergamins tracten de 
la venda d’un censal mort a favor de Pere Bernat Codina, ciutadà de 
Barcelona.  

 
A l’Arxiu Nacional de Catalunya, en el Fons dels Marquesos de 

Castelldosrius, en un capbreu de rendes de Dosrius, Canyamars rebut 
en poder d’Antich Cafon Not. Public de Barcelona, començat el 7 de juny 
de 1570, hi consta Juan Bruguera, així com Salvador Bruguera, com a 
propietari del Manso Bruguera Planeéis. 
 

També a l’Arxiu Nacional de Catalunya, en un document d’una 
individuació de tots los masos que componen lo terme y parroquia de 
Dosrius y Canyamars ab las casas y terras y que son continuades en la 
del capbreu del 1570 y es con segueix, hi ha Salvador Bruguera dels 
Planeéis parroquia de Canyamars, con a curador de Thomas Bruguera, 
que confessa tot lo mas dit Rimbles. 
 
Segons informen les fonts orals, l’actual topònim de la masia, “can 
Vador Joanet”, prové del fet que durant la pesta que es produí a 
Catalunya entre 1647 i 1653, en aquesta casa moriren tots els habitants 
menys tres; només sobrevisqueren un avi i dos néts. Els nens es deien 
Salvador i Joan, des d’aleshores la casa es passà a anomenar Can 
Vador Joanet, en honor als nens orfes. 
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A la façana de la casa hi ha una llinda de finestra, amb la data 1750. 
Aquesta llinda, segons les fonts orals, estava en un altre lloc de l’edifici, 
però en fer-hi unes obres la situaren a la façana. 

 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, també trobem el mas citat: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, apareix  
Salvado Bruguera de Rimbles per la vinya den Figueras.  

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 10 Sot de l’Arca, hi ha dibuixat 
aquest edifici.  

 
3. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat de Rimbles hi 
consta Jayme Bruguera, amb el número 8 del carrer, amb un 
edifici i tres habitants. 

 
En el fons documental de la família Gel i Amat de Canyamars, en una 
llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo 
enganxament de los soldats que dit poble contribueix, hi consta Casa 
Joanet. Aquesta llista no té data, però segurament és el segle XVIII. 

 
Segons informen les fonts familiars, les persones que durant el segle XX 
visqueren a la casa es recorden d’en Peret de can  Vador Joanet. 
També del seu fill Salvador Bruguera, casat amb Carme Palomé, que 
provenia de la masoveria de can Llibre de Pagès. En Salvador Bruguera 
feia de pagès, però a més tenia carro i traginava costals de llenya cap a 
Mataró i altres poblacions properes. 
 
En Salvador i la Carme tingueren dos fills: en Pere i la Teresa. En Pere 
és l’actual propietari de can Vador Joanet. Ell ja no va es va dedicar 
plenament a la pagesia, ja que de molt jove ja va treballar a la fàbrica 
Manufactures Canyamars. 
 
En Pere Bruguera Palomé està casat amb Remei Galobardes Calsapeu 
i té dos fills, Jordi i Carme. 
 
Segons informa Pere Bruguera, la masia de can Vador Joanet és el fruit 
de moltes obres i reformes, fetes al llarg de la història de l’edifici. Explica 
que quan es va fer unes obres en el celler de les bótes hi trobaren una 
premsa enterrada. Diu que desconeix des de quan hi era. Explica, 
també, que, segons ha sentit dir, la casa s’havia anomenat can Birgosa 
o quelcom semblant. De tota manera, aquest topònim, ni similar, apareix 
en cap documentació escrita. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 
núm. 10 Sot de l’Arca. 

 
  Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 

1122.3.3. Relació de masos de la parròquia de Dosrius i 
Canyamars, segle  XVIII. 

 
Fons documental família Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme 
de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII. 
  

  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 
Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 

Fonts Orals: Bruguera Palomé, Pere (1940) 
Gel i Amat, Ramón (1943) 

 Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
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NÚM. REF. : I.RR.42/122 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Vidal 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement a finals del segle XVIII. Modificacions durant el segle 

XX. Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT :  Edificació aïllada, situada al nord del nucli urbà, en la banda de 

ponent de l’església de Canyamars, prop de can Rovira, rodejada 
d’habitatges aïllats de tipologia ciutat jardí. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà  
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
  Titularitat: Enric Vidal Pons 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, format per un cos principal més antic i una ampliació 

adossada al costat de llevant i lleugerament avançat respecte a la 
façana principal de l’anterior. El cos principal consta de planta 
baixa, pis i golfa, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants acabades amb un senzill ràfec i amb el carener 
perpendicular a la façana. La golfa és oberta a l’exterior mitjançant 
una galeria de cinc arcs de mig punt que recolzen en pilars 
prismàtics, acabats en una imposta motllurada de rajola vista. Les 
obertures restants no segueixen un ritme regular ni presenten cap 
encintat; totes són de proporció vertical i rectangular, llevat d’una 
de la planta baixa, que forma arc rebaixat i que possiblement 
correspon a una antiga porta, avui transformada en finestra. El cos 
de llevant té també dues plantes, però la seva coberta, d’un 
vessant orientat a l’est, arrenca a un nivell inferior que la coberta 
del cos principal, produint un esglaonament.  
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc, a partir 
d’un sòcol de pedra de recent construcció.  

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva en part la tipologia arquitectònica pròpia 

d’aquestes d’edificacions. Un altre valor afegit és que la seva 
tipologia es un referent de l’arquitectura rural dins l’entorn de ciutat 
jardí.  

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia i els roures del pati.  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 

 
1. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, plànol núm , 11, Canyamars el Veïnat, hi apareix 
dibuixada aquesta masia.  

 
2. En un registre de retolació de carrers i numeració de 

cases durant el quinquenni 1860-1865, en el veïnat de 
l’església de Canyamars, hi consta Francisco Arnó amb 
tres edificis i nou habitants i números de carrer 1, 2, i 3.  
Segons les fonts orals, en aquesta masia hi havien viscut 
persones de cognom Arnó, però es desconeix si n’eren 
propietaris. 

 
Segons informen les fonts orals, aquesta casa, presumptament, la 
comprà l’avi dels actuals propietaris de can Galzeran, Josep Prats 

Ferrer, perquè la família la seva esposa, Teresa Vidal Cuixart, 
pogués passar els estius a Canyamars. 
Així, els Vidal arribaren a la masia de can Vidal. Allí hi estiuejaren 
Joan Vidal Prats i Maria Vidal Prats. En Joan Vidal Prats era 
dentista i cosí de Joan Prats Vidal de can Galzeran. Tots dos són 
coneguts pel paper que jugaren a Canyamars durant la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939), en el qual deixaren el seu paper 
d’estiuejants per posar-se al costat de la gent del poble de 
Canyamars i per defensar-se de qualsevol atac, tant fos de dretes 
com d’esquerres, a través del Comité Local de Canyamars.  
 
Esteve Albert, en el seu llibre La Guerra Civil a Canyamars (1936 – 
1950) parla abastament de la família Prats de can Galzeran, però 
també anomena diverses vegades a la família Vidal i, sobretot, a 
n’en Joan, i alguns fets i anècdotes que succeïren durant la guerra: 

 
Can Galzeran és una de les cases més antigues i més plenes 
d’història i de misteri  [....]. En unes torres noves immediates a 
la casa, hi estiuejaven cosins i amics, el Dr. Vidal Prats, el Dr. 
Piera, els Srs. Flo, l’advocat Lahoz [...], una colònia de gent 
culta, distingida que no tenia res d’orgullosa i es franquejava 
amb el poble”. 
[...] el senyor Prats pare era un home baixet, quasi 
completament calb, grassonet, lent, pausat en el parlar, precís i 
suau. Es deia Josep Prats i Ferrer [...]. La senyora Teresa Vidal 
i Cuixart de Prats seia al costat del seu marit. Era la típica 
dama anglesa de cabells rossencs, alta, amable, reticent, 
discretíssima. No crec que digués res durant tot el dinar. 
Havien tingut aquells dos fills, que no s’assemblaven ni 
físicament ni pel caràcter, de res, amb ells [...]. Els noms que 
els hi havien posat eren els més vulgars i corrents a Catalunya i 
tot Europa, Joan i Pere. 
 

Relata el que va passar en una ocasió, quan anaren a Barcelona a 
buscar queviures per al poble de Canyamars: 
 

L’endemà amb el dentista i en Joan vaig tornar a Barcelona 
[...] A les 11 érem a un local de la JEREC (Joventut 
d’Esquerra Republicana – Estat Català). En veure el rètol i la 
bandera vaig dir: 
- Res Joan. Estem salvats! Són de la mateixa colla. 
Com que jo duia la insígnia d’Estat Català a la solapa i al 
casquet, em rebé el president, fent-me passar al seu despatx 
i, d’antuvi, digué: 
- Ja suposo que tant l’un com l’altre hi ha posat més pa que 

formatge. Suposo que ni l’un és feixista ni l’altre carlinàs; però, 
aquí hi ha el nebot del xofer que és un mala llet i la feina meva 
ha estat calmar-lo, perquè volia posar-ho en mans de la FAI i 
venir a cercar-vos allà dalt. Ara farem com una mena de judici 
i acarament i els deixarem en llibertat tots dos; però, més val 
que vosaltres sortiu primer [...] 
Així es va fer. A darrera la taula hi havia tres persones: una a 
cada costat d’aquell president tant expeditiu. Varen entrar al 
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cap de poc el nebot i el xofer, i desprès en Vidal i en Prats 
[...] 
Tot havia sortit bé; però, d’eufòria no n’hi havia cap.  
Es veia que en Joan Prats rumiava i en Joan Vidal igualment. 
Aquell pseudo-judici havia tingut un desenvolupament que els 
havia trasbalsat més del que havien imaginat. 
Havia estat una beguda massa amarga per tots dos [...]. 
 

En una conversa que tingué Esteve Albert amb Don Juan Zamora 
de las Vacas, un metge que havia exercit a Dosrius i Canyamars, 
don Juan li digué: 

 
Los Prats, los Vidal, los Piera, los Flor [...]. Gente excelente, 
Albert. Es una lástima que usted no les haya tratado más. 
Usted tiene unos amigos y admiradores en todos ellos ya de 
antes de la guerra, se lo aseguro. Venga a verles a menudo. 
Usted escribe bien. Son gente que está al corriente de lo que 
hoy se publica, y lee. Le conviene.  
 

A can Vidal, segons recorden les fonts orals, sempre hi ha hagut 
dos habitatges, un per als propietaris i l’altre per als masovers. El 
darrers masover que s’hi estigueren fent de pagès es deien Pepet i 
Encarnació Claus, vivien de la pagesia, anaven a jornal perquè la 
casa tenia poca terra. Eren els campaners de la parròquia de Sant 
Esteve de Canyamars. 
 
Darrerament, la casa que era la masoveria ha estat habitada en 
règim de lloguer per una família que hi vivia habitualment. 
 
Les darreres obres de rehabilitació que s’han fet a l’edifici daten 
dels anys 1993, 1996 i 2002. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 11  Canyamars El Veïnat. 
 

Arxiu Administratiu Ajuntament de Dosrius. Expedients d’obres 
75/93, 129/96, 18/02. 

   
ALBERT CORP, Esteve. La guerra civil a Canyamars (1936–1950) ... 
I els senyors de Barcelona. L’Aixernador edicions Argentonines. 
Col·lecció el Montalt. Argentona, abril 1989. 
 

  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 
Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 

 
 Fonts orals:  
   Oliveras Lloret, Maria (1928 
   Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
   Sentis Rovira, Roser (1930) 
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NÚM. REF. : I.RR.43/123 
0123C 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Gel 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, núm. 1 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions als segles XIX i XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a l’inici del vessant de migdia del turó 

d’en Gel, a la riba dreta de la riera de can Rimbles, rodejada de 
bosc i camps de conreu a la vall de la riera. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl  No Urbanitzable. 
 Qualificació: 14c-. Forestal vegetació lliure,  
  Inventari I 57 
 Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius 25. 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ramon Gel i Amat 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt de dos edificis units per mitjà d’un cos elevat que té un pas 

inferior en arc rebaixat. El principal, la masia, és de planta 
rectangular i consta de planta baixa, pis i golfes; es cobreix amb 
coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a façana i acabades amb una senzilla imbricació de 
maó.   
La façana principal és composada segons tres eixos no 
estrictament simètrics, amb els buits de proporcions verticals. La 
portada se situa a l’eix central i forma un arc de mig punt adovellat i 
amb brancals de carreus ben escairats; per damunt d’ella hi ha una 
finestra, a la base de la qual s’obre una espitllera, flanquejada per 
dos carreus. Les finestres de la planta baixa estan tancades amb 
reixa de ferro de barrots verticals. La façana lateral ha estat 
transformada amb buits de proporció apaïsada, tancats amb 
persiana enrotllable. En la façana posterior destaca una petita 
finestra amb brancals de carreus i arc de cortina, protegida per una 
reixa de ferro.  
El segon cos consta de planta baixa i pis; la façana al pati està 
acabada amb una sèrie d’obertures en arc de mig punt, i a la planta 
baixa s’avança un porxo amb arcs rebaixats i cobert amb un terrat 
amb barana construïda amb peces de ceràmica que formen una 
gelosia d’arcuacions. 
Els paraments estan arrebossats i pintats de color blanc. Hi ha un 
rellotge de sol de perímetre quadrat entre dues finestres del pis 
principal.  

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 
tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes d’edificacions. Un altre 
valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia i el lledoner centenari que hi ha al 

costat de la casa. 
 
DADES HISTÒRIQUES:        Can Gel és una de les poques masies del municipi de Dosrius que 

ha mantingut el topònim de la casa amb el cognom dels seus 
habitants. La família desconeix el perquè del topònim, però bé 
podria venir del fet que la masia i la propietat estan en un indret 
molt fred a l’hivern. 

 
La primera notícia documentada d’aquesta masia la trobem al fons 
documental de la família Gel i és una referència que es fa de l’any 
1522, en un document de l’any 1751, quan es concedeix a Joseph 
Gel permís per aprofitar les aigües de la riera pel molí fariner i per 
fer un pou de glaç que diu: a més del ... imposat ab lo establiment 
13 febrer 1522 concedido a favor de Miquel Gel. 
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A l’Arxiu Nacional de Catalunya, en un Capbreu de Rendes de 
Dosrius i Canyamars rebut en poder d’Antich Cafon notari públic de 
Barcelona, començat el 7 de juny de 1570,  on  consta Pedro Gel, 
“Manso Gel”. 
 
En el fons documental de la família Gel es troba: 
 

1. Una declaración y cesión hecha por D. Enrich señor del 
Castell Dosrius a favor de madre e hijo Angela y Bartolomé 
Gel ante el notario D.Gerardo Bou a 15 de noviembre de 
1573. Segons informa la família Gel, aquest document 
seria del moment en què la masia passà a ésser propietat 
seva.  

 
2. Un document del 1751, que diu: Joseph Gel labrador 

parroquia S. Estevan de Cañamas y de sus sucesores de 
la facultad de valerse de las aguas de la riera rupitera i de 
la que transcurre por la riera de .... no solo para el uso de 
un molino harinero sino para congelar otras aguas y 
recoger el hielo, fabricar un pozo, para conducirlo en él con 
sus balsas para congelar las aguas y demás en virtud de ... 
. En aquest document hi ha una inscripció que diu: a més 
del ... imposat ab lo establiment 13 febrer 1522, concedido 
a favor de Miquel Gel. 

 
3. Un rebut de censos del 1784 diu: tinc rebut de Tomas Gel 3 

quarteres i 1 quartà de forment y 2 cortants tots los ans al 
Sr. Marquès per Sant Pere i Sant Feliu y paga la pensió del 
govern any agost 12 de 1784  -Bonamusa procurador-. 

 
4. Un rebut de censos del 1790 diu: tinc rebut de tomas Gel 6 

gallinas fa de censos al Sr. Marquès per nadal. Dosrius, 
desembre de 1790 –Bonamusa procurador-. 

 
5. Una llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx 

de cadastro per lo enganxament de los soldats que dit 
poble contribueix, on consta Casa Selva y Gel. Aquesta 
llista no té data, però comparant-la amb altres documents 
de l’Arxiu Històric Municipal, segurament és del segle XVIII. 

 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas i el 
cognom citat: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
Bernat Gel ... per la vinya, Joseph Gel, per la peça d’en 
Gel, Jaime Boix per la pessa Gel, Salvador Nogueras per 
la pessa Gel, Antón Gel per la vinya manyans, Gaspar 
Gel per la pessa Jammí. 
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2.  En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom Joseph Gel. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 9, Las Pasolas, hi ha dibuixada la 
masia.  

 
4. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat Rimbles 
núms. 1 i 2 hi apareix Francisco Gel, com a cap de dos 
edificis amb 13 habitants. 

 
Segons expliquen les fonts familiars, durant la tercera guerra 
carlina (1872 -1876), un Gel fou segrestat i es va haver de pagar 
rescat per ell. 
 
Expliquen també que quan es féu la canalització de les aigües de la 
riera de Canyamars per part de la Societat General d’Aigües de 
Barcelona (1868 – 1882), els enginyers s’allotjaren a can Gel. 
 
Segons informen les fonts familiars, en les últimes cinc generacions 
la masia i la propietat de can Gel, que fins a dia d’avui sempre ha 
sobreviscut de les rendes de la propietat: explotació agrària, 
ramadera o bosc, ha estat heretada i regentada per:  

- Joan Gel Laribal 
- Francisco Gel Homs 
- Joan Gel Arnó (fou batlle del municipi de Dosrius) 
- Francisco Gel Mataró ( 1910 – 1999)  
- Ramón Gel Amat (1943) 

 
A la masia de can Gel es pot veure clarament com la figura de 
l’hereu, una pràctica d’heretaments que al segle XIV estava 
plenament consolidada, ha seguit funcionant fins al segle XXI. 
 
Així, des del 1522, en què hi ha la primera notícia històrica del 
cognom i del mas Gel, fins avui, la propietat gairebé no s’ha 
fragmentat i ha seguit en mans dels hereus del mas. 
 
Respecte a les dues últimes generacions: Francisco Gel Mataró es 
casà amb Rosa Amat i tingué cinc fills: Rosa, Ramon, Francisco, 
Irene i  Ricardo. 

 
L’actual propietari és Ramon Gel Amat, casat amb Isabel Arnó 
Monpart, i tenen dos fills, la Rosa i en Joan. La família viu de les 
terres i de la granja de vaques, en la qual fabriquen “llet fresca Can 
Gel”. 
 
La masia de can Gel, per les dimensions de la finca i la seva 
activitat, que no sols ha donat vida i feina a la família sinó a altres 
famílies del poble, per l’interès i convicció de seguir dedicant-se a 
la pagesia i per la seva implicació en la vida social, ha estat molt 

important dins el terme municipal de Dosrius i sobretot per al poble 
de Canyamars.  
 
Quant a la bibliografia, al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís 
BONET I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 
1983, de la masia es diu: 
  

“Aquesta masia pertany al grup III. El propietari, Francesc 
Gel, pagès de cor i de treball, ens explica que des del 1650 
la casa ha estat de la mateixa família, sense canviar el 
nom, i que en guarda tota la documentació, de la que no 
s’ha perdut mai res. 
Això sol ja és interessant, per trobar-ho en dins del braç de 
la riera d’Argentona, que s’endinsa fins pujar al Montnegre. 
Parlant amb aquests pagesos et sents trasplantat enllà dels 
segles que han viscut els temps tràgics i solemnes de la 
nostra història. 
L’afecte de la família que l’ha construïda, dels qui l’han 
conservada i dels que encara hi viuen, ens donen la prova 
de l’esperit que ha creat la nostra terra. Així, els fills 
aprendran del pare en el conreu i del treball de tota mena 
que exigeixi la masia. 
La casa, amb els cossos construïts, és molt extensa: 
habitatges, estables, cellers, etcètera. El cos principal, 
dedicat a la família, està ben conservat, amb els elements 
més modernitzats. 
Aquesta part de la masia, com totes, té tres cossos, pis i 
golfes completes. Els elements arquitectònics de la façana 
principal són de pedra de quars. La finestra principal té 
l’espitllera de defensa sota l’ampit. 
A l’interior, les portes no tenen el marc de pedra, sinó 
deixat correctament per l’obra. Les altres característiques 
de la casa segueixen les tradicions pròpies del país.” 

 
Respecte a l’aspecte i estat actual de la masia, l’edifici annex a la 
casa, amb graners, cors i garatges, és de finals del segle XIX i, 
segons explica Ramon Gel, el seu pare, Francisco Gel, féu arranjar 
la part esquerra de la masia i les golfes, i a principis dels anys 1970 
s’arranjà la part dreta. 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 9 “Las Pasolas”. 
 
  Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 

1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 
  
Fons documental família Gel i Amat, Llista per cobrar en lo terme 
de cañamás un ters i mitx de cadastro per lo enganxament de los 
soldats que dit poble contribuieix. Segle XVIII i diversos documents. 
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  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 
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 Fonts orals: 
  Gel i Amat, Ramon (1943) 
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NÚM. REF. : I.RR.44/124 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Brugueràs 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la riba dreta del torrent d’en Llibre, a 

peu de camí, amb camps de conreu al seu entorn i bosc. 
A la vessant de migdia de la planeta d’en Vidal.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl  No Urbanitzable. 
 Qualificació: 13.-  Agrícola  
  Inventari I. 15 
 Protecció existent: Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius 20. 
 RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Família Molins Gorina  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, de planta baixa i pis, amb 

coberta de teula àrab a dues vessants acabades amb una senzilla 
imbricació i amb el carener paral·lel a la façana principal. Els 
paraments estan arrebossats i pintats de color blanc.  
La façana principal és composada segons cinc eixos, amb buits de 
proporcions verticals, emmarcats amb carreus i llinda plana de 
pedra granítica; les tres portalades de la planta baixa formen un arc 
rebaixat amb dues peces de granit. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 
edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La història d’aquesta masia, tenint en compte el seu nom i la seva 

ubicació en el territori, a la vall de can Rimbles i relativament a prop 
de la propietat de can Bruguera dels Planells, aniria lligada al 
cognom Bruguera.  

 
En referir-se a l’etimologia del topònim Bruguera dels Planells, 

Enric Puig Giralt diu:  
 

“.... l’abundància de bruc en aquestes muntanyes seria una raó plausible 
per justificar aquesta etimologia, a partir d’un origen similar, al del 
topònim Mata. Cronològicament, però, sembla que el segon (Planells) 
hauria estat anterior al primer, doncs tant l’aportació documental com 
l’existència física d’un pla al cim de la serralada semblaria donar suport 
a aquesta hipòtesi. D’acord amb aquesta consideració, en aquests 
planells i en una època indeterminada, s’hauria construït la primitiva 
casa pairal on hauria habitat una família procedent de Canyamars de 
cognom Bruguera ...” 
 
“.... La data exacta de la fundació del mas ens és igualment 
desconeguda, però en un tall (cens) referit a Valldeix de l’any 1536, hi ha 
constància d’un Salvador Bruguera, que fa donació de sis sous a la 
Parròquia de Santa Maria de Mataró, per col·laborar en les despeses del 
retaule i de l’orgue. També, en el fogatge de 1553 apareixen els noms 
En Bruguera de les Planes i en Bruguera de Ribelles a les col·lectes de 
Valldeix i Canyamars, respectivament. Valgui observar que del topònim 
Ribelles deriva l’actual forma Rimbles, pairalia que dóna origen a la 
denominació d’un dels veïnats de Canyamars. Amb el pas del temps can 
Bruguera de Ribelles es transformarà en can Brugueràs o també en can 
Bruguera de Canyamars. És obvi que l’especificació dels topònims 
Ribelles i  Planes en el fogatge, és emprat per a diferenciar dues 

branques del mateix tronc genealògic –que habiten a la vall i a la 
muntanya de Canyamars, respectivament”. 

 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

En els pergamins núm. 6 i 7, que daten dels anys 1568 i 1569 
respectivament, en els quals hi consta Jacobi Bruguera i Joanis Galçeran, 
agrícola parroquià, com a representants de la Universitat de les parròquies 
de Sant Iscle i Santa Victòria i Sant Esteve de Canyamars. Ambdós 
pergamins tracten de la venda d’un censal mort a favor de Pere Bernat 
Codina, ciutadà de Barcelona.  

 
A l’Arxiu Nacional de Catalunya, en el Fons dels Marquesos de 
Castelldosrius: 
 

En un capbreu de rendes de Dosrius, Canyamars rebut en poder d’Antich 
Cafon Not. Public de Barcelona, començat el 7 de juny de 1570 hi consta: 
Juan Bruguera, així com Salvador Bruguera, com a propietari del Manso 
Bruguera Planeéis. 
 
En una Relació de masos del terme de Dosrius, Individuació de tots los 
masos que componen lo terme y parroquia de Dosrius y Canyamars ab las 
casas y terras y que son continuades en la del capbreu del 1570 y es com 
segueix; hi consta Salvador Bruguera dels Planeéis parroquia de 
Canyamars, com a procurador de Thomas Bruguera confessa tot lo mas dit 
Rimbles ... 
 
En una relació, no datada, Noms dels masos en que es composen les 
parroquies de Dosrius y Canyamars quan totes estan baix domini directe 
de la casa de marquès de Castelldosrius, hi consta a més de Mas 
Bruguera Planells,. Mas Bruguera de Manyans. 

 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de terres y vinyes 

de Dosrius y Canyamars, hi consta  Salvado Bruguera de Rimbles per 
la vinya den Figueras Així com diversos  noms com: Franco. Pahinot 
de Mataró, Bigas de Mataró, Isern de Mataró, per la pessa Bruguera. 
Així com Bruguera dels planeéis. 

 
2.  En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y cañamas del 

primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 1792, també hi apareix 
casa Miquel Broguera. 

 
3.  En un llibre de registre de retolació de carrers i numeració de cases 

del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat Rimbles núm.17, hi consta 
Jayme Amat amb un edifici i tres habitants. Jaume Amat Valldejuli i 
Bruguera del Planells era l’hereu de can Bruguera dels Planells i es 
desconeix si dins la seva propietat hi havia can Brugueràs. 

 
Segons informen les fonts orals, la propietat de can Brugueràs, un 
cop acabada la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), era de la 
família Escaral de Llavaneres, fins que fou venuda a la família 
Molins Gorina. 
 
Can Brugueràs era la finca més gran del municipi de Dosrius, tenia 
entre 300 i 400 hectàrees d’extensió. Quan la família Molins 
comprà la finca, s’inicià la urbanització anomenada can Brugueràs. 
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Aquesta ocupava la meitat de la finca, unes 150 hectàrees de 
terreny, i a través d’una promotora, la propietat urbanitzà i vengué 
diverses parcel·les on es construïren diverses cases i torres.  
 
La urbanització de can Brugueràs, encara avui en procés de 
regularització, quedà afectada pel Pla Especial del Montnegre –  
Corredor aprovat definitivament l’any 1999 per la Diputació de 
Barcelona.  
 
Respecte a la masoveria, a finals del segle XIX l’havia portat la 
família de Joan Bruguera, fill de can Vador Joanet, i fins a finals 
dels 1960 la família Bruguera Planas. Després foren masovers la 
família Avellaneda, vinguts de Sant Feliu de Boixalleu, i actualment 
està habitada en règim de lloguer. 
 
A can Brugueràs, durant el segle XX, s’hi han fet diverses obres de 
manteniment i rehabilitació que l’han deixat en el seu estat actual. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV. 
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
PUIG I GIRALT, ENRIC. “Can Bruguera dels Planells. Una aproximació 
a la història del mas”. Duos Rios., núm 1. Abril 2004 

 
 
 Fonts Orals: Gel Amat, Ramon (1943) 
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NÚM. REF. : I.RR.45/125 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la Masia de can Cuní de la Brolla 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Finals segle XVIII. Arquitectura tradicional de caràcter rural. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Ruïnes situades al nord de la Serra de can Bruguera, en els boscos 

de can Gel i a prop de la masia de cal Gaig, a la dreta del torrent, 
envoltades de bosc. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació:  P6.- Parc Natural 
  Inventari II. 8 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Família Tuní 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Ruïnes d’una masia, de la qual resten dempeus una part dels murs 

de paredat que mantenen alguns dels buits de proporció vertical. 
Les ruïnes i l’entorn estan ocupats i rodejats de bardisses i arbrat, 
amb un eucaliptus de grans proporcions a l’entorn immediat. 
 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes d’una masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes 
 
VALORACIÓ: Tot i el seu deteriorament, aquestes ruïnes, envoltades de petites 

feixes i planes, delaten l’ús que tingueren com a masia. Cal 
destacar, també, el gran eucaliptus, de 7 m de vol de canó, que hi 
ha davant del que era el pati de la casa.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg les ruïnes i l’eucaliptus. 
 

DADES HISTÒRIQUES:       Una de les primeres referències documentades del cognom Coní, 
es troba en el fons documental de la família Gel i Amat de 
Canyamars en: 

 
 Una llista per cobrar en lo terme de cañamás un ters i mitx de 

cadastro per lo enganxament de los soldats que dit poble 
contribueix hi consta Casa Coní. Aquesta llista no té data, però 
comparant amb altres documents de l’Arxiu Històric Municipal 
de Dosrius, segurament és el segle XVIII. 

 
Una altra referència documentada d’aquest topònim es troba a 
l’Arxiu  Històric Municipal de Dosrius: 

 
1. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, on apareix el nom Jasinto Coni. 

 
Tot i que en les dues referències documentals anteriors 
el topònim Coní apareix al costat de topònims del 
veïnat de Rupit de Canyamars, no seria descartable 
que algun Coní hagués anat a viure o construït la 
masia que s’està estudiant. Així: 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol número 8, Font de l’Homs, hi  ha 
dibuixada la masia.  

 
Les següents notícies històriques de la masia, explicades per les 
fonts orals,  són del segle XX i es refereixen a la masoveria.  
 

Els darrers masovers hi visqueren fins l’any 1964. Eren la família 
Alsina Auledas. Provenien de la masia de Rupit. Ell, Joan Alsina, 
era de Viladrau i ella, Quimeta Auledas, era de Canyamars, de can 
Vallalta. Quan deixaren can Cuní anaren a can Xerrac de Llorita.  

  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 8,  “Font de l’Homs”. 
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
  Fonts orals:           Fernández Giribés, Felip (1955) 

Tapias Rovira, Salvador (1914) 
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NÚM. REF. : I.RR.46/126 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Guitart 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Origen: segle XVI. Arquitectura tradicional de factura popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada situada a la meitat de la vessant nord de la 

carena del Camí Ral, prop de la riba dreta del Sot de can Guinart 
dels Albers 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural.  
  Inventari I. 34 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Emilio Estevez Serrano 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ :  Edifici compost per dos cossos d’alçades diferents i juxtaposats que 

formen una planta en forma de T aproximadament. Els dos cossos 
consten de planta baixa i pis, i es cobreixen amb una teulada de 
teula àrab a dues vessants, acabada amb una imbricació i amb el 
carener paral·lel a la façana principal. En aquesta façana es pot 
veure un sobrealçat de la coberta.  

  Les façanes estan revestides d’arrebossat i pintades de color blanc. 
Les arestes de l’edifici són reforçades amb un cadenat de carreus 
de pedra granítica, igual que algunes finestres. Totes les obertures 
són rectangulars verticals. 
La casa, inicialment, estava adossada i adaptada al pendent de la 
muntanya, però recentment s’ha portat a terme un important 
moviment de terres, deixant la casa aïllada a quatre costats. 
Al costat de la masia hi el safareig i una font.  

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquesta mena d’edificacions. Un 
valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia, el safareig i la font 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Al Fons Castelldosrius de l’Arxiu Nacional de Catalunya hi ha la 

documentació següent relacionada amb la masia de can Guitart: 
 

- “Noms de masos en que es composen les parròquies de 
Dosrius y Canyamars quan totes estan baix domini 
directe de la casa del Marquès de Castelldosrius, hi ha la 
casa y terres d’en Canyamars en ayguadassens. 

 
- Una “individuació de tots los masos que componen lo 

terme y parroquia de Dosrius y Canyamars ab las casas 
y terras y que son continuades en la del capbreu del 
1570 y es com segueix: Antoni Guitart, pagès de 
Canyamars, confessa en lo lloc dit ayguadassens que fou 
del mas Canyamars”.  

 
- En el capbreu de rendes de Dosrius, Canyamars, rebut 

en poder d’Antich Cafon Not. Públic de Barcelona, 
començat el 7 de juny de 1570 hi apareix també Antoni 
Guitart. 
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A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

- En les llibretes per “cobrar lo reial cadastro de dosrius y 
cañamas del primer ters de 1786”, i a les posteriors fins al 
1792, també hi apareix el nom GITART. 

 
- En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars del 24 

d’octubre de 1853; al plànol núm. 29, secció “Los Raurets”, 
hi ha dibuixada aquesta masia.  

 
- En un llibre de registre de retolació de carrers i numeració 

de cases del quinquenni 1860-65, al veïnat Rimbles hi 
apareix Teresa Fradera, que era propietària d’aquesta 
casa, així com de can Valls, can Llibre de Pagès i can 
Canyamars. 

 
 

Durant el segle XX, la masia era propietat de Josep M. Fradera. Es 
tractava d’un mas molt senzill, amb dos habitatges habitats per 
dues famílies que vivien de les feines de pagès i del bosc de la 
propietat, la qual tenia sols una hectàrea. 
 
Una de les famílies fou la nissaga d’un descendent de la família 
Augé,   vinguda des del Montseny a portar la masoveria de can 
Llibre de Pagès. 
 
En Joan Augé Vidal, en casar-se, va anar a  portar la masoveria de 
can Guitart, també propietat de la família Fradera. La família Augé 
s’hi estigué fins a l’any 1960. 
 
L’altra família era la d’en Ramon Jubany, que més tard fou masover 
de can Llibre de Pagès. 
 
Actualment, la masia de can Guitart ha estat venuda a diversos 
propietaris, que en fan usos de segona residència. 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius: Inventari 
167.11.22.3.3 i 167.1122.11.11.4 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius: C-186 AV i C1575 AV. 
 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius: Libro registro de la rotulación 
de calles, y numeración de casas de este distrito municipa, durante 
el quinquenio de 1860 – 1865.  

 
 
 Fonts Orals: Peñarroya Sorribes, Carme (Parras de Castellote , 1928) 
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NÚM. REF. : I.R.R.47/127 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Maltes 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la riba esquerra de la vall de la riera de 

can Rimbles, entre la Plana d’en Mametes i la carena del camí Ral, 
just al sud de la masia de can Llibre de Pagès, rodejada de camps 
de conreu i vegetació. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl  No Urbanitzable. 
 Qualificació: 14c.- Forestal. Vegetació lliure 
  Inventari I. 23 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat:  Família Pou 
 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ:  Edifici de planta rectangular, de grans proporcions, compost de dos 

cossos contigus que comparteixen longitudinalment una mitgera. 
Consten de planta baixa i pis, i ambdós es cobreixen amb coberta de 
teula àrab a quatre vessants, acabades amb una senzilla imbricació. 
La façana de migdia del cos principal està composada segons tres 
eixos, amb els buits transformats en proporció horitzontal. En la 
planta baixa de l’eix central hi ha la portalada d’entrada, d’arc de mig 
punt carreuat. Les cantonades estan acabades amb carreus de pedra 
granítica aplacada. Les façanes estan revestides amb arrebossat 
pintat de color blanc.              
Davant de la façana de migdia hi ha una era de planta quadrangular, 
pavimentada amb cairons i rodejada d’un mur de poca alçada de 
paredat comú vist; en el seu entorn destaca una alzina.  
Al costat de ponent del conjunt, separat uns metres, hi ha una àmplia 
bassa rectangular transformada en piscina. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge de segona residència 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia, l’era i l’alzina. 
 
DADES HISTÒRIQUES: La primera referència documentada d’aquesta masia es troba en un 

fogatge de 1553, on apareix el nom Maltes. 
 

A l’Arxiu Nacional de Catalunya, en el Fons dels Marquesos de 
Castelldosrius, es troba el nom Maltas en: 
 

1. Una relació de masos del terme de Dosrius i Canyamars, 
intitolada Individuació de tots los masos que componen lo 
terme y parroquia de Dosrius y Canyamars ab las casas y 
terras y que son continuades en la del capbreu del 1570 y 
es com segueix:, on consta: Bartomeu Oller, alies Maltas, 
com a usufructurari i Antònia sa muller com a propietària 
confessaren tot el seu mas. 

 
2. I en una altra relació de masos de la parròquia de Dosrius i 

Canyamars, no datada, que està arxivada amb 
documentació del segle XVI, en la qual hi consta lo Mas 
Maltas i terres. 

 
A la façana de ponent de la masia, en una llinda d’una petita 
finestra feta amb carreus de pedra hi ha la inscripció 1733. 
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 A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius s’ha trobat documentada la 
masia en: 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
Domingo Maltas, per les terres de la peça Coronado i per 
la pessa estapé i Esteve Maltas, per la casa nova per 
any. 

  
2.  Les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom Maltas. 

 
3. Uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853, 

en el plànol núm. 7, Los Raurets, hi ha dibuixada aquesta 
masia.  

 
4. Un llibre de registre de retolació de carrers i numeració 

de cases del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat 
Rimbles hi consta Magin Tovella amb 1 edifici, 12 
habitants i núm. de carrer 13.   

 
Des de finals del segle XIX fins fa uns pocs anys, la masia de can 
Maltes fou propietat de la família Tobella. 

 
A més de la documentació de l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, 
se’n troba testimoni en una placa de ceràmica, situada per sobre 
d’on avui hi ha una finestra adovellada. La placa diu:: Ca n’Albanell-
Maltes-Reig. Restaurada el 1965 per Carme Tobella Boet. 
 
Carme Tobella Boet estava casada amb un metge de cognom 
Estartús i tenia un fill, però la masia l’heretà un nebot, Lluís Tobella. 
 
Segons informen les fonts orals, a can Maltes hi visqueren de 
masovers la família Coll. 
 
Actualment, can Maltes és una masia amb tres habitatges. El seu 
aspecte actual és el fruit de reformes de rehabilitació i ampliació, 
que en desvirtuen la imatge original; segurament, però, en algun 
moment de la seva història havia tingut una planta en forma d’L i, 
posteriorment, s’hi va afegir un cos. 
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gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
IGLESIAS, JOSEP. El Fogatge de 1553 vol I. Fundació Salvador Vives 
Casajuana, (Barcelona 1979). Transcripció de l’estudi de l’esmentat 
fogatge que es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó 

 
 
 
 Fonts orals: Gel i Amat, Ramon (Canyamars, 1943). 
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NÚM. REF. : I.RR.48/128 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Marc 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada al marge esquerre de la riera de Can 

Rimbles, al sud de la masia de can Gel, envoltada de bosc i a prop 
de la font de n’Homs i de la Moreneta. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
  Inventari I.33 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ramon Gel i Amat 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ  Edifici aïllat, de planta rectangular, amb cossos adossats de planta 

baixa a ambdós costats. El cos principal consta de planta baixa i 
pis, i està cobert amb teula àrab, amb cobertes a tres nivells 
diferents, a una o doble vessant. Les façanes estan revestides 
d’arrebossat i pintades de color groc. En la façana de llevant hi ha 
el portal d’entrada, protegit amb una marquesina, i en el costat 
nord es troben diverses finestres emmarcades en pedra, d’estils i 
èpoques diferents, entre les quals n’hi ha alguna neoromànica.  

  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge de segona residència 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquesta mena 

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural.  

 Zona d’expectativa arqueològica.  
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La primera notícia històrica d’aquesta masia es troba en una llinda 

d’una finestra de la casa, on hi ha inscrita la data 16 JHS 27. 
  

També està documentada a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 
terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
Francisco March, per la peça [...] i Cristòfol March per la 
Vinya de l’Arenys. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix el nom personal March. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 8, Font de l’Homs, hi ha 
dibuixada la masia.  

 
4. En un registre de retolació de carrers i numeració de 

cases durant el quinquenni 1860-1865, en el veïnat 
Rimbles, hi consta Teresa Masuet amb un edifici, 6 
habitants i núm., de carrer 16. 

 
Segons informen les fonts orals, la masia de can Marc fou 
adquirida per Joan Gel Arnó, avi de l’actual propietari, a la família 
Massuet entre els anys 1920-1930. 
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Respecte de la masoveria, se sap que fou portada per Carlos 
Gironés des del 1940 fins al 1958. Durant aquests anys, can March 
era una masia molt senzilla i en força mal estat de conservació.  
 
La família Gel, quan la masia quedà deshabitada, es plantejà 
abandonar-la i deixar-la caure, però de fet, hi entrà un altre 
masover, Alfonso Oliveras, i abans es feren algunes obres de 
manteniment i rehabilitació. Francisco Oliveras hi visqué fins l’any 
1972. 
 
Posteriorment fou llogada a Francisco Arenas Santpere, que hi ha 
fer algunes obres i millores: posar l’electricitat, construir un pou i 
una piscina, etc. L’aspecte actual de la masia es deu a aquestes 
obres.  

 
Actualment, la família Gel està arranjant la masia per poder llogar-
la com a casa de turisme rural.  
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 8, “Font de l’Homs.” 
    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 Fonts orals: Gel i Amat, Ramon (Canyamars, 1943). 
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NÚM. REF. : I.RR.49/129 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Mateu de les Burres 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la vall de can Rimbles, en la vessant de 

llevant del turó de can Figarolas, prop de la masia de can Miquel, 
envoltada de bosc i camps de conreu. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació:  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Mercè Cabané i Fité. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis, es 

cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, limitades per 
una senzilla imbricació, amb el carener perpendicular a la façana. 
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc; en la 
planta pis de la façana principal hi ha una finestra amb brancals de 
pedra, ampit motllurat i llinda plana amb la inscripció “1687”. En el 
costat de ponent de la façana hi ha adossada una escala d’obra i 
un cos de planta baixa, cobert amb teula àrab a una sola vessant. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes  

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural.  

 Zona Expectativa Arqueològica. 
  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència històrica d’aquesta masia es troba en una 

llinda d’una finestra, datada l’any 1687. 
 

A Canyamars hi ha dues masies sota el topònim can Mateu, can 
Mateu “Pagès”, a la vall de Rupit, i can Mateu de les Burres, a la 
vall de can Rimbles. Es desconeix si les dues foren propietat de 
persones de la mateixa nissaga.  
 
El nom o cognom Mateu, de Canyamars, el trobem documentat a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 

 
1. En una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on consta un 
Joan Mateu per la vinya Bigas. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom Mateu Cot. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 9 Las Pasolas, hi ha dibuixada 
aquesta masia.  

 
La propietat d’aquesta masia, segons informen les fonts orals, ha 
estat de la família Fité, de Mataró, almenys des de finals del segle 
XIX. Es desconeix a qui es va adquirir la propietat. 
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La família Fité tenia i té una farmàcia al centre històric de Mataró, 
concretament a la Riera, cantonada amb el carrer Sant Josep. 
 
Segons explica Àngela Cot Capa, els Fité passaven l’estiu a can 
Mateu de les Burres i durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) 
també hi feren estada. 
 
Respecte de la masoveria, des de mitjan segle XIX fins a mitjans 
dels anys 1960, la tingueren la família Cot de Canyamars. 
 
A finals del segle XIX, Lluís Cot Serra, germà d’en Vador de cal 
Carinyo, provinent de la masoveria de can Galceran, es casà amb 
Matilde Claus Mompart, provinent de la masoveria de can Figueres, 
i anaren a viure a can Mateu de les Burres. El seu fill, Jaume Cot 
Claus, nascut el 1899, seguí a la masia i es casà amb Rosa Capa, 
provinent de can Gel, on havia arribat des de Ventolà per fer de 
minyona. 
 
Àngela Cot Capa, nascuda l’any 1926, es quedà la masoveria amb 
el seu espòs Atilà Ollès fins al 1964. Allí nasqueren els seus fills 
Antonio i Lluís. 
 
Els actuals llogaters són la família Compaño Vicente que es dedica 
a conservar i recuperar rucs. 
 
En la seva pàgina web http://perso.wanadoo.es/rucs/infocata.htm 
expliquen la seva activitat: 

“….L'Associació RUCS DEL CORREDOR és una iniciativa per a la conservació 
i recuperació de l'espècie asinina. Compta amb una de les escasses reserves 
que actualment podeu trobar en el nostre país quan ens referim a aquests 
èquids. 

La tasca de RUCS DEL CORREDOR està primordialment enfocada a la 
promoció i la reinserció dels rucs com a animals útils en el context actual, per 
tal de garantir la seva continuïtat.  

La seu de RUCS DEL CORREDOR està ubicada dins el PARC NATURAL DEL 
CORREDOR MONTNEGRE, a menys de 50 Km. de Barcelona, i més 
concretament a la vall de Canyamars. Això fa que el visitant tingui un doble 
al·licient: el d'acostar-se als rucs tenint l'oportunitat d'utilitzar-los, i el de gaudir, 
"al ritme d'abans", de la natura i el paisatge del vessant Maresme d'aquest 
Parc……”.  

Molt a prop de la masia, hi ha un habitatge, construït cap als anys 
1950 per la família Fité per estiuejar-hi. Actualment està llogat a 
Eduard Bruguer i Sandra Calles. 
 
Durant el segle XX, a can Mateu de les Burres s’hi han fet diverses 
obres de manteniment i rehabilitació, que l’han deixat en el seu 
estat actual. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 9, “Las Pasolas.” 

    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 Fonts orals:    Cot Capa, Àngela (1926) 
 Sarrà i Puig, Ramon (1959) 
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NÚM. REF. : I.RR.50/130 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Miquel 
Altres denominacions: Masia de can Calamites i masia de can Clavell 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, 8 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  Possiblement durant el segle XVII o XVIII. Modificacions al segle 

XX (entre 1970-1972). Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada al marge dret de la riera de Can Rimbles, 

al costat del turó de can Figueroles, envoltada de camps de conreu. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13- Agrícola 
  I. 29   
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Mercè Cabané i Fité. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, orientat a migdia, de planta rectangular. Consta de 
planta baixa, pis i golfa, coberta amb teula àrab a dues vessants. Les 
façanes estan revestides d’arrebossat i pintades de color blanc. La 
façana principal està composada amb obertures de proporció vertical. 
En la darrera reforma s’obriren els cinc buits d’arc de mig punt a 
manera d’arqueria, centrats en el capcer. 
La portalada principal, descentrada respecte a l’eix marcat pel 
carener, té brancals i llinda plana de pedra granítica i està 
resguardada amb una marquesina d’estructura de fusta que se 
sustenta sobre dos tornapuntes. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquesta mena d’edificacions. Un 
altre valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural.  

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en uns plànols cadastrals de Dosrius i 
Canyamars de 1853, on apareix dibuixada (plànol núm. 9 “Las 
Pasolas”). 
 
A l’edifici no s’hi ha trobat cap inscripció ni cap any. Segons 
manifesten els masovers de la masia, les parets de la casa són de 
pedra i fang i han sentit dir que té més de 200 anys. De fet, la 
portalada principal amb brancals i llinda plana de pedra granítica 
ens informa que podria ser cert, i que la masia, possiblement, va 
ser edificada a finals del segle XVII o durant el segle XVIII.  

 
A principis de segle XX, can Miquel era propietat de la família 
Clavell de Mataró, però entre 1948-1950 va ser adquirit, juntament  
amb la propietat veïna de can Figueroles i també can Rogent, per 
en Cabané, casat amb una Fité. Els Fité eren els propietaris de can 
Mateu de les Burres. Actualment, la masia és propietat d’una filla, 
Mercè Cabané Fité.  
 
Segons manifesten les font orals, van ser masovers d’aquesta 
masia la família de Salvador Minyana (valencià). Des de l’any 1959, 
els seus masovers són la família Sarrà i Puig, que procedeixen de 
Campins del Montseny. 
 

Segons manifesta la família Sarrà i Puig, antigament la casa 
constava de tres parts: una destinada als amos, l’altra als masovers 
i la darrera als animals (les quadres). No s’han documentat obres a 
la masia, llevat de les que es van fer entre 1970 i 1972, que van 
consistir en refer tota la segona planta i ampliar la casa, destinant a 
habitatge per als masovers la part que era per als amos, i les 
quadres, com a espai per a eines i material; alhora, es va adaptar 
la masia a unes millors condicions d’habitabilitat. Al mateix temps, 
també es van aixecar unes golfes i es va construir l’arqueria 
existent actualment, amb cinc arcs de mig punt. 
 
Pel que fa al topònim amb el qual és coneguda la masia, s’ignora la 
seva procedència, tot i que se sap que també s’havia conegut com 
can Calamites i can Clavell (antics propietaris). 

 
Cal destacar que la família Sarrà i Puig de can Miquel conrea els 
camps que envolten la masia, per tant, és de les poques del 
municipi de Dosrius que viu del conreu de la terra i del bestiar, tal 
com ho han fet tota la vida, tot i que el fill, Ramon Sarrà, és l’actual 
cap de la Brigada Municipal. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 9, “Las Pasolas.” 
    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals: 
 
 Cot Capa, Àngela (Canyamars 1926) 
 Sarrà  Puig, Ramon (1959). 
 Sarra Vilajoana, Jaume (1932) 
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NÚM. REF. : I.RR.51/131 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Llibre de Pagès 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm.  
 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XVIII i XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT :                               Edificació aïllada, situada a la riba dreta de la vall de la riera de can 

Rimbles, entre les masies de can Rimbles i can Rogent, al sud de 
la Plana d’en Mametes i de les vinyes d’en Llibre, rodejada de 
camps de conreu i vegetació. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable. 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 22  
 Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius 24 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Miquel Boter Marce 
Condicions / servituds:  
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.51/131 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, situat en una plataforma suportada per un mur de 
contenció de paredat comú i amb contraforts també de paredat. El 
cos principal, de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i 
golfa, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, 
acabades amb una treballada imbricació de maó i teules i amb el 
carener perpendicular a la façana.  
Les façanes estan revestides d’arrebossat i pintades de color  
blanc. La principal, en el costat de llevant, té maclat un cos de 
planta baixa i pis. Conserva tres eixos verticals amb balcons i 
finestres de proporcions verticals, emmarcats amb brancals i llindes 
de pedra granítica; les finestres de la planta pis estan 
transformades en balcons, amb baranes de barrots de ferro. En 
l’eix de sota el carener hi ha la portalada d’entrada, d’arc de mig 
punt i dovelles de granit. El balcó de la planta golfa enllaça amb el 
cos adossat del costat de llevant, on hi ha el portal d’accés al pati. 
En aquest i davant de la façana hi ha el safareig i una pica de 
pedra. 
En la façana nord hi ha dues portes i diversitat de finestres amb 
brancals i llindes de pedra. A l’àmplia llinda monolítica d’una petita 
finestra quadrada trobem la inscripció “16 IHS 85”, mentre que a la 
llinda de la porta hi ha gravada la data “1632”.  
En el costat de llevant hi ha adossat un cos de planta baixa, de 
perímetre rectangular, que es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants.  
Davant de la façana es troba l’era i un porxo-paller de planta 
rectangular, amb coberta de teula a dues vessants i amb les bigues 
recolzades en una jàssera sustentada per un pilar quadrat de 
carreus de granit. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural.   
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg tot el conjunt: masia, contraforts, edificis 

annexos, safareig i era. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:       La primera referència documentada d’aquesta masia es troba en un 

fogatge de 1553, on apareix el nom Llibre. 
 

 A l’Arxiu Nacional de Catalunya, en un Capbreu de Rendes de 
Dosrius i Canyamars rebut en poder d’Antich Cafon notari públic de  
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Barcelona, començat el 7 de juny de 1570, on consta: “Hipólito Llibre, Manso Llibre”. 
 
En la llinda d’una petita porta que hi ha a la façana nord hi ha 
inscrita la data “1632”. Així mateix, en una altra llinda de pedra 
d’una finestra de la  mateixa façana hi ha la inscripció 16 IHS 85. 
Aquestes dates indiquen que aquesta masia probablement va ser 
objecte de transformacions al segle XVII, o bé que es va construir 
de bell nou, sobre un edifici anterior.  

 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat: 

 
1.  En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, on apareix el nom Llibra. 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 5 Casa Llibre, hi ha dibuixada la 
masia.  

 
3. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, en el carrer Veïnat 
Rimbles, números 10, 14 i 15, consta Teresa Fradera 
com a cap de 3 edificis, amb un total de 26 habitants. 

 
Dins del cementiri de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars hi 
ha una llosa de la sepultura de la família Llybre, no datada, que 
segurament és de finals del segle XIX, ja que fou l’any 1868 quan 
Sant Esteve de Canyamars passà a ésser parròquia independent 
de la de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, i tingué cementiri 
propi. 

 
Tot i això, a finals del segle XIX la família Fradera ja era propietària 
de can Llibre de Pagès. A més d’aquest mas compraren diverses 
propietats al municipi: can Canyamars i can Guitart a Canyamars, i 
can Valls a Dosrius. 
 
Esteve Albert, en el llibre La guerra civil a Canyamars (1936-1950),  
parla en diverses ocasions dels propietaris de can Llibre: la família 
Fradera. 
 

  “...en Llibre tenia la finca d’aquest nom a Canyamars i la de can Valls a 
Dosrius. Era un liberal de tota la vida que als vint-i-cinc anys havia estat 
alcalde de Mataró i a la caiguda de la Dictadura (1930), diputat provincial 
de Governació quan era president d’aquesta institució D. Joan de 
Maluquer Viladot. Durant el bienni negre havia estat nomenat i ocupà el 
càrrec de Governador Civil d’ Osca....”.  

 
“... Es deia Josep M. Fradera i Pujol i em tenia molt d’afecte i els seus 
fills encara més. El 6 d’octubre evità que jo fos detingut i em facilità la 
sortida de Mataró... “. 
 “... Aquells dies [es refereix als de la guerra civil] i no pas per la 
intervenció nostra o perquè ens ho consultessin, varen marxar diverses  
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famílies i persones significades, temoroses de ser molestades a Dosrius 
i Canyamars...” “... Els Fradera i els Aguilar foren les dues famílies de 
propietaris grans que deixaren els seus casalicis buits...”. 
 

Josep M. Fradera i Pujol estava casat amb Montserrat de Palau, de 
Mataró, i tenien dos fills, Josep M. i Ramon. 
 
Segons informen les fonts orals, Josep M. Fradera i Pujol va fer, 
juntament amb Antoni Sanfeliu Aymar, que també tenia una casa al 
veïnat, el camí del veïnat Rimbles. 
 
La família Fradera vivia tot l’any a Dosrius a cavall entre can Llibre 
de Pagès i Can Valls. Era una família rica, doncs tenien cotxes, 
servei i xofer. Les fonts orals encara recorden com la seva forma de 
vida era molt diferent de la que portaven la gent de pagès.  
 
Josep M. Fradera Palau, després de la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939) tenia unes serres a tocar de la carretera BV-5101, on 
van treballar molts homes del poble. Feien boles de carbó, 
carbonet, costals, llenya. Més endavant, els Fradera van tancar les 
serres i la família es va anar venent les propietats que tenia a 
Dosrius. 
 
L’any 1955, can Llibre de Pagès fou adquirida per la família Boter 
Marce, de Mataró. 
 
Respecte als masovers del segle XX, segons informen les fonts 
orals, Lluís Augé Matamala va venir cap al 1920 del Montnegre per 
portar la masoveria de can Llibre de Pagès. Quan arribà a 
Canyamars era vidu i tenia tres fills. Posteriorment es casà amb 
Carme, també vídua i amb una filla, de nom Carme Palomer. 
Després tingueren un fill, Josep M. Augé.  
 
Després hi anà Ramon Jubany, provinent de can Guitart, i 
finalment, quan la masia ja era de Miquel Boter i de la seva esposa, 
Roser Marce, els masovers eren la família Grau. 
 
Tant la família Fradera com la família Boter han fet diverses obres 
de manteniment i rehabilitació de l’edifici, que l’han deixat en l’estat 
actual.  

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 5 “Casa Llibre”. 
 
  Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 

1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 
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  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
ALBERT, Esteve; La Guerra Civil a Canyamars (1936-1950). 
Argentona 1989.      
 
IGLESIAS, JOSEP. El Fogatge de 1553 vol I. Fundació Salvador Vives 
Casajuana, (Barcelona 1979). Transcripció de l’estudi de l’esmentat 
fogatge que es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 
 

 
 Fonts orals: Gel Amat, Ramón  (1943) 

Peñarroya Sorribes, Carme (1928) 
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NÚM. REF. : I.RR.52/132 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la masia de cal Rei 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Ruïnes situades a prop de la masia de cal Gaig, en la vessant de 

llevant del turó de cal Barraquer, per sobre de la Baga de can Gel. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació:             P6.- Parc Natural 
  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Lluís Homs de Moya. 
 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Ruïnes d’una masia, de la qual resten dempeus quatre murs de 

paredat, ocupats i rodejats de bardisses i arbrat. 
 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes d’una masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes 
 
VALORACIÓ: Tot i el seu deteriorament, aquestes ruïnes, envoltades de bosc i 

planes, delaten l’ús que tingueren com a masia. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:        Aquestes ruïnes formen part de la propietat de la família Homs de 

Canyamars. Es desconeix en quin moment passà a ésser de la 
família Homs i a qui s’adquirí la propietat. 

 
El topònim Homs es troba documentat a Canyamars des d’un 
fogatge de 1553. Respecte al topònim Rei, no s’ha trobat en cap 
document dels arxius consultats. 
 
Segons informen les fonts orals, a finals del segle XIX, Josep 
Tapias Valls, que era de la quinta de 1908, havia  treballat pels 
boscos de cal Rei i per d’altres de la propietat de ca l’Homs. 
Salvador Tapias Rovira, el seu fill, que també hi treballà durant 25 
anys, informa que sempre ha vist la masia de cal Rei en ruïnes.  
 
En els boscos de cal Rei i en d’altres, els homes hi anaven a tallar, 
arrancar, pelar, esbrancar i carregar la llenya. 
 
Informa Salvador Tapias, que com que la masia de cal Rei queda a 
un nivell força elevat del turó, quan treballaven per allà, l’aigua 
l’havien d’anar a buscar a baix al torrent, a una bassa on hi havia 
moltes salamandres i que passaven molta por, perquè temien pel 
verí. 
 
Segons informa la família Fernández Giribés, propietària de la 
masia de cal Gaig, cap als anys 1960–1979, per anar a les cases 
d’aquest veïnat s’havia d’agafar l’autobús de línia de Mataró a 
Canyamars, baixar a can Vador Joanet, agafar el camí principal de 
veïnat Rimbles i, un cop passat can Gel, trencar tot travessant la 
riera i amunt per les feixes del Rei i fins a cal Gaig. 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 

  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 
Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
IGLESIAS, JOSEP. El Fogatge de 1553 vol I. Fundació Salvador Vives 
Casajuana, (Barcelona 1979). Transcripció de l’estudi de l’esmentat 
fogatge que es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

 
 
 
 Fonts orals: Fernández Giribés, Felip (1955) 

Tapias Rovira, Salvador (1914) 
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NÚM. REF. : I.RR.53/133 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Rimbles 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XVIII i XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT :                           Edificació aïllada, situada a peu de la vessant del turó d’en Gel, a la 

riba dreta de la riera de can Rimbles, entre les masies de can Gel i 
can Llibre de Pagès, rodejada de camps de conreu. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable. 
 Qualificació: 13.- Agrícola   
  Inventari I. 31 
 Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius. (26) 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Caterina Rovira i Rimbles. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, orientat a migdia, de planta rectangular. Consta de 

planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants, acabades amb una imbricació de maó i teula. La façana 
està composada segons tres eixos, amb buits de proporció vertical, 
amb brancals de carreus de pedra i llinda plana. En la finestra del 
costat de llevant de la planta pis, l’arc és conopial, de lòbuls 
convexos força pronunciats; al costat de la finestra central hi ha un 
senzill rellotge de sol, de perímetre rectangular. Les finestres de la 
planta baixa estan protegides per reixes de ferro de brèndoles 
verticals, i en la llinda d’una finestra hi ha la inscripció “17 JHS 02 ”. 

 En darrera intervenció es repicà el revestiment d’arrebossat de la 
façana, deixant el paredat vist. 
En el costat de ponent hi ha adossat un cos de planta baixa i pis, 
amb coberta de teula àrab a un vessant, en contra pendent a la 
vessant de cos principal: Els buits estan emmarcats amb pedra no 
massa ben escairada. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia. 
 Actual: Masia i restaurant 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural   
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada de la masia la trobem a l’Arxiu 

Nacional de Catalunya, en:   
 

1. Una relació de masos del terme de Dosrius i Canyamars, 
titulada Individuació de tots los masos que componen lo 
terme y Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y 
terras que son continuades en lo de capbreu del 1570, on 
apareixen “Salvador Bruguera dels Planells parròquia de 
Canyamars, com a curador (?) de Thomas Bruguera confessa 
tot lo mas dit Rimblas”. En aquest moment sembla que el 
cognom associat a can Rimblas seria Bruguera, però més 
tard ja apareixerà el cognom Rimblas. 

 
2. En una relació titulada Noms dels masos en què es 

composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes 
estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus,  hi apareix novament 
“lo mas  Rimblas”. Aquesta relació no està datada però es 
troba amb la documentació del segle XVI. 
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3.  
 

En una llinda d’una finestra de la planta baixa hi ha la inscripció 
“1702 dividida en dues parts per la inscripció IHS, monograma de 
Jesús”. 

 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat en: 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix  
Salvador Bruguera de Rimbles per la vinya den Figueras. 

 
2.  En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom Jacinto de Rimblas i 
Rimblas. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 9 Las Pasolas, hi ha dibuixada la 
masia.  

 
4. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, en el carrer Veïnat 
Rimbles, hi consta Esteban Rimblas amb 2 edificis, 15 
habitants i número de carrer 4 i 7. Des d’aleshores, el 
topònim d’aquesta masia dóna nom a tot el seu veïnat. 

 
Quant a la bibliografia, al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís 
BONET I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 
1983, de la masia es diu: 
 
“Masia situada a uns 1.200 m. del poble, entre masies i conreus, 
al costat d’alzines frondoses, pins i un lledoner corpulent que fa 
goig i dóna ombra al voltant de la casa. El propietari, Joan 
Rimblas, viu sol amb la seva muller, que és l’única companyia 
que té a la casa. 
Uns anys abans tenien mossos com a ajuda pels conreus; però, 
ara, el cost no compensaria la feina que s’hi pot fer. 
Són un matrimoni feliç; estimen la casa i els camins. Realment, el 
paisatge és meravellós. Avui, la pluja donava als arbres un verd 
lluent, i l’espès fullatge feia pensar en la bellesa de l’hora d’un 
bon sol. La casa té tres cossos, i a més un afegit a cada costat. 
El de la dreta té una finestra gòtica al pis, que devia pertànyer a 
una altra construcció del segle XIV, ja que els tres cossos tenen 
una finestra als baixos, amb la data del 1702 i amb el nom de 
Jesús a la llinda. El portal de la casa és rectangular, amb la seva 
llinda, i, a l’interior, els cossos són perpendiculars a la façana. 
Al fons de l’entrada, l’escala té els primers graons de pedra 
granítica, com la de tots els portals i finestres. 
Al costat de la dreta, hi ha la cuina amb un faldar, la finestra del 
forn i els altres elements necessaris. Al seu costat, el celler petit 
amb la premsa cilíndrica i el cup. Al costat de l’esquerra, el  
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menjador i l’estable del bestiar. A la planta del pis, la gran sala i 
les cambres amb els mobles que ens indiquen que són dels 
temps passats, entre els quals destaca una escultura amb la 
imatge de sant Antoni”. 

 
Les dues últimes generacions, que visqueren a can Rimbles i que 
tenien el cognom Rimblas foren: el matrimoni format per en Valentí 
Rimblas Palleroles i la seva esposa Caterina, que tingueren un fill 
Joan. Segons informen les fonts orals, Valentí fou jutge de pau del 
municipi de Dosrius. 
 
Hi ha referències gràfiques que a principis del segle XX, 
aproximadament cap al 1915, a can Rimbles hi anava gent a 
passar l’estiu. 
 
Els habitants de can Rimbles, fins a n’en Joan, sempre van viure de 
la pagesia, del bosc, del bestiar o de la vinya. Joan Rimblas tenia 
mossos que l’ajudaven en el treball de la terra; en Fraginals i en 
Quim, de Vilassar, en foren, de mossos, de can Rimbles; Salvador 
Mora, “en Barretines”, de Llinars, també l’ajudava.  

 
El mas va ser propietat de Joan Rimblas Montasell i de la seva 
esposa  Maria Homs Castel, filla de ca n’Homs de Canyamars, fins 
a finals del segle XX.   
 
L’any 1991, Joan Rimblas Montasell i la seva esposa, Maria Homs 
Castel, feren donació en vida de la masia i de la propietat a la seva 
neboda Catalina Rovira Rimblas, que era com una filla, ja que des 
de petita sempre estava amb ells i, a més, en tingué cura fins a la 
seva mort. 
 
Catalina Rovira Rimblas està casada amb Jaume Prat Civera, 
provinent de la masoveria de can Canyamars, de Canyamars. En 
Jaume, la Catalina i els seus tres fills són actualment qui viuen i 
porten la masia i el restaurant de can Rimbles. 
 
Respecte a les obres, a can Rimblas, tant Valentí Rimblas 
Palleroles com Joan Rimblas Montasell, com Catalina Rovira 
Rimblas, hi han fet obres de rehabilitació i manteniment que han 
deixat la masia en el seu aspecte actual. 
 
Segons informa Catalina, cada generació ha posat el seu gra de 
sorra per conservar i millorar la masia. 
 
En la visita que es féu a l’interior s’ha pogut observar com can 
Rimbles era una masia amb la distribució tipus:  
 
A baix la gran entrada, a la dreta la cuina i el celler, a l’esquerra el 
menjador i la cort de les vaques.i al fons l’escala de pujar a dalt;  
totes les portes són de pedra. 
 
A dalt, la sala de distribució de les diferents estances, totes elles 
amb portes de pedra i algunes d’elles amb bany (segle.XX).  

 
A finals del segle XIX o principis del XX, segurament es féu 
pavimentar algunes estances de la casa amb  paviments de mosaic 
hidràulic de diferents formes i varietat de motius vegetals, florals i 
geomètrics.  
 
Sembla que va ser l’any 1956 que es féu la casa annexa a la 
masia. En fou mestre d’obres A. Bochaca, tal i com consta en una 
de les potes d’una taula, amb el sobre de paviment de ceràmica 
policroma, que hi ha en un porxo del davant de la masia.  De fet, en 
la pota hi ha una placa amb la inscripció:  

 
A. Bochaca 

 Juan Ribas 
*1956* 

 
Posteriorment es reformà el cos annex a la masia, actualment amb 
acabat arrebossat, que segurament es degué fer o reformar, 
també,  a finals del segle XIX. 
 
Darrerament s’han anat fent diverses obres de reforma, sobretot 
interior, per adaptar la masia a restaurant.  

   
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 9 “Las Pasolas”. 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570;  a l’Inventari 167, 1122.3.3: 
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de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son continuades 
en lo de capbreu del 1570, i a una relació titulada Noms dels masos 
en què es composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan 
totes estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus. 

  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Centre Excursionista            
de Catalunya 1983. 

 
 Fonts orals: Gel Amat, Ramon  (1943) 

Rovira Rimblas, Catalina (1945) 
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NÚM. REF. : I.RR.54/134 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Rogent 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la riba dreta de la vall de la riera de can 

Rimbles, entre les masies de can Llibre de Pagès i can Brugueràs, 
al sud de la Plana can Vallalta, a l’inici de la vessant del turó de 
Castellar, rodejada de camps de conreu i vegetació. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 13.- Agrícola   
  Inventari I. 21 
 Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN. SS. P. de Dosrius. 11  
  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Família Cabané 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular orientada a migdia, format per 

tres cossos que constitueixen gairebé una secció basilical, tot i que 
no es guarda la simetria pertinent. El cos central consta de planta 
baixa, pis i golfes, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants. Els cossos laterals tenen planta baixa i pis, i teulada a un 
vessant. La portalada d’accés, descentrada, té brancals de carreus 
i arc de mig punt de pedra adovellada. Les finestres que s’obren a 
cada planta tampoc no segueixen un ritme ordenat; totes tenen 
brancals de pedra i llinda de pedra o de fusta; al costat de llevant hi 
ha una petita finestra amb arc deprimit convex. Les cantonades de 
la façana estan reforçades amb un cadenat de carreus. En la 
darrera intervenció de restauració s’hi van col·locar carreus en una 
finestra de la planta baixa i en una altra de la planta pis, 
emfasitzant el buit; també es van revestir les façanes amb morter 
monocapa de color ocre fort i es va restaurat el rellotge de sol situat 
entre les dues finestres centrals de la planta pis. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. Ha estat rehabilitada recentment. 
 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES:  La primera referència documentada d’aquesta masia es troba en un 

fogatge de 1553, on apareix el nom Rogent. 
 

A l’Arxiu Nacional de Catalunya, en una relació de masos del terme 
de Dosrius i Canyamars titulada Individuació de tots los masos que 
componen lo terme y Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las 
casas y terras que son continuades en lo de capbreu del 1570,  
apareix “Salvador Canyamas, alias Rogent, confessa tot lo mas 
Rogent de Canyamars.” 

 
Segons Madurell i Marimon, el 31 de gener 1595, Salvador Rogent, 
obrer de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars, signà un  
contracte amb el brodador Jeroni Ramon per a la confecció de 
quatre tabernacles, per a l’església de Sant Esteve de Canyamars. 

  
Una altra referència de la família Rogent es troba en un escut 
heràldic, datat el 1708, a l’església parroquial de Sant Esteve de 
Canyamars, situat damunt de la capella del Sant Crist. Segons  
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informen les fonts orals, aquesta família era la propietària dels 
terrenys on hi ha l’església. 

 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas citat en: 
 

1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 
terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix 
Francisco Rogent, com a regidor. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom Rogent. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, en el plànol núm. 5 Casa Llibre, hi ha dibuixada 
aquesta masia. 

 
4. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, que es troba a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en el veïnat Rimbles, 
número 11, hi ha Juan Rogent, com a cap d’1 edifici amb 
9 habitants. 

 
Actualment, a can Rogent els propietaris ja no en porten el 
cognom. Segons informen les fonts orals, en el segle XX la masia 
ha estat propietat de la família Roure, posteriorment de la família 
Comas i ara és de la família Cabané. 
 
Com es pot veure per les noitícies històriques, can Rogent era una 
de les masies importants de Canyamars, tant per la seva propietat i 
activitat econòmica com per la seva implicació en el poble de 
Canyamars, ja que alguns dels seus hereus foren obrers de 
l’església de S. Esteve, benefactors de la parroquia,  Regidors, etc.  
 
Respecte a la masoveria de can Rogent, durant el segle XX va 
estar regentada per: la família Bagot d’Argentona, abans de la 
Guerra Civil Espanyola (1936-1939); la família Altarriba Garreta, 
que hi vingué durant la guerra i s’hi estigueren fins a principis de 
1980; després hi anaren la família Vinyolas Puig fins a mitjans dels 
anys 1990.  

 
L’aspecte actual de can Rogent és el fruit d’una important reforma que 
s’ha fet recentment. 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 5 “Casa Llibre”. 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i Canyamars, 
del 7 de juny  de 1570 i a l’  Inventari 167, 1122.3.3: Individuació de tots 

los masos que componen lo terme y Parroquies de Dosrius y Canyamas 
ab las casas y terras que son continuades en lo de capbreu del 1570 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
IGLESIAS, JOSEP. El Fogatge de 1553 vol I. Fundació Salvador Vives 
Casajuana, (Barcelona 1979). Transcripció de l’estudi de l’esmentat 
fogatge que es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

 
 MADURELL MARIMON, Josep. L’Art Antic al Maresme (Del Final del 
Gòtic al Barroc salomònic). Notes documentals. Ed. Caixa   
d’Estalvis Laietana. Premi Il·luro. Mataró 1970.  
 
 

 
  Fonts orals: Gel Amat, Ramon (1943) 
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NÚM. REF. : I.RR.55/135 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Cot 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions als segles XVIII i XX. 

Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Família Cot. 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada al peu de la vessant de migdia del 

Turonet, a la riba esquerra del torrent de Rupit, rodejada de 
feixes de conreu i bosc, en el camí que va del Pou del Glaç a 
Rupit, entre les masies de can Joan Sabé i can Pau de la Rosa. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P5.-Parc Natural   
  Inventari I. 8 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Maria Cot Arnó 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, orientat a migdia. Consta de planta baixa, pis

en les cantonades. Les obertures més antigues són de 
proporcions verticals, fetes amb brancals i llinda plana de pedra 
granítica ben escairada. Sobre la porta principal hi ha una 
obertura (originalment era una finestra que després va ser 
transformada en balcó d’escassa volada i barana de ferro), la 
llinda de la qual està treballada amb una motllura en forma d’arc 
conopial. Gairebé centrat al capcer hi ha un rellotge de sol pintat, 
amb la inscripció “ANY 1962 S. COT”. En la planta baixa les 
finestres estan protegides per una reixa de ferro amb el barrots 
verticals, en la llinda de la del costat de llevant hi ha la inscripció 
“ANY 1763”. El cos de la crugia de ponent presenta un arc 
rebaixat de petites dovelles i brancals de pedra, que devia 
correspondre a una obertura, actualment tapiada en part.  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS  I.RR.55/135-3- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
  
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes d’edificacions. Un altre 
valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.   
 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada de la masia data del segle 

XVI i la i la trobem a l’Arxiu Nacional de Catalunya:  
 
  

1. En un Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut 
en poder d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, 
començat el 7 de juny de 1570, on consta “Antonio Cot, 
Manso Cot de Canyamars”. 

 
2. En una relació de masos del terme de Dosrius i Canyamars, 

titulada Individuació de tots los masos que componen lo 
terme y Parroquies   de Dosrius y Canyamas ab las casas y 
terras que son continuades en lo de capbreu del 1570, on 
consta: “Antoni Cot, pagès de Canyamars i Caterina sa  
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3. muller confessen tota aquella Quintana o pessa de terra 
anomenada la Quintana del Mas Sever”. 

 
4. En una relació titulada Noms dels masos en què es 

composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes 
estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus, on consta “Mas Cot”.  

 
Pel que fa a l’Arxiu particular de la família Gel de Canyamars, en 
una llista titulada “Llista per cobrar en lo terme de cañamas un 
ters y mitx de catastro per lo anganxamen de los soldats que dit 
poble contrivuex”, possiblement de finals del segle XVIII, hi 
trobem citat “Francesc Cot dit llanchar”. 
 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat en: 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix 
“Esteve Cot y Mateu de dalt per la pesa de Save”. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareixen els noms “Mateu Cot i 
Jasinto Cot”. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia (plànol núm. 
2 Canyamars “Penjacans”). 

 
4. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració 

de cases del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat de 
Rupit hi apareix Magdalena Cot, com a cap d’un edifici, 
situat al núm. 10, amb 3 habitants, i Rosa Cot, com a 
cap d’un edifici, situat al núm. 16, amb 2 habitants.  

   
 
Si tenim en compte les característiques constructives i estilístiques 
de la masia (façana amb carreus de pedra granítica a la cantonada, 
portalada d’entrada de llinda plana i buits de proporcions verticals 
amb brancals de pedra i llinda plana)  i el que manifesta la 
propietària,  s’ha de considerar can Cot com un edifici  del segle 
XVI, amb modificacions durant el segle XVIII, de la qual cosa en 
deixen constància la llinda de la finestra de la planta baixa amb la 
inscripció ANY 1763, i la de la planta pis amb la inscripció ANY 
174?. 
 
En el rellotge de sol s’hi llegeix “ANY 1962 S. COT”. Segons la 
propietària, en aquesta data va ser arranjada tota la façana de la 
masia. L’any 1983 van fer la teulada nova i l’any 1986 van demanar 
llicència, a nom de Miquel Claus i Arnó, per a la construcció de la 
nau magatzem, destinada a quadre de conills, segons expedient 
d’obres núm. 113/86. 

 
L’actual propietària és Maria Cot Arnó, casada amb Miquel Claus 
Arnó, pares de dues noies. La masia la va heretar del seu pare 
Sebastià Cot Nogueres, casat amb Margarida Arnó Lloveras, i 
aquest del seu pare Josep Cot Pujol, casat amb Antònia Nogueres 
Rius. La Maria Cot va tenir un germà, Ramon Cot Arnó, que va 
morir als cinc mesos. 
 
Can Cot era una de les masies grans de Canyamars, per això hi 
anaven a treballar de jornalers els masovers de masies més 
petites, properes a la seva, com són els de cal Ranco, can Xerrac, 
can Pau de la Rosa, etc. 
 
Cal destacar que la família de can Cot és de les poques del 
municipi de Dosrius que viu del conreu de la terra i del bestiar, tal 
com ho han fet tota la vida. 
 
Can Cot és també de les poques masies del municipi que és 
coneguda amb el mateix cognom que porta la família propietària, 
atès que la propietat ha anat passant de pares a fills/es des del 
segle XVI fins a avui. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-1113 AN 22 
(expedient 113/86). 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, 

plànol núm. 2 Canyamars “Penjacans”. 
    

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570 i a l’ Inventari 167, 1122.3.3: 
Individuació de tots los masos que componen lo terme y 
Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son 
continuades en lo de capbreu del 1570, i en una relació titulada 
Noms dels masos en què es composen la parròquia de Dosrius y 
Canyamas quan totes estan baix domini directe de la casa de 
Marquès de Castelldosrius, i segons els capbreus. 

 
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 

en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex” 
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de Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. 
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  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 
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Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts orals: 
  
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
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NÚM. REF. : I.RR.56/136 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Cunit 
Altres denominacions: Masia de can Coní, can Senet, can Solo. 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, 8.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant els segles XVII-XVIII. Modificacions al segle 

XX. Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Ramon Ramon i Teixidor (reformes segle XX) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a l’inici de la vessant de migdia de la 

Serra del Corredor, a prop de la font de l’Esgarrinxada, en un 
trencall del camí que va del Pou del Glaç a Rupit, entre les masies 
de can Sarandico i can Sabé, envoltada de feixes de conreu i bosc. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola   
  
RÈGIM JURÍDIC :  
 Titularitat: Ramon Ramon i Teixidor 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, situat a la vesant d’una elevació. Consta d’un cos 
principal central i de sengles cossos a ambdós costats. El central, 
de planta rectangular, té planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta 
de teula àrab a dues vessants, acabades amb una imbricació de 
totxo i teula i amb el carener perpendicular a la façana.  

 
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc, la 
principal composada segons quatre eixos verticals; en l’eix del 
capcer hi ha la portalada d’entrada, feta amb carreus de pedra 
granítica i amb arc rebaixat adovellat. Les finestres són d’esquema 
rectangular vertical; tres de les de la planta superior estan 
emmarcades amb llinda, brancals i ampit de pedra, mentre que la 
resta està encintada amb una pintura del color de la pedra. Algunes 
obertures de la planta baixa estan protegides amb reixes de barrots 
o d’estripagecs.  
 
El cos del costat de ponent és de planta baixa i es cobreix amb 
coberta a una vessant, i el cos de llevant, també de planta baixa, es 
cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana. 

 
 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes edificacions. Un altre 
valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.   
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         
 

La primera referència documentada de la masia la trobem a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en les llibretes per cobrar lo reial 
cadastro de dosrius y cañamas del primer ters de 1787, i a les 
posteriors, fins al 1792, on apareix el nom “Jasinto Coní”, així com 
també en uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853, 
on  apareix dibuixada la masia (plànol núm. 1 “Sot del Gall”).  
 
Una nova referència a la masia la trobem a l’Arxiu particular de la 
família Gel de Canyamars, en una llista titulada “Llista per cobrar 
en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”, que no porta  
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data, però que segurament és del segle XVIII, hi trobem citada la 
“Casa Coní”. 
 
Si tenim en compte les característiques constructives i estilístiques 
de la masia (la porta d’entrada i les finestres estaven emmarcades 
amb brancals de carreus i llinda plana de pedra granítica), tal com 
s’observa a la fotografia antiga facilitada pel propietari, segurament 
can Cunit data del segle XVII o XVIII.  
 
L’actual propietari, Ramon Ramon Teixidor, va adquirir la propietat,  
l’any 1968, a Josep Arnó de Mataró, familiar dels de la masia veïna 
de can Sabé. Per tant, can Cunit havia format part d’aquesta 
propietat que, alhora, havia format part de la propietat de can 
Galzeran de Canyamars, ja que can Sabé fou donada en herència 
per en Lletjós, propietari de can Galzeran, a la família Arnó, durant 
el segle XIX. Això és el que han explicat les fonts orals i és el que 
també corrobora el seu propietari, atès que, segons manifesta, així 
consta a les escriptures. 

                                                    
De fet, al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 
cases del quinquenni 1860-1865, que es troba a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, en el Veïnat de Rupit de Canyamars hi 
apareix Joaquim Lletjós, com a cap de 4 edificis, que podrien ser 
can Galzeran, can Sarandico, can Cunit i can Sabé, tot i que no 
està massa clar perquè també hi apareixen Ramon Arnó, Pablo 
Sabé i Jayme Sabé, aquest darrer, però, segurament de can Joan 
Sabé. 
 
Segons Ramon Ramon i Teixidor, a la propietat hi va fer 
considerables obres de reforma, sense tocar l’estructura de la 
masia. Va canviar les bigues, va refer la teulada i algunes reformes 
interiors. A l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius s’han 
trobat diversos expedients d’obres, sobretot dels anys setanta: 
 
• Expedient 120/74, llicència per a fer un mur de contenció. 
• Expedient 105/75, llicència per a reformes interiors. 
• Expedient 114/78, llicència per a la construcció d’una caseta 

per al pou. 
• Expedient 147/88, llicència per a l’ampliació d’una caseta per 

al pou. 
• Expedient 176/88, llicència per a la construcció d’una tanca. 
• Expedient 109/95, llicència per a la construcció d’un 

magatzem agrícola. 
 
Segons les fonts orals, a can Cunit hi havien estat de masovers la 
família Bruguera Planas i, posteriorment, l’Esteve Vilajoana, casat 
amb la Carmeta Adrovau de ca l’Arenes del Far, i els seus dos fills, 
Cèsar i Emili Vilajoana Adrovau, coneguts amb el motiu dels de can 
Senet. Aquesta família treballava les terres de la masia i també a 
jornal en altres masies més grans. Eren coneguts com a bons 
boletaires. Van abandonar aquesta casa per anar de masovers a la 
masia veïna de cal Ranco.  

 
Els propietaris ocupaven la masia antiga de can Cunit i els 
masovers la casa del costat.  
 
Des que va adquirir la masia l’actual propietari, no van haver-hi 
més masovers. En Ramon Ramon i Teixidor conrea una part de les 
terres i també hi té plantats arbres fruiters. 
 
El topònim amb el qual és coneguda aquesta masia és can Cunit 
(antigament escrit “can Coní”),  tot i que també s’havia anomenat 
can Senet, que era el motiu dels masovers esmentats. Algunes 
persones ho anomenen can Solo, perquè l’actual propietari es 
dedica a la venda de maquinària agrícola de la marca “Solo”. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
 
 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-991 AN 19 

(expedient 120/74), C-997 AN 19 (expedient 105/75), C-1022 AN 
20 (expedient 114/78), C-1146 AN 23 (expedient 147/88), C-1148 
AN 23 (expedient 176/88) i C-1233 AN 24 (expedient 109/95). 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV (plànol 

núm. 1 “Sot del Gall”. 
 
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 

en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex” 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 

Fonts orals: Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 
    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 

  Ramon Teixidor, Ramon. 
   
 



 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.57/137 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

NÚM. REF. : I.RR.57/137 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Ca l’Estevenet 
Altres denominacions: Masia de can Ros Rovira 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX i 

XXI. Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR: Domingo Noé, arquitecte tècnic (reformes 2001) 
 
PROMOTOR : Ramon Rovira Arnó  (reformes 2001) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada al peu de la vessant nord de la 

Planeta d’en Vidal, a la riba esquerra del torrent de Rupit, 
rodejada de camps de conreu i bosc, en un trencall del 
camí que va del Pou del Glaç a Rupit, entre les masies de 
can Joan Sabé i can Pau de la Rosa, i gairebé davant de la 
masia de can Cot. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural.   
  Inventari I. 9 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ramon Rovira Arnó 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici de planta rectangular, orientat a migdia. Consta de 
planta baixa i pis, es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. La 
façana principal està estucada de color blanc amb buits de 
proporció vertical. La portalada d’entrada té brancals de 
carreus de pedra i llinda plana, amb una capa de pintura. 
Davant l’edifici principal hi ha un cos de planta baixa i pis, 
destinat a estable i magatzem, amb escala exterior d’obra, 
que es cobreix amb coberta de teula àrab a una vessant. 
També hi ha una gran bassa o safareig rodó. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: La masia conserva la tipologia arquitectònica pròpia 

d’aquestes edificacions. Un altre valor afegit és la seva 
implantació coherent en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.   
 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 

DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada de la masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 

 
1. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de 

dosrius y cañamas del primer ters de 1787, i a les 
posteriors, fins al 1792, hi apareix el nom “Esteva 
Rubira”, així com també “Ros Rubira” 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i 

Canyamars de 1853, també hi apareix dibuixada 
la masia. (Plànol núm. 2. Canyamars 
“Penjacans”). 

 
3. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració 

de cases del quinquenni 1860-1865, que es troba a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en el Veïnat de 
Rupit hi apareix “Estevan Rovira”, com a cap d’un 
edifici amb 9 habitants. Tot i que també hi apareixen 
“Juan Rovira” i “Pedro Rovira”, sembla que el més 
probable és que Esteve Rovira sigui el de ca 
l’Estevenet.  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Les característiques arquitectòniques i estilístiques de la masia ens fan 
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  Segons les fonts orals, la masia de ca l’Estevenet sempre ha 

estat propietat de la família Rovira. Durant el segle XX, Jaume 
Rovira de ca l’Estevenet es va casar amb Carmeta Arnó, filla de 
la masia veïna de can Sabé, i van tenir tres fills: l’Esteve, en 
Ramon i en Josep. L’actual propietari de la masia de ca 
l’Estevenet és en Ramon Rovira i Arnó. A la masia ja no s’hi fa 
vida de pagès, atès que el seu propietari no hi viu tot l’any, ni 
tampoc no hi ha masovers. 
 
Les fonts orals recorden que a mitjan segle XX s’havien fet 
algunes obres de manteniment i rehabilitació de la masia. Les 
darreres van ser l’any 2001, en què es va sol·licitar llicència per 
arranjar la teulada i canviar les bigues, segons expedient d’obres 
núm. 83/01.  
 
El topònim amb el qual és coneguda la masia és ca l’Estevenet, 
tot i que la gent més gran manifesta que també era coneguda per 
can Ros Rovira. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
   Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-1488 AN 30 

(expedient d’obres 83/01). 
 

  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 
núm. 2 Canyamars “Penjacans”   

    
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 Fonts orals: 
   

 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 
 Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
 Nogueras Bosch, Salvador (Canyamars 1926) 
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NÚM. REF. : I.RR.58/138 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la Masia de ca l’Eugasser 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Ruïnes situades al sud del Corredor, a peu del torrent de la Roca 

de l’Àguila, després de les ruïnes de can Martra i a prop de la 
masia de can Mateu Pagès, força avançat el camí que va del Pou 
del Glaç a Rupit, a baix un torrent; paratge cobert de bosc. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació:  P6.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Joaquim Famadas Güell i Carme Cabrespina Graell.  
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ  Ruïnes d’una antiga masia, de la qual resten dempeus quatre murs 

de paredat comú, rodejats de bardisses i arbrat. Al seu entorn 
immediat hi ha dos pins de considerable alçada. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes d’una masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes 
 
VALORACIÓ: Es tracta d’unes ruïnes d’una antiga masia.  

Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:          
 

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu particular de la família Gel de Canyamars, en una llista 
titulada “Llista per cobrar en lo terme de cañamas un ters y mitx de 
catastro per lo anganxamen de los soldats que dit poble 
contrivuex”, que no porta data però que segurament és del segle 
XVIII, on trobem citat “Eugasser”. 

 
Una nova referència es troba a l’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius, en uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853 
(plànol núm. 2 Canyamars. “Penjacans”). 

 
 Segons les fonts orals, d’aquesta antiga masia sempre n’han vist 

les seves ruïnes. Sembla que havia estat propietat de la família 
Prats de can Galzeran, i la vídua d’Albert Prats la va vendre a 
Alfons Piferrer Comella. A la seva mort la va heretar l’esposa, 
Carme Dalmau Carraggio, que la va vendre als actuals propietaris, 
Joaquim Famadas Güell i la seva esposa, Carme Cabrespina 
Graell, segons escriptura pública de data 19.12.2000. 

  
  
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm.  2  “Canyamars-Penjacans”. 
 
  Arxiu particular família Famadas Cabrespina. (Escriptura de 

propietat de data 19.12.2000). 
 
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 

en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”. 

 

 
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals:     
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 
      Família Famadas, d’Argentona 

    Gel Amat, Ramon (Canyamars, 1943) 
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NÚM. REF. : I.RR.59/139 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Joan Sabé 
Altres denominacions: Els Lledoners d’en Roca 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
AUTOR: Miquel Brullet, arquitecte (modificacions 1975). 
 
PROMOTOR : Josep Roca Roure (modificacions 1975). 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a l’inici de la vessant nord de la plana de 

can Vallalta, a la riba esquerra de la riera de Canyamars, en un 
trencall del camí que va del Pou del Glaç a Rupit, davant de la 
masia de can Sabé i abans d’arribar a la masia de ca l’Estevenet; 
envoltada de bosc i camps de conreu. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
                 Qualificació:            13.- Agrícola 
  Inventari I. 10 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Pilar Casanovas Pivingut i Antoni Roca 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt de dos edificis adossats de planta rectangular que 

comparteixen longitudinalment una mitgera. El principal consta de 
planta baixa, pis i golfa. Es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants acabades en una senzilla imbricació de teula, amb 
el carener perpendicular a la façana principal. Aquesta, orientada a 
migdia, està composada amb diversitat de buits de proporcions 
verticals situats sense un ordre preestablert; en la planta baixa 
destaquen dues portalades de llinda plana i brancals de pedra 
granítica, a més de dues finestres de les mateixes característiques. 
En la planta pis hi ha tres balcons protegits per baranes i reixes de 
barrots verticals. En la planta golfa, centrada en el capcer, hi ha 
una altra finestra d’arc de mig punt.  
El segon cos consta de planta baixa i pis. Es cobreix amb coberta a 
una sola pendent, escalonada respecte a la del cos principal i 
acabada també amb una imbricació de teula i ràfec. A la planta 
baixa s’obren dos grans finestrals d’arc rebaixat, i també a la planta 
pis, però de dimensions menors i protegits amb reixes. Les 
cantonades estan reforçades amb toscos carreus de pedra 
granítica. Totes les façanes estan arrebossades i pintades de color 
blanc. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.   
 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:      
 

 La primera referència documentada de la masia la trobem a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius: 

 
1. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins 
al 1792, hi apareix el nom “Joan Sabé”. 

 
2. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia. (Plànol núm. 
2. Canyamars “Penjacans”). 

 
 
 

 
3. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat de Rupit hi 
apareix “Pablo Sabé i Jayme Sabé”.  

 
 
Una nova referència a la masia la trobem a l’Arxiu particular de la 
família Gel de Canyamars, en una llista titulada “Llista per cobrar 
en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”, que no 
porta data, però segurament és del segle XVIII, també hi trobem 
citat “Casa Joan Saber” 
 
Per les seves característiques arquitectòniques i estilístiques, es 
pot deduir que la masia fou construïda, possiblement, durant el 
segle XVIII. 

   
  Segons les fonts orals, la masia de can Joan Sabé fou adquirida 

a Pujol de Can Valls, per Josep Roca Roure, a principis dels anys 
setanta del segle XX. Actualment els propietaris són l’esposa de 
Josep Roure, Pilar Casanovas Pivingut, i el fill,  Antoni Roca. 
 
Josep Roca va fer considerables obres de reforma a la masia. 
Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de 
l’Ajuntament de Dosrius, Roca va demanar els permisos d’obres 
que a continuació es relacionen: 
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• Expedient 83/75. Reconstrucció cobertes de dos habitatges 
a diferent rasant i reformes diverses.  

• Expedient 118/76 i expedient 35/86. Construcció de pou. 
• Expedient 68/77 construcció cobert agrícola, a nom de Pilar 

Casanovas.  
 
Segons les fonts orals, durant el segle XX els masovers de can 
Joan Sabé foren en Francisco Vallalta Cot i la seva esposa Sió, i, 
posteriorment, la seva neboda Mercè Viladerrams Vallalta, amb 
el seu espòs, Salvador Nogueras Bosch (que havia estat mosso 
de can Sabé) i la seva filla M. Teresa. Actualment no hi ha 
masovers i can Joan Sabé s’ha convertit en un habitatge 
d’estiueig i caps de setmana. 
 
El topònim amb el qual és coneguda la masia és can Joan Sabé, 
tot i que per a l’actual propietari és “Els lledoners d’en Roca”. 

 
 
  
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-996 AN 19 

(expedient 83/75), C-1004 AN 19 (expedient 118/76), C-1109 AN 
22 (expedient 35/86) i C-1009 AN 20 (expedient 68/77). 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 2 Canyamars “Penjacans”. 
 
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 

en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex” 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts orals: 
   

 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 
 Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
 Nogueras Bosch, Salvador (Canyamars 1926) 
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NÚM. REF. : I.RR.60/140 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la Masia de can Martra 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Ruïnes situades a aproximadament la meitat del camí que va del 

Pou del Glaç a Rupit, passada la masia de can Pau de la Rosa i 
davant del camí que condueix a la masia de can Mateu Pagès, 
enmig del bosc, a la riba esquerra de la riera de Rupit I a l’inici de la 
vessant nord del Pla de Fontanells. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació:  P6. Parc Natural 
      Inventari II. 3 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Manel Casabella Cases, d’Argentona 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Corredor-Montnegre 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Ruïnes d’una antiga masia, de la qual resten dempeus un conjunt 

de murs de paredat amb petites restes de  revestiment interior i 
brancals de finestra, pràcticament colgades per bardisses i arbrat. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes d’una masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes 
 
VALORACIÓ: Es tracta d’unes ruïnes d’una antiga masia.  

Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 

l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en  uns plànols cadastrals de 
Dosrius i Canyamars de 1853 (plànol núm. 2 Canyamars. 
“Penjacans”). 

 
 Segons les fonts orals, la masia està en ruïnes des de fa uns 

cinquanta anys. 
 
 Havia estat propietat dels germans Molins, que a principis dels 

anys cinquanta del segle XX van treure la teulada i les pedres de 
les obertures, per tal que no l’habités ningú. Posteriorment, va ser 
propietat de Josep Martí Navarro que, per problemes econòmics, la 
va haver de donar com a garantia d’un deute al llibreter 
d’Argentona, Manel Casabella Cases, actual propietari, des de l’any 
1992. 

  
  
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm.  2  “Canyamars-Penjacans”. 
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 

 
 
 Fonts orals:    Casabella Cases, Manel 
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
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NÚM. REF. : I.RR.61/141 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Pau de la Rosa 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII-XIX Modificacions al segle XX.  
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR: Isidre Molsosa, arquitecte (reformes anys noranta del segle XX). 
 
PROMOTOR : Isidre Molsosa (reformes anys noranta del segle XX). 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada al peu de la vessant nord del Pla de les 

Estelles, a la riba esquerra del torrent de Rupit, rodejada de feixes, 
de camps de conreu i de bosc. En ell camí que va del Pou del Glaç 
a Rupit, entre la masia de can Cot i les ruïnes de can Martra i ca 
l’Eugasser.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P5.- Parc Natural   
  Inventari I. 27  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Jordi Baselga Herrero 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, orientat a migdia. Consta de 
planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants, amb el carener perpendicular a la façana. La façana 
principal està composada segons tres eixos verticals, i un quart a 
ponent. Entre dues finestres de la planta pis hi ha un rellotge de sol 
de perfil el·líptic amb la data “1830”.  
 
Els buits de planta baixa del costat de llevant han estat 
transformats en proporció apaïsada, protegits amb porticons 
abatibles i tancats amb reixes de ballesta. Per darrere del portam 
de fusta de les finestres, tots els buits estan tancats amb porticons 
cecs de fusta i metall. En la façana de llevant cal assenyalar una 
pèrgola d’estructura metàl·lica maclada amb la façana principal. 
 
A la façana nord s’han obert nous buits, un d’ells triangular, 
protegits amb reixes de barrots horitzontals.  

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:    Bo 

 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.   
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg tant la masia com la sínia o bogit que hi ha prop 

de la mateixa. 
 

DADES HISTÒRIQUES:   La data que hi ha en el rellotge de sol de la façana, 1830, podria fer 
referència a la construcció de la masia o bé a una modificació. 

  
De fet, la primera referència documentada de la masia la trobem en 
uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853, on apareix 
dibuixada l’edificació (plànol núm. 2 Canyamars. “Penjacans”) 

Per les seves característiques constructives i estilístiques es podria 
pensar que la masia va ser bastida a finals del segle XVIIl o 
principis del XIX, i per això no s’esmenta a la documentació 
consultada a l’Arxiu Nacional de Catalunya, del segle XVI, ni tampoc 
en les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y cañamas del 
primer ters de 1787, ni en una llista titulada “Llista per cobrar en lo 
terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo anganxamen de 
los soldats que dit poble contrivuex”, que es troba a l’Arxiu particular 
de la família Gel de Canyamars. 
     

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Segons les fonts orals, la masia de can Pau de la Rosa, juntament amb la masia d
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La gent recorda que la darrera persona de la família que havia 
vingut a estiuejar a can Rius era un capellà, Mossèn Rius. A la mort 
del capellà, a finals dels anys cinquanta o principis dels seixanta 
del segle XX, la propietat, o sigui les tres masies, la va heretar la 
Sra. Carme, que era la seva majordoma, i Mn. Artur Vicente, 
capellà de Canyamars, com a representant de l’església.  

 
  En un principi, de la masia de can Rius se’n va fer càrrec en Josep 

Xalabardé Lladó, que amb la seva família estiuejava en un pis que 
hi havia a la mateixa masia i que, alhora, era una mena d’afillat de 
Mn. Rius. Xalabardé es va fer càrrec del manteniment de la 
propietat i hi va fer algunes obres de reforma, com per exemple la 
teulada nova a can Pau de la Rosa. L’any 1973, el Bisbat de 
Barcelona, que en va acabar sent el total propietari, va vendre la 
propietat (can Rius i can Pau de la Rosa) a Mateu Ros Moré. De la 
propietat en segregà una hectàrea que comprenia la masia de cal 
Ranco, i la donà a Josep Xalabardé Lladó, com a premi dels anys 
que havia estat fent-se càrrec i vetllant per les terres i les masies. 

 
  Per tant, la masia de can Pau de la Rosa havia format part de la 

propietat de can Rius. Durant el segle XIX i fins a mitjan segle XX el 
seus propietaris van ser la família Rius, després va passar a ser de 
l’església i l’any 1973 la va adquirir, juntament amb la masia de can 
Rius, Mateo Ros, que a principis dels anys noranta del segle XX la 
va vendre a Isidre Molsosa, que en va ser el propietari fins a finals 
del segle XX o principis del XXI, quan la va vendre a Maria Rosa 
Ros i Joan Ribes. Des de l’any 2003-2004 la masia és propietat de 
Jordi Baselga Herrero, que hi ha establert la seva residència 
habitual. 

 
  Consultat l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, hi 

trobem que l’any 1981, Mateu Ros va demanar llicència d’obres per 
desviar el traçat del camí de Rupit que passava tocant la masia 
(expedient 86/81, aprovat pel Ple de data 25.11.81). 

 
  A principis dels anys noranta del segle XX, Isidre Molsosa va fer 

considerables reformes a la masia, consistents en modificacions 
interiors, així com exteriors, atès que es van obrir noves obertures 
(façana nord) i se’n van reformar d’altres. 

 
  Segons les fonts orals, a la masia de can Pau de la Rosa hi va 

haver masovers fins als anys vuitanta del segle XX. Recorden que 
antigament hi havia la Filomena Bosch, el seu marit en Pepet i el 
seu nebot en Josep Nogueras Bosch (germà d’en Salvador, que 
estava de mosso a can Sabé). Fins a principis dels anys vuitanta 
van haver-hi en Lluís Solé  Torrents i la seva esposa M. Rosa amb 
els seus fills. 

     
  A l’altra banda de la Riera hi ha unes feixes i en un lloc una mica 

elevat hi trobem una sínia o un bogit per treure l’aigua del pou, que 
forma part de la propietat de can Pau de la Rosa, que cal protegir. 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-1042 AN 20 

(expedient 86/81). 
 

  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 
núm. 2 Canyamars “Penjacans”. 

   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista. Montnegre Corredor, Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
  Fonts orals: 
 
 
  Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

     Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
     Xalabardé, Josep (fill) 
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NÚM. REF. : I.RR.62/142 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Cal Ranco 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, núm. 13. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Josep Xalabardé i Antoni Sabaté Pes (reformes segle XX) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la vessant de migdia de la serra del 

Corredor, a la riba esquerra del torrent de can Rius, rodejada de 
bosc. En un trencall del camí que va del Pou del Glaç a Rupit 
(abans d’arribar a la masia de can Cot), molt a prop de la masia de 
can Rius.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola  
  Inventari I. 6 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Antoni Sabaté Pes 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular, orientat a migdia. Consta de 

planta baixa, pis i golfa, i es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants, acabades amb una senzilla imbricació, amb el 
carener perpendicular a la façana.  

 
En la recent restauració la façana ha estat pintada de color mangra.  
 
A la façana principal s’obren tres obertures per planta, de 
proporcions verticals, emmarcades amb brancals de carreus, ampit 
de pedra i llinda de fusta, i queden perfectament perfilades pel nou 
arrebossat. La porta està protegida amb una marquesina de teula 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.   
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:       

 
La primera referència documentada de la masia de Cal Ranco la 
trobem en uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853, 
on apareix dibuixada l’edificació (plànol núm. 2, Canyamars. 
“Penjacans”) 

 
Per les seves característiques constructives i estilístiques, així com 
per la disposició i la formalització de les obertures, podríem dir que 
es tracta d’un edifici construït al segle XVIII, tot i que no es descarta 
que existís una construcció anterior al lloc. 

 
    Segons les fonts orals, la masia de cal Ranco, juntament amb la 

masia de can Pau de la Rosa, del mateix veïnat, formaven part de 
la propietat de can Rius, que trobem documentada a partir del 
segle XVIII però que els seus orígens podrien correspondre als 
segles XVI-XVII.  

 
Segons les fonts orals, la darrera persona de la família que havia 
vingut a estiuejar a can Rius era un capellà,  Mossèn Rius. A la mort 
del capellà, a finals dels anys cinquanta o principis dels seixanta del 
segle XX, la propietat, amb les tres masies, la va heretar la Sra. 
Carme, que era la seva majordoma, i Mn. Artur Vicente, capellà de 
Canyamars, com a representant de l’església. En un principi, de la 
masia de can Rius se’n va fer càrrec en Josep Xalabardé i Lladó, 
que juntament amb la seva família estiuejaven en un pis que hi  
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havia a la mateixa masia i que, alhora, era una mena d’afillat de Mn. 
Rius. Xalabardé es va fer càrrec del manteniment de  

  
  la propietat i hi va fer algunes obres de reforma. L’any 1973, el 

Bisbat de Barcelona, que va acabar sent-ne el  total propietari, va 
vendre la propietat (can Rius i can Pau de la Rosa) a Mateu Ros i 
Moré. De la propietat en segregà una hectàrea, que comprenia la 
masia de cal Ranco, i la donà a Josep Xalabardé Lladó, com a 
premi dels anys que havia estat fent-se càrrec i vetllant per les 
terres i les masies. 

 
  Segons Josep Xalabardé (fill) la masia la van haver de reformar i 

rehabilitar tota, per tant, les obres, a càrrec de Joan Rovira, 
constructor de Canyamars, van ser considerables, però respectant 
l’estructura i la fesomia de la mateixa. A principis dels anys vuitanta 
es van vendre la propietat de cal Ranco a Antoni Sabaté Pes. 

 
  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de 

l’Ajuntament de Dosrius, Antoni Sabaté va demanar llicència 
d’obres (expedient 150/93) per a la construcció d’un garatge, 
ampliant la masia. Aquesta no va ser concedida per caducitat de 
l’expedient, tot i que, segons sembla, el garatge fou construït, 
encara que no adossat a la masia, sinó a la part de llevant de la 
mateixa. L’any 2002, Antoni Sabaté va demanar una nova llicència 
d’obres (expedient 82/02) per a la construcció d’una bassa per a 
reg, que en realitat és la piscina que està situada davant de 
l’esmentat garatge. 

 
  Segons les fonts orals, els masovers de cal Ranco, durant l’època 

de Mn. Rius, van ser en Damià Basses, casat amb Helena Llovet, i 
els seus fills Francesc, Jaume i Josep M. Durant l’etapa que els 
propietaris van  ser la majordoma de Mn. Rius i el rector de la 
parròquia de Canyamars,  els masovers van ser l’Esteve Vilajoana, 
casat amb la Carmeta Adrovau de ca l’Arenes del Far, i els seus 
dos fills Cèsar i Emili Vilajoana Adrovau, coneguts amb el motiu 
dels de can Senet, que havien estat masovers de can Cunit i que, 
posteriorment, van anar a can Cassi. 

 
Actualment  la  masia  està  destinada  a  habitatge  d’estiueig  i  
caps de de setmana. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius C-1185 AN 23 

(expedient 150/93) i C-1569 AN 32 (expedient 82/02). 
 

  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 
núm. 2 Canyamars “Penjacans”. 

   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals: 
   
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
     Xalabardé, Josep (fill) 
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NÚM. REF. : I.RR.63/143 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Rius 
Altres denominacions: Masia de can Mateu Ros 
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, 11.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI-XVII. Modificacions al segle XVIII i XX 

(durant la dècada dels setanta). Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR: Joan Masuet Puxeu, arquitecte (reforma de 1973). 
 
PROMOTOR : Mateu Ros Moré (Reforma 1973) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT :  Edificació aïllada, situada a la meitat del vessant de migdia de la 

serra del Corredor, a la riba esquerra del torrent de can Rius, 
rodejada de bosc. En un trencall del camí que va del Pou del Glaç a 
Rupit (abans d’arribar a la masia de can Cot), molt a prop de la 
masia de cal Ranco. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola   
  Inventari I. 5 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Mateu Ros Moré. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, actualment compost per una sèrie de cossos que 
formen una planta irregular i trencada. L’edifici principal, de planta 
rectangular i orientat a migdia, està constituït per un cos central que 
sobresurt en alçada, i que queda flanquejat per dos cossos més 
baixos, adoptant el conjunt la forma basilical. De la lectura de la 
façana sembla que aquests dos cossos laterals són anteriors al 
central. 

  El cos central consta de planta baixa, pis i golfa, i es cobreix amb 
coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb imbricació 
de rajola i teula.  Els dos laterals, de dues plantes, es cobreixen 
també amb teula àrba amb una vessant, que segueix els pendents 
del central, respectivament. 
Les obertures del cos central s’alineen segons dos eixos verticals 
que marquen una simetria. La portalada principal d’accés, situada 
en un d’aquests eixos, és de brancals de carreus i llinda plana de 
pedra, que porta gravada la data  “1784“.  
Al costat de llevant hi ha un cos adossat, de planta baixa i pis, 
reculat de l’alineació de la façana; es cobreix amb coberta de teula 
àrab a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana. Si ens 
acollim a la data gravada a la llinda de pedra de la portalada “16 
IHS 84”, emmarcada amb brancals de carreus, aquesta edificació 
és anterior al cos principal. En aquest cos, la reforma modificà les 
obertures de la planta pis, i es mantingué el revestit d’arrebossat i 
pintat de color ocre clar. 
En la part baixa de la façana de llevant hi ha aplacat un plafó 
horitzontal de rajoles ceràmiques decorades amb motius vegetals 
que combinen els colors lila, blau i verd, les quals provenen de 
l’antiga cuina i són iguals a l’aplacat ceràmic de l’aiguamans de ca 
n’Homs. 

  
Al costat de llevant d’aquest cos hi ha un segon cos, inicialment 
destinat a quadres i magatzem, restaurat i transformat en capella 
dedicada a sant Mateu; es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants desnivellades. A llevant de la coberta s’aixeca un 
petit campanar d’espadanya amb campana. Tres obertures de la 
capella estan tancades amb vitralls emplomats, un d’ells dedicat a 
sant Mateu. 

 
A començaments de la dècada de 1970, el conjunt va ser objecte 
d’una important transformació: es retirà el massís de terres 
adossades al costat nord, deixant la casa aïllada a nivells de les 
dues plantes; es repicaren les façanes deixant el paredat de pedra 
vist, i la planta pis de la façana de ponent es transformà en una 
àmplia galeria. En el costat nord-est s’adossà un cos de planta 
baixa i pis, la planta baixa destinada a garatge, seguint el pendent 
de la coberta, amb façana de paredat de pedra vist.  
La façana principal es composà segons cinc eixos, amb buits nous 
emmarcats amb brancals i llinda plana de pedra granítica, alguns 
de recuperació. 
El buidat de terres de la part nord s’aprofità per crear una àmplia 
superfície plana davant de la casa. 
En l’interior s’estintolaren les dues parets centrals per deixar en 
planta baixa un ampli espai destinat a menjador, sala d’estar i una  
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llar de foc central. En la paret nord de la cuina queden restes de la 
roca a la que estava adossada la casa. 
En la planta golfa es conservà un arc de mig punt, de maó a plec 
de llibre, on recolzen les bigues de la coberta; en un tram de la 
paret nord hi ha un buit corresponent a una finestra tapiada.  
 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.   
 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La primera referència documentada de la masia la trobem a l’Arxiu 

Històric Municipal de Dosrius en:  
  

1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 
terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix “Boix 
lo jove de Rius [?] per la vinya de Canyamars”. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix el nom “Joan Rius”. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia (plànol núm. 
2. Canyamars “Penjacans”). 

 
4.  Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, que es troba a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en el Veïnat de Rupit, núm. 
7, hi consta Francisco Rius, com a cap d’un edifici amb 
10 habitants. 

  
Una nova referència a la masia la trobem a l’Arxiu particular de la 
família Gel de Canyamars, en una llista titulada “Llista per cobrar 
en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”, que no porta 
data però que segurament és del segle XVIII, on trobem citat “Can 
Rius pagès”. 

 
Tot i que can Rius no es troba documentat fins al segle XVIII, les 
característiques constructives i estilístiques de la masia i la data  
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1684 que apareix en una de les obertures semblen indicar que la 
masia té un origen anterior, probablement als segles XVI-XVII, i 
que en segles posteriors va ser objecte d’ampliacions i 
modificacions.  

 
  Segons les fonts orals, la masia de can Rius, juntament amb les 

masies veïnes de cal Ranco i can Pau de la Rosa, eren propietat 
de la família Rius. La gent recorda que la darrera persona de la 
família que havia vingut a estiuejar-hi era un capellà,  Mossèn Rius. 
A la mort del capellà, a finals dels anys cinquanta o principis dels 
seixanta del segle XX, la propietat, amb les tres masies, la va 
heretar la Sra. Carme, que era la seva majordoma, i Mn. Artur 
Vicente, capellà de Canyamars, com a representant de l’església. 
En un principi, de la masia de can Rius se’n va fer càrrec en Josep 
Xalabardé i Lladó, que junt amb la seva família estiuejaven en un 
pis que hi havia a la mateixa masia  i que, alhora, era una mena 
d’afillat de Mn. Rius. Xalabardé es va fer càrrec del manteniment de 
la propietat i hi va fer algunes obres de reforma. L’any 1973, el 
Bisbat de Barcelona, que va acabar sent-ne el total propietari, va 
vendre la propietat (can Rius i can Pau de la Rosa) a Mateu Ros i 
Moré. De la propietat en segregà una hectàrea, que comprenia la 
masia de cal Ranco, i la donà a Josep Xalabardé Lladó, com a 
premi dels anys que havia estat fent-se càrrec i vetllant per les 
terres i les masies. 

 
  Josep Xalabardé recorda que en temps de verema, els masovers 

de cal Ranco i can Pau de la Rosa i d’algunes masies veïnes més, 
anaven a can Rius per utilitzar la premsa, el cup i altres estris, atès 
que era una casa gran i important i que disposava dels atuells 
necessaris. 

 
  Segons Mateu Ros, avui propietari, la masia presenta l’aspecte 

actual, gràcies a les reformes fetes l’any 1973, aprovades pel Ple 
de l’Ajuntament de Dosrius de data 3 de desembre de 1973 
(expedient d’obres 85/73) i detallades, àmpliament, a la descripció. 

 
  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de 

l’Ajuntament de Dosrius, en 1973 i 1974 es van demanar llicències 
per a la construcció d’uns coberts i magatzems agrícoles situats 
abans d’arribar a la masia, a la part sud (expedients 14/73, a nom 
de Josep Xalabardé Lladó, i 102/74, a nom de Mateu Ros Moré) i, 
l’any 1995, per arranjar les goteres de la teulada de la masia 
(expedient 104/1995). 

 
  Segons les fonts orals, els masovers de can Rius, durant l’època de 

Mn. Rius, van ser en Salvador Bosch, casat amb la Teresa, i la 
seva filla Montserrat, casada amb en Pascual Bailón, i la filla 
d’aquests, M. Rosa Bailón Bosch. Durant l’etapa que el propietari 
va ser el bisbat i l’encarregat Josep Xalabardé, els masovers van 
ser en Francesc Vinyoles, casat amb la Carme Puig, i durant el 
període que la propietat va passar a ser d’en Mateu Ros, els 
masovers han estat Eduard Vilaró, casat amb la Lola, i els seus dos  
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fills Maria i Joan.  Els actuals masovers són la família d’en Jordi 
Sunyer i la Montserrat Cot amb la seva filla.  
 
El nom amb el qual és coneguda la masia respon al cognom dels 
propietaris de la mateixa, els Rius, durant els segles XVIII, XIX i 
part del XX. Ara també se la coneix pel nom de l’actual propietari, 
Mateu Ros. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C- 983 (expedient 

14/73), C-986 AN 19 (expedient 85/73), C-990 AN 19 (expedient 
102/74) i C-1233 AN 24 (expedient 104/95). 

  
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 2 Canyamars “Penjacans”. 
 
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 

en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals:  
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943) 
Ros Moré, Mateu. 
Xalabardé, Josep (fill) 
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NÚM. REF. : I.RR.64/144 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Rupit 
Altres denominacions: Mas Rupit, can Rupit 
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, núm. 17 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant els segles XVI-XVII. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR: Santiago Fuentes Roca, arquitecte (reforma 1975). 
 
PROMOTOR : Joan Sagalés Monell (mitjan segle XX) 
 Família Sagalés Corrons (reforma 1975) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a dalt d’un turó de la Serra de Fontanells, 

per sota el Santuari del Corredor, rodejada de camps de conreu i 
bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P4.- Parc Natural  
  Inventari I.  4 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Rosa M. i Anna M. Sagalés Corrons. 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular orientat a migdia. Consta de dos 
cossos adossats de planta baixa i pis. El del costat de ponent  es 
cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants acabades amb 
una imbricació de totxo i teula. En la façana els buits són de 
proporció vertical,  per sobre una finestra de la planta baixa hi ha 
un fornícula d’arc de mig punt recolzada en un ampit de totxo a plec 
de llibre pintat de color verd, en l’interior hi ha la imatge de sant 
Roc. El cos del costat de llevant és de planta baixa i pis, d’una 
única crugia, i es cobreix amb coberta de teula àrab a una vessant, 
en contrapendent a la vessant del cos principal, i tanca un pati-
terrasa orientat a llevant. En el portal d’entrada, la llinda és de 
pedra; a sobre hi ha una finestra amb brancals de carreus de pedra 
i llinda plana. Les finestres d’ambdós cossos estan tancades amb 
reixes de ferro de brèndoles verticals, collades amb tres, quatre, o 
cinc travessers horitzontals encastats als murs. Tots els paraments 
estan pintats de color blanc  

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes edificacions. Un altre 
valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.   
 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:       La primera referència documentada de la masia, la trobem a l’Arxiu  
                      Nacional de Catalunya en: 
 

1. Un Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 
d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de juny 
de 1570, on consta “Pedro Montalt, Manso Rupit (Julià, Bertran).” 

 
2. Una relació de masos del terme de Dosrius i Canyamars, titulada 

Individuació de tots los masos que componen lo terme y 
Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son 
continuades en la del capbreu del 1570, on consta: “Mas Rupit, 
Julià y Bertran confessat per Pere Montalt y Josep Montalt”. 

 
3. En una relació titulada Noms dels masos en què es composen la 

parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini 
directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, i segons els 
capbreus,  hi apareix novament “Los masos Rupit, Julià i Bertran”.  
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Una nova referència a la masia la trobem a l’Arxiu particular de la família 
Gel de Canyamars, en una llista titulada “Llista per cobrar en lo terme de 
cañamas un ters y mitx de catastro per lo anganxamen de los soldats 
que dit poble contrivuex”, que no porta data, però que segurament és 
del segle XVIII, on també trobem citada “Casa de Rupit”. 

 
 

Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas citat en: 
  

1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de terres y 
vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix: 

 
“Pau Pibernat vinya rupit de nogueras” 
“Joseph Roca alias cabra per la vinya de rupit” 
Salvador Bigas vinya Rupit pagara 
Jaum Selva vinya Rupit fora” 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins 
al 1792, també hi apareix el nom “Rupit” 

  
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia (plànol núm. 3 
“Casa de Rupit”). 

 
4. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat de Rupit, que 
comença en la casa de Joaquim Lletjós i acaba en la de Joan 
Serra, hi consta en Juan Serra, com a cap d’un edifici situat 
en el núm. 26, amb tres habitants. 

 
La propietat apareix novament en una inscripció del Registre de la 
Propietat de Mataró, signada pel Registrador, amb data 16 de juny de 
1871, foli 137 de finques rústiques de Canyamars, Dosrius i Alfar, on  
consta: 
 

 “Heredad campo y bosque denominada Manso Rupit, situada 
en el término de Canyamars de cabida trescientas cincuenta 
cuarteras  ...” 

 
Quant a la bibliografia, al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís BONET 
I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 1983, en uns 
plànols de les pàgines 113 i 118, hi apareix esmentat can Rupit. 
 
El mas Rupit, a mitjan segle XIX, era propietat de la família Serra 
Milans i posteriorment de la família Serra i Fort, coneguts per Milans i 
Serra. Després, la propietat va ser adquirida pel Sr. Vintro, i més 
endavant,  per un alemany, de qui no recorden el nom. Pels voltants del 
1946-1947 la va comprar Joan Sagalés Monell (gerent de l’Espanya 
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Industrial). A la seva mort, l’any 1965, van heretar la finca la seva 
esposa, Anna Corrons Boixadera, i les seves tres filles, Rosa M., Inés i 
Anna M. Sagalés Corrons. A l’escriptura d’herència, de data 9 d’octubre 
de 1965, feta davant el notari Rafael Gimeno Pérez, la finca inscrita al 
Registre de la Propietat de Mataró, tom 810, Llibre 25 de Dosrius, foli 
219, finca 260, inscripció 23, es descriu així: 
 

“Heredad conocida por “Manso Rupit” con casa habitación 
para colono, situada en término de Cañamás, municipio de 
Dosrius, de cabida 382 cuarteras, 3 cuartanes, o sea, 
ciento cuarenta hectáreas, treinta y siete áreas, sesenta y 
cinco centiáreas, cuarenta y nueve decímetros o la mayor 
cabida que se contenta dentro de sus límites”. 

 
Acords i convenis entre les tres germanes i la mare van donar lloc, 
en bé dels assentaments agraris, a la divisió material de la finca 
registral 260 en quatre finques, tres d’elles adjudicades per separat 
a cada germana, i la quarta a la mare. 
 
Tant la documentació com les característiques arquitectòniques i 
estilístiques del Mas Rupit ens fan pensar que el seu origen es 
remunta al segle XVI. Es tracta d’un mas en què comparteixen 
edifici l’habitatge del senyor o propietari i el del masover. 

  
Segons manifesta Victoriano Marroquín, espòs de Rosa M. 
Sagalés, les propietàries han mantingut al llarg de quaranta anys, 
des que van accedir al domini de la propietat, idèntica estructura a 
l’edifici de la masia i només han realitzat arranjaments interiors. Diu 
que va ser el seu sogre qui va posar en marxa l’explotació agrària. 
Va anul·lar algunes quadres per ampliar l’habitatge, i va fer obres 
interiors (com cuina, banys, enrajolar, canvi d’envans, etc.). 
 
Tal com es desprèn de la descripció registral de la finca i segons 
manifesten les fonts orals, el mas Rupit va tenir mossos i masovers; 
els darrers que recorden van ser en Florenci Àrias i la Pepeta 
Bellatriu (a principis dels anys seixanta del segle XX) i, 
posteriorment, en Rafel Mesa i en Joan Alsina, de Viladrau. Van 
tenir masovers fins fa uns deu anys. Actualment no en tenen, 
perquè tal com ha manifestat Victoriano Marroquín, avui el món 
agrícola no és atractiu com a treball i s’han anat perdent les 
masoveries que antigament hi havia a gairebé totes les masies. 

 
 El mas Rupit era una de les cases de camp importants del municipi; 

havia tingut, també, jornalers treballant al camp i la vinya, i netejant 
el bosc. Actualment conreen alguns camps, netegen el bosc i tenen 
plantada una zona d’arbres fruiters. 

  
La família Sagalés Corrons ha realitzat considerables obres de 
reforma, manteniment i embelliment a tota la finca.  
 
Consultat l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, s’ha 
trobat que han demanat les llicències d’obres que a continuació es 
detallen: 

 
• Expedient 12/75, reparació estructura i reforma a l’interior de 

l’habitatge ja existent. 
• Expedient 85/84, construcció teulada magatzem 
• Expedient 86/84, aixecament mur. 
• Expedient 116/84, construcció d’una bassa. 
•  Expedient 117/84, construcció d’una porxada. 
• Expedient 18/87, construcció d’un dipòsit d’aigua. 
• A la finca s’hi van construir dos habitatges més, independents i 

totalment separats de la masia, anomenats “Les Magnòlies de 
Rupit” (expedient 60/85 aprovat pel Ple de data 19.12.85 i 
expedient 45/95 construcció habitatge per a masovers i per a 
personal temporer, aprovat en sessió de data 23 de juliol de 
1998, ambdós dirigits per l’arquitecte Oriol Tintoré Auger). 

• Expedient 136/93, construcció d’una bassa d’aigua. 
 

 Totes aquestes llicències d’obres ens informen de les importants 
reformes que ha experimentat la finca en els darrers quaranta anys.  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. C-993 AN 19 

(expedient 12/1975) C-1059 AN 21 (expedients 85/1984, 86/1984 i 
116/1984), C-1060 AN 21 (expedient 117/1984), C-1064 AN 21 
(expedient 60/1985) C-1115 AN 22 (expedient 18/1987), C-1183 
AN 23 (expedient 136/1993) i C-1214 AN 24 (expedient 45/1995). 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 3 “Casa de Rupit”. 
  

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i Canyamars, 
del 7 de juny  de 1570 i a l’ Inventari 167, 1122.3.3: Individuació de tots 
los masos que componen lo terme y Parroquies de Dosrius y Canyamas 
ab las casas y terras que son continuades en la del capbreu del 1570 i 
Noms dels masos en què es composen les parròquies de Dosrius y 
Canyamars quan totes estan baix domini directe de la casa de Marquès 
de Castelldosrius. 
 

  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 
en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”. 

 
  Arxiu particular de la família Marroquín Sagalés. Escriptures de 

propietat i inscripcions al Registre de la Propietat. 
  
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 
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  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 
gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Barcelona, Centre 
Excursionista de Catalunya 1983. 

   
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals: 
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943)  
 Marroquín Oviedo, Victoriano 
 Sagalés Corrons, Rosa M. 
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NÚM. REF. : I.RR.65/145 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Sabé 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la vessant de migdia del Puig d’Aguilar, 

per sobre la riera de Canyamars, en un trencall del camí que va del 
Pou del Glaç a Rupit, davant de la masia de can Joan Sabé i molt a 
prop de la masia de can Cunit, envoltada de bosc i camps de 
conreu.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola   
  Inventari I. 13 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ramon Arnó Montpart 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, de planta rectangular el cos 
principal, que té un cos més alt en la façana posterior. Consta de 
planta baixa i pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants, acabades amb una imbricació de dues rajoles i teula, i 
amb el carener perpendicular a la façana. El cos de darrere té una 
ampliació al costat de llevant, amb coberta que segueix el mateix 
pendent. El cos del costat de ponent, afegit al cos principal, es 
cobrex amb coberta de teula àrab a un pendent, seguint la del cos 
principal i a un nivell més baix.  
La façana principal està composada segons tres eixos verticals; en 
el central hi ha la portalada d’entrada. Tots els buits de la façana 
estan emmarcats amb carreus de pedra granítica; el de la portalada 
és d’arc de mig punt adovellat, i en la llinda de la finestra del costat 
de ponent hi ha la inscripció “ANY 1702”. El nou arrebossat de la 
façana ha deixat algunes pedres vistes del paredat, i el portam està 
pintat de color blau clar. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Centre de convalescència de tractament d’addiccions (CITA) 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica.   
 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:       La primera referència documentada de la masia, la trobem a l’Arxiu   

              Nacional de Catalunya:  
  

1. En un Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en 
poder d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 
7 de juny de 1570, on consta Micael Saber. 

 
2. En una relació de masos del terme de Dosrius i Canyamars, 

titulada Individuació de tots los masos que componen lo 
terme y Parroquies de Dosrius y Canyamas ab las casas y 
terras que son continuades en lo de capbreu del 1570, on 
consta: “Miquel Sever pagès de Canyamars confessa son 
mas Sever”.  

 
Una nova referència a la masia la trobem a l’Arxiu particular de la 
família Gel de Canyamars, en una llista titulada “Llista per cobrar 
en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”, que no porta 
data però que segurament és del segle XVIII, també hi trobem citat 
“Can Saber pagès” i “casa Jaume Saber”. 
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Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat en: 

  
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix: 
 

“Esteve Cot y Mateu de dalt per la pesa de save” 
  “Pau Cospinella per la vinya de save” 
 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1787, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareix “Casa Sabé”. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853, també hi apareix dibuixada la masia (plànol núm. 
2. Canyamars “Penjacans”). 

 
4. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat de Rupit hi 
apareixen Pablo Sabé i Jayme Sabé, com a caps de dos 
habitatges, situats als números 6 i 9 respectivament. 

 
 Les característiques constructives i estilístiques de la masia: façana 

amb carreus de pedra granítica a la cantonada, portalada d’entrada 
de pedra amb arc de mig punt adovellat i finestres emmarcades 
amb carreus de pedra granítica i llinda plana, ens fan pensar que 
can Sabé és una masia, possiblement, del segle XVI, amb 
modificacions a principis del segle XVIII (segons la data de la llinda 
de la finestra de la planta pis: “ANY 1702”); en el segle XX, quan es 
va convertir la masia en dos habitatges i, posteriorment, quan s’hi 
van fer reformes interiors per habilitar-ho com a centre de 
convalescència. 

 
 Segons informen les fonts orals, can Sabé era una masoveria de la 

masia de can Galzeran, propietat, durant part del segle XIX, d’en 
Lletjós, que segons manifesten tenia un problema de mobilitat i 
atès que els Arnó de can Sabé el van cuidar, els va deixar aquesta 
masia i la de can Cunit en propietat. 

 
 Can Sabé, com totes les masies, havia tingut jornalers i 

treballadors; en Salvador Nogueras Bosch, hi havia estat de 
mosso. 

 
 Hi havia una gran relació entre la gent de les masies veïnes; 

sobretot en el veïnat Rupit això queda palès, ja que una filla de can 
Sabé, Margarida Arnó, es va casar amb un fill de la masia veïna de 
can Cot, en Sebastià Cot, i una altra filla de can Sabé, la Carmeta 
Arnó, es va casar amb en Jaume Rovira de ca l’Estevenet, una 
altra masia veïna. Una germana de l’actual propietari, Isabel Arnó 
Montpart, es va casar amb en Ramon Gel de la masia de can Gel, 
del veïnat Rimbles de Canyamars. 
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 Ramon Arnó Montpart, fins avui propietari, hi va viure fins fa uns 28 

anys. Va heretar la propietat del seu pare, Josep Arnó Llovera, 
casat amb Joaquima Montpart Arnó, i aquest ho havia heretat del 
seu pare, Ramon Arnó Caballé, casat amb Maria Llovera Bosch.  

 
 
 Quan Ramon Arnó va deixar de viure-hi, la va llogar a la família 

Roca Vallmajor de Mataró, que són els que hi van fer obres i van 
convertir la masia en dos habitatges. 

 
  Des de fa uns 15 anys fins ara, la masia és un centre de 

convalescència de tractament d’addiccions, un annex de la clínica 
CITA de Dosrius. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV (plànol 

núm. 2. Canyamars “Penjacans”). 
 
  Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 

1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570, i a l’Inventari 167, 1122.3.3: 
Individuació de tots los masos que componen lo terme y Parroquies 
de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son continuades 
en lo de capbreu del 1570. 

   
  Arxiu particular de la família Gel de Canyamars. “Llista per cobrar 

en lo terme de cañamas un ters y mitx de catastro per lo 
anganxamen de los soldats que dit poble contrivuex”. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

Fonts orals:  
   
      Arnó Mompart, Isabel (Canyamars) 
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943)  
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NÚM. REF. : I.RR.66/146 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Sarandico 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement a principis del segle XIX. Modificacions durant el segle 

XX. Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR: Andreu Arnó. 
 
PROMOTOR : Lletjós (propietari de can Galzeran) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a llevant del nucli de Canyamars, a l’inici 

de la vessant del turó de Puig Aguilar i de la Serra del Corredor; a 
prop seu hi ha, per sobre, el Pou del Glaç, i la masia de can Cunit i 
la font de l’Esgarrinxada. Està rodejada de feixes de conreu 
abandonades. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola.   
  Inventari I. 12 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ramon  Mascaró  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat, orientat a migdia, composat de dos cossos de planta 

rectangular. El principal consta de planta baixa i pis, i es cobreix 
amb coberta de teula àrab a dues vessants acabades amb 
imbricació de maó i teula, amb el carener perpendicular a façana. 
El segon cos, més petit i de dues plantes, està adossat al costat 
nord del principal i es cobreix amb una coberta a dues aigües, de 
teula, semblant a la del principal i en un nivell més baix. 
La façana principal està revestida amb lliscat de calç de color ocre, 
molt malmès; hi ha tres obertures de proporció vertical a cada 
planta. El portal d’entrada està format per brancals de carreus de 
pedra i  llinda de fusta. La finestra de la planta baixa està protegida 
per una reixa de barrots de ferro que formen una quadrícula. 

Sobre la porta, a nivell de la planta pis, hi ha pintat un senzill 
rellotge   de sol: una el·lipse enquadrada en un rectangle coronat 
per un triangle a manera de frontó. 
Al costat de llevant de la façana principal es troba un lledoner de    
grans dimensions, i en la part posterior, en un nivell més baix de la 
casa, hi ha una alzina, igualment de grans dimensions. 

  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. Destaquen els dos arbres propers a la casa: un 
lledoner i una alzina. 
Zona d’Expectativa Arqueològica.   

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg la masia, així com el lledoner i l’alzina. 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

La masia era una de les masoveries de can Galzeran, cognom que 
el trobem citat a principis del segle XVI, al llibre de Madurell i 
Marimon, L’art antic al Maresme, on ens diu que l’any 1518, Joan 
Galceran, obrer de la parròquia de Canyamars, fa un encàrrec a 
l’argenter Miquel Bleda per a la manufactura d’una creu d’argent. 

  
Una nova referència al cognom Galzeran es troba a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, en els pergamins núms. 6 i 7, que daten dels 
anys 1568 i 1569 respectivament, en els quals hi consta Joanis 
Galçeran, agrícola parròquia, com a representat de la Universitat 
de les parròquies de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius i Sant 
Esteve de Canyamars. Ambdós pergamins tracten de la venda d’un 
censal mort a favor de Pere Bernat Codina, ciutadà de Barcelona. 
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Pel que fa a la documentació consultada a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, el mas Galzeran apareix: 

 
1.  En un Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en 

poder d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 
7 de juny de 1570,  on consta Juan Galceran, manso 
Galceran. 

 
2. En una relació titulada Noms dels masos en què es 

composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes 
estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus, on  consta Mas 
Galceran amb ses terres. 

 
Segons expliquen les fonts orals, concretament la família Arnó 
Teijón, un avantpassat seu, l’Andreu Arnó, que era fill de can Sabé 
i rebesavi d’en Jaume Arnó Teijón, a principis del segle XIX va 
construir la masia tal com ens ha arribat fins avui. El que no saben 
del cert és si la va construir en el mateix lloc on ja n’hi havia una 
(sembla que sí), o si la va reformar, o bé si la va construir de nou. 
Aquestes obres van ser fetes quan el propietari de can Galzeran i 
de can Sarandico era en Lletjós. 
 
Es tracta d’una petita masia o casa de pagès senzilla, cosa típica 
d’una masoveria d’una gran propietat, envoltada de camps de 
conreu i bosc. Els masovers encara recorden haver pagat censos a 
can Galzeran. 
 
Tot això ho corrobora el fet que a l’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius ja  trobem can Sarandico citat en: 

 
1. Uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 1853, 

plànol núm. 1 “Sot del Gall”. 
 
2. El llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, que es troba a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, en el Veïnat de Rupit, núm. 
3, hi consta Ramon Arnó com a cap d’un edifici amb 5 
habitants. 

 
Segons manifesta en Jaume Arnó, el seu avi també hi va fer obres, 
i va posar ciment pòrtland a tot el terra. El seu pare, a principis dels 
anys 60 del segle XX, va fer canviar algunes bigues i part de la 
teulada. Aquestes obres les va fer en Torres (el Borni) de Dosrius.  

 
Els Arnó van ser els masovers de la masia durant molts anys, des 
de principis del segle XIX fins a l’any 1985, en què van anar a viure 
al nucli antic de Canyamars; fins i tot, al poble són coneguts com 
els de can Sarandico. 
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Cal fer esment a l’espectacular alzina que està al costat de la casa, 
així com al lledoner, plantat per la besàvia d’en Jaume Arnó i Teijón 
fa, aproximadament, uns 150 anys. 
 
La masia va ser propietat de la família Prats de can Galzeran fins a 
l’any 1998, que la va vendre a un metge, el Dr. Ramon Mascaró. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV; C-1575 AV, plànol 

núm. 1 “Sot del Gall”  i C-1576 (Pergamins 6 i 7) 
  
  Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 

1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570 i relació titulada Noms dels 
masos en què es composen la parròquia de Dosrius y Canyamas 
quan totes estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus. 

   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
MADURELL MARIMON, Josep. L’Art Antic al Maresme (del Final del 
Gòtic al Barroc salomònic). Notes documentals. Ed. Caixa 
d’Estalvis Laietana. Premi Il·luro. Mataró 1970.  

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 Fonts orals: 
   
 Arnó i Teijón, Jaume (Canyamars  1951) 
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NÚM. REF. : I.RR.67/147 
 
DENOMINACIÓ : Masia de Can Vallalta 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVII.  
 Arquitectura de tradició popular. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural. 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a migdia de la masia de can Joan Sabé, a 

la vesant nord de la Plana de can Vallalta, per sota el camí que 
careneja la serra d’en Gel, a sota d’una plana plena de conreus i 
envoltada de bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
  Inventari I. 14 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Valdivieso 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt d’edificis aïllats, format per diversos cossos adossats al 

principal, que és de planta rectangular. El conjunt queda tancat per 
una alta paret a manera de muralla, amb accés al barri a través 
d’una àmplia portalada d’entrada. Aquesta té brancals i llinda plana 
de pedra granítica, i es tanca amb una porta de dues fulles batents 
de planxa de ferro. A l’exterior, al costat de llevant, hi ha una era de 
perímetre arrodonit, amb el paviment de cairons ceràmics. 
El cos principal, de planta baixa i pis, es cobreix amb coberta de 
teula àrab a dues vessants acabades amb una senzilla imbricació 
de teula, amb el carener perpendicular a la façana. De la coberta 
sobresurt una xemeneia de planta rectangular i una espadanya 
sense campana. La façana principal, a migdia, està composada 
segons dos eixos amb buits de proporció vertical, amb brancals i 
llindes planes de granit. En el del costat de llevant hi ha la 
portalada d’arc de mig punt, també de granit, i en la llinda de la 
finestra situada sobre la porta apareix la inscripció “PAU 
VALLALTA 1711”. Al capcer hi ha un senzill rellotge de sol. Al cantó 
de ponent de la façana hi ha adossat un cos de planta baixa. A la 
planta pis de la façana de llevant hi ha un balcó protegit per una 
senzilla marquesina amb teulada i amb barana de barrots verticals 
de ferro. Els paraments estan arrebossats i pintats de blanc, i les 
cantoneres de l’edifici principal estan reforçades amb cadenat de 
carreus. 
 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva singular tipologia dins 
el conjunt de cases de pagès del municipi i la seva implantació 
coherent en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:       La primera referència documentada de la masia la trobem a l’Arxiu 

Nacional de Catalunya, en el fons dels marquesos de 
Castelldosrius, en una relació datada el 1570, titulada Noms dels 
masos en què es composen la parròquia de Dosrius y Canyamas 
quan totes estan baix domini directe de la casa de Marquès de 
Castelldosrius, i segons els capbreus, on consta casa i terra 
Vallalta.  
 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el mas 
citat en: 
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1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareix Pera 
Vallalta. 

 
2. En les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins 
al 1792, hi apareix el nom Pera Bellalta. 

 
3. En uns plànols cadastrals de Dosrius i Canyamars de 

1853,  en el plànol núm. 4, “Serra Vallalta”, també hi 
apareix dibuixada la masia.  

 
4. Al llibre de registre de retolació de carrers i numeració de 

cases del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat de Rupit, 
números 20 i 22, hi consten José Vellalta, mayor, com a 
cap d’un edifici amb 11 habitants, i José Vellalta, menor, 
com a cap d’un edifici amb 6 habitants. 

 
Altres referències històriques de la masia les trobem a la llinda de 
la finestra que hi ha damunt de la portalada, amb una inscripció 
“Pau Vallalta 1711”, així com la inscripció que hi ha a l’entrada al 
barri de la masia, on hi ha incisions en el metall del picaporta que 
diuen  “S.B.R. 1º 1818.” 
 
Segons informen les fonts orals, la masia i la finca de can Vallalta 
van ser comprades a finals del segle XIX per la família Auledas. 
Eren tres germans, en Ramon, l’hereu, en Joanet i en Pepito, el 
petit. El darrer Auledas que hi va viure fou en Pepito, que s’hi 
estigué fins a la seva mort, aproximadament l’any 1990. En Pepito 
de can Vallalta era un home molt conegut i apreciat a Canyamars 
per la seva afició a la caça. Es dedicava a la cria de gossos de 
cacera. 
 
Durant el segle XX, a can Vallalta hi havia hagut masovers. Les 
fonts orals recorden a la família Serra, que més tard marxà a viure 
al poble de Canyamars. També recorden que, al bon temps, a can 
Vallalta hi feia parada el ramat de xais de can Bosc, i que la gent 
dels verals aprofitava per anar-hi a comprar xais. El pastor era en 
Joan, casat amb l’Agnès del Far. 
 
Actualment, la masia és propietat d’una família de Mataró, que la té 
com a habitatge de caps de setmana i estiueig.  
 
Segons els propietaris, no s’han fet obres de rehabilitació de la 
masia, només s’ha fet manteniment per tal de deixar l’edifici en 
l’estat actual. 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186  AV i C-1575 AV, plànol 

núm. 4 “Serra Vallalta”. 
  
  Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 

1122.11.11.4: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570, i a l’Inventari 167, 1122.3.3: 
Individuació de tots los masos que componen lo terme y Parroquies 
de Dosrius y Canyamas ab las casas y terras que son continuades 
en lo de capbreu del 1570. 

   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
 
 Fonts orals: 
 Cot i Arnó, Maria (1941) 

Pelegrí Bonamusa, Joan (1933) 
Sentis Rovira, Roser (1930) 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.68/148 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
NÚM. REF. : I.RR.68/148 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Pruna 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Carrer can Pruna, s/núm. (Urbanització Can Massuet - El Far) 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI-XVII. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada enmig de la urbanització de can Massuet, 

envoltada de noves edificacions d’habitatges unifamiliars aïllats de 
variada tipologia edificatòria. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7c.- Edificació aïllada unifamiliar. Extensiu A (800) 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Masó Rosell – Joaquima Calm Fontseca 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici de planta rectangular, composat de dos cossos que 

comparteixen longitudinalment una mitgera. Ambdós de planta 
baixa i pis, adaptats al pendent del terreny, es cobreixen amb teula 
àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana; en 
el cos posterior les vessants estan acabades amb una senzilla 
imbricació de teula.  
Probablement el cos mes antic és el que està en la part posterior  
del conjunt, amb la planta pis al nivell natural de les terres. Les 
façanes laterals estan arrebossades i pintades de color blanc 
descolorit, i la posterior està sense arrebossar. Les cantonades 
estan reforçades amb grossos carreus de pedra granítica, igual que 
les dues finestres de la façana de llevant, amb brancals i llinda 
plana. Un petit cos afegit en planta baixa amaga en part una de les 
finestres i la portalada d’entrada d’arc rebaixat de totxo a sardinell. 
El cos de davant o principal és una mica més estret que l’anterior ja 
que queden a la vista el carreus de lligada de la cantonada. La 
façana principal està composada segons tres eixos verticals: en el 
central destaca la portalada de mig punt, amb brancals i dovelles 
de carreus de granit, i per damunt,  a l’ampit motllurat de la finestra 
de l’eix central, destaquen dos petits caps humans als extrems i 
una roseta al mig esculpits en el granit.  
Recentment, a la planta baixa del costat de llevant s’ha obert una 
finestra apaïsada, tancada amb persiana enrotllable, igual a totes 
les finestres de les façanes laterals d’aquet cos. Els paraments 
estan arrebossats i pintats de color blanc, excepte als carreus de 
les cantonades, que són aparents. 
Per la part posterior (a ponent), aquest cos té adossat i maclat un 
altre cos d’una sola planta que en part tapa la finestra de pedra de 
la planta baixa d’aquell. Per sobre d’aquesta es conserva una 
finestra, la llinda de la qual té incís un petit arc conopial a la pedra.   
 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit, és que es tracta una fita 
arquitectònica i d’un referent dins el caos de l’arquitectura 
d’habitatges unifamiliars aïllats de la Urbanització de can Massuet. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
. 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
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DADES HISTÒRIQUES:        La part més antiga de la masia està al darrera de l’edifici (segle XV) 
i el portal adovellat podria ser dels segles XVI o XVII. 

 
Aquesta masia formava part de la propietat de la família Massuet, 
que també tenia les masies de can Massuet, can Pau Pastor, la 
Casa Nova i can Domingo. 
 
Es troben referències històriques de la família Massuet des de molt 
antic.  
 
El 1590, en una enquesta promoguda per la Cúria Diocesana de 
Barcelona, per conèixer la gènesi del santuari de Nostra Senyora 
dels Socors, en la primera interrogació s’anomena a Joan Masuet, 
un nét de Salvi Arenes, fundador d’una capelleta dedicada a Nostra 
Senyora dels Socors en la muntanya del Corredor. 
 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

En una llibreta per pasar a fer una rebista de terras y biñas 
de dosrius y cañamas de 1779 ..... hi apareix Jph. Masoet. 
 
En una revista de Biñas feta per Jph masoet Puig lo dia 30 de 
mars de 1787. 
 
En  un registre de retolació de carrers i numeració de cases 
durant el quinquenni 1860-1865, hi consta al Veïnat de Rials 
(Alfar) i en ell Sabastian Masuet amb un edifici i vuit 
habitants, Juan Masuet amb un edifici i set habitants i José 
Masuet amb un edifici i cinc habitants.  

 
Al Cementiri de l’església parroquial de Sant Andreu del Far hi ha 
una tomba a nom de Sebastian Massuet. 
 
Segons les fonts orals, Tomàs Massuet, el darrer de la nissaga que 
visqué al Far,  comprà les masies de can Pruna, can Pau Pastor, la 
Casa Nova i can Domingo. Expliquen, també, que abans de ésser 
propietat de can Massuet, els que vivien a can Pruna es deien 
Pruna, però aquesta informació no s’ha pogut contrastar 
documentalment. 
 
Segons la documentació trobada a l’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius, la família Massuet tenia, al segle XIX, al veïnat de Rials 
del Far, tres edificis, però no s’hi han pogut identificar. 
 
Els Massuet es vengueren la propietat a n’en Gustengas, que fou 
qui, el 1964. comprà la propietat per començar la Urbanització La 
Esmeralda, avui, can Massuet del Far. 
 
L’actual propietari, Josep Masó, popularment anomenat en Pepito 
la Quineta de can Pruna, viu a la masia des de l’any 1930. La 
família Masó vingué a fer de masovera de can Pruna des de 
Mosqueroles, al Montseny, i així estigueren fins que van comprar la 
masia al Sr. Gol, promotor de la urbanització Can 
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Massuet.  
 
Desconeixen l’antiguitat de l’edifici, però expliquen que quan es van 
fer obres a la teulada, van poder comprovar que aquesta era feta a 
base de canyes amb joncs i a sobre fang. 
 
En iniciar-se el procés d’urbanització dels voltants de la masia de 
can Pruna, la família Masó Calm hagué de canviar el seu modus 
vivendi. Si fins aleshores vivien de fer de pagès i del bosc, ho 
hagueren de deixar per fer altres tasques i feines a l’entorn de la 
urbanització. Expressen també que la urbanització va significar 
companyia i feina. 
 
Així, en Pepito va treballar per al Sr. Gol; a la masia hi posaren un 
restaurant, el qual estigué obert fins a l’any 1990, i avui, ja jubilat, 
encara hi viu a la casa. 
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NÚM. REF. : I.RR.69/149 
 
DENOMINACIÓ : Masia de ca l’Arenes 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat del Far, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XVII, XVIII, XIX 

i XX  Arquitectura de tradició popular 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Conjunt d’edificis aïllat, situat a sota la carena de la vessant nord 

del Corredor, per sobre la confluència dels torrents de ca l’Arenes i 
del sot del Fangar, prop de les masies de can Miloca i del Forn del 
Vidre,  rodejada de camps de conreu i bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable. 
 Qualificació: P4.- Parc Natural  
  Inventari I/IV. 6 
Protecció existent: Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. 10. 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Puig i Pla. 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt d’edificis aïllats assentats en la vessant nord del turó, el 

cos principal, de planta rectangular, està orientat a migdia i consta 
de planta baixa, pis i golfa. Es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants i a dos nivells, acabades amb una imbricació de 
teula i maó, amb el carener perpendicular a la façana. 
Al costat de llevant, adossat a la façana, hi ha un cos de planta 
baixa i pis, que es cobreix amb coberta de teula àrab a una vessant 
i que està destinat a ampliació de l’habitatge, tancant pel costat de 
llevant el pati de davant del cos central. 
A llevant d’aquest segon cos hi ha adossat un cos de planta baixa, 
que fa de pont per connectar amb la capella; aquest tercer cos es 
perllonga fora del pati tancat, amb un quart cos de planta 
rectangular, que es cobreix amb coberta de teula àrab a dues 
vessants, destinat a celler i magatzem. 
Darrere d’aquest cos i davant de la capella hi ha l’era de lloses de 
pedra, de considerables dimensions.  
El pati està tancat amb una gran portalada amb dues fulles batents 
de fusta, emmarcada amb brancals de carreus de pedra i llinda 
plana, emfasitzada per un doble ràfec recolzat en carteles de fusta i 
cobert amb teula àrab a dues vessants.  
La façana nord del cos principal està apuntalada amb tres 
contraforts; sota el carener destaca una finestra de planta corba, 
amb reixa de ferro de barrots verticals. 
En l’eix central de la façana del cos principal hi ha la portalada 
d’entrada de llinda plana, sobre la qual hi ha un balcó, 
possiblement del segle XVII. Al costat de la finestra de pedra de la 
planta golfa hi ha un desdibuixat rellotge de sol.  
De l’interior, cal destacar el distribuïdor de la planta baixa, amb 
l’escala de pedra d’accés a la planta pis. En una sala de la planta 
pis es conserva el grafit d’un paó. 
La façana del cos adossat a la façana principal, en planta baixa té 
dos amplis arcs rebaixats de pedra adovellada, recolzats en 
pilastres de pedra. 
La planta pis, originàriament, estava tancada per una galeria oberta 
de sis arcs de mig punt a plec de llibre, recolzats en pilars de pedra 
acabats amb un senzill capitell. Posteriorment es tancà i es 
tapiaren dos arcs, col·locant-hi dos balcons limitats amb baranes de 
ferro de brèndoles verticals. 
 
La capella de Sant Andreu, amb absis rodó, es cobreix amb 
coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb una senzilla 
imbricació de maó i teula.  
La façana està composada amb una portalada de brancals de 
carreus de pedra i arc rebaixat adovellat i un òcul per sobre la 
porta. 
En l’interior, l’absis es cobreix amb volta d’aresta plana amb clau de 
volta esculturada, amb forma de petxina; sobre la clau hi ha un 
àngel esculpit i, en un arc toral, hi ha pintada en negre la data 
“1792”, i al costat un cap d’àngel amb ales.  
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Davant del conjunt de la masia s’aixeca un singular cos de planta 
baixa adaptat al pendent del terreny, que es cobreix amb una única 
vessant de teula àrab. Al costat nord hi ha tres portes d’accés a 
diferents dependències de magatzem, emmarcades amb carreus 
de pedra i llinda plana; les façanes estan arrebossades.  
 
La masia, fins fa uns 200 anys, sols tenia planta baixa i pis. Fou 
aleshores quan s’aixecà el segon pis o golfes. Per això hi ha a la 
façana dos rellotges de sol, l’originari, sota la finestra de la golfa, i 
el posterior, al costat esquerre de la mateixa finestra. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge d’estiueig; Habitatge i Escola de natura del Corredor. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 

VALORACIÓ: El conjunt conserva la singular tipologia arquitectònica pels cossos 
adossats, pati tancat, capella i era, essent una fita dins el paisatge i 
un referent en l’arquitectura del municipi. Un altre valor afegit és la 
seva implantació coherent en el medi rural.  
També cal fer esment dels antics corrals de davant del conjunt, fora 
de l’àmbit de la masia, així com de l’alzina, el nesprer i  l’àlber que 
estan situats dins la propietat de ca l’Arenes i relativament a prop 
de l’edifici. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El cognom Arenes ha estat lligat al nucli del Far des de molt antic: 
 

L’any 1449 s’esmenta Miquel Arenes com a propietari del mas que 
porta el seu nom dintre de la parròquia de Sant Andreu de Bona 
Conjuncta. El document més antic trobat que fa referència a ca 
l’Arenes és l’acta de consagració de la capella, al 1525. El 1565 es 
va encarregar a Joan Baptista, de Lisboa, la confecció del retaule 
major de la capella (desaparegut després de la Guerra Civil 
Espanyola, 1936-1939 ). 
 
La primera referència documental d’aquesta masia la trobem en 
una enquesta promoguda per la Cúria diocesana de Barcelona 
entre el 28 de desembre de 1590 i el 15 de febrer de 1591. Es 
tracta d’un interrogatori de dotze preguntes sobre l’origen i 
l’administració del santuari del Corredor, des de la seva fundació 
fins al 1590, formulades pel delegat episcopal a vuit testimonis 
presumptament ben informats; l’escrit recull les respostes de cada 
testimoni a cada una de les dotze preguntes.  
 
Així, el text de la “primera interrogació”, de 1590, assenyala que 
Salvi Arenes, pagès de la parròquia de Sant Andreu del Far, mogut  
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per correctes inspiracions de caritat i bon zel, als voltants del 1530 
havia construït, amb llicència expressa del Sr. Bisbe, una capelleta  
dedicada a Nostra Senyora del Socors en la muntanya del 
Corredor, en les terres i parceries que l’Arenes tenia en comú amb 
en Bosch, un altre pagès veí de la mateixa parròquia. 
 
Un altra referència al cognom Arenas data del 8 d’agost de 1565, 
en què se signen els capítols per a la fàbrica del retaule major de 
l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, entre els síndics 
i els procuradors de dita parròquia i el pintor Joan Baptista. Entre 
els síndics hi trobem: 

 
 “... Antoni Balle, Joan Arenas, Jaume Vallmajor, 

Jaume Rosselló alias Mir del Camí, pagesos de dita 
parròchia, syndichs y procuradors de la universitat 
e singulars de la dita parròchia de Dorrius, ...” 

 
En un document, sense data, juntament a d’altres documents del 
segle XVI que hi ha al l’Arxiu Nacional de Catalunya, en el fons dels 
Marquesos de Castelldosrius, relació de masos en que es 
composen les parroquies de Dosrius y Canyamars quan totes estan 
baix domini directe de la casa de Marquès Castelldosrius .... hi 
consten Lo Mas Arenas de Canyamars i Lo Mas Arenas de 
Dosrius. Es desconeix si un d’aquests masos és el que s’està 
analitzant, però ben podria ser. 

 
En un document del 1627, Joan Arenas i Antoni Bosch van fundar 
un benefici per a la capella del Santuari del Corredor. 
 
A l’església de Sant Andreu del Far hi ha un hipogeu de pedra a la 
zona central del paviment, que data de l’any 1631, amb la 
inscripció: MONTSERRAT ANTICH ARENAS Y ELS SEUS. Així 
mateix, a la creu de terme del Far, en el pedestal de granit hi ha 
inscrit, en una cara lateral, el nom MONTSERRAT ARENAS I 
JOAN BOSCH,  i en la frontal, JHS 1726 BRC. 
 
A l’interior de la capella de la masia, en un arc toral hi ha pintada en 
color negre la data “1792”. 
 
Al cementiri de la parròquia de Sant Andreu del Far hi ha la tomba 
de la família Arenas: José Arenas y Família. Aquesta no té data 
però algunes de les de les altres famílies són de finals del segle 
XIX. 
 
A l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

En uns plànols cadastrals de 1853 hi apareix dibuixat aquest 
edifici (al plànol núm. 2 : Canyamars – Penyacans). 
 
En un libro registro de la rotulación de calles y numeración de 
casas de este distrito municipal, durante el quinquenio de 1980-
1865, en el al Veïnat de l’església del Far, núms. 5, 6 i 7,  en 
José Arenas,  com a cap de tres edificis amb un  total de 32  
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habitants. Aquests edificis eren: ca l’Arenes, can Miloca i el Forn 
del Vidre. 

 
Al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís BONET I GARÍ, editat pel 
Centre Excursionista de Catalunya l’any 1983, de la masia es diu: 
 

 “Masia situada al camí de can Bordoi al Santuari de la 
Mare de Déu del Corredor. Forma un conjunt interessant, 
amb el portal d’entrada amb el seu ràfec, el cos lateral amb  
porxada d’arcs de pedra, i la façana principal de la masia, 
que pertany al grup III i consta de tres plantes: baixos, pis i 
golfes. La planta de la casa té tres cossos més a la part 
posterior: el transversal, per a celler; al cos porxat de la 
dreta hi ha la capella i, a l’esquerra, una galeria porxada i 
unes cambres. 
La casa és del segle XVII, i no té el portal rodó, sinó una 
llinda, com correspon a aquella època. 
A l’interior, l’escala de pedra, amb la porta de pas i el 
mirador enfront de l’entrada. L’escala de pedra, del tipus de 
can Box, dóna el caràcter propi d’una casa pairal. Les 
parets interiors tenen les portes amb els marcs de pedra, 
amb algun detall de tradició gòtica. 
L’any 1627, Joan Arenas i Antoni Bosch fundaren un 
benefici per a la capella del Santuari del Corredor. 
Avui, la masia és propietat de Josep Puig Fábregues”. 
 

La propietat de ca l’Arenes fou una de les més importants del Far i, 
l’any 1929, fou adquirida als darrers descendents de la família 
Arenes per Josep Puig de Mataró. Aquest reformà una mica la 
masia i  s’hi féu un habitatge per a passar-hi els estius. 
 
La finca de ca l’Arenes tenia 40 Ha de terreny i anava des de can 
Miloca fins al Santuari del Corredor aproximadament. 
 
A principis de 1970 s’aprovà la llei de Parcs Naturals i, com a 
conseqüència, en 1976 es va fer una  primera definició del Parc 
Natural Montnegre-Corredor. Fou aleshores quan el propietari féu 
un pacte amb la Diputació de Barcelona, que li comprà una part de 
la finca sota la condició que pogués urbanitzar la zona del Sollell 
del Corredor. Problemes administratius posteriors impediren que 
aquest projecte es portés a terme. 
 
La masia de ca l’Arenes sempre ha estat habitada per masovers; 
dels del segle XX, les fonts orals informen d’en Sadurní, la família 
León i, des de l’any 1986, la família Riera Conesa, que hi anà per 
crear l’Escola de Natura del Corredor.  
 

 
 
 
 
. 
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NÚM. REF. : I.RR.70/150 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Bernat 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVII. Modificacions al segle XX. Arquitectura de tradició popular, 

amb elements cultes d’època barroca. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada  al nord de les planes de can Vallmajor, a 

ponent de la urbanització de can Massuet - El Far, entre les ruïnes 
de can Polaina i la masia de can Carreres, voltada de bosc.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14b.- Forestal. Vegetació autòctona 
  Inventari I. 36 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ:  Edifici de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis, i es cobreix 

amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabades amb una 
senzilla imbricació de maó. En la façana principal destaca un cos 
sobrealçat a la coberta, no ocupa tota la profunditat de la casa però 
que li dóna l’aspecte d’un edifici de tipus basilical. Les façanes estan 
arrebossades i pintades de color blanc; la principal està composada 
segons tres eixos, al central dels quals hi ha la portalada d’entrada, 
amb brancals de carreus i llinda de pedra granítica. La totalitat de les 
finestres tenen reixes de ferro de brèndoles verticals, quasi totes 
col·locades per fora el buit. 

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva  la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. Zona d’Expectativa Arqueològica. 

  
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius: 
 

1. En una llibreta de l’any 1779, “per pasar a fer una rebista de 
terras y Biñas de Dosrius y Cañamas”,  hi apareix Casa d’en 
Barnat, Personal Barnat. Es desconeix si aquesta casa 
correspon amb la que estem analitzant, però podria ser 
perquè en el llistat apareix una mica abans de Cosma Guinart 
del Far. 

 
2. En  un registre de retolació de carrers i numeració de cases 

durant el quinquenni 1860-1865, hi consta al Veïnat de Rials, 
on hi ha Isidro Barnet amb un edifici i 7 habitants, per sota de 
José Mora, que era el propietari de can Brunet, la masia 
veïna. 

  
 Segons informen les fonts orals, la casa, des del segle XX, és propietat 

de la família Carbonell, de Mataró, i en ella hi visqueren diversos 
masovers, que la portaven com a masia lligada a les feines del bosc i 
bestiar. 
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NÚM. REF. : I.RR.71/151 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Bosc 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat del Far, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1568. Ampliacions i transformacions, probablement durant els segles 

XVIII i XX. Arquitectura de tradició popular, amb elements cultes del 
renaixement. 

AUTOR:  
 
PROMOTOR : Família Bosch 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Conjunt aïllat, situat a la pista que va del coll de can Bordoi, passant 

per l’església de Sant Andreu del Far, al Santuari del Corredor, al sud 
del turó de Bell-lloc i al nord del Coll de l’Argila,  rodejada de camps 
de conreu i bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable. 
 Qualificació: Pla Especial  
  Inventari I. 2  
      Protecció existent: Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius (9) 
  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt d’aspecte senyorial constituït per quatre edificacions aïllades 
i distribuïdes a ambdós costats de la carretera del Corredor. La del 
costat de migdia està formada per tres cossos, el central i principal de 
planta rectangular i de grans proporcions, el del costat de llevant, de 
planta baixa i pis, unit al central per una galeria coberta, i el de 
ponent de planta baixa i pis. Al nord, a l’altre costat del camí, hi ha un 
cos de planta rectangular de planta baixa i pis.  

 
El cos principal és de planta quadrangular, consta de planta baixa i 
dues plantes pis, i es cobreix amb coberta de teula àrab a quatre 
vessants, acabades en un ràfec de força volada que recolza sobre 
una cornisa motllurada. La façana de ponent està reforçada per dos 
contraforts de l’alçada de dues plantes. En el gran portal format pels 
dos muntats i per una llinda de pedra granítica, de 2,70 X1,12 m, hi 
ha la data “1568 Jesús - Maria”. Les finestres, amb dimensions 
jerarquitzades en funció de la importància de cada planta, són 
rectangulars o quadrangulars, estan emmarcades amb brancals de 
carreus i llindes planes de pedra, treballats amb una fina motllura a 
l’intradós; els ampits són també motllurats. En la façana de migdia les 
finestres de la planta pis estan protegides per una treballada reixa de 
ferro forjat.  
De l’interior destaca l’ampli rebedor de l’entrada, on hi ha l’escala de 
pujada a la planta pis, amb barana de tancament i volta de pedra, 
recolzada en dues pilastres, també de pedra. La cuina encara 
conserva alguns dels elements originals, amb la llar de foc que ocupa 
tota l’amplada de la paret. En la planta pis, els portals d’accés a les 
estances estan construïts amb carreus i llinda plana, i hi destaca la 
llar de foc de la sala. 
El cos del costat de llevant es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana; una de les 
vessants incorpora la coberta de la galeria d’unió amb el cos 
principal; aquesta galeria, oberta a migdia, està protegida per una 
treballada barana de fusta tornejada, recolzada en un arc rebaixat 
adovellat. Aquest cos i el principal conformen un petit pati tancat en el 
que hi destaca un brocal de pou. 
El cos del costat de ponent es cobreix amb coberta de teula àrab a 
dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana i acabades amb 
una imbricació de teula i totxo. Els buits de la façana nord estan 
emmarcats amb carreus de pedra i llinda plana; cal destacar l’escala 
de pedra que pujava a l’antiga pallissa a través d’un portal de 
brancals de carreus i arc de mig punt adovellat. 
El cos aïllat del costat nord, de planta baixa i pis, es cobreix amb 
coberta de teula àrab a una vessant. 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
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VALORACIÓ: El conjunt conserva l’ús per al qual va ser construït; també destaca la 

singular tipologia arquitectònica dins el conjunt de l’arquitectura rural 
del Maresme, atès que can Bosc és un exemple molt característic, 
tant per les seves dimensions com per les acurades solucions 
constructives, emparentades amb la noble arquitectura renaixentista 
del segle XVI. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent en 
el medi rural; es  tracta d’una important fita arquitectònica dins el 
territori. Cal fer esment tant del safareig com de la font que hi ha en 
un dels camps del costat de la masia, que també cal protegir. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. Restauració del conjunt de les edificacions, tot 

conservant-ne la fesomia i distribució originals.  
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documental d’aquesta masia la trobem en una 

enquesta promoguda per la Cúria diocesana de Barcelona entre el 28 
de desembre de 1590 i el 15 de febrer de 1591. Es tracta d’un 
interrogatori de dotze preguntes sobre l’origen i l’administració del 
santuari del Corredor, des de la seva fundació fins al 1590, 
formulades pel delegat episcopal a vuit testimonis presumptament 
ben informats; l’escrit recull les respostes de cada testimoni a cada 
una de les dotze preguntes.  
 
Així, el text de la “primera interrogació”, de 1590, assenyala que Salvi 
Arenes, pagès de la parròquia de Sant Andreu del Far, mogut per 
correctes inspiracions de caritat i bon zel, als voltants del 1530 havia 
construït, amb llicència expressa del Sr. Bisbe, una capelleta 
dedicada a Nostra Senyora del Socors en la muntanya del Corredor, 
en les terres i parceries que l’Arenes tenia en comú amb en Bosc, un 
altre pagès veí de la mateixa parròquia.  
 
Per tant, el cognom Bosc el trobem citat a partir de 1530, tot i que hi 
ha documentació que parla que el llinatge dels Bosc del Far data del 
segle XIII i que es troba registrat, posteriorment, els anys 1497, 1515 
i 1553. 
 
Una nova referència a la família Bosc la trobem al cementiri de 
l’església de Sant Andreu del Far, en la sepultura de Pere Bosc (mort 
el 8 de desembre de 1578). Al costat dels nínxols i perpendicular a la 
façana sud de l’església, hi ha un altar de pedra, orientat a ponent, 
protegit per una barbacana a dues aigües, feta amb bigues de fusta i 
teula àrab i amb una senzilla imbricació de teula. Sobre l’altar de 
pedra hi ha una creu de ferro forjat amb un roser que s’hi enfila fins a 
dalt; al centre de la creu, una corona d’espines, també de ferro forjat. 
La paret de darrere de la creu està emmarcada per un esgrafiat a 
base d’un dibuix geomètric de fons blanc i incisions en color ocre 
terrós; al fons també hi ha estels. S’hi representa Déu en sa Majestat 
amb un colom volant al seu costat i, més avall, dos àngels porten una 
rosa i una llàntia respectivament. El frontal de l’altar té alguns relleus i 
inscripcions: a l’esquerra, la inscripció OBIT DEL SENYOR EN PERE 
BOSCH; al centre, emmarcada en un escut, la inscripció JHS; a la 
dreta, la inscripció WY A 8 : DE DESEMBRE 1578. A la part dreta del  
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peu de l’altar hi ha, en relleu, una creu de braços patents i iguals, 
com la de la clau de volta de l’interior de l’església. Al costat 
esquerre, la inscripció XPS (Crist en grec). 
 
Aquest altar i les pedres que el conformen, segurament van ésser 
traslladats del seu lloc original, que potser era a l’interior de 
l’església, a l’actual cementiri. És un testimoni de la importància que 
devia tenir la família Bosc del Far. 
 
Una nova referència a la família Bosc la trobem l’any 1627, en què 
Joan Arenas i Antoni Bosch van fundar un benefici per a la capella 
del Santuari del Corredor. 
 
Es desconeix en quin moment la masia de can Bosc va passar a 
pertànyer als comtes de Bell-lloc. De fet, en  un registre de retolació 
de carrers i numeració de cases durant el quinquenni 1860-1865, que 
es troba a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, hi consta al Veïnat de 
l’església del Far, núm. 3, en Joaquim Betlloch, com a cap de dos 
edificis amb 15 habitants. En el Veïnat de Rials (Alfar), núm. 4, 
apareix novament Joaquim Betlloch com a cap d’un edifici amb 9 
habitants.  
 
Se sap que el segon comte de Bell-lloc, Arnau de Mercader i de Zufía 
(1852-1932), que era meteoròleg, manà construir, al turonet situat 
davant de la masia de can Bosc, un observatori i una casa de fusta 
desmuntable, coneguda com la “Villa Lina” o “Torre Bell-lloc”, 
destinada a pavelló de caça (1899), avui desapareguda, atès que fou 
cremada durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).  
 
Arnau era fill de Joaquim de Mercader i de Bell-lloc (1824-1904), 
arqueòleg i quadrinét de Ramon de Bell-lloc i de Macip, i el 1871 
rehabilità el títol de comte de Bell-lloc. 
 
Arnau de Mercader fou diputat provincial i president de la Junta de 
Museus de Barcelona entre 1924 i 1930, i durant la seva gestió, la 
Junta va adquirir les pintures romàniques de les esglésies catalanes 
del nord del Principat, que actualment són al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Es va caracteritzar per l’interès en els temes culturals. Les 
seves inquietuds se centraven, sobretot, en els aspectes literaris, 
més que no pas en l’arqueologia o la zoologia, com el seu pare. Va 
presidir els primers Jocs Florals del Centre Catalanista l’Avenç de 
Cornellà de Llobregat, el 1908, presidència que es va repetir en anys 
posteriors. 
 
Es va casar amb la italiana Paulina Pozzali i Crotti, escriptora, que 
escrivia opuscles moralitzants amb títols com Mujer (1921) o Crimen 
Social (1924), que eren paradigma de la moral i del bon gust. 
 
D’altra banda, Arnau de Mercader va formar part, el 1930, del darrer 
Ajuntament de Cornellà de l’època monàrquica, atès que era un dels 
majors contribuents del municipi, ja que a Cornellà hi tenien  
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establerta la seva residència habitual, concretament en el Palau de 
can Mercader. 
 
Arnau de Mercader va morir l’any 1932 sense fills, i la finca de can 
Bosc, juntament amb la veïna de les Parcerisses, va passar a la seva 
muller, Paulina Pozzali, que va morir l’any 1953. El seu patrimoni va 
passar a una fundació cultural privada adscrita al Bisbat de 
Barcelona, anomenada “Fundació Bell-lloch-Pozzali”, que va tenir 
com a president perpetu el confessor de la comtessa, el pare Bonet, i 
que tenia la seva seu al Palau Episcopal de Barcelona. 
 
Al cementiri que es troba al costat de l’església de Sant Andreu del 
Far, al terra, davant de l’altar i de les fileres de nínxols, hi ha la 
sepultura amb làpida del segon comte de Bell-lloc, amb la inscripció 
ARNALDO DE MERCADER DE ZUFÍA I SU ESPOSA LINA POZZALI 
CROTTI, CONDES DE BELLOCH, RIP, amb els escuts de les 
famílies corresponents entrellaçats. 
 
El fet d’estar enterrats al cementiri del Far ens informa de la 
importància que, possiblement, devia tenir aquesta propietat de can 
Bosc per a ells.  
 
Pel que fa a la bibliografia consultada, al llibre Les Masies del 
Maresme, de Lluís BONET I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de 
Catalunya l’any 1983, de la masia es diu: 
 

“Aquesta és una de les més importants masies de l’estudi 
que realitzem, per la seva arquitectura i la seva situació. 
A l’estudi gràfic arquitectònic, i amb les fotografies, és fàcil de 
comprovar el seu caràcter. 
L’estat actual fa témer que pugui arribar a un desenllaç fatal. 
Esperem que les persones que vetllen per la conservació 
dels edificis històrics i artístics sentiran el deure que tenim de 
fer-los passar a bones mans, i que es vagin dignificant, tal 
com desitjaven els qui els feren edificar. 
Per les seves característiques, és classificada com a casa 
pairal, amb teulades a quatre vessants, del grup VI. 

 
Està situada a la serra del Corredor, en uns plans agradables, 
voltada de boscos i prop de la carretera que va d’Argentona a 
Llinars del Vallès. 
La seva situació a la carena de la serra la fa agradable i li 
permet d’arribar amb facilitat als pobles de la rodalia. 
El conjunt dels edificis formen una masia capaç de disposar de 
molts elements materials per als conreus de tota mena, ja que 
la zona muntanyenca li permet d’obtenir rendiments de la terra i 
per a la cria d’animals. 
El portal forà està situat sobre el camí que segueix la carena i 
que passa pel Castell Vell de Llinars, can Guinart, el Far fins al 
Corredor, un santuari de la mare de Déu digne de ser visitat. 
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Un gran portal, format pels dos muntants i per una llinda de 
pedra granítica (que fa 2,70 x 1,12 m, i porta gravada la data 
1565 i Jesús-Maria), ens obre l’entrada al pati de la casa. Una 
part d’aquest pati està coberta per una volta de pedra, que 
forma també una galeria coberta amb pas per la primera planta. 

 
El pati queda tancat per tres façanes: la de l’entrada a mà dreta 
és la façana principal de la casa, i la de l’esquerra va a les 
dependències de treball. El paviment enllosat li dóna caràcter i 
l’acompanya, amb el pou de la cisterna i el cavalcador al costat 
del portal de la casa. 

 
Tots els elements de les façanes són de pedra treballada en 
carreus de bona mida, al costat del gran dovellatge del portal 
rodó de 17 dovelles, com també així són tractats els angles de 
les façanes i l’entorn de les vuit finestres de la magnífica 
arquitectura del segle XVI. 
Les tres finestres del pis, damunt de la gran llinda tenen una 
cornisa de pedra, d’acord amb el motlluratge de les finestres. 
A les tres façanes que no tenen edificats cossos de treball, 
ressalten les finestres i portes, seguint el mateix aspecte més 
simplificat. 
És interessant la façana lateral sobre els camps, que comporta 
quatre plantes, amb els tres contraforts de reforç desgruixats, 
en escala de pedra, com tota la resta de la façana. 
L’edificació dels cossos de treball és important. Fan, en 
superfície: la casa, 176 m2 i dos edificis auxiliars, 175 + 456 
m2; en total, 807 m2 en planta. 
Els interiors de la casa corresponen a les dependències de 
com es fa la vida. L’entrada té 13 m de llarg i 5,20 m d’ample, i 
hi ha les entrades a les dependències de treball. L’escala dels 
pisos és al fons. 
La pedra, treballada amb solucions arquitectòniques, es 
desenrotlla amb la volta i els gran motllurats de les pilastres i 
l’espiell corresponent. Així mateix, totes les portes i finestres 
(festejadors i altres elements) eren degudament resoltes. 
També és digne del conjunt la disposició de la cuina, amb la 
gran llar de foc, així com l’escó-taula. 
La fusteria de la casa és d’acord amb tota l’obra i aguanta el 
pas del temps, tal com convé. 
És digne de conèixer el tinell situat al damunt la barana de 
fusta abalaustrada, que és una peça que sols es troba  a can 
Cabanyes i una repetició a can Catà de la Vall, a Sant Andreu 
de Llavaneres. Actualment, el guarda el Museu de Mataró. 
La teulada està ben realitzada, sense tenir cap solució 
estructural especial; tot està resolt com s’ha indicat en l’estudi 
corresponent. 
Els comtes de Bell-lloc deixaren la propietat a l’Església, i d’ella 
depèn la conservació i estima d’aquesta masia-casa pairal com 
a cas únic i especial exemplar.” 
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El 21 d’octubre de 1977, mitjançant escriptura de compra-venda, la 
“Fundació Belloch-Pozzali” atorgà a favor de la Diputació de 
Barcelona la finca de can Bosc, amb una superfície total d’1.658.214 
m2, i està formada per terres de regadiu, de secà, de vinya i de bosc. 
 
La finca es dedica a l’explotació agrícola i ramadera. Des de l’any 
1914 en són masovers la família Coderch i Filbà. Primer, en Guillem 
Coderch i la seva esposa Pepeta Filbà, amb els seus fills Peret, 
Rafel, Josep M. i Conxa. Després, en Rafel Coderch, que és qui avui 
es fa càrrec de l’activitat agrícola i ramadera de la masia. 
 
Can Bosc és un exemple molt característic de l’arquitectura rural i 
culta alhora, i és possible que fos objecte de transformacions 
posteriors, però el seu aspecte senyorial ha arribat fins als nostres 
dies. 
 
Consultat l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius, s’ha trobat 
que la Diputació de Barcelona va demanar llicència d’obres per a la 
desviació del traçat de la pista que passava per davant de la masia  
(segons expedient 8/94), així com una sol·licitud per a la 
reconstrucció general de la teulada i reparació d’esquerdes (segons 
expedient 31/95). 
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 Fonts orals: 
 Coderch Filbà, Rafel 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola  
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NÚM. REF. : I.RR.72/152 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Brunet 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVI- XVII. Modificacions al segle XX.  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada  al nord de les planes de can Vallmajor, a 

la vesant nord-oest del turó del Gat Salvatge i de la urbanització de 
can Massuet del Far, voltada de bosc.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 37 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Maximiliano Ruiz Pua 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ Edifici de planta rectangular, amb la façana principal orientada a 

llevant. Consta de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a 
dues vessants acabades en una imbricació de teula, amb el 
carener perpendicular a la façana principal. Al costat nord hi ha un 
cos afegit de planta baixa, que es cobreix seguint la vessant nord. 
Al costat sud hi ha adossat un petit cos de planta baixa alineat a la 
façana, amb coberta de teula àrab d’un únic pendent. 
Les façanes estan arrebossades i pintades de blanc. El cos central 
de la façana principal està composat segons dos eixos verticals: en 
el del costat sud hi ha la portalada d’entrada, d’arc de mig punt de 
pedra granítica adovellada. Les dues finestres de la planta pis 
tenen brancals, llinda plana i ampit de secció triangular de granit;  
entre elles hi ha un rellotge de sol de perímetre quadrat, amb 
dibuixos de raïm a les cantonades, i un cercle inscrit que conté la 
llegenda C’AN BRUNET, uns raigs solars i un gall sobre l’agulla o 
gnòmon. 
La resta dels buits de les finestres estan emmarcats amb brancals i 
llindes de pedra granítica. En el centre de la façana hi ha un mur de 
paredat a manera de contrafort.  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes edificacions. Un altre 
valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en  un registre de retolació de 
carrers i numeració de cases durant el quinquenni 1860-1865, on, 
en el Veïnat de Rials, hi apareix José Mora, amb un edifici i 7 
habitants.  
 
Segons informen les fonts orals, els propietaris de la masia de can 
Brunet foren durant molts anys la família Mora de Vilamajor. 
Desprès passà a ésser propietat d’en Viader, de Cardedeu, fins 
que l’any 1985 la comprà l’actual propietari. 
 
Els darrers masovers de la masia foren la família Lloret. Aquests 
tenien màquina de batre i anaven amb ella per treballar en diverses 
cases i masies del poble.  
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
Fonts orals: Guinart Porta, Josep (1944) 

Masó Rosell, Josep (1926) 
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NÚM. REF. : I.RR.73/153 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Carreres 
Altres denominacions: Masia de Carreres; En Pep o la Pepa de Carreres 
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement, durant el segle XVIII-XIX. Modificacions a finals del  segle 

XX (1997). Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR: Manel Salicrú i Puig (aparellador). Restauració de 1997 
 
PROMOTOR : Josep Guinart Porta (Restauració 1997) 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada sobre les planes de can Vallmajor, a 

ponent de la urbanització de can Massuet-El Far, per sota el turó 
de Sant Joan, a prop de la masia de can Bernat, voltada de bosc.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
  Inventari I. 35 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Guinart Porta i esposa 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici de planta rectangular, reedificat. Consta de planta baixa i pis, 

i es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabades 
amb una imbricació de teula, amb el carener paral·lel a la façana. 
Al costat de llevant sobresurt un cos de planta baixa i pis, a manera 
de galeria volada, que es tanca amb finestres apaïsades. Les 
portalades i finestres tenen brancals de pedra granítica i llinda de 
fusta. Façanes arrebossades i pintades de color blanc, amb carreus 
vistos a les cantonades 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Restaurant i habitatge 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions, per bé que en la reforma i ampliació recents s’hi han 
incorporat els brancals i llindes de les obertures. Un altre valor 
afegit és la seva implantació coherent en el medi rural, com també 
són importants els arbres de davant la masia. 

   Zona d’Expectativa Arqueològica. 
  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         

La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en  un registre de retolació de 
carrers i numeració de cases durant el quinquenni 1860-1865, on 
consta, al Veïnat de Rials (Alfar), en Lorenzo Ginestà com a cap 
d’un edifici amb 10 habitants. 
 
Pels materials emprats i la tipologia de la construcció es tracta, 
segurament, d’una masia que es devia edificar a finals dels segle 
XVIII o principis del XIX. 
 
Segons les fonts orals, durant el segle XX la masia de can Carreres  
va ser propietat d’una néta d’en Llorenç Ginestà, que es va casar 
amb un fill de can Pau de Mateu, de cognom Pujol. Una filla 
d’aquests, la Pepa Pujol Ginestà, casada amb en Pep Cot Gibert 
(germà d’en Martí de can Valls), va heretar la casa. En Pep de 
Carreres, com era anomenat, era un llenyataire de renom, un home 
de bosc, molt popular a les rodalies. Eren coneguts, també, perquè 
els hereus sempre eren dones. 
  
Crida l’atenció que la gent del Far quan parlen dels membres 
d’aquesta masia ho fan ometent el “can”, o sigui, en Pep o la Pepa 
de Carreres. 
 
L’any 1997, la masia fou adquirida per en Josep Guinart i la seva 
esposa, que la van comprar a la filla d’en Pep de Carreres, la Pepa 
Cot Pujol. Els nous propietaris, els Guinart, van fer-hi obres, segons  
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expedient núm. 114/1997 i llicència concedida per la Comissió de 
Govern de data 2.11.1997. Les obres van consistir en la substitució  
total dels forjats i de la teulada de la masia, que estaven en mal 
estat de conservació i parcialment en ruïnes. Al mateix temps, es 
van suprimir dos coberts exteriors, antigues corts totalment 
degradades i es va fer una nova escala d’accés a la planta pis. Els 
treballs van conservar la imatge i la volumetria tradicional de la 
masia, tot i que van implicar una lleugera modificació de teulades a 
la banda de llevant.  
 
Una part de la masia va ser destinada a habitatge d’un fill dels 
propietaris, en Carles Guinart Romera i, l’altra part, va ser 
destinada a restaurant, segons llicència d’obertura  concedida per 
la Comissió de Govern en data 22 d’octubre de 2003, a nom de 
José Sigüenza, expedient 1/2002. 
  

 Tot i haver estat molt restaurada, a l’interior del restaurant es 
conserva la portalada per anar a la cuina, així com l’antiga 
distribució. 

 
 Cal destacar l’indret on està ubicada la masia, un lloc estratègic 

amb una vista espectacular, des d’on es pot veure, en un dia clar, 
Montserrat, Collserola, La Mola, el Montseny, Cèllecs, Burriach, el 
Montalt, el Tibidabo i part del Vallès Oriental i Occidental. Tant és 
així que l’il·lustre Esteve Albert, fill de Dosrius, el 25 d’abril de 1990, 
en una visita que el Conseller de Cultura Joan Guitart va fer al 
municipi de Dosrius, el va portar a can Carreres perquè hi pogués 
contemplar la panoràmica, així com els arbres que es troben 
davant la masia.  

 
 Per darrere la masia hi passa el camí Ral que va de Dosrius al 

Castell, i d’aquí al Far.  
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius.  
 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius C-1274 AN 25 

(expedient d’obres 114/1997, i expedient d’activitats classificades 
1/2002). 

   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts orals: 
 
   Cot Vila, Teresa (1940) 
   Guinat Porta, Josep (1944) 
   Masó Boix, Antoni (1952) 
   Masó Rosell, Josep (1926) 
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NÚM. REF. : I.RR.74/154 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la Casanova 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far, s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Les restes arquitectòniques pertanyen a un edifici que podria haver 

estat construït o reformat al segle XVIII. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Ruïnes situades a la vessant nord-oest del turó del Gat Salvatge i 

de la urbanització Can Massuet del Far, a sobre les planes de can 
Vallmajor i a prop de la masia de can Brunet i de les edificacions 
aïllades de Can Massuet. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
                Qualificació:             14b. Forestal. Vegetació autòctona 
  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Daniel Brustenga  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici en ruïnes, queden dempeus part de les parets de paredat de 

la planta baixa, com també algunes finestres i portals. Una d’elles 
conserva els carreus ben escairats que en conformen els brancals, 
amb un arc pla de maons col·locats a sardinell. A la planta baixa 
s’observa una obertura en arc rebaixat, fet també amb maons 
disposats a plec de llibre.  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes d’una masia. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïnes 
 
VALORACIÓ: Es tracta d’unes ruïnes d’una antiga masia. Tot i això, amb un 

acurat projecte de rehabilitació es pot recuperar la volumetria 
d’aquesta tipologia d’edificacions. Un valor afegit és la seva 
implantació coherent en el medi rural. 

  Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         
 Segons les fonts orals, la masia està en ruïnes des de fa uns 

trenta-cinc anys. 
 
 Havia estat propietat de la família de can Domingo del Far, que al 

morir la van deixar a uns seus nebots que eren masovers de can 
Galzeran de Canyamars. Posteriorment ho va comprar en Massuet 
i després, sembla que a finals dels anys 60 del segle XX, en 
Brustenga. 

 
 Els darrers masovers que hi van viure van ser els Oliveros de la 

ferreria que antigament hi havia al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 
de Dosrius. En marxar els Oliveros del poble, els pares van anar de 
masovers a can Brunet del Far i la filla de masovera a la Casanova 
del Far. 

  
   
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
 Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 
 

  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 
Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 Fonts orals: 
 
 Guinart Porta, Josep (1944). 
 Masó Rosell, Josep (1926).          

   Pinós Anglada, M. Àngels (1934) 
Riera Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador Escola de Natura del 
Corredor. 
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NÚM. REF. : I.RR.75/155 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Farrerons 
Altres denominacions:  
 
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat del Far, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XX. 
 Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la part nord de can Bosc i del Cau dels 

Toixons, a la riba dreta del torrent de la Mora, rodejada de camps 
de conreu i bosc.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P3a-Parc Forestal  
  Inventari I.37 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Martí Pujol Bachs 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre - Corredor 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat de planta rectangular i orientat a migdia. Consta de 

planta baixa, pis i golfa, amb coberta de teula àrab a dues 
vessants, acabades amb una senzilla imbricació i amb el carener 
perpendicular a la façana.  
Les façanes estan arrebossades i pintades de color ocre clar 
descolorit, la principal composada segons tres eixos. Els buits són 
de proporció vertical, emmarcats amb brancals de carreus de pedra 
i llinda plana; la finestra del costat oest té arc conopial, les finestres 
de la planta baixa estan protegides amb reixa de ferro de barrots 
verticals, i la del costat de ponent és de planta corba. En l’eix 
central hi ha la portada d’entrada, amb brancals de carreus de 
pedra granítica i arc rebaixat adovellat. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Masia per a turisme rural  
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural. Cal fer esment de l’alzina del costat de l’edifici, 
que va ésser declarada arbre monumental de Catalunya. 
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure en el catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La finestra gòtica de tipus conopial, pròpia del segle XVI, decorada 

amb diversos arcs esculpits i amb la primera pedra dels brancals 
també esculpida amb flors, informa de l’antiguitat de l’edifici, tot i 
que la masia, com altres del nucli del Far, no apareix en la 
documentació que hi ha a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius fins 
al segle XIX; això segurament és degut a la seva ubicació en el 
territori, ja que fins a una determinada data varen pertànyer a la 
jurisdicció del Castell de Llinars del Vallès i no a la del de Dosrius. 
 
Així, les fonts orals expliquen que del Far es deia: Al Far morts i 
vius a Llinars i pagament a Dosrius, és a dir, en néixer i morir es 
registraven a Llinars del Vallès,  però econòmicament havien de 
tributar a Dosrius. 

 
L’única referència històrica documentada d’aquesta masia que hi 
ha  a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, es troba en un registre 
de retolació de carrers i numeració de cases fet durant el 
quinquenni 1860-1865, on en el Veïnat de l’església del Far, núm 8, 
apareix el nom de Tomàs Farrerons, amb un edifici i set habitants. 
 
Així mateix, en el cementiri de la parròquia de Sant Andreu del Far, 
hi ha la tomba de la família Farrerons, amb una llosa que diu: 
Propiedat de Tomas Farrerons y Prat y Família – 1885. 
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La família Pujol Bachs de Llinars del Vallès comprà la masia i la 
propietat de can Farrerons abans de la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939) i fins a mitjans dels anys 1960 hi hagueren masovers; 
el darrer fou Pere Recasens. 
 
A finals del segle XX, els propietaris actuals feren una reforma de la 
masia, per tal d’adaptar-la a un ús turístic.  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)”. El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 
 
 

Fonts orals:    Guinart Porta, Josep (1944) 
Masó Rosell, Josep (1926) 
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NÚM. REF. : I.RR.76/156 
 
DENOMINACIÓ : Masia del Forn del Vidre 
 
Altres denominacions:  
 
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat del Far, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement al segle XVII. Modificacions als segles XVIII i XX. 

Arquitectura de tradició popular. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada sota la carena de la vessant nord del 

Corredor, per sobre del torrent del Sot del Fangar i prop de ca 
l’Arenes, rodejada de conreu i bosc. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P4- Parc Natural  
  Inventari I. 70 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Puig Pla 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre - Corredor 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt de dos edificis aïllats, el principal dels quals, la masia, està 

orientat a migdia i és de planta rectangular. Consta de planta baixa 
i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener 
paral·lel a la façana, acabades amb una senzilla imbricació; en 
destaca una xemeneia de secció rectangular. En la façana hi ha 
tres portalades emmarcades amb brancals de pedra i llinda plana; 
a sobre de la central, que correspon a l’entrada a l’habitatge, hi ha 
una finestra de pedra amb llinda plana, i al costat de ponent hi ha 
un desdibuixat rellotge de sol. 
Davant del cantó de llevant hi ha un cos rectangular de planta baixa 
destinat a corts, amb un contrafort a migdia i amb coberta de teula 
àrab a salt de garça, a dues vessants desnivellades. Els portals 
estan emmarcats amb brancals i arc rebaixat de totxo, i a l’exterior 
incorpora un brocal de pou i dues piques de pedra. 
 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Masia 
 Actual: Habitatge de segona residència 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquesta mena 

d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg l’edifici, les restes dels forns de vidre, els petits 

edificis que hi ha davant la casa per al bestiar, el pou i les piques 
de pedra que servien d’abeurador. 

 
DADES HISTÒRIQUES: Aquesta masia formava i forma part de la propietat de ca l’Arenes, 

una de les més importants del Far, amb una extensió de 40 Ha de 
terreny i diversos edificis. 

 
El cognom Arenes ha estat lligat al nucli del Far des de molt antic. 
Ja l’any 1449 s’esmenta Miquel Arenes com a propietari del mas 
que porta el seu nom dintre de la parròquia de Sant Andreu de 
Bona Conjuncta, i així apareix el mateix cognom lligat al Far, fins a 
l’any 1929, en què la família Arenes va haver de vendre la 
propietat. 
 
En aquest edifici, en el rellotge de sol que hi ha a la façana, hi 
consta la inscripció: 1696 – 1978 , restaurat A. Bellido. 
  
Així mateix, en la llinda de la porta principal hi ha inscrita en la 
pedra la data 1738. 
 
Respecte a la documentació escrita, a l’Arxiu històric Municipal de 
Dosrius es troba el següent: 
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En uns plànols cadastrals de 1853 hi apareix dibuixat aquest edifici, 
(al plànol núm. 2 : Canyamars – Penyacans). 
 
En un libro registro de la rotulación de calles y numeración de 
casas de este distrito municipal, durante el quinquenio de 1980-
1865, al Veïnat de l’església del Far, núms. 5, 6 i 7, en José 
Arenas, com a cap de tres edificis amb un  total de 32 habitants. 
Aquests edificis eren: ca l’Arenes, can Miloca i el Forn del Vidre. 
 
A l’oest de l’edifici, prop dels contraforts que l’aguanten, hi ha les 
restes del que podrien ser dos forns de vidre; les fonts orals 
expliquen que en el camí que va cap a can Rius hi havia un forat 
que sempre s’havia associat a un forn de vidre. 
 
Joan Giménez Blasco, en el llibre Mataró en la Catalunya del segle 
XVII, un microcosmos en moviment, parla dels forns del vidre de 
Dosrius: 
 

En iniciar l’estudi dels forns amb vinculació mataronina que treballaren 
durant el segle XVI i XVII cal remarcar, en primer lloc, que aquests no se 
circumscriviren al nucli vilatà, ni tan sols al del seu terme. Els vidriers 
mataronins explotaren òbviament els forns existents en el si de la 
població, però també usaren altres instal·lacions situades, a voltes, en 
indrets força allunyats..... 
 
Dosrius fou, segons Planell, el lloc on s’ubicà un forn que destacà per la 
qualitat de la seva producció. (Un horno existente entre Mataró y 
Dosrius, tenía fama en el siglo XVI de fabricar vidrios muy finos, 
delgados como cartulina y decorados de varios colores, de formas de 
gran elegancia y refinamiento artístico; tanto que algunas de las piezas 
en él fabricadas se han atribuido ser de procedencia adriática. Para su 
fabricación usaban tierra procedente de las mismas montañas vecinas a 
Mataró) . 
 
Les dades documentals corroboren la presència d’un centre de 
producció de vidre en aquest enclau de la Serralada Litoral. Fins i tot 
se’n manté record en la toponímia, ja que existeix una masia coneguda 
com el Forn del Vidre en el camí que va cap al Corredor. Les dades 
notarials permeten de rastrejar la presència d’un o potser diversos forns, 
d’encà de 1597. Aquest any, el vidrier Pere Roig i Masarnau –que 
posteriorment es traslladà a treballar a Mataró– tenia arrendat un forn 
situat a Dosrius. L’any 1611, Pere Benet Camps, titular de l’arrendament 
d’un forn a Dosrius, en féu subarrendament a Sebastià Roig. Si les 
dades es refereixen al mateix forn, sembla que es deuria produir una 
ràpida rotació dels qui se’n feien càrrec. L’any 1613, el vidrier Joan 
Dorda era el nou titular de l’arrendament.  En els anys vuitanta del 
mateix segle, Antoni Saurí el llogava a Joan Marquès, també vidrier de 
Mataró, com tots els anteriors. L’any 1688 el mateix Antoni Saurí  
posava el forn de vidre de Dosrius a mans de Francesc Baró, mercader 
de Mataró i ciutadà honrat de Barcelona. 
 

Joan Giménez Blasco també parla de la presència d’un dels 
components per fer  vidre en el quars que es troba en algunes 
muntanyes de Dosrius, la qual cosa acaba de corroborar la 
presència d’un forn de vidre a Dosrius en el segle XVII. 
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La masia havia estat habitada per masovers. La darrera família que 
s’hi estigué fou la família Galobardes, que vingué des de Gacerans, 
prop d’Hostalric. Joan Galobardes Puig hi arribà al 1904 i alguns 
dels seus descendents (tingué vuit fills) hi visqueren fins al 1954, 
en què abandonaren la pagesia.  
 
Actualment, l’edifici està llogat per a estiueig i en els darrers anys 
ha anat tenint diferents i petites rehabilitacions. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:   
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
GIMÉNEZ BLASCO, JOAN. Mataró en la Catalunya del segle XVII. Un 
microcosmos en moviment. Premi Iluro 2000. Caixa d’Estalvis 
Laietana 2001. 
 

  Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 
 
 

Fonts orals:    Galobardes Canaleta, Lluïsa (1931) 
Guinart Porta, Josep (1944) 
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NÚM. REF. : I.RR.77/157 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Guinart 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat del Far, 16 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI, inclosa dins els corrents gòtics i 

renaixentistes d’aquest període. Modificacions i ampliacions als 
segles XIX i XX. Arquitectura de tradició popular. 

AUTOR:  
PROMOTOR : Família Guinart. 
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a dalt d’una petita carena, a la pista que 

va de can Bordoi al Santuari del Corredor, a migdia de l’església de 
Sant Andreu del Far. Té camps de conreu davant i bosc al voltant. 
Es troba per sobre de la urbanització de can Massuet del Far, 
relativament a prop de les masies de can Farrerons i can Bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable. 
 Qualificació: P4.-Parc Natural 
      Protecció existent: Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. 23. 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Josep Guinart Porta. 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Edifici aïllat situat al costat de l’església de Sant Andreu del Far, 

orientat a migdia. El formen dos cossos: el principal, de planta 
rectangular, consta de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab 
a dues vessants acabades amb una senzilla imbricació de teula i 
amb el carener perpendicular a la façana principal. Els paraments 
estan arrebossats i pintats de color blanc. La façana principal té 
carreus de pedra granítica a les arestes i és composada segons 
tres eixos verticals; al central hi ha la portalada d’entrada, de pedra, 
amb arc de mig punt adovellat. Les finestres de la planta pis formen 
un arc conopial. A la planta pis, entre dues finestres, hi ha un 
rellotge de sol de perímetre rectangular. La finestra del costat de 
ponent de la planta baixa està protegida per una reixa de ferro. 
En el costat de ponent hi ha un cos maclat, més tardà, de planta 
baixa i pis. Té una coberta mixta: la part de davant, plana i limitada 
per una barana amb trams de balustres ceràmics pintats, i la part 
posterior, de teula àrab amb el carener paral·lel a la façana. En la 
façana de migdia de la planta pis hi ha una galeria amb tres arcs 
rebaixats i barana de balustres ceràmics pintats.   
Davant de la façana, en l’antiga era, hi ha un brocal de pou. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia. 
 Actual: Habitatge i restaurant. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva, en part, l’ús per al qual va ser construït, com 

també la tipologia arquitectònica pròpia d’aquesta mena 
d’edificacions. Un altre valor afegit és la seva implantació coherent 
en el medi rural, al tractar-se d’una important fita dins del territori. 
Cal protegir, també, l’era que hi ha darrere la masia, així com el 
brocal de pou esmentat. 

 Zona d’expectativa arqueològica. 
  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg, incloent-hi l’era i el pou. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 

l’Arxiu Nacional de Catalunya i data del 1570, concretament en un 
Capbreu de Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder 
d’Antich Cafon notari públic de Barcelona, començat el 7 de juny de 
1570,  on hi consta Benedicto Guinart  “Manso Guinart”. 

 
Pel que fa a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, trobem el cognom 
Guinart citat en: 

 
1. Una llibreta de l’any 1779 per passar a fer revista de 

terres y vinyes de Dosrius y Canyamars, on apareixen:  
“La pessa de Domingo Guinart” i “Pau Guinart per la 
Vinya” 
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2.  Les llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y 

cañamas del primer ters de 1786, i a les posteriors, fins al 
1792, també hi apareixen el noms “Cosma Guinart del 
Far, Pau Guinart i Vinya Josep Guinart.” 

 
3.  Un registre de retolació de carrers i numeració de cases 

durant el quinquenni 1860-1865, on consta al Veïnat de 
Rials (Alfar), núm. 1, en Francisco Guinart, com a cap 
d’un edifici amb un  total de 9 habitants.  

 
 
 

Quant a la bibliografia, al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís 
BONET I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 
1983, de la masia es diu: 
 
 

“Aquesta masia està situada a la parròquia de Sant Andreu 
d’Alfar, i conserva la façana gòtica del segle XV, amb les 
primeres obres d’aquest estil, en tots els  elements, fins i tot 
el rellotge de sol esgrafiat, més modern. A la seva esquerra 
perdut el sentit general de l’època. És interessant el banc-
escó de la cuina, que conserva els elements per menjar-hi 
des de les dues bandes. 
S’hi guarden documents de l’any 1131” 

 
   
 Segons manifesta l’actual propietari, Josep Guinart Porta, la família 

disposa de documentació que data de mitjan segle XIII, que parla 
d’en Domingo Guinart, que era l’hereu i que tenia un germà que va 
estudiar per capellà i va regentar la parròquia de Sant Andreu del 
Far. 

 
 Això ho podria corroborar el fet que, segons les paperetes de 

Mossèn Joseph Mas, mossèn Berenguer Guinart va prendre 
possessió el 1306 de l’església de Sant Andreu del Far, situada al 
costat de la masia, i el bisbe la va fer independent de la de Llinars, 
però li va assignar algunes obligacions respecte a la mateixa. De 
tota manera, després tornà a ésser sufragània de Santa Maria de 
Llinars.  

 
Si tenim en compte les característiques constructives i estilístiques 
de la masia (façana amb carreus de pedra granítica a la cantonada, 
portalada d’entrada de pedra amb arc de mig punt adovellat i 
finestres de la planta pis amb arc conopial) i el que manifesta el 
propietari,  s’ha de considerar can Guinart com un edifici  del segle 
XVI, tot i que el seu origen és molt més antic i l’edificació actual 
devia construir-se sobre una casa de pagès. Això justificaria 
l’existència de documentació del segle XIII. 
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El cos afegit de l’esquerra, amb galeria porxada, segons el 
propietari es va construir a finals del segle XIX, tot i que no ho sap 
amb certesa. 
  
Segons informa Josep Guinart, fa uns trenta anys que van fer unes 
obres de reforma a la masia, consistents en arranjar la teulada, les 
bigues i algunes parets.  
 
A mitjans de la dècada de 1980, aproximadament, es van fer unes 
obres d’ampliació a la cuina, construint-se l’annex que es troba a 
mà dreta de la masia. 
 
Des de fa uns trenta-set anys que la masia es dedica a l’activitat de  
restaurant durant els caps de setmana i entre setmana el seu 
propietari, junt amb el seus dos fills, Carles i Xavier, es dediquen a 
netejar el bosc i conrear els camps. Per aquest motiu, la masia 
conserva l’ús per al qual va ser construïda, havent-lo ampliat, 
també, a l’activitat de restaurant. 
 
És de les poques masies del municipi que és coneguda amb el 
mateix cognom que porta la família propietària, atès que la 
propietat  ha anat passant de pares a fills (a l’hereu) des del segle 
XIII fins a avui. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

NÚM. REF. : I.RR78/158 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la masia de can Gregori 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Ruïnes situades a la vessant de ponent de les Planes de can 

Vallmajor, a ponent de la urbanització de can Massuet-El Far, en la 
vessant obaga de la riera de Rials, que transcorre paral·lela a la 
carretera que des de Dosrius va a Llinars del Vallès; és voltada de 
bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació:  14b Forestal. Vegetació autòctona 
  Inventari II. 11 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat:   
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR78/158-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

DESCRIPCIÓ : Edifici en ruïnes, del qual només queden dempeus part de les 
parets perimetrals de paredat comú. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïna 
 

VALORACIÓ: Es tracta de les ruïnes d’una antiga masia, però amb un acurat 
projecte de rehabilitació pot recuperar la volumetria d’aquesta 
tipologia d’edificacions. Un valor afegit és la seva implantació 
coherent en el medi rural.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:        Aquest edifici, una casa senzilla i petita, en el segle XIX pertanyia al 

Veïnat de Rials (Alfar). Com que es desconeix qui n’era el propietari 
en aquells moments no és possible identificar l’edifici en el Registre 
de retolació de carrers i numeració de cases del quinquenni 1860-
1865, que és a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 
 
Les fonts orals informen que aquesta casa fou dels Gregori fins a 
finals dels anys 1950, en què vengueren la propietat a uns capellans i 
varen anar a viure a Mataró. Expliquen també que en Gregori havia 
estat membre col·laborador del Comitè de Salut Pública que es 
constituí a Dosrius durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) i 
que havia fet perseguir a algun propietari important del Far, que 
s’hagué d’amagar durant tota la guerra. 
 
Cap al 1985, en aquesta casa s’hi estigué d’amagat el famós 
delinqüent el Vaquilla i, posteriorment, també hi visqueren uns 
okupes, cosa que es pot comprovar per les pintades que encara 
resten a les parets interiors de l’edifici. 
 
Des de fa almenys 15 anys la casa està deshabitada i l’estat de ruïna 
avança inexorablement. 

   
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 
 
 

Fonts orals:    Guinart Porta, Josep (1944) 
Masó Rosell, Josep (1926) 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.79/159-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

NÚM. REF. : I.RR.79/159 
 
DENOMINACIÓ : Masia de can Miloca 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat del Far, s/núm.  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVIII. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada a la vessant nord de la serra del 

Corredor, a la pista que va de l’església de Sant Andreu del Far al 
Santuari del Corredor, rodejada de camps de conreu i bosc. S’hi 
arriba per un camí que surt a mà esquerre entre les masies de can 
Bosc i ca l’Arenes.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: P4.- Parc Natural 
 Qualificació: Inventari I. 3 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Diputació de Barcelona. 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.79/159-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
 
DESCRIPCIÓ : Casa unifamiliar aïllada, de planta rectangular, adaptada al terreny 

en pendent i orientada a migdia. Al costat nord hi ha adossat un 
reduït cos de planta baixa. Consta de planta baixa i pis, amb 
coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener 
perpendicular a la façana, acabades amb una senzilla imbricació. 
La portalada i una finestra de la façana principal tenen brancals 
carreuats i llinda plana. Les façanes són de paredat vist. 
 

 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Masia 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva l’ús per al qual va ser construït, com també la 

tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes d’edificacions. Un altre 
valor afegit és la seva implantació coherent en el medi rural, així 
com el safareig que està al costat de la casa.  

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:         
 

Pels materials emprats i la tipologia de la construcció es tracta 
d’una masia que possiblement es va edificar a finals dels segle 
XVIII. 

 
La primera referència documentada d’aquesta masia la trobem a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, en un registre de retolació de 
carrers i numeració de cases durant el quinquenni 1860-1865, on hi 
consta, al Veïnat de l’església del Far, núm. 3, en G. de Miquel 
Miloca, nom amb el qual és coneguda la masia, com a cap d’un 
edifici amb 6 habitants. 
 
Aquesta petita masia havia format part de la propietat de ca 
l’Arenes, que fou adquirida als voltants de l’any 1929 per Josep 
Puig Fàbregues, de Mataró. 
 
Fins a principis de la dècada de 1970 hi va estar de masover en 
Mariano León Ayuso, conegut popularment com “el Piñonero”, ja 
que la seva principal activitat era la collita de pinyes, com també el 
conreu de la terra i el bestiar. Posteriorment i durant onze anys (fins 
al 1982) en Mariano León va ser el masover de la masia de ca 
l’Arenes del Far. Durant tots aquests anys la masia de can Miloca 
estava deshabitada i abandonada, havent-se enderrocat alguna de 
les parets de la casa. 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.79/159-3- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
A mitjans o finals dels anys 70, la masia fou adquirida per la 
Diputació de Barcelona, estant inclosa dins el Pla Especial 
Montnegre-Corredor, gestionat per la mateixa Diputació. 
 
Actualment i des d’aproximadament l’any 1982, hi viuen com a 
masovers la família d’en Marcel Casamitjana, que segons 
expliquen i han sentit dir, la masia té uns 200 anys d’antiguitat. 
 
Aquesta família ha fet algunes obres a la casa per tal que tingui 
unes millors condicions d’ habitabilitat, com són: refer la teulada, 
arranjar la paret caiguda, reformes interiors, instal·lació de 
calefacció de llenya, etc. 

 
 En Marcel Casamitjana es dedica al conreu de les terres que 

envolten la masia, així com a la neteja del bosc i a tasques 
d’informació del Parc Natural. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius.  
   
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 
 
SALVADÓ DURAN, Frederic: Guia monogràfica versificada del 
Corredor. 1980. 

 
 
 Fonts orals: 
 
 Casamitjana, Marcel (actual masover). 

Riera i Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador de l’Escola de 
Natura del Corredor. 

 



 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR80/160-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

NÚM. REF. : I.RR80/160 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes de la masia de can Polaina 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far s/núm. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Ruïnes situades a l’inici de la vessant nord de les Planes de can 

Vallmajor, a la riba esquerra de la riera de Rials, a l’oest de la 
urbanització de can Massuet - El Far i al costat de la masia de can 
Bernat, envoltades de camps de conreu i bosc. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació:  14b. Forestal. Vegetació autòctona 
  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Miguel Àngel Cobes Azorín  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR80/160-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
DESCRIPCIÓ : Edifici en ruïnes, del qual només queden dempeus part de les 

parets perimetrals de paredat comú. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Ruïnes  
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Ruïna 
 

VALORACIÓ: Es tracta de les ruïnes d’una antiga masia, però amb un acurat 
projecte de rehabilitació pot recuperar la volumetria d’aquesta 
tipologia d’edificacions. Un valor afegit és la seva implantació 
coherent en el medi rural.  
Zona d’Expectativa Arqueològica. 

 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:        Aquest edifici, una casa senzilla i petita, en el segle XIX pertanyia 

al Veïnat de Rials (Alfar). Com que es desconeix qui n’era el 
propietari en aquells moments no és possible identificar-lo en el 
Registre de retolació de carrers i numeració de cases del 
quinquenni 1860-1865, que és a l’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius. 
 
Fa poc temps que Can Polaina ha estat adquirida per l’actual 
propietari. Les fonts orals ens expliquen que era propietat de la 
família Reverter de Sant Celoni i que els darrers masovers foren la 
família Masó, que marxà a viure a Llinars del Vallès. 

  
   
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-186 AV. C- 1575 AV. 

 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El Medi humà: La població (II)” El Comú, núm. 18. Març 
1991. 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts orals:   Guinart Porta, Josep (1944) 

Masó Rosell, Josep (1926) 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.81/161-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

NÚM. REF. : I.RR.81/161 
 
DENOMINACIÓ : La Rectoria del Far 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement durant el segle XVI. Modificacions al segle XX. 

Arquitectura de tradició popular 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arquitectura residencial rural 
 
CONTEXT : Edificació aïllada, situada darrere l’església de Sant Andreu del Far, 

envoltada de camps de conreu i bosc.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P4. Parc Natural 
  Inventari I/IV. 2 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Bisbat de Barcelona 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.81/161-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
DESCRIPCIÓ : Edifici de planta rectangular, orientat a migdia, adossat a la part 

posterior de l’església de Sant Andreu. Té aspecte de masia i 
consta de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a dues 
vessants, acabades amb una fina imbricació i amb el carener 
paral·lel a la façana principal. 
Les façanes estan arrebossades i pintades de color blanc, la 
principal composada segons tres eixos verticals on s’alineen la porta 
i les finestres, que tenen diverss mides. La portalada és formada per 
carreus de pedra granítica, amb arc de mig punt adovellat, i les 
finestres són llindades i emmarcades per brancals de carreus de 
granit. Les finestres del costat esquerre estan protegides amb reixes 
de ferro de barrots verticals. Igualment, les cantonades estan 
reforçades amb un cadenat de carreus granítics. En la façana 
posterior hi ha diversos cossos afegits. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Masia 
 Actual: Casa de colònies 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: L’edifici conserva la tipologia arquitectònica pròpia d’aquestes 

edificacions. Un altre valor afegit és que forma part del conjunt 
monumental de l’església parroquial de Sant Andreu del Far. 

 Zona Expectativa Arqueològica. 
  
.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:        L’edifici apareix citat al llibre Les Masies del Maresme, de Lluís 

BONET I GARÍ, editat pel Centre Excursionista de Catalunya l’any 
1983, del qual es diu: 

  
  “Pertany al grup I, de teulades a dues vessants, frontó lateral. És 

del segle XVI.” 
 

Pel fet de ser propietat del Bisbat de Barcelona, aquest edifici no 
apareix en cap document de l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, la 
qual cosa no vol dir que l’edifici no hi fos, sinó que en formar part 
del conjunt d’edificis de la parròquia, no comptava com a edifici 
individual i segurament estava exempt de pagar tributs i altres 
registres.  

 
En ésser la parròquia de Sant Andreu regentada pel capellà de 
Santa Maria de Llinars del Vallès, l’edifici de la rectoria del Far 
segurament mai no va ser habitat pel rector de la parròquia; el que 
sí hi havia eren masovers, que tenien cura de l’església, del 
cementiri i de les terres que pertanyien a la parròquia. 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.RR.81/161-3- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005   
 

 
Segons informen les fonts orals, se sap que al segle XX havien 
estat masovers la Carme i en Sadurní, i posteriorment Jaume 
Planas. També expliquen que la tieta de can Carreras, hi havia 
anat a fer de majordoma del capellà de Llinars del Vallès i 
Collsabadell. 
 
Respecte a les obres o ampliacions, segons diuen les fonts orals, 
es féu la teulada nova cap al 1970. 
 
Des de fa uns 20 anys s’utilitza com a casa de colònies de la 
Fundació Pere Tarrés. 

 
  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
 
  BONET I GARÍ, Lluís. Les Masies del Maresme. Centre Excursionista   

de Catalunya 1983. 
 

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 
 Fonts orals: Guinart Porta, Josep (1944) 

Masó Rosell, Josep (1926) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge  
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AJUNTAMENT DE DOSRIUS 
 
 
 
 
INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I 
AMBIENTAL DE DOSRIUS 
 
 
 
VOLUM III:    

- FITXES D’ELEMENTS SINGULARS 
- FITXES DE PARCS NATURALS  
- FITXES DE CONJUNTS URBANS 
- FITXES DE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 
- FITXES DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL  

 

 



 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.01/162-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors:  Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.   Desembre 2005 
 

 
NÚM. REF. : I.S.01/162 
 
DENOMINACIÓ : Creu de Terme de Dosrius 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carretera BV-510 d’Argentona a Dosrius, p.qm. 3. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1954 
 
AUTOR: Pedrera Maynou d’Òrrius.  
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius. 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Creu situada a peu de carretera, a l’entrada del nucli de Dosrius, a 

mà dreta, al costat de la masia de can Tarau. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 5-Protecció de sistemes 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds: 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.01/162-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors:  Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.   Desembre 2005 
 

DESCRIPCIÓ :  Creu de pedra aixecada damunt una base poligonal de carreus de 
pedra granítica, apiramidada i escalonada a la manera de “calvari”. 
Sobre l’últim esglaó recolza l’arbre o fust amb capitell, també 
poligonals, una esfera pètria i la creu, de quatre braços iguals. 
L’alçada total és de 3 metres, aproximadament, i no presenta 
decoració escultòrica. 

 
  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Creu termenal 
 Actual: Creu termenal 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic de la població. 
 
PROPOSTES: Inventari. 
 
DADES HISTÒRIQUES: La Creu fou construïda l’any 1954, amb motiu de la visita de la 

Mare de Déu de Fàtima (la Missió) a Dosrius. Aquest va ser un 
esdeveniment molt celebrat per tothom, atès que, segons 
fotografies que es troben a l’Arxiu Històric Municipal, tots els carrers 
es van engalanar i la processó que va recórrer el poble fou molt 
concorreguda. 

 
 La construcció de la creu de terme es va encarregar a l’empresa 

Maynou del municipi veí d’Órrius, i de l’execució es van ocupar dos 
picapedrers de Dosrius, Bernardí Pujol i Jaume Boix. La creu és de 
granit, pedra molt abundant a les pedreres de Dosrius i d’Órrius, 
sobretot aleshores. 

 
 Es van plantar dos xiprers, un a cada costat de la creu, dels quals 

només un ha arribat als nostres dies.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 
  
 
  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY  PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
                 Fonts orals:              Boix Bruguera, Maria  (Dosrius, 1935) 
  Pinós Anglada, M. Àngels ( Dosrius, 1934) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005 
 

 
NÚM. REF. : I.S.02/163 
 
DENOMINACIÓ : Creu de Terme de Canyamars 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Carrer Major, a l’entrada de Canyamars, a sobre la vorera, a mà 

dreta. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1952 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Mn. Artur Vicente Ortiz, rector de la Parròquia de Sant Esteve de 

Canyamars. 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Urbà, a l’eixample de Canyamars, en la vorera del carrer Major.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà  
 Qualificació: Sistemes 1. Xarxa viària i aparcaments públics. 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds:  
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005 
 

 
DESCRIPCIÓ :  Creu de ferro forjat recolzada en una base troncopiramidal de blocs 

irregulars de pedra granítica capserrada, d’aproximadament 2,5 
metres d’alçada. La creu està ornamentada amb reganyols en 
espiral disposats simètricament entorn als braços i en 
l’encreuament d’aquests. Una estrella de vuit puntes adorna la tija 
inferior.     

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Creu termenal 
 Actual: Creu termenal 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic de la població, per la seva dimensió social i 

històrica en la seva història recent. 
 
PROPOSTES: Inventari. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La Creu de Terme de Canyamars fou construïda l’any 1952, a 

instàncies del rector de la Parròquia de Sant Esteve de Canyamars, 
Mn. Artur Vicente Ortiz, que des de l’any 1948 fou rector de 
l’esmentada parròquia. 

  
El motiu de la seva construcció el trobem en un fet religiós, una 
Missió extraordinària que va tenir lloc a Canyamars, durant el mes 
de novembre del 1952, dedicada a les ànimes. 
 
També el va moure la finalitat que Canyamars disposés d’una Creu 
de Terme a l’entrada del nucli urbà, com tants i tants pobles de 
Catalunya, atès que aquesta funció la feia, fins aleshores, la petita 
creu situada al Camí de la Creueta, davant de la casa Flo. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 

  
                   Fonts orals:           Homs i de Moya, Lluís (Canyamars 1945) 
  Pelegrí, Joan               (Canyamars 1933). 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors:  Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.   Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.03/164 
 
DENOMINACIÓ : Creu del Camí de la Creueta 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Camí de la Creueta, s/núm. (Veïnat Padró) 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Maig 1868 
 
AUTOR:  Jaume Amat i Josep Fradera Llibre. 
 
PROMOTOR : Joaquim Lletjós 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Creu situada en el camí de la Creueta, davant de la Casa Flo, al 

costat d’un alzinar i molt a prop de la masia de can Galzeran. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 5- Protecció de sistemes 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Família Prats Trian 
 
Condicions / servituds: 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors:  Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.   Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ :  Creu de ferro, de 77 cm d’alçada, aixecada damunt d’una base 

cilíndrica de pedra granítica. El pedestal de la base té 80 cm 
d’alçada i el cilindre de la base té 130 cm de diàmetre. 

 
  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Creu votiva 
 Actual: Creu votiva 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic de la població. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 

DADES HISTÒRIQUES: La Creu fou construïda l’any 1868 per Jaume Amat i Josep Fradera 
i Llibre; així ho informa el  text que hi ha esculpit a la mateixa, que 
diu: 

 
Davant: “OBRES JAUME AMAT Y JOSEP FRADERA LLIBRE”.  
Lateral esquerre: “PRESIDENT DE LAS OBRAS JOAQUIM 

LLETJOS” 
Lateral dret: “A ... (?)  MAIG DE 1868 ECONOMO  (?)          

MIQUEL BALLART” 
 Darrere: “FOU TRASLADADA DEL SEMENTIRI  AQUI” 
  

Pel text sabem que Joaquim Lletjós era el propietari de la masia de 
can Galzeran, situada molt a prop de la Creueta. 

 
 Els cognoms Amat Fradera i Llibre estan lligats a dues masies de 

Canyamars: can Bruguera dels Planells i can Llibre de Pagès.  
 
 Segons les fonts orals, la Creu sempre ha estat en el mateix lloc i 

han sentit dir que hi havia alguna persona enterrada. 
 
 Quan no hi havia la Creu de Terme de Canyamars, construïda l’any 

1952 a l’entrada del nucli (carrer Major), la funció de Creu de 
Terme la feia aquesta petita Creu del Camí de la Creueta, on 
s’anava en processó i es feia la benedicció del terme municipal. 

 
 La Creueta, fins i tot, dóna nom al camí on està ubicada. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc 
Natural. Editorial Alpina 2003. 

 

 
                 Fonts orals:               
   Arnó Teijon, Jaume (Canyamars, 1951) 
   Família Flo 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors:  Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.   Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.04/165 
 
DENOMINACIÓ : Creu de Rupit 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat  de Rupit, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Fa aproximadament uns 20 anys. 
 
AUTOR:   
 
PROMOTOR : Família Sagalés Corrons 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Creu situada al final de la pista que porta fins a la masia de Rupit, 

en el límit del terme municipal de Dosrius amb el d’Arenys de Munt. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P4. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors:  Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.   Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ :  Creu llatina formada per dos tubs circulars de ferro. Els braços 

s’enrosquen a una creuera central i els extrems estan tapats amb 
peces, també roscades. La creu és pintada de color negre i 
s’encasta en un fonament de formigó. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Probablement, creu termenal 
 Actual: El mateix 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic que constitueix una fita dins del paisatge de 

l’entorn de Rupit. 
 
PROPOSTES: Inventari. 
 
DADES HISTÒRIQUES: L’actual creu fou construïda fa uns 20 anys, per encàrrec de la 

família Sagalés Corrons, atès que l’anterior creu, que era de pi, fou 
cremada en un acte de bretolada; aleshores, l’esmentada família va 
fer construir l’actual de ferro. 

 
 Segons les fonts orals consultades, en aquest punt de Rupit 

sempre hi ha hagut una creu. Uns manifesten que té un sentit 
religiós i altres que delimita o separa els termes municipals de 
Dosrius i d’Arenys de Munt. Segons Victoriano Marroquín, de Rupit, 
es tracta d’una creu de terme, que marca quatre camins: el de 
Canyamars, el del Corredor, el d’Arenys de Munt i el de Mataró, per 
la Font del Mal Pas. 

 
 Ningú no recorda que s’hi haguessin fet processons, benediccions 

o actes religiosos. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
                                                   GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, S.L. Argentona, desembre 
1995. 

  
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts orals: 
 Cot Arnó, Maria (Canyamars, 1941) 

    Gel  Amat,  Ramon  (Canyamars, 1943)  
 Marroquín Oviedo, Victoriano 

Riera Vidal, Joan Manel, Coordinador de l’Escola de Natural del 
Corredor.  (1960). 

 Sagalés Corrons, Rosa M. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                        Autors:  Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.   Desembre 2005  
 

NÚM. REF. :     I.S.05/166 
 
DENOMINACIÓ : Creu del Far  
 
Altres denominacions: Creu del Pedró 
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far. Al costat nord, a pocs metres de l’església de Sant 

Andreu del Far, a l’altra banda del camí o pista. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1627 
 
AUTOR:   
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Creu situada al costat esquerra de la pista que porta fins al santuari 

del Corredor. Ubicada just en el punt on s’acaben les dependències 
de l’església i la rectoria de Sant Andreu del Far, en un paratge de 
bosc d’alzines. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P4.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds: 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ :  Senzilla creu de ferro forjat de petites dimensions, incorporada en 
una taula quadrada de forma composta (prismàtica i tronco-
piramidal); és de pedra granítica, recolzada en un pedestal format 
per dues peces: un pilar de secció quadrada amb inscripcions en la 
cara frontal i en una lateral, i la base de planta quadrada i de forma 
composta, més petita que la taula. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Creu votiva 
 Actual: Creu votiva 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic que constitueix una fita dins del paisatge de 

l’entorn de l’església de Sant Andreu del Far. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La Creu fou construïda l’any 1627 i en el pilar porta diverses 

inscripcions: 
 
A la cara frontal apareixen els monogrames “IHS” (amb l’H 
coronada per una creu) i “M”, símbols que fan referència als noms 
de Jesús i de Maria, respectivament; a sota hi ha la data 1627 i la 
paraula “HOBRES” [possiblement es refereix als obrers de la 
parròquia que van dedicar la peanya amb la creu a Jesús i a la 
seva mare, Maria]. 
En una cara lateral consten els noms de MONSERAT ARENAS, 
IOAN BOSCH. 
 
Ambdós noms pertanyen a importants famílies del Far, que tenen 
sepultura a dins de l’església de Sant Andreu; es tracta d’un 
hipogeu amb llosa de pedra situat a la zona central del paviment; 
porta la data 1631 i la inscripció “MONTSERRAT ANTICH ARENAS 
Y ELS SEUS”. 
 
La creu fou feta pocs anys després que l’església de Sant Andreu 
del Far esdevingués parròquia. 
 
Segons les fonts orals consultades, la creu sempre ha estat en el 
mateix indret on hi és actualment.  
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 

 Fonts Orals: 
 
  Guinart Porta, Josep (1944) 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.06/167 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes del Pou de Glaç de can Bosc 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat el Far 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Enmig d’un alzinar, a la riba esquerra del torrent de la font del Ferro, i a 

la vessant de ponent del turó de Bell-lloch (474 m), molt a prop de la 
font del Ferro.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Restes d’una construcció cilíndrica, la part inferior de la qual està 
soterrada aprofitant el desnivell del turó. Es tracta d’un mur fet amb 
paredat de pedres de mida irregular, més o menys alineades, i 
unides amb morter de calç. Les mides aproximades són: l’amplada 
del mur, uns 35/40 cm; el diàmetre, uns 20 m, i l’alçada no es pot 
calcular perquè la teulada esta derruïda. De la bassa no se n’han 
trobat restes. El seu perímetre està delimitat amb tanca metàl·lica 
per evitar accidents, tot i que en algunes parts la tanca està 
trencada. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Pou de Glaç 
 Actual: Ruïnes 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: En part derruït. 
 
 
VALORACIÓ: Ruïnes d’una construcció singular que mostra les tècniques de la 

conservació del glaç, a partir del segle XVII i fins a finals del segle 
XIX. Caldria consolidar-les i conservar-les,  com a mostra del 
patrimoni arqueològic de l’era industrial.  

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

A finals del segle XVI i, sobretot, en els segles XVII i XVIII, va 
popularitzar-se a Catalunya el consum generalitzat de neu i glaç 
natural, entre els ambients més refinats del que ja començava a ser 
la gran urbs de Barcelona. 

 
 La necessitat d’obtenir glaç va anar creixent, atès que les classes 

més altes volien servir les begudes fresques i amb glaçons. Va ser 
així com va néixer la indústria de fabricació de glaç, que segons 
sembla devia ser rendible, atès que el cost de les instal·lacions era 
força elevat. 

 
 Per tant, la funció d’aquestes construccions, que recorden 

l’estructura d’un temple medieval, era la conservació del glaç, en 
una època en la que els frigorífics encara no existien. Per aquest 
motiu, s’ubicaven en indrets obacs i molt freds. 

 
 El gel s’elaborava durant els mesos d’hivern, en unes basses 

situades prop dels pous, de poca fondària per facilitar el glaç de 
l’aigua. Una vegada el gel havia assolit el gruix desitjat, es 
trossejava i es transportava, mitjançant una rampa o baixador de 
glaç, a l’interior del pou. Un cop allà, gràcies a l’efecte isotèrmic de 
les parets, es conservava durant un temps considerable. Per això, 
la funció dels pous de glaç era conservar el gel elaborat a l’hivern, 

per vendre’l a l’estiu, quan el seu cost era més elevat i els guanys  
superiors. 

 
A principis del segle XX, l’activitat del pou del glaç ja era nul·la, atès 
que aquesta indústria de fabricació de gel, que fou tan pròspera, 
sobretot a mitjans i finals del segle XVIII i durant el segle XIX, va 
arribar a la seva fi a finals d’aquest darrer segle, moment en què es 
començà a introduir progressivament el gel artificial i, sobretot, a 
partir del moment en què arribà l’electricitat i els frigorífics. 
Aquestes construccions quedaren com a referents històrics de l’era 
preindustrial. 
 
La primera referència documentada que hi ha dels Pous de Glaç 
del municipi de Dosrius data d’entre 1770 i 1780, i surt citada en un 
opuscle publicat per l’Escola de Natura del Corredor i titulat 
L’Hivern a Canyamars, en el qual es fa referència a un document 
escrit entre els esmentats anys i publicat posteriorment, l’any 1937, 
per l’Agrupació Excursionista de Badalona,  gràcies al qual se sap 
que el glaç produït a Canyamars era embarcat en el port de Mataró 
amb destí a Cadis i, alhora, es pot tenir una idea de la considerable 
producció de glaç d’aquests pous, tenint en compte que una 
càrrega era una mesura de pes que variava segons la comarca, 
però que tenia un valor aproximat de 125 Kg: 

 
“... En la costa de Mar cerca de Mataró: en Alfar, y Canyamars hi 
ha molts pous de empohar glaç grans y congestes molt capases, 
que en anys atras eran de Dn Geroni Maris; de Esteve Galceran; 
de Bosch y de Gel; y lo de Gel, per ser mitja hora mes cerca de 
Barna, se tenia por lo mes convenient. Però com los duenyos dels 
dits Pous acostumaven a empenyarse per 4000 carregas de glaç 
per embarcar en lo port de Mataró per los obligats a lo Abast de 
Cadiz. Per lo Abast de la dita ciutat de Mataró ab 400 carregas. Y 
per diferents altres pobles de la costa a preu molt alt. Y casi tots los 
dits pous se ha de traure lo glas del pou a coll de matxo. Y després 
hi ha molts mals camins per los carros, de manera que se ha d’anar 
molt tros de camí per dins de una riera ...” 
 
El cognom Bosch és molt antic en el Far i està lligat al veïnat. 
Segons Joan Manel Riera, el llinatge dels Bosc del Far data del 
segle XIII i es troba registrat posteriorment, als anys 1495, 1515 i 
1553.  
 
La primera referència històrica de la masia de can Bosc, a la qual 
pertanyia i pertany el Pou del Glaç, és de l’any 1565 i es troba 
gravada en la llinda del portal forà, al costat de les inscripcions 
Jesús i Maria.  
 
Respecte al pou del glaç de can Bosch, no s’ha trobat 
documentació escrita, ni record oral del funcionament.  

 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.06/167-3- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
 
ESCOLA  DE  NATURA  DEL  CORREDOR. L’hivern a Canyamars. 

 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, S.L. Argentona, desembre 
1995. 

 
  GÓMEZ, Josep Manuel. El país de l’aigua. Itineraris de natura, 

història, cultura popular i paisatge. Ed. Ajuntament de Dosrius. 
 
  GONZÁLEZ, ANTONI. 32 Monuments Catalans. Barcelona, Diputació 

de Barcelona, 1985 (referència a Can Bosch). 
 
  RIERA, JOAN MANEL. “La masia de can Bosch”. L’Aulet. Revista del 
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NÚM. REF. : I.S.07/168 
 
DENOMINACIÓ : Pou del Glaç de Canyamars 
Altres denominacions: Pou de Glaç de can Galceran, Pou de Glaç de can Prats. 
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Camí del Pou del Glaç (Veïnat de Rupit, s/núm.) 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Origen: possiblement del segle XVII  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Probablement la família Galceran  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : A peu del camí del Pou del Glaç que condueix fins al Veïnat de 

Rupit, a la riba esquerra de la riera de Canyamars, rodejat d’arbrat i 
vegetació, amb bosc d’alzines, alzines sureres, roures, pins i 
cireres d’arboç, en un indret obac i fred. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: P6-Parc Natural 
      Protecció existent: Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. 12 
 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ricard Prats i Trian 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.07/168-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Construcció cilíndrica, limitada amb gruixuts murs de paredat que 

tenien la funció de mantenir la temperatura constant. Coberta amb 
volta de pedra de mitja taronja i teula àrab amb ràfec. Al costat nord 
hi ha tres contraforts de paredat i la boca de sortida del gel. Aquest 
es feia en un passadís-mina, que va desaparèixer en ser remodelat 
l’entorn i el camí.  

 
Originàriament, la meitat del pou estava soterrada i l’altra meitat 
vista. Recentment ha estat buidada de terres la meitat nord del seu 
entorn, deixant-lo amb una imatge insòlita. A tocar del camí hi ha 
una obertura amb brancals de totxos, situada a la part superior del 
cilindre, per on s’entrava el gel, el qual descendia per una rampa 
que baixava des de la bassa que es troba més aixecada a l’altre 
costat del camí. Actualment, la bassa es troba amagada per la 
vegetació d’arbusts i enfiladisses. Per sota de l’obertura hi ha una 
altra de majors dimensions, construïda amb carreus de pedra i 
totxo, que forma un curt tram de volta de canó rebaixada i està 
protegida per una reixa de ferro. A llevant hi ha una segona porta 
protegida igual que l’anterior. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Pou de fabricació de glaç 
 Actual: Sala on s’hi fan concerts i altres activitats 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. Han retirat les terres de la meitat del seu perímetre. 
 
VALORACIÓ: Construcció singular que mostra les tècniques de la conservació 

del glaç a partir del segle XVII i fins a finals del segle XIX. Paratge 
atractiu no sols per la presència del pou, sinó per la vegetació que 
envolta el conjunt, que també cal preservar, inclòs el gran pi proper 
al pou. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. Conservar tot el conjunt, inclosa la bassa, com 

a mostra del patrimoni arqueològic de l’era preindustrial. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: A finals del segle XVI i, sobretot, als segles XVII i XVIII, es va 

popularitzar a Catalunya el consum generalitzat de neu i glaç 
natural, per conservar els aliments i, també, per refrescar les 
begudes a l’estiu. Entre els ambients més refinats del que ja 
començava a ser la gran urbs de Barcelona era usual utilitzar gel 
per oferir beguda fresca o amb glaçons als visitants. 

 
 Per aquest motiu, la necessitat d’obtenir glaç va anar creixent i és 

així com va néixer la indústria de fabricació de glaç, que segons 
sembla devia ser rendible, ja que el cost de les instal·lacions era 
força elevat. 

 
 Per tant, la funció d’aquestes construccions, que recorden 

l’estructura d’un temple medieval de planta rodona, era la 
conservació del glaç, en una època en la que els frigorífics encara  
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no existien. Els indrets on s’ubicaven havien de ser obacs i molt 
freds. 

 
 El gel s’elaborava durant els mesos d’hivern en unes basses 

situades prop dels pous, de poca fondària per facilitar el glaç de 
l’aigua. Una vegada el gel havia assolit el gruix desitjat, es 
trossejava i es transportava, mitjançant una rampa o baixador de 
glaç, a l’interior del pou. Un cop allà, gràcies a l’efecte isotèrmic de 
les parets, es conservava durant un temps considerable. Per això, 
la funció dels pous de glaç era fer de  termo i conservar el gel 
elaborat a l’hivern, per vendre’l a l’estiu, en què el seu cost era més 
elevat i els guanys  superiors. 

 
 Segons ha manifestat el propietari del pou de glaç, Ricard Prats i 

Trian,  la família no disposa de documentació i desconeix la data de 
construcció del mateix, tot i que ha sentit a parlar que pot ser del 
segle XVII. 

   
 La primera referència documentada que tenim del Pou de Glaç de 

Canyamars data d’entre 1770 i 1780. Surt citada en un opuscle 
publicat per l’Escola de Natura del Corredor i titulat L’Hivern a 
Canyamars, en el qual es fa referència a un document escrit entre 
els esmentats anys i  publicat l’any 1937 per l’Agrupació 
Excursionista de Badalona, gràcies al qual se sap que el glaç 
produït a Canyamars era embarcat en el port de Mataró, amb destí 
a Cadis i, alhora, es pot tenir una idea de la considerable producció 
de glaç d’aquests pous, tenint en compte que una càrrega era una 
mesura de pes que variava segons la comarca, però que tenia un 
valor aproximat de 125 Kg: 

  
 “... En la costa de Mar cerca de Mataró: en Alfar y Canyamars, hi 

ha molts pous de empohar glaç grans y congestes molt capases, 
que en anys atras eran de Dn Geroni Maris; de Esteve Galceran; 
de Bosch y de Gel; y lo de Gel, per ser mitja hora mes cerca de 
Barna, se tenia por lo mes convenient. Però com los duenyos dels 
dits Pous acostumaven a empenyarse per 4000 carregas de glaç 
per embarcar en lo port de Mataró per los obligats a lo Abast de 
Cadiz. Per lo Abast de la dita ciutat de Mataró ab 400 carregas. Y 
per diferents altres pobles de la costa a preu molt alt. Y casi tots los 
dits pous se ha de traure lo glas del pou a coll de matxo. Y després 
hi ha molts mals camins per los carros, de manera que se ha d’anar 
molt tros de camí per dins de una riera ...” 

  
   Una altra notícia del Pou de Glaç és citada per Jaume Vellvehí, fent 

referència a un conveni de redempció de censos del mas Galceran 
de Canyamars, de data 8 de juny de 1912, que es troba en el Fons 
Castelldosrius de l’Arxiu Nacional de Catalunya (Inventari 167, 
1122.10.3), on consta l’existència d’un molí, un trull i dos pous de 
glaç: 

 
"Primo todo aquel manso nombrado Galcerán [...] con todos sus 
dchs y pertinencias junto con las casas en el construidas, corrales,  
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bodega, algibar con agua viva corriente y continua delante las 
dichas casas, y con su molino, vulgo trull, y demás edificios de 
hacer azeyte con un molino arinero, con su balsa, muela y demás 
arreos y aparatos construhidos cerca las dichas casas, con dos 
possos para poner hielo, el uno grande y el otro mas pequeño, con 
sus balsas, construidos cerca la casa del referido manso, con una 
casita construida mas arriba del dicho posso grande..." 
 
Segurament, l’any 1912, l’activitat del pou del glaç era nul·la, ja que 
aquesta indústria de fabricació de gel, que fou tan pròspera, va 
arribar a la seva fi a finals del segle XIX, moment en què es 
començà a introduir progressivament el gel artificial i, sobretot, a 
partir del moment en què van arribar l’electricitat i els frigorífics,  
quedant aquestes construccions com a referents arquitectònics o 
artístics de l’arqueologia de l’era industrial. 
  
En Ricard Prats, propietari del pou del glaç, explica que el seu avi 
sempre contava que les darreres carrerades de glaç foren enviades 
a la Diputació de Barcelona, per a les recepcions oficials, tot i que 
ignora l’any. 

  
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

  
 ESCOLA  DE  NATURA  DEL  CORREDOR. L’hivern a Canyamars. 
 

  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 
VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, S.L. Argentona, desembre 
1995. 

 
  GÓMEZ, Josep Manuel. El país de l’aigua. Itineraris de natura, 

història, cultura popular i paisatge. Ed. Ajuntament de Dosrius. 
 
  PRATS i TRIAN, Ricard. “Els Pous de Glaç”. El Comú. Núm. 2.  Juny 

de 1988. 
 
 
  VELLVEHÍ i ALTIMIRA, Jaume. “Els molins del terme del castell de 

Dosrius” a Duos Rios. Arxiu Històric Municipal de Dosrius. Abril de 
2004. 

 
 

Fonts orals:   Prats i Trian, Ricard (1937) 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.08/169 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.08/169C 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes del Pou de Glaç de can Gel 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII (1751) 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Josep Gel 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Colgat de vegetació de ribera, a la riba esquerra de la riera Rupitera, en 

el seu pas prop de la masia de can Gel, en la vessant de ponent del turó 
on hi ha situada la masia. Prop d’un camp, on avui hi ha plantats 
plataners, abans d’arribar a la pista que porta a la masia.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14c.- Forestal. Vegetació lliure 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ramon Gel i Amat 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Restes d’una construcció de planta cilíndrica que estava limitada 
per amplis murs de paredat que tenien la funció de mantenir la 
temperatura constant. 
La part inferior està soterrada, aprofitant el desnivell del turó. Les 
mides aproximades són: l’amplada del mur de paredat, d’uns 35/40 
cm, el diàmetre d’uns 20 m, i l’alçada d’uns 25/30 m. La teulada 
esta derruïda. De la bassa no s’han trobat restes. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Pou de Glaç 
 Actual: Ruïnes 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent i perillós. 
 
VALORACIÓ: Ruïnes d’una construcció singular que mostra les tècniques de la 

conservació del glaç, a partir del segle XVII fins a finals del segle 
XIX. Mostra del patrimoni arqueològic de l’era industrial.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg i donat el seu estat actual, fer-li un tancat.  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: A finals del segle XVI i, sobretot, en els segles XVII i XVIII, va 

popularitzar-se a Catalunya el consum generalitzat de neu i glaç 
natural, especialment en els ambients més refinats del que ja 
començava a ser la gran urbs de Barcelona. 

 
 La necessitat d’obtenir glaç va anar creixent, atès que les classes 

més altes volien servir les begudes fresques i amb glaçons. Va ser 
així com va néixer la indústria de fabricació de glaç, que segons 
sembla devia ser rendible, atès que el cost de les instal·lacions era 
força elevat. 

 
 Per tant, la funció d’aquestes construccions, que recorden 

l’estructura d’un temple medieval, era la conservació del glaç, en 
una època en la que els frigorífics encara no existien. Per aquest 
motiu, s’ubicaven en indrets obacs i freds. 

 
 El gel s’elaborava durant els mesos d’hivern, en unes basses 

situades prop dels pous, de poca fondària per facilitar el glaç de 
l’aigua. Una vegada el gel havia assolit el gruix desitjat, es 
trossejava i es transportava, mitjançant una rampa o baixador de 
glaç, a l’interior del pou. Un cop allà, gràcies a l’efecte isotèrmic de 
les parets, es conservava durant un temps considerable. Per això, 
la funció dels pous de glaç era la de fer de  termo i conservar el gel 
elaborat a l’hivern, per vendre’l a l’estiu, quan el seu cost era més 
elevat i els guanys  superiors. 

 
Can Gel és una de les poques masies del municipi de Dosrius que 
ha mantingut el topònim de la casa amb el cognom dels seus 
habitants. La família desconeix el perquè del topònim, però bé 
podria venir del fet que la masia i la propietat estan en un indret 
molt fred a l’hivern. 

 
La primera referència documentada de la masia està relacionada 
amb l’establiment d’un molí fariner i es troba en el fons documental 
de la família. 
 
Del Pou de Glaç, la primera referència es troba en un document de 
1751, quan es fa un establiment a precari de l’ús d’aigües per a 
l’explotació d’un pou de glaç que s’haurà de construir, on es diu 
que es podrà utilitzar l’aigua de la riera Rupitera i de la de can 
Llibre:   
 

......Joseph Gel labrador parroquia S. Estevan de Cañamas y de sus 
sucesores de la facultad de valerse de las aguas de la riera rupitera i de 
la que transcurre por la riera de Llibre, no solo para el uso de un molino 
harinero sino para congelar otras aguas y recoger el hielo, fabricar un 
pozo, para conducirlo en él con sus balsas para congelar las aguas y 
demás....  
 

Segons aquest document, el molí ja s’havia establert el 13 de 
febrer de 1522, a favor de Miquel Gel, i el 1751 es fa un nou 
establiment, que no afecta l’anterior, ja que es manté allò imposat 
en l’establiment de 1522.  
 
Segons aquesta documentació, doncs, el pou de glaç de can Gel 
es construí cap a mitjan segle XVIII, concretament a partir de 1751. 

 
Una altra referència documentada d’aquest pou de glaç està 
datada d’entre 1770 i 1780, i surt citada en un opuscle publicat per 
l’Escola de Natura del Corredor titulat L’Hivern a Canyamars, en el 
qual es fa referència a un document escrit entre els esmentats anys 
i publicat, posteriorment, l’any 1937, per l’Agrupació Excursionista 
de Badalona,  gràcies al qual se sap que el glaç produït a 
Canyamars era embarcat en el port de Mataró, amb destí a Cadis i, 
alhora, es pot tenir una idea de la considerable producció de glaç 
d’aquests pous, tenint en compte que una càrrega era una mesura 
de pes que variava segons la comarca, però que tenia un valor 
aproximat de 125 Kg: 

  
 “... En la costa de Mar cerca de Mataró: en Alfar, y Canyamars hi ha 

molts pous de empohar glaç grans y congestes molt capases, que en 
anys atras eran de Dn Geroni Maris; de Esteve Galceran; de Bosch y de 
Gel; y lo de Gel, per ser mitja hora mes cerca de Barna, se tenia por lo 
mes convenient. Però com los duenyos dels dits Pous acostumaven a 
empenyarse per 4000 carregas de glaç per embarcar en lo port de 
Mataró per los obligats a lo Abast de Cadiz. Per lo Abast de la dita ciutat 
de Mataró ab 400 carregas. Y per diferents altres pobles de la costa a 
preu molt alt. Y casi tots los dits pous se ha de traure lo glas del pou a 
coll de matxo. Y després hi ha molts mals camins per los carros, de 
manera que se ha d’anar molt tros de camí per dins de una riera ...”. 

 
Segurament, a finals del segle XIX o principis del segle XX, 
l’activitat del pou del glaç ja era nul·la, atès que aquesta indústria 
de fabricació de gel, que fou tan pròspera, sobretot a mitjans i finals 
del segle XVIII i durant el segle XIX, va arribar a la seva fi a finals 
del segle XIX, moment en què es comença a introduir 
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progressivament el gel artificial i, sobretot, a partir del moment en 
què arriben l’electricitat i les cambres  frigorífiques, aquestes 
construccions quedaran com a referents arquitectònics o 
arqueològics de l’era industrial. 
 
Segons informen les fonts orals de la família Gel, durant bona part 
del segle XX, el pou s’utilitzà com a abocador de brossa. Així, de 
les portes que hi havia al fons del pou per entrar-hi el gel, sols en 
són visibles les parts més altes. 
 
Informen també que a la part superior, on hi havia la coberta, 
també hi havia una porta per entrar-hi gel per dalt.  
 
Respecte de les basses diuen que estaven per sota del pou, a peu 
de la riera Rupitera. 
 
De fet, allà on hi ha el pou de glaç, actualment, a l’hivern, quan 
glaça, el glaç s’hi queda dies i dies, perquè és un indret molt obac i 
fred. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

   
Fons documental família Gel i Amat, Document d’establiment d’un 
moli fariner i per la construcció d’un pou de glaç. 1751. 
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  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 
VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
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NÚM. REF. : I.S.09/170 
DENOMINACIÓ : Ruïnes del Pou de Glaç de can Farrerons 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat el Far 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Enmig d’un alzinar, a la riba esquerra del torrent del Molinot o de can 

Móra, a l’alçada de la masia de can Farrerons, a uns 400 m de la masia, 
a la vessant baga del turó que hi ha al final de les feixes de les 
Passadores.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Martí Pujol Bachs 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Restes d’una construcció cilíndrica situada a peu del turó que hi ha 
a la riba esquerra i baga del torrent del Molinot o de can Móra. La 
part inferior està soterrada aprofitant el desnivell del turó. Les 
mides aproximades són: l’amplada del mur de paredat, uns 35/40 
cm; el diàmetre, uns 20 m, i l’alçada no es pot calcular perquè la 
teulada està derruïda. Els murs visibles estan construïts amb 
pedres de formes irregulars i mides diverses, però en filades força 
regulars. De la bassa no se n’han trobat restes. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Pou de Glaç 
 Actual: Ruïnes 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: En part derruït. 
 
 
VALORACIÓ: Ruïnes d’una construcció singular que mostra les tècniques de la 

conservació del glaç, a partir del segle XVII i fins a finals del segle 
XIX. Caldria consolidar-les i conservar-les  com a mostra del 
patrimoni arqueològic de l’era industrial.  

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

A finals del segle XVI i, sobretot, en els segles XVII i XVIII, va 
popularitzar-se a Catalunya el consum generalitzat de neu i glaç 
natural, entre els ambients més refinats del que ja començava a ser 
la gran urbs de Barcelona. 

 
 La necessitat d’obtenir glaç va anar creixent, atès que les classes 

més altes volien servir les begudes fresques i amb gel. Va ser així 
com va néixer la indústria de fabricació de glaç, que segons sembla 
devia ser rentable, atès que el cost de les instal·lacions i el 
transport era força elevat. 

 
 Per tant, la funció d’aquestes construccions, era la conservació del 

glaç, en una època en la que els frigorífics encara no existien. Per 
aquest motiu, s’ubicaven en indrets obacs i molt freds. 

 
 El gel s’elaborava durant els mesos d’hivern, en unes basses 

situades prop dels pous, de poca fondària per facilitar el glaç de 
l’aigua. Una vegada el gel havia assolit el gruix desitjat, es 
trossejava i es transportava, mitjançant una rampa o baixador de 
glaç, a l’interior del pou. Un cop allà, gràcies a l’efecte isotèrmic de 
les parets, es conservava durant un temps considerable. Per això, 
la funció dels pous de glaç era la de fer de  termo i conservar el gel 
elaborat a l’hivern, per vendre’l a l’estiu, quan el seu cost era més 
elevat i els guanys  superiors. 

 

A principis del segle XX, l’activitat del pou del glaç ja era nul·la, atès 
que aquesta indústria de fabricació de gel, que fou tan pròspera, 
sobretot a mitjans i finals del segle XVIII i durant el segle XIX, va 
arribar a la seva fi a finals d’aquest darrer segle, moment en què es 
començà a introduir progressivament el gel artificial i, sobretot, a 
partir del moment en què arribà l’electricitat i els frigorífics. 
Aquestes construccions quedaren com a referents històrics de l’era 
preindustrial. 
 
La primera referència documentada que hi ha dels Pous de Glaç 
del municipi de Dosrius data d’entre 1770 i 1780, i surt citada en un 
opuscle publicat per l’Escola de Natura del Corredor titulat L’Hivern 
a Canyamars, en el qual es fa  referència a un document escrit 
entre els esmentats anys i publicat posteriorment, l’any 1937, per 
l’Agrupació Excursionista de Badalona,  gràcies al qual se sap que 
el glaç produït a Canyamars era embarcat en el port de Mataró, 
amb destí a Cadis i, alhora, es pot tenir una idea de la considerable 
producció de glaç d’aquests pous, tenint en compte que una 
càrrega era una mesura de pes que variava segons la comarca, 
però que tenia un valor aproximat de 125 Kg: 

  
 “... En la costa de Mar cerca de Mataró: en Alfar, y Canyamars hi 

ha molts pous de empohar glaç grans y congestes molt capases, 
que en anys atras eran de Dn Geroni Maris; de Esteve Galceran; 
de Bosch y de Gel; y lo de Gel, per ser mitja hora mes cerca de 
Barna, se tenia por lo mes convenient. Però com los duenyos dels 
dits Pous acostumaven a empenyarse per 4000 carregas de glaç 
per embarcar en lo port de Mataró per los obligats a lo Abast de 
Cadiz. Per lo Abast de la dita ciutat de Mataró ab 400 carregas. Y 
per diferents altres pobles de la costa a preu molt alt. Y casi tots los 
dits pous se ha de traure lo glas del pou a coll de matxo. Y després 
hi ha molts mals camins per los carros, de manera que se ha d’anar 
molt tros de camí per dins de una riera ...” 
 
L’única referència històrica documentada de la masia de can 
Farrerons, a la qual pertanyia i pertany el Pou del Galç, és a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, concretament en un registre de 
retolació de carrers i numeració de cases fet durant el quinquenni 
1860-1865, on en el Veïnat de l’Església del Far, número 8, hi 
apareix el nom de Tomàs Farrerons amb un edifici i set habitants. 
 
Així mateix, en el cementiri de la parròquia de Sant Andreu del Far 
hi ha la tomba de la família Farrerons, amb una llosa que diu: 
Propiedat de Tomas Farrerons y Prat y Família – 1885. 
 
Segons ha manifestat el propietari del pou de glaç, Martí Pujol 
Bachs,   la família no en disposa de documentació i desconeix la 
data de construcció del mateix, tot i que ha sentit a parlar que els 
seus orígens es remunten al segle XVII. 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   

Arxiu Històric Municipal de Dosrius  C-186 AV. C- 1575 AV. 
 
ESCOLA  DE  NATURA  DEL  CORREDOR. L’hivern a Canyamars. 
 

  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 
VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, S.L. Argentona, desembre 
1995. 

 
  GÓMEZ, Josep Manuel. El país de l’aigua. Itineraris de natura, 

història, cultura popular i paisatge. Ed. Ajuntament de Dosrius. 
   
 

 
 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel, 1960  (Coordinador Escola de Natura del 

Corredor)  
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NÚM. REF. : I.S.10/171 
 
DENOMINACIÓ : Safareig i pou de can Terrades del Molí 
Altres denominacions: Safareig d’en Sant Llop, Safareig de l’Amadeu 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carretera BV-510, d’Argentona a Dosrius, davant de la masia de can 

Terrades del Molí. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XX (als voltants de 1930). 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Josep Noguera Espasa 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Safareig i pou situats a la carretera BV-510, d’Argentona a Dosrius, 

a peu de carretera i a mà dreta, davant de la Masia de can 
Terrades del Molí i al costat  de les ruïnes del Molí de Dosrius, a un 
quilòmetre, aproximadament, abans d’arribar al nucli de Dosrius, 
envoltat de camps de conreu (hivernacles) i bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Àrees Aptes per a la Urbanització 
 Qualificació: 10.- Residencial 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Jordi Noguera Batlló 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Edifici de planta quadrada, a manera de torre, que protegeix un pou, 

amb coberta de pavelló de teula àrab, acabada amb un ràfec  de 
força vol recolzat en permòdols o bigues. Els permòdols queden 
incorporats en un entaulament delimitat per una línia inferior 
d’imposta, perimetral, i obert en cada façana per una sèrie de sis 
òculs circulars, o forats de ventilació. Les parets són d’obra de 
fàbrica de totxo, arrebossades i pintades de color ocre, i recolzades 
sobre un sòcol. El buit de la porta està emfasitzat per una motllura 
de perfil escalonat, que fa de guardapols. El safareig és de planta 
circular i està situat al costat de la caseta i el pou. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Pou i bassa per a reg 
 Actual: Pou i bassa per a reg 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió social i històrica, i per 

l’emplaçament, molt proper al nucli de Dosrius. Al mateix temps, 
també és significatiu pel que representà per a l’economia del poble, 
quan aquesta es basava en la vida al camp, al bosc i a pagès. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Les fonts orals informen que les feixes que envolten el safareig de 

can Terrades del Molí, antigament, quan el mateix safareig encara 
no existia, estaven destinades al conreu de secà. Els masovers de 
can Terrades hi plantaven blat, ordi, civada, etc. 

 
 Als voltants de 1930, el propietari de can Terrades del Molí, Josep 

Noguera Espasa, va fer construir l’actual  pou, que està situat a 
dins la caseta, i el safareig de planta circular. Des d’aleshores les 
feixes del voltant foren destinades a conreu de regadiu i varen estar 
manades per la família Nogueras de can Sant Llop, que llogaven 
jornalers per anar a collir mongetes, patates, etc. El darrer membre 
d’aquesta família que ha conreat aquestes terres ha estat l’Amadeu 
Nogueras, que ho va fer fins fa 10 o 15 anys. 

 
 Des d’aleshores, el safareig i les terres estan llogades a una 

empresa dedicada a viver de plantes i a les mateixes hi ha 
hivernacles. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius. El 
medi natural: Les aigües (III) Les Fonts i els Safareigs”. El Comú. 
Dosrius 1990. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 
 
 

 Fonts Orals:  
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius 1925) 
  Jubany Boix, Eugeni (Dosrius 1929) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius 1921) 
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NÚM. REF. : I.S.11/172 
 
DENOMINACIÓ : Safareig del Comú 
 
Altres denominacions: El Comú 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Sant Isidre, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1916. 
                                                   1958 (coberta) i 2000 (rehabilitació) 
AUTOR: Jaume Canals i Casabó, arquitecte municipal (rehabilitació de 2000) 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Safareig situat al nord del nucli antic, integrat en la trama urbana, a 

peu de la carretera de Canyamars i al final del carrer de Sant Isidre, 
que porta a l’església de Sant Iscle i Santa Victòria. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 4c-Equipaments públic-administratiu i sociocultural 
      Protecció existent: Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius 27. 
 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Safareig públic concebut com una construcció aïllada, de planta 
rectangular, amb coberta de teula àrab a quatre vessants que 
recolza en una estructura de bigues, riostres i quatre pilars de 
fusta. Obert a la trama viària per dos costats, amb un muret de 
protecció al davant, i pels altres dos és voltat per un cos d’edifici de 
planta baixa, de nova construcció. Té una font que mana aigua d’un 
pilar amb coronament corbat.  

 
  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Safareig públic 
 Actual: Safareig públic 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo, recentment restaurat  
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió social i històrica, i per 

l’emplaçament dins la trama del casc antic. Al mateix temps, pel 
que va representar en uns anys en què a Dosrius no hi havia xarxa 
d’abastament d’aigua.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg, tant el safareig com el mur o paret de davant. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons documents obrants a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, 

en un acta de data 20 de desembre de 1915 consta que es va 
acordar que a causa de la construcció del camí veïnal entre 
Dosrius i Canyamars havia de desaparèixer el safareig públic, per 
la qual cosa es van comprometre a fer tots els passos necessaris 
per construir-ne un de nou, a prop del vell. 

 
 En un altra acta d’11 d’agost de 1916 consta que es va convenir 

que era necessari procedir al pagament de la part proporcional que 
corresponia a l’Ajuntament, a la Comissió de Carreteres i a alguns 
particulars que gaudien del desguàs de l’esmentat safareig per 
regar les seves terres, de l’import de les obres efectuades per a la 
construcció del safareig públic, que amb motiu del traçat de la 
carretera de Dosrius-Canyamars havia de ser traslladat. Així doncs, 
el cost de la construcció del nou safareig va ser de 882,62 PTA, i el 
seu pagament es va repartir de la manera següent: 294,21 PTA la 
Comissió de Carreteres; 294,21 PTA l’Ajuntament de Dosrius, i 
294,20 PTA els propietaris: Salvador Mauri (per regar dos dies 4/7), 
Joan Nogueres (per regar dos dies 2/7) i  Andreu Bartrés (per regar 
un dia 1/7). 

 
 Per tant, abans que es construís la carretera de Canyamars (1914-

1917), el safareig estava situat a l’actual carrer de Lluís Moret, al 
mur que actualment separa el Safareig del Comú i el carrer Sant 
Isidre de la carretera de Dosrius a Canyamars, on fins 
aproximadament a mitjà de la dècada de 1980 hi havia un 
abeurador per al bestiar, que es va fer desaparèixer. Segons 
explica la gent gran, l’abeurador i el rajolí corresponien al safareig 
antic, que finalment va ser desmuntat. Es va anivellar el terreny,  
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atès que la zona quedava més enfonsada de com és actualment. 
Fou aleshores quan es va fer la distribució que actualment  
 
té la part alta del carrer Lluís Moret: construcció del nou safareig 
del Comú, construcció del mur o paret que separa el carrer Sant 
Isidre de la carretera i construcció de la torre on hi ha el distribuïdor 
de l’aigua. La pica per esbandir que hi ha actualment sembla que 
es va construir posteriorment, tot i que es desconeix exactament 
l’any. 

 
Aquest safareig que es construí l’any 1916, en origen no estava 
cobert, i només un plàtan hi feia ombra. 
 
El 6 de març de 1958 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el projecte 
tècnic de les obres per cobrir el Safareig del Comú, atès que a la 
memòria s’especificava que amb aquesta obra es volia satisfer una 
necessitat ineludible de la població, la de fer el safareig practicable 
durant tot l’any, fossin les que fossin les condicions 
meteorològiques. El sistema constructiu adoptat era el de dos 
pilars de fàbrica de totxo i un muret de formigó de 150 Kgs./m3 
amb pedra de la localitat. El sostre havia d’estar format amb 
biguetes de perfil doble T de ciment armat i la coberta de teula 
àrab sobre solera de matxembrat. L’escala d’entrada al safareig 
havia de ser de pedra arenisca, aplacada formant l’escaló davanter 
del mateix material. 
 
Sembla que aquest projecte no es devia portar a terme, o no es 
devia respectar del tot, atès que la coberta del safareig es va fer 
d’uralita. 
 
L’any 1998, l’Ajuntament de Dosrius va convocar un concurs 
d’idees per “RENTAR LA CARA AL SAFAREIG DEL COMÚ”. La 
proposta guanyadora fou la presentada per l’equip format per Pere 
Morros i l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, amb les idees 
fonamentals de: “1) Intentar respectar els materials, els colors, 
l’estructura, l’entorn i tot el conjunt existent, 2) Intentar que la llum 
tingui un paper important dins d’aquest conjunt que són el safareig i 
la font”. 
 
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 10 de juny de 1999, va aprovar 
el projecte de rehabilitació del Safareig del Comú, que recollia la 
proposta presentada per l’equip guanyador del concurs. 
 
La rehabilitació que es portà a terme fou la que ha arribat fins a 
avui, tot i que als edificis del voltant s’han fet unes obres que han 
canviant la fesomia i l’entorn del safareig. 
  
La procedència de l’aigua que anava tant al safareig antic com a 
l’actual és confosa. Segons alguns procedia de la mina que abasta 
el safareig d’en Mandri, i segons altres procedia d’una mina que 
estava a l’alçada de l’entrada de cal Raio. El que sí és segur és que 
durant molts anys procedia de la mina que la Companyia de les 
Aigües té al carrer Barcelona, però actualment procedeix del servei 

d’abastament d’aigua potable de Dosrius, atès que la que venia de 
la mina es va contaminar. 
  
L’aigua del Comú, actualment, és una “deixa” de la Companyia 
d’Aigües de Barcelona al poble, com a conseqüència del conveni 
que va signar amb l’Ajuntament per a l’explotació de les aigües de 
l’aqüífer de Dosrius. 
 
El safareig va tenir una importància vital per a la vida del poble fins 
als anys 70, en què va arribar la xarxa d’abastament d’aigua 
potable a Dosrius i les rentadores automàtiques a les cases. Era el 
lloc on es reunien les dones per complir dues funcions: la 
domèstica i la social. Tots i cadascun dels fets que passaven al 
poble eren comentats al safareig del Comú, a vegades de bona fe, 
d’altres no tant. D’aquí prové l’expressió “Fem safareig”. 
 
El safareig era tan utilitzat que les dones havien de fer cua i més 
d’una vegada tornar-se’n a casa sense haver rentat la roba. Avui el 
safareig és utilitzat molt poc, només per les dones més grans que 
viuen al voltant del mateix. 
 
La font té també dues etapes, l’anterior a la instal·lació de la xarxa 
d’aigua corrent (anys 1970), i la posterior. Abans s’havia d’anar a 
buscar l’aigua a la font per cobrir les necessitats de la casa, tant 
per a la cuina com per a la neteja. Per tant, la font del Comú ha 
abastat d’aigua  moltes de les cases de Dosrius. Veure gent amb 
galledes o càntirs era el més habitual. 
 
Avui, la font ha recobrat interès, sobretot per part dels forasters, 
que,  els caps de setmana, omplen garrafes d’aigua per emportar-
se-les a la ciutat. Per a la gent de Dosrius, abans i ara, passar per 
davant del safareig del Comú representa fer un traguet d’aigua 
bona i fresca.  
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  ALSINA  BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
  JUBANY PINÓS, M.A. “El Comú: Història, funcions, sentiments”. El 

Comú. Núm. 1. Dosrius, 23 d’abril de 1988. 
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NÚM. REF. : I.S.12/173 
 
DENOMINACIÓ : Safareig d’en Mandri 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carretera BV-5101 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII-XIX 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Al costat d’unes feixes de conreu que hi ha a la riba dreta de la riera de 

Dosrius, en el punt on la riera arriba al nucli urbà de Dosrius. Per sota 
de la carretera BV-5101 que va a Canyamars. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6b. Edificació contínua. Unifamiliar 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Joan Serra 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ: Safareig-bassa de planta rectangular, de paredat comú arrebossat 

en part malmès, coronat per una filada de totxo. Paral·lel al marge i 
la carretera hi ha un canaló de peces d’obra de fàbrica per distribuir 
l’aigua del rec. En el costat de migdia hi ha l’ampit del safareig i un 
pedrís banc per al recolzament dels peus 
A l’altre costat de la carretera, a peu de marge i sota la casa de can 
Serra, hi ha la boca d’una mina, tancada amb una fulla batent de 
planxa de ferro. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Safareig - bassa 
 Actual: Bassa 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo, actualment en ús. 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió social i històrica, i per 

l’emplaçament dins del nucli de Dosrius. Al mateix temps, perquè 
va ser un dels punts significatius d’abastament d’aigua, en uns 
anys en què a Dosrius no hi havia xarxa pública. És la bassa per al 
reg d’una àmplia feixa d’horta situada al costat i per sota la 
carretera, al nord del nucli urbà. 
El conjunt de les feixes i el safareig constitueixen un retrat viu del 
que era la vida de pagès a Dosrius, i aquest retrat s’hauria de 
conservar. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg el safareig i les feixes. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El topònim Mandri apareix documentat des de finals del segle XVI, 

en una individuació de masos que componen lo terme y parroquia 
de Dosrius y Canyamars ab las casas y terras y que son 
continuades en la del capbreu del 1570 i es com segueix: Mas 
Mandri de Dosrius, amb les seves terres confessat per Arnau de 
Rey. Aquest document es troba a l’Arxiu Nacional de Catalunya, al 
fons dels Marquesos de Castelldosrius. 
 
La masia de can Mandri, també dita de cal Rei, fou derruïda cap al 
1930, quan comprà la propietat en Miquel Serra. Dins la propietat 
que comprà hi havia també la masia de cal Sec, que es va 
conservar. 
 
Del topònim Mandri sols en queda aquest safareig que, a més de la 
importància que té com a element singular del municipi, és portador 
d’un topònim molt antic. 

 
Les feixes que hi ha al costat del safareig d’en Mandri, així com tota 
la propietat de can Mandri, posteriorment, can Serra, eren portades  
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per en Miquel Rigau. Des de principis dels anys 1960 les porta la 
família de can Passarius, de cognom Godino Martorell. 
 
L’aigua que proveeix el safareig prové de la mina que hi ha al 
costat de la carretera que va de Dosrius a Canyamars, a la mateixa 
alçada que el safareig.  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Castelldosrius. Inventari 167, 
1122.11.11: Capbreu d’Enric de Sentmenat de Dosrius i 
Canyamars, del 7 de juny  de 1570. 

  
ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius, El 
medi natural: Les aigües (III) Les Fonts i els Safareigs”. El Comú. 
Dosrius 1990. 

   
 

 Fonts Orals: Bonamusa Claus, Rita 
Pinós Anglada, M. Àngels 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.13/174 
 
DENOMINACIÓ : Safareig i font d’en Jeroni  
Altres denominacions: Safareig i font de la Serp 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII-XIX 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Al costat dret del camí que va de Dosrius cap a Mataró, passant 

per can Nogueres de Manyans, molt a prop del nucli urbà, en la 
part més baixa de la vessant baga del turó que s’aixeca davant de 
can Jeroni, on hi havia les vinyes d’en Jeroni, i al costat d’unes 
antigues feixes de conreu. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Candelària Molins, Vda. de Prat 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Safareig privat concebut com una bassa per a usos de reg i 

subministrament d’aigua. De planta quadrangular, té una font que 
mana aigua d’un pilar amb coronament corbat.  
 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Bassa per a reg i font per a subministrament d’aigua d’ús domèstic. 
 Actual: Bassa i font d’aigua. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió social i històrica, i per 

l’emplaçament dins del nucli de Dosrius. Al mateix temps, perquè 
va ser un dels punts significatius d’abastament d’aigua, en uns 
anys en què a Dosrius no hi havia xarxa pública. També és 
significatiu pel que representà per a l’economia del poble en els 
moments en què es basava en la vida al camp, al bosc i a pagès. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Al llarg del segle XVIII, el paisatge del camp català va canviar de 

fesomia i es va omplir de “safareigs”, és a dir, basses o receptacles 
de parets d’obra de forma rectangular o circular que s’omplien 
d’aigua i que servien per regar, ja que la necessitat d’aigua per a la 
terra així ho va exigir. 

 
Segurament, el safareig d’en Jeroni fou construït durant el segle 
XVIII o bé en el XIX, quan després de la fil·loxera la gent de 
Dosrius es dedicà més intensivament a la pagesia com a mitjà de 
subsistència, sobretot al conreu de regadiu, però també ajudant-se 
amb el que es treien del bosc i de la vinya. 
 
Les fonts orals consultades manifesten que sempre han vist aquest 
safareig i, en alguns casos, que els seus avis i besavis hi havien 
regat les terres que conreaven al costat. 
 
L’aigua d’aquest safareig procedeix de la mina de la brolla de més 
amunt i de la vinya del Xicarret, i es feia arribar fins al safareig que 
hi ha just davant de la casa de can Jeroni, avui  can Feliu. 
 
Les feixes del Safareig d’en Jeroni les havien conreat els de can 
Pau d’en Mateu, els de ca la Lola, els de cal Ferrer i els de can 
Dama. Els de ca l’Aiandro havien conreat un camp molt proper 
anomenat les Sureres, que es troba a sota can Llinars.  
 
Actualment, les feixes del safareig d’en Jeroni estan totalment 
abandonades i plenes de vegetació, atès que des de fa uns vint 

anys o més que ningú no les conrea, fins al punt que la malesa 
arriba al safareig.  
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius, El 

medi natural: Les aigües (III). Les Fonts i els Safareigs”.  El Comú. 
Dosrius 1990. 

   
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
 

 Fonts Orals:  
  Jubany Lloret, Joan (Dosrius, 1935) 
  Martorell Sala, Angelina (Dosrius, 1925) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
 Roig Deumal, Roser (Dosrius, 1935) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.14/175 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes del Safareig de les Diviues 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XIX 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT :  

Bassa rodejada de camps de conreu, actualment transformats en 
plantació d’arbres d’un centre de jardineria que hi ha a la riba 
esquerra de la riera de Dosrius, una mica més avall de la masia de 
can Gabarra i a l’esquerra de la masia de can Santpare. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sol No Urbanitzable 
 Qualificació: No està qualificat a les NNSS 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Balançó / Famades 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Bassa de perímetre rectangular i grans dimensions, construïda amb 
paredat comú i coronada per un aplacat de totxo i obra de fàbrica 
ceràmica. Està protegida i tancada amb una malla de torsió.  
En el cantó de ponent, al costat de la bassa hi ha la boca de la 
mina, construïda amb paredat d’obra de fàbrica ceràmica,  
actualment sense porta.  
Les parets de la mina són de paredat carreuat i la coberta forma 
una volta de mig punt de rajola plana.  

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Bassa per a reg, subministrament d’aigua d’ús domèstic i rentador 
 Actual: Bassa per a reg 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular (coronament malmès) 
 
VALORACIÓ: Element singular que constitueix una fita paisatgística i un testimoni 

de la història econòmica i rural de Dosrius, ja que va ser un dels 
punts significatius d’abastament d’aigua, en uns anys en què no 
n’hi havia xarxa pública. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Al llarg del segle XVIII, el paisatge del camp català va canviar de 

fesomia i es va omplir de safareigs o basses, és a dir, receptacles de 
parets d’obra de forma rectangular o circular que s’omplen d’aigua i 
serveixen per regar, ja que la necessitat d’aigua per a la terra així ho va 
exigir 

 
Sens dubte fou construït després que l’aqüeducte de la SGAB (1868-
1882), perquè la mina d’aigua que proveeix el safareig és una mina de 
l’aqüeducte. 

 
A les Diviues hi havien conreat les feixes les famílies Fontseca, 
Bonamusa, Claus, Calm, Jubany, Güell Sabé, Claus Serra i d’altres. En 
principi, tots els que tenien hort a les Diviues podrien regar els seus 
cultius (patates, tomàquets o mongetes), però en èpoques de sequera, 
sols ho podien fer els que estaven més a prop del safareig. De fet, 
algunes famílies tenien aquestes feixes per fer conreus de secà, perquè 
força vegades l’aigua hi escassejava i no arribava per tothom. 
 
En l’actualitat, cap família de Dosrius porta conreu a les Diviues i és en 
Famades, d’Argentona, qui mena tota la peça. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   

ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius, El 
medi natural: Les aigües (III) Les Fonts i els Safareigs”. El Comú. 
Dosrius 1990 

 

  
Fonts Orals:  Bonamusa Claus, Rita (1933) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.15/176 
DENOMINACIÓ : Safareig de la Resclosa de Dalt 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII-XIX 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : A l’esquerra de la riera de Dosrius, en la zona anomenada la Resclosa, 

on hi ha l’edifici de la mina de les aigües de la SGAB, a l’inici de la 
vessant nord del turó d’en Jofre. En la part alta dels terrenys de cal Noi 
Gran, que eren destinats a feixes de conreu, a prop de la masia de can 
Tarau. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.-  Agrícola 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Pere Joan Pibernat Sabé i Rafael Poyatos 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ: Safareig o bassa privada, de planta circular, construïda en paredat 

comú i concebuda per a usos de reg. Avui està recoberta 
d’enfiladisses, enmig d’unes feixes de conreu abandonades. 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Bassa per a reg 
 Actual: En desús 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió social i històrica, i per 

l’emplaçament, molt proper al nucli de Dosrius. Al mateix temps, 
perquè segurament va ser un dels primers punts d’abastament 
d’aigua a la població. També és significatiu pel que representà per  
a l’economia del poble, quan aquesta es basava en la vida al camp, 
al bosc i a pagès. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg . 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Al llarg del segle XVIII, el paisatge del camp català va canviar de 

fesomia i es va omplir de safareigs, és a dir, receptacles de parets 
d’obra de forma rectangular o circular que s’omplien  d’aigua i 
servien per regar. 

 
Segurament la bassa-safareig fou construïda durant el segle XVIII o 
bé en el XIX, en el moment en què després de la fil·loxera, la gent 
de Dosrius es dedicà més intensivament a la pagesia, sobretot al 
conreu de regadiu, com a mitjà de subsistència, per ajudar-se del 
que es treien del bosc i de la vinya, en una zona anomenada la 
Resclosa, que, segons Jaume Rigau, és d’on procedia l’aigua que 
anava al Molí de can Terrades. De fet, les fonts orals consultades 
manifesten que sempre han vist aquest safareig i, en alguns casos, 
que els seus avis i besavis havien regat amb aquesta bassa les 
terres que conreaven al costat. 
 
L’aigua del safareig prové d’una mina molt propera que la rep del 
torrent que baixa de les terres que li queden a sobre i que 
antigament, fins a mitjans dels anys 60 aproximadament, havien 
estat les vinyes d’en Pons, d’en Bernat, d’en Pepet de la Paula i del 
Rei. 

 
A les feixes de la Resclosa de Dalt hi conreaven la família de ca 
l’Hilari, els de can Feliu, la família Güell Sabé (els de cal Patró) i en 
Josep Jubany (Pepet de can Manel), que va fer-ho fins a l’any 
2002. 

 
Actualment, tant el safareig de la Resclosa de Dalt com les terres 
del costat estan abandonades i no són conreades per ningú, fins al 

punt que el safareig està gairebé cobert i engolit per la vegetació de 
l’entorn. 
 
Aquestes terres havien estat propietat de la família Boba de can 
Jeroni, que al morir van passar als seus nebots, els Prats d’Òrrius. 
Enguany aquestes terres han estat adquirides per dos constructors 
del municipi, en Pere Joan Pibernat i en Rafael Poyatos. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius. El 
medi natural: Les aigües (III) Les Fonts i els Safareigs”. El Comú. 
Dosrius 1990. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
 

 Fonts Orals:  
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius 1925) 
  Masó Boix, Antoni (Dosrius 1952) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius 1921) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.16/177 
 
DENOMINACIÓ : Safareig de la Resclosa de Baix 
Altres denominacions:  (bassa-safareig de la Resclosa de Baix)  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm.  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII-XIX 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Safareig situat a l’esquerra de la riera de Dosrius, en la zona 

anomenada la Resclosa, on hi ha l’edifici de la mina de les aigües 
de la SGAB, a l’inici de la vessant nord del turó d’en Jofre. En la 
part alta dels terrenys de cal Noi Gran, que eren destinats a feixes 
de conreu, a prop de la masia de can Tarau. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació: 13.- Agrícola 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Pere Joan Pibernat Sabé i Rafael Poyatos. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ: Safareig (en realitat, bassa d’aigua) privat, de planta quadrangular, 

amb parets de paredat comú aixecades sobre la cota del terreny i 
superfícies interiors lliscades; una de les quatre parets, més baixa, 
acaba en una inclinació cap endins que possiblement, en temps 
pretèrits, es va fer servir com a safareig pròpiament dit, per rentar la 
roba. D’una de les parets raja l’aigua per un broc senzill, que 
s’utilitza per regar l’horta de l’entorn.  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Bassa per a reg  
 Actual: Bassa per a reg 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió social i històrica, i per 

l’emplaçament, molt a prop del nucli de Dosrius. Al mateix temps, 
perquè va ser un dels punts d’abastament d’aigua,  en uns anys en 
què a Dosrius no hi havia xarxa pública. També és significatiu pel 
que representà per a l’economia del poble, basada en la vida al 
camp, al bosc i a  pagès. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg, tant el safareig com les feixes, amb la finalitat 

que perdurin algunes zones de conreu amb els seus elements. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Al llarg del segle XVIII, el paisatge del camp català va canviar de 

fesomia i es va omplir de “safareigs”, és a dir, basses o receptacles 
de parets d’obra de forma rectangular o circular que s’omplen 
d’aigua i que servien per regar, ja que la necessitat d’aigua per a la 
terra així ho va exigir. 

 
Segurament, el safareig de la Resclosa de baix fou construït durant 
el segle XVIII o bé en el XIX, quan després de la fil·loxera la gent 
de Dosrius es dedicà més intensivament a la pagesia com a mitjà 
de subsistència, sobretot al conreu de regadiu, però també ajudant-
se amb el que es treien del bosc i de la vinya, en una zona 
anomenada la Resclosa que, segons Jaume Rigau, és d’on 
procedia l’aigua que anava al molí de can Terrades. De fet, les 
fonts orals consultades manifesten que sempre han vist aquest 
safareig i, en alguns casos, que els seus avis i besavis havien regat 
amb aquest safareig les terres que conreaven al costat. 
 
L’aigua del safareig prové d’una mina molt propera que la rep del 
torrent que baixa de les terres que li queden a sobre i que 
antigament, fins a mitjans de la dècada de 1960, havien estat les 
vinyes d’en Pons, d’en Bernat, d’en Pepet de la Paula i del Rei. 

 
A les feixes de la Resclosa de Baix hi conreaven la família Güell 
Sabé,  en Jaume Boix de can Bernat, en Julià Masó i el seu fill 

Antoni Masó,  també de can Bernat, en Joan Sogues de can Tarau, 
en Pepet de la Paula, l’Esteve Nogueras de can Sant Llop i, 
darrerament, en Manel de can Pelaio. 
 
Cada hort tenia unes mides determinades i a cadascun li tocava un 
dia de reg. Per exemple, la família Masó i Boix tenia tres horts, per 
tant, els tocava regar tres dies: divendres, dissabte i diumenge. 
Primer en Pepet de la Paula i després l’Esteve Nogueras de Sant 
Llop, que també tenien tres horts, els quals havien de regar: dilluns, 
dimarts i dimecres. El dijous regava en Joan Sogues de can Tarau, 
que només tenia un hort. 

 
Actualment, les feixes de la Resclosa de Baix només són 
conreades per    l’Antoni Masó de can Bernat i la Maria Sabé de cal 
Patró, que són els que avui utilitzen el safareig per regar. 
 
Aquestes terres havien estat propietat de la família Boba de can 
Jeroni, que al morir van passar als seus nebots, els Prats d’Òrrius. 
Enguany (2005), aquestes terres han estat adquirides per dos 
constructors del municipi, en Pere Joan Pibernat i en Rafael 
Poyatos. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius, El 
medi natural: Les aigües (III) Les Fonts i els Safareigs”. El Comú. 
Dosrius 1990. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
 

 Fonts Orals:  
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius 1925) 
  Masó Boix, Antoni (Dosrius 1952) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius 1921) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.17/178 
 
DENOMINACIÓ : Bassa-safareig i font de n’Homs, i feixes.  
Altres denominacions: Safareig de ca n’Homs; Pla dels Bolets. 
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer Major, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII-XIX 
 
AUTOR:  
PROMOTOR : Família Homs 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Safareig i bassa situats per sota del carrer Major del nucli de 

Canyamars, en el punt on hi ha la plaça de la Germandat. El costat 
nord de la bassa està limitat pel mur de contenció del carrer, al 
costat d’unes feixes de conreu. Es troba davant d’uns pollancres 
considerats arbres monumentals, i més avall de les feixes hi ha una 
arbreda majorment de plataners, anomenada popularment el Pla 
dels Bolets. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 3.- Zones verdes: Parcs i jardins urbans 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Lluís Homs de Moya 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ: Conjunt format per una bassa delimitada per un muret baix d’obra 

arrebossada, de perfil arrodonit per un costat, i en angle recte pel 
cantó oposat. Té unes mides aproximades de 16 m x 7 m, i amb 
una fondària d’uns 70 cms. Al cantó de migdia, per la part interna 
del muret, s’hi adossa el safareig, un rectangle delimitat per una 
paret de totxo. La bassa està concebuda per a ús privat de reg i 
subministrament d’aigua potable, i el safareig, per rentar la roba. Hi 
ha també una font que mana aigua del mateix mur de la bassa-
safareig, i a llevant, dos pollancres de grans proporcions amb una 
àmplia copa que ombregen la bassa-safareig. 

    
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Bassa per reg, subministrament d’aigua i rentador.  
 Actual: Bassa per reg. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Element significatiu pel seu impacte en el paisatge i per la seva 

dimensió social i històrica, i per l’emplaçament dins del nucli de 
Canyamars. Al mateix temps, perquè va ser un dels punts 
significatius d’abastament d’aigua, en uns anys en què a 
Canyamars no hi havia xarxa pública d’abastament d’aigua. També 
és significatiu pel que representà per a l’economia del poble, 
basada en la vida de pagès. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la bassa-safareig i la font, les feixes properes i 

l’arbreda del Pla dels Bolets. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Al llarg del segle XVIII, el paisatge del camp català va canviar de 

fesomia i es va omplir de “safareigs” (en realitat, de basses amb 
safareigs), és a dir, receptacles de parets d’obra de forma 
rectangular o circular que s’omplien  d’aigua i servien per regar, ja 
que la necessitat d’aigua per a la terra així ho va exigir. 

 
És possible que la bassa, la font i el safareig fossin construïts 
durant el segle XVIII, encara que també el seu origen sigui més 
tardà, al segle XIX, després de la plaga de la fil·loxera, quan la gent 
de Canyamars es dedicà més intensivament a la pagesia, sobretot 
al conreu de regadiu, com a mitjà de subsistència, per ajudar-se del 
que es treien del bosc i de la vinya.  De fet, les fonts orals 
consultades manifesten que sempre han vist aquesta bassa-
safareig i la font i, en alguns casos, que les seves famílies havien 
anat a rentar i a buscar aigua per beure i per a usos domèstics i, al 
mateix temps, també havien regat amb ella les terres que 
conreaven al costat. Les dones hi anaven al safareig a rentar. 

 
L’aigua de la bassa i de la font procedeix del Canal de can Vidal, 
que queda a l’altre banda de la carretera, per sobre d’ella, on hi ha 
una mina. Durant molts anys aquesta font i “safareig” era el Comú 
de Canyamars, on es trobava la gent 
 
Els homes del poble el netejaven dues vegades l’any. Després de 
Pasqua, perquè per la Festa de la Germandat estigués net, i abans 
de la Festa Major d’estiu, que és a principis d’agost. La neteja del 
safareig era tota una festa, ja que després de la feina s’aprofitava 
per esmorzar, menjar coca i fer la xerradeta. 
 
 
Pel que fa a les feixes del safareig de n’Homs, segons les fonts 
orals, aquestes havien estat conreades per la  família Homs i el 
seus masovers, en Josep M. Cot i també l’Antoni Garcia. 
Actualment aquestes feixes les mena en Vicenç Salvadó, 
popularment conegut com en Vicentet de Canyamars. 
 
 
El Pla dels Bolets, arbreda majorment de plataners, però també 
amb pins i alzines, és el lloc on des de l’any 1957 s’hi celebra 
(llevat d’alguns anys que s’ha fet en altres indrets) el popular Aplec 
de sardanes, anomenat “Aplec de Muntanya de Canyamars”, que 
actualment té lloc el dia 11 de setembre de cada any. 
 
La setmana abans de l’Aplec els joves del poble anaven a netejar 
el Pla dels Bolets i aprofitaven per fer-hi una arrossada. Actualment 
és la Brigada Municipal qui el neteja abans de l’Aplec. 
 
En aquest indret també s’hi havien celebrat, fa uns 28 anys, 
gimcanes de la Festa Major. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius, El 
medi natural: Les aigües (III) Les Fonts i els Safareigs”.  In El 
Comú. Dosrius 1990. 

   
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

  
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
  
 Fonts Orals:  
 
  Arnó Teijón, Jaume (Canyamars  1951) 
 Homs de Moya, Lluís (Canyamars, 1945) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.18/179 
 
DENOMINACIÓ : Safareig de la Quintana 
 
Altres denominacions: Safareig de la Quintana de ca n’Homs 
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer de la Quintana, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII-XIX 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Al nucli urbà de Canyamars, per sota les cases del cantó de migdia 

del carrer Major, al costat del que eren unes feixes de conreu. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 6c.- Edificació contínua. Plurifamiliar 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Lluís Homs de Moya 
 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Bassa de perímetre circular, d’uns 8 metres de diàmetre,  aixecada 
sobre el terreny amb un mur d’entorn d’un metre, fet d’obra de 
fàbrica ceràmica, arrebossat exteriorment i lliscat per la cara 
interior. 

 
  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Bassa per a reg i el subministrament d’aigua. 
 Actual: Bassa per a reg. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió social i històrica, i per 

l’emplaçament dins del nucli de Canyamars. Al mateix temps, és 
significatiu pel que representà per a l’economia del poble en uns 
moments en què aquesta es basava en la vida al camp i de pagès. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Al llarg del segle XVIII, el paisatge del camp català va canviar de 

fesomia i es va omplir de safareigs, és a dir, receptacles de parets 
d’obra de forma rectangular o circular que s’omplien d’aigua i 
servien per a regar, ja que la necessitat d’aigua per a la terra així 
ho exigia. No es tracta, doncs, d’un safareig de rentar roba, malgrat 
que la denominació popular l’ha identificat amb una bassa d’aigua 
de reg.  

 
Segurament, la bassa fou construïda durant el segle XVIII o bé en 
el XIX, en el moment en què després de la fil·loxera, la gent de 
Dosrius es dedicà més intensivament a la pagesia, sobretot al 
conreu de regadiu, com a mitjà de subsistència, per ajudar-se del 
que es treien del bosc i de la vinya, en una zona anomenada la 
Quintana ca n’Homs. 
 
Les fonts orals consultades manifesten que sempre han vist aquest 
safareig i que també l’havien vist els seus avis i besavis. 
  
L’aigua del safareig prové del pou de ca n’Homs, atès que la masia 
queda molt a prop de la bassa, i de la que sobrava del safareig de 
n’Homs, també relativament proper. 

 
A les feixes de la Quintana de ca n’Homs hi conreava la família 
Homs, propietària tant del safareig com de les terres, així com els 
seus masovers, majoritàriament en Josep M. Cot.  

 
Actualment, tant el safareig de la Quintana de ca n’Homs com les 
terres del costat estan força abandonades i no són conreades per 

ningú, fins al punt que el safareig està, en part, cobert per la 
vegetació. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius, El 
medi natural: Les aigües (III) Les Fonts i els Safareigs”.  In El 
Comú. Dosrius 1990. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
   

 
 Fonts Orals:  
 
 Arnó i Teijón, Jaume (Canyamars  1951) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.19/180 
 
DENOMINACIÓ : Safareig de la Quintana de can Nogueres 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Padró, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segles XVIII-XIX 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Sota la masia de can Nogueres de Canyamars, al costat esquerre 

del camí que porta a la casa, prop de les feixes de conreu.  
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Tomàs Nogueras 

 
 

Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Bassa de perímetre quadrat, feta amb murs de paredat comú i en 

part coronada per rajoles molt malmeses. Actualment està 
protegida i tancada amb una malla de torsió, en força mal estat.  
Una mica més avall, en direcció a la riera, hi ha una edificació d’ús 
desconegut que sembla tenir relació amb el safareig.  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Bassa per a reg i rentador  
 Actual: Bassa per a reg 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent. 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió social i històrica, i per 

l’emplaçament dins del nucli de Canyamars. És la bassa per al reg 
de les feixes que hi ha sota la masia de can Nogueras. 
El conjunt de les feixes, avui camps de plataners, i el safareig 
constitueixen un retrat viu del que era la vida de pagès a 
Canyamars, i aquest retrat s’hauria de conservar. 
 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. Conservar i fer-hi obres de restauració. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Can Nogueras és una de les masies més antigues de Canyamars; 

així,  la primera referència documentada de la masia es troba en un 
fogatge de 1553, on consta En Nogueres. 

 
També consta, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, en un Capbreu de 
Rendes de Dosrius i Canyamars rebut en poder d’Antich Cafon 
notari públic de Barcelona, començat el 7 de juny de 1570, on 
apareix: “Juan Nogueras Manso Nogueras – Canyamars. 

 
La vida de pagès fou variada i diversa des del segle XVI. Així, al 
llarg del segle XVIII, en general, el camp català va canviar de 
fesomia i es va omplir de safareigs o basses, uns receptacles de 
parets d’obra de forma rectangular o circular que s’omplien d’aigua 
i servien per regar, ja que la necessitat d’aigua per a la terra així ho 
exigia. 

 
Aquest safareig o bassa, segurament fou construït després del 
segle XVIII, quan la plaga de la fil·loxera obligà a la gent de 
Canyamars a dedicar-se més intensivament a la pagesia com a 
mitjà de subsistència i per ajudar-se amb el que es treien del bosc i 
la vinya. 
 
L’aigua d’aquest safareig provenia de la mateixa masia, que en el 
seu clos té dos grans safareigs o basses. 

 
A les feixes del safareig de la Quintana de can Nogueres hi 
conreaven feixes els propietaris de la masia fins a principis del 

segle XX, i a partir d’aleshores els masovers: la família Cot Rovira i 
els darrers, la família Vilajoana Augé. Actualment, els camps més 
propers al safareig estan llogats a una empresa que es dedica a la 
cria de cavalls. 
 
Segons informen les fonts orals, en aquesta bassa hi havia moltes 
granotes i un dels masovers, Lluís Cot Serra, se les menjava. De 
tota manera, havia de vigilar per no confondre les granotes amb els 
gripaus que no són bons per menjar. Per distingir-los s’havia de 
fixar en els dits: la granota en té quatre i el gripau cinc. 
 
Aquesta anècdota, aparentment sense importància, la té perquè a 
Canyamars, com a Dosrius, en haver-hi moltes basses i safareigs, 
hi havia moltes granotes i gripaus que complien una funció dins 
l’ecosistema que es creava a partir de la pagesia i que han anat 
desapareixent. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius, El 
medi natural: Les aigües (III) Les Fonts i els Safareigs”. El Comú. 
Dosrius 1990. 

 
 

 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel. Coordinador Escola de Natura del 
Corredor. (1960). 
Tapias Rovira, Salvador (1914). 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.20/181 
 
DENOMINACIÓ : Safareig de la Barca 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer del camí del Pou del Glaç, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XVIII-XIX 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Safareig situat al costat del camí que va des del nucli de 

Canyamars fins al pou de glaç, a la riba dreta de la riera de 
Canyamars, al vessant nord del turó Xic, al costat del que eren 
unes feixes de conreu. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 3.- Zones verdes: Parcs i jardins urbans 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ricard PratsTrian 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ: Bassa d’aigua o safareig totalment en desús, cobert de bardisses. 

 Segons les fons orals, es tractava d’un safareig força gran, d’unes 
mides aproximades de 10 m d’amplada x 20 de llargada i uns 2 
metres d’alçada, fins al punt que la família Prats, fa uns 50 anys, hi 
tenia una barca i quan plovia i la riera baixava considerablement, 
utilitzaven la barca per baixar per la riera. Per aquest motiu, el 
safareig rep aquest nom. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Bassa per a reg i el subministrament d’aigua.  
 Actual: Bassa per a reg en desús.  
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: No es pot comprovar, atès que està totalment cobert de bardisses. 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió social i històrica i, al 

mateix temps, perquè va ser un dels punts d’abastament d’aigua i 
de reg de conreus, en uns anys en què l’economia del poble es 
basava en la vida al camp i  a pagès. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg el safareig i els roures i alzines que hi ha al 

costat. Es recomana la seva neteja i restauració. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Al llarg del segle XVIII, el paisatge del camp català va canviar de 

fesomia i es va omplir de safareigs, és a dir, receptacles de parets 
d’obra de forma rectangular o circular que s’omplien d’aigua i 
servien per regar, ja que la necessitat d’aigua per a la terra així ho 
exigia. Es tracta, de fet, d’una bassa d’aigua, malgrat que 
popularment se la denomina safareig, nom que defineix un lloc per 
rentar la roba. 

 
Segurament la bassa fou construïda durant el segle XVIII o bé en el 
XIX, en el moment en què després de la fil·loxera, la gent de 
Canyamars es dedicà més intensivament a la pagesia, sobretot al 
conreu de regadiu, com a mitjà de subsistència, per ajudar-se del 
que es treien del bosc i de la vinya. 
  
La bassa és propietat de la família Prats de can Galzeran. 
 
Les fonts orals consultades manifesten que sempre han vist aquest 
safareig i que també l’havien vist els seus avis i besavis. 
 
L’aigua del safareig provenia del Canal del Sot del Gall.  

 
Les feixes que hi havia al costat del safareig de la Barca havien 
estat conreades pels masovers o parcers de can Galzeran o can 
Prats, entre ells en Josep Tamboleo i en Jaume de can Xerrac. 

 

El safareig va entrar en desús i en estat d’abandonament des de fa 
uns 20 anys, fins al punt que actualment està engolit per la 
vegetació. 
 
Cal destacar els arbres que l’envolten: alzines i roures, així com tot 
l’entorn paisatgístic proper. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ALSINA, N., JUBANY, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius, El 
medi natural: Les aigües (III) Les Fonts i els Safareigs”.  In El 
Comú. Dosrius 1990. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 
 Fonts Orals:  
 
 Arnó i Teijón, Jaume (Canyamars  1951) 
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NÚM. REF. : I.S.21/182 
 
DENOMINACIÓ : Bassa de can Massuet 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Carrer de Can Domingo, s/núm. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : En el Sot de la Coma, a l’extrem oest de la urbanització de Can 

Massuet – El Far, prop de la masia de can Pruna i quasi davant de 
les ruïnes de la masia de can Domingo. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 3.- Zones verdes: Parcs i jardins urbans  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 

 
 

Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ: Naixement d’aigua natural que forma una bassa d’un diàmetre 

aproximat de 10 m. Enmig i al voltant de la bassa hi ha una rica 
vegetació: falgueres, canyers, joncs. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Naixement natural d’aigua 
 Actual: Naixement natural d’aigua 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular  
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i paisatgística i pel 

seu emplaçament, dins el nucli del Far, en la urbanització de Can 
Massuet.  

 
PROPOSTES: Incloure la bassa i la vegetació que hi ha al seu entorn. Es 

recomana la seva consolidació i preservació. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Es tracta d’un naixement natural d’aigua que es troba enmig del Sot 

de la Coma, pel qual transcorre un torrent que porta una part de les 
aigües que provenen del Far, des de can Carreres, fins a trobar-se 
amb el torrent del Virol i fins a la riera de Dosrius.   
La mínima intervenció humana en la bassa ha fet que hi hagin 
sobreviscut espècies de fauna i flora que difícilment podrien viure 
en un entorn tant urbanitzat.  

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
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NÚM. REF. : I.S.22/183 
 
DENOMINACIÓ : Safareig – Bassa  de ca l’Arenes 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XIX 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 

CONTEXT : Prop de la masia de ca l’Arenes, rodejada de camps de conreu.  
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P4.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Puig Pla 

 
 

Condicions / servituds: Situat dins l’àrea del Parc Natural Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ: Bassa de perímetre rectangular, feta amb murs de paredat comú i 

en part coronada per rajoles ceràmiques noves. Actualment està 
protegida i tancada amb una malla de torsió.  
Una mica més amunt de la  bassa hi ha la mina. L’aigua transcorre 
per la mina per una canal de teules ceràmiques.  
La mina té dos registres per poder-la netejar i una forma d’Y grega, 
perquè recull aigües filtrades del sòl de dos llocs diferents. 
En el costat de ponent de la bassa hi ha un rentador i una font que 
raja quan a la mina hi ha aigua. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Bassa de reg, rentador i font 
 Actual: Bassa de reg 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo  
 
 
VALORACIÓ: Element singular que constitueix una fita paisatgística i un testimoni 

de la història econòmica i rural de ca l’Arenes del Far, ja que va ser 
un dels punts d’abastament d’aigua de la masia. Un valor afegit és 
el fet que encara hi ha granotes. 

 
PROPOSTES: Incloure en el catàleg, la bassa, la font i la mina. Preservació i 

protecció de la fauna existent, especialment les granotes. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Al llarg del segle XVIII, el paisatge del camp català va canviar de 

fesomia i es va omplir de safareigs o basses, és a dir, receptacles 
de parets d’obra de forma rectangular o circular que s’omplen 
d’aigua i que serveixen per regar, ja que la necessitat d’aigua per a 
la terra així ho va exigir. 
 
Aquesta bassa, construïda al segle XIX, servia per regar els camps 
de conreu que hi ha al costat esquerre del camí que des de la pista 
que du al Santuari del Corredor, porta a la masia de ca l’Arenes. 
 
Segons informen les fonts orals, des de fa uns 10 anys la quantitat 
d’aigua que arriba a la bassa ha baixat notablement. Això fa que si 
abans es podien regar tots els camps d’aquella zona, actualment 
sols es pot regar una part d’un camp i amb el sistema de reg de 
gota a gota. 
 
És interessant observar com a la bassa de ca l’Arenes encara hi 
viuen granotes. Si bé aquesta característica era comú a tots els 
safareigs o basses, actualment no ho és. És per això que cal citar-
ho i no deixar que les granotes desapareguin de la fauna del 
municipi de Dosrius. 

 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.23/184-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.23/184 
 
DENOMINACIÓ : Rescloses de ca l’Arenes i del Sot del Fangar 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Veïnat el Far 
LOCALITZACIÓ : En la llera del torrent del Sot del Fangar, des de la part més alta, en 

el pla del Corredor i fins a ca l’Arenes. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : S. XVIII 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements Singulars 
 
CONTEXT : Paratge de torrent, rodejat de zona boscosa; algunes espècies 

arbòries han crescut sobre els murs de les rescloses tot malmetent-
los en part.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P.2 Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona i Josep Puig Pla 
Condicions / servituds: Incloses dins el Pla Especial del Parc Natural Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Es tracta de les restes de sis recloses o preses, que estan 

construïdes al bell mig del curs del torrent del Sot del Fangar. 
 Com més ample es va fent el torrent, més grans són les rescloses o 

preses. Es tracta d’unes parets lleugerament corbes, construïdes a 
base de blocs de pedra granítica de la zona. En la part superior de 
la paret o mur, i en el centre, tenen una represa o sobreeixidor per 
canalitzar l’aigua que baixa del torrent. 
La més gran, que està prop de la masia de ca l’Arenes, té un gruix 
de 1,10 m i una alçada de 5 m. La segona, una mica més amunt, 
seguint el torrent, té un gruix de paret de 1,10 m i una alçada de 2,5 
m; les següents rescloses que van seguint el torrent cap al 
Corredor són paulatinament més petites. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Regulació del control del cabal del torrent i abeurador pel bestiar. 
 Actual: En desús 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Les més grans estan en bon estat de conservació. Les altres estant 

malmeses i força  cobertes de vegetació. 
 
 
VALORACIÓ: Elements significatius per la seva situació en el territori i per la 

importància que ha tingut l’aigua, la seva canalització i el seu 
aprofitament a través de diverses tecnologies en el municipi de 
Dosrius.  

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. Pel seu manteniment s’hauria de portar a terme 

una neteja del curs del torrent, per emfasitzar el seu interès dins el 
paisatge. 

 
 
DADES HISTÒRIQUES: Es desconeix l’origen i la funció concreta que tenien aquestes 

rescloses en ser construïdes, ja que des de fa molts anys estan en 
desús.  
Per una banda, se sap que es feien servir com a abeurador per les 
vaques i el bestiar que pasturava per aquell indret. La zona del 
Corredor, als estius, és força seca i pateix manca d’aigua; per això 
amb les basses fetes a partir de les rescloses hi havia una reserva 
d’aigua per a l’estiu i en anys de molta sequera. 
Per altra banda, tindrien la funció de mur de contenció de les 
aigües que baixaven des del Corredor pel Sot del Fangar i com a 
mesura de protecció del torrent i de la casa i terres de ca l’Arenes 
en cas de grans avingudes d’aigua. 
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BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
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NÚM. REF. : I.S.24/185 
 
DENOMINACIÓ : Font del Sot 
 
Altres denominacions: Font Rovellada 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : A aproximadament un quilòmetre del nucli de Dosrius per la 

carretera de Llinars del Vallès, abans d’arribar a la cruïlla de la 
carretera de Cardedeu, a mà esquerra, al costat de la Riera de 
Rials. 

   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 2001 (construïda de nou) 
 
AUTOR: Joan Borrell Ruscalleda, Oriol Granyer Manyà i Teresa Serra  
 Bigas (biòlegs) i l’equip tècnic EGAM, S.L, per encàrrec de  
 l’empresa Aigües Ter Llobregat, S.A. 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Element singular 
 
CONTEXT : Font ferruginosa situada a pocs metres de l’aiguabarreig entre el 

torrent del Coll, que neix a la zona de can Collet de Llinars del 
Vallès, i la riera de Rials, també anomenada del Far. 

RÈGIM URBANÍSTIC : 
  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sistemes  
 Qualificació: 5. Protecció de Sistemes 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ :  Font a peu de camí, al costat del torrent del Coll, en un espai limitat 

per talussos de pedra. Al talús de paredat comú del fons hi ha la 
sortida natural de l’aigua, de característiques ferruginoses, que cau 
en una petita bassa limitada per un paredat de maons col·locats a 
sardinell; des d’una canal de sortida de les aigües, aquestes són  
conduïdes al torrent per un rec.  

  Hi ha una placa de pedra amb la inscripció “Font del Sot. 
Ferruginosa” i, a peu de talús, dos bancs de base de paredat, 
coronats per peces d’obra ceràmica col·locades a sardinell. A 
l’entorn hi ha plàtans, verns i alzines. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua d’ús públic 
 Actual: Font d’aigua d’ús públic 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva situació dins del territori, per la importància que 

han tingut les fonts en el municipi de Dosrius i per la funció social 
que han acomplert, especialment la font del Sot, que fou molt 
popular i coneguda. Cal destacar la bellesa paisatgística de l’indret,  
al costat de la riera de Rials, en una esplanada que havia estat 
plena de vegetació (plàtans, verns, alzines i joncs) i que actualment 
està en fase de creixement. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Si una font era i és coneguda a Dosrius, aquesta és la Font del Sot. 
 

La seva presència es descobreix ràpidament pels trets 
característics de les fonts de ferro: llot esponjós i ocre, el rovell que 
ressalta en tot el seu embassament del voltant i pels recs on 
s’escolen les seves aigües.  
 
La  deu neix allà mateix on hi ha la font, enmig de les pedres, i no   
s’asseca en tot l’any. 
 
A principis del segle XX era un lloc d’esbarjo molt freqüentat: la 
gent hi anava a berenar, a dinar, a passejar o a xerrar. Era un dels 
llocs més emblemàtics del municipi, però a mesura que passaven 
els anys, aquesta tradició es va anar perdent.  
 
La primera referència documentada la trobem en un llibre de 
l’escriptora Anna Murià (amiga de Mercè Rodoreda) titulat El país 
de les fonts, on explica que quan tenia 12 anys havia estat a 
Dosrius (és adir, cap al 1916). En aquest llibre parla de la 
importància que en aquells moments tenien les fonts a Dosrius i de 
la gran quantitat que n’hi havia. De la Font del Sot o Rovellada diu: 
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  “I la Font Rovellada, al clot obac i fred que els verns 

cobricelaven, per roquissa cascada saltava vigorosa bo i 
cantant en sordina. Aquella ànima líquida de ferro 
transparent, com pinzell fugisser que anés pintant les 
pedres, les deixava clapades de verdet i or vell”. 

 
 El seu gust, una mica desagradable per a alguns per l’alt grau  de  
 partícules minerals de ferro que porta en dissolució, no fou obstacle  
perquè l’aigua fos venuda pels carrers de Mataró, essent 
pregonada    

 amb aquesta dita: 
 
 “Aigua de la Font del Sot, qui no en beu es mor”. 

 
 Degut al sabor ferruginós de l’aigua i a les facultats curatives que 

se li atribuïen, la font es va convertir en una de les més 
concorregudes de la comarca, fins al punt que el seu propietari –
segons diu la llegenda– es va sentir gelós, i aquesta circumstància 
va donar peu a una anècdota, que encara avui es recorda, segons 
la qual a l’indret s’hi col·locà un cartell que deia: 

 
  “D’aquesta aigua se’n beurà fins que el seu propietari 

voldrà” 
 
 I que algú hi va afegir:  
 
  “I si el seu propietari no ho vol, que se la begui tot sol”. 
 
 Sembla que aquest fet va ser produït degut a una envasadora 

d’aigua que s’hi bastí cap al 1940, i que va haver de plegar atesa la 
impossibilitat de conservació que tenen les aigües ferruginoses.  

 
 Uns anys més tard, el seu propietari va fer unes obres per 

acondiciar el lloc. Es va fer un mur d’uns 60 cm que tancava la 
penya per on rajava l’aigua i a l’esplanada s’hi van posar taules  i 
bancs d’obra. 

 
 Amb el pas del temps i degut a la seva situació (a tocar del torrent 

del Coll i de la riera de Rials), el lloc es va anar embassant d’aigua, 
es va anar abandonat i degradant, també a causa de la cascada 
d’aigua natural del talús de la font i, sobretot, del llot que s’hi va 
acumular, procedent d’una empresa d’àrids, que abocava llot al 
torrent del Coll i embrutava la Font. 

 
 Durant el mes de juliol de 1990, es van portar a terme les “Primeres 

Jornades Culturals” organitzades per la revista El Comú, amb la 
col·laboració de les entitats municipals. D’aquestes jornades va 
sorgir una comissió que va voler recuperar la Font del Sot. La van 
netejar i van organitzar algun berenar, però l’indret va tornar a 
quedar brut i abandonat, sobretot a causa dels abocaments de llot. 

 
 
 L’abril de 1994, l’Agrupació de Defensa Forestal va realitzar una 

campanya de sensibilització per a la neteja i conservació d’indrets 
naturals i va començar netejant el paratge de la font del Sot. 

 
 L’any 2000, Aigües del Ter Llobregat va iniciar les obres de millora 

de la xarxa regional d’abastament d’aigua a la zona del Maresme, 
que consistien, bàsicament, en un canvi de canonada. Aquesta 
passava molt a prop de la Font del Sot, i en fer-se les obres, es va 
malmetre l’indret. 

  
 Un grup de persones de Dosrius, preocupades pels espais naturals 

i les fonts, van demanar a l’Ajuntament la restitució de l’indret, 
d’acord amb el seu estat original. 

 
 Aigües del Ter Llobregat, a instàncies de l’Ajuntament, el març del 

2001, va presentar un projecte, que es troba a l’Arxiu Administratiu 
de l’Ajuntament, amb la finalitat de rehabilitar la zona i  recuperar la 
font. Les obres van quedar enllestides aquell mateix any i van 
consistir en: Construcció de paviments i vorades, amb una pica de 
recollida d’aigua, una plataforma per accedir-hi, un canaló de 
desguàs de les aigües, una bassa situada al peu del salt d’aigua 
natural del talús de la font i una canal de sortida de totes les aigües 
cap al torrent del Coll. La construcció de bancs d’obra i d’un gual 
amb la finalitat que les aigües del torrent i la riera no envaïssin 
l’esplanada on hi ha la font, i la plantació de vegetació de la 
mateixa espècie que hi havia (plàtans, verns i alzines) completaren 
el projecte. El pressupost d’execució material d’aquestes obres va 
pujar 10.120.295 PTA, pagat íntegrament per Aigües Ter - 
Llobregat. 
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 Amb aquesta darrera rehabilitació, es va intentar que la font 
presentés el seu estat original, encara que a la vegetació li falten 
uns quants anys per créixer i ser el que havia estat tot l’indret. 

  
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 

història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
  “Neteja de la Font del Sot”. Butlletí d’informació municipal de 

Dosrius, Canyamars i El Far. Editat per l’Ajuntament de Dosrius. 
Núm. 18. Juliol 1994, p. 30. 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003). 
 
  COMISSIÓ PER RECUPERAR LA  FONT DEL SOT. “Recuperem la font del 

Sot” El Comú. Núm. 14. 23 de juny de 1990, p. 26. 
 
  COMISSIÓ PER RECUPERAR LA  FONT DEL SOT. “Hem recuperat la Font 

del Sot”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990, p. 36. 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  MURIÀ, Anna. El país de les fonts. Editorial Vosgos, S.A. Col·lecció 

Ausiàs March. Barcelona 1978. 
 
  VILA I PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius: “Projecte de 

mesures correctores de la millora de la xarxa regional de distribució 
de l’aigua de la comarca del Maresme. Tram: can Collet-Dosrius”. 
2001. 

 
                   Fonts orals:            
 
  Riera i Vidal, Joan Manel (Escola de Natura del Corredor)  (1960). 
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NÚM. REF. : I.S.25/186 
 
DENOMINACIÓ : Font de Sant Nicolau 
 
Altres denominacions: Font de les Canals d’en Rovira  i  Font del Piu 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm, sota can Salvi, prop de can Rafel. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Entre 1945 i 1950 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Nicolau Guanyabens 
 
TIPOLOGIA : Element singular 
 
CONTEXT : Font situada a sota les canals d’en Rovira, un cop passat CITA, 

prop de la masia de can Rafel, en un indret obac, enclotat i fresc, 
voltat de vegetació.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14b. Vegetació autòctona 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Centre d’Investigació i Tractament d’Addiccions, S.A. (CITA) 
  Sr. Josep M. Fàbregas 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Font a la qual s’arriba a peu, per sota el camí d’accés. S’ubica a la 

vessant de ponent del turó de Can Benet. L’aigua es recull i arriba 
a la font a través d’una mina construïda amb parets de paredat i 
coberta amb lloses de pedra, amb la boca tancada per una fulla 
batent de planxa de ferro, pintada de color verd. A l’entorn de la 
boca hi ha dos bancs de paredat comú revestits amb lliscat. 
 
En un nivell més baix es troba la font, limitada per dos murs de 
paredat arrebossat, en un dels quals hi ha una altra porta batent de 
ferro, també pintada de color verd. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua potable d’ús públic 
 Actual: Font d’aigua potable d’ús públic 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bona 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva situació dins del territori i per la importància 

que han tingut les fonts en el municipi de Dosrius i la funció social 
que han acomplert. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

   La fesomia que presenta la font, actualment, es deu a Nicolau          
Guanyabens, un dels propietaris que va adquirir la finca de can 
Llinars (can Pol, ara CITA), pels voltants de 1945. 

 
En aquest indret ja hi havia una font que rebia l’aigua de les Canals 
de can Rovira i que formava part de la finca que portava el mateix 
nom. Pels voltants de l’any 1929, la petita masia de can Rovira fou 
convertida en la casa noucentista que ha arribat fins als nostres 
dies i que es coneix com can Pol. 

 
A la font de les Canals de can Rovira hi anava a berenar la gent de 
ciutat, els amics i familiars de la família propietària, que l’utilitzaven 
en les seves sortides a la muntanya, gaudint d’un bon àpat, bon 
paisatge, bona aigua i bona companyia, i també els joves del poble. 

 
Quan en Miquel Llinars va vendre la propietat a la família 
Guanyabens, en Nicolau Guanyabens fou l’encarregat de donar a 
l’indret la fesomia actual; hi va fer construir les escales que hi 
accedeixen, els dos bancs i les casetes (mines), convertint l’indret 
en un lloc agradable i tranquil, voltant de vegetació, que convida al 
repòs. La finalitat va ser la d’anar-hi a passejar i berenar, sobretot 
amb la família i els amics. A més a més, la font va continuar essent 
freqüentada per caminants, caçadors, boletaires, gent del poble o 
amants de la natura. 
  
Aquesta remodelació sembla que es va portar a terme entre 1945 i 
1950.  
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La intervenció feta per en Nicolau Guanyabens explica que, només 
arribar a la font, s’hi trobi un mosaic amb una imatge de sant 
Nicolau, patró del propietari de l’indret, així com també del seu fill. 
Actualment es coneix per aquest nom, però el seu topònim havia 
estat “Font de les Canals de can Rovira” (nom de la zona) i “Font 
del Piu” (pel fet que per veure aigua s’ha de prémer un “piu”). 

 
Aquesta font rep l’aigua de les Canals de can Rovira. Actualment hi 
brolla un rajolí molt petit i de vegades no n’hi brolla gens, quan, 
antigament, el doll d’aigua era considerable. 

 
 La pressa, l’estrès, en definitiva, el món actual ha relegat aquests 

espais naturals que havien estat llocs de trobada i de germanor, a 
llocs de deixalles i d’abandonament. El costum d’anar a berenar a 
les fonts queda molt lluny, però continuen essent un testimoni de 
tota una altra forma de vida, de pensar i de fer. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 

història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  VILA PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
   

 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
 
                   Fonts orals:            
 
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 
  Boix Bruguera, Maria (Dosrius, 1935) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius 1921) 
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NÚM. REF. : IS26/187 
 
DENOMINACIÓ : Font de la Plaça  
 
Altres denominacions: Font de la Plaça Espanya 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça d’Espanya, s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1974 la font actual, tot i que l’antiga ja existia el 1882. 
 
AUTOR: Jordi Estrany i Castany (arquitecte municipal) 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Element singular, que complementa un espai urbà. 
 
CONTEXT : Font situada a la plaça d’Espanya, al mig del casc antic del poble,  

envoltada de cases entre mitgeres de planta baixa i pis que 
recolzen en la carretera de Canyamars, a l’inici i al centre de les 
escales d’accés a l’església parroquial des de la plaça d’Espanya. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà  
 Qualificació: 1. Xarxa viària i aparcaments públics 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :   
Es tracta d’un volum escalonat a tres nivells: el primer, arran de terra, 
és una plataforma graó d’accés a la pica; el segon nivell és el que 
conté la pica de pedra granítica maclada entre dos murets que la 
suporten, i, a sota, hi ha la portella metàl·lica que tanca l’armari de 
manteniment; el tercer nivell conté el broc i forma una jardinera de 
mur de paredat, de perfil còncau, amb un revestiment en el frontispici 
de rajoles ceràmiques de color vermellós de terra cuita, emmarcades 
per dues franges verticals de rajoles vidriades policromes amb 
dibuixos geomètrics.  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua d’ús públic 
 Actual: Font d’aigua d’ús públic 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva situació dins del territori i per la importància 

que han tingut les fonts en el municipi de Dosrius, en uns anys 
d’escassetat d’abastament d’aigua. La font ha esdevingut una fita 
urbana dins la trama del casc antic, dóna un servei públic i, a la 
vegada, complementa un espai urbà i li confereix una certa 
identitat. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 

de Dosrius, la Corporació Municipal, en sessió plenària del 6 de maig 
de 1974, va acordar aprovar, amb caràcter urgent, un projecte 
d’arranjament de la Plaça d’Espanya, atès que a causa d’unes fortes 
pluges, i segons paraules del mateix projecte: “la plaça va quedar 
convertida en un barranc”. 

 
 Aquest arranjament va consistir en canviar l’antic l’empedrat, que 

connectava la Plaça del poble amb la plaça de l’església, per unes 
escales amb  jardineres i en la construcció d’una nova font, 
emplaçada a peu de les mateixes escales. 

 
 L’antiga font pública estava ubicada al costat de l’empedrat, a sota la 

casa de can Dama, encastada a la paret de la terrassa. Amb la nova 
remodelació, aquella font va desaparèixer i se’n va fer una de nova, 
que és l’actual, a la mateixa alçada de l’antiga, però a peu de les 
escales que es van construir. Per tant, la nova font es va construir 
uns cinc metres, aproximadament, més a l’esquerra d’on estava 
situada l’antiga. 
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 El projecte de la nova font va ser redactat per Jordi Estrany i 

Castany, aleshores arquitecte municipal, i fou executat pel 
contractista de can Massuet-El Far, Antonio Rivera i Calvo. 

 
 En el moment que es va executar el projecte n’hi va haver força 

detractors, ja que hi havia gent que no estava d’acord en què 
desaparegués la font i l’empedrat, dos elements molt emblemàtics del 
casc antic de Dosrius. La font havia abastat d’aigua totes les cases 
del voltant, sobretot fins que s’instal·là la xarxa d’abastament d’aigua 
potable a Dosrius, que fou, aproximadament, entre principis i mitjans 
dels anys 70 del segle XX. 

 
 Tot i així, el projecte, que s’havia aprovat amb caràcter urgent, va 

tirar endavant i fou acabat el mateix any. 
 
 La font, per a les persones nascudes al poble, és coneguda com la 

font de la Plaça; per als nouvinguts, és coneguda com la font de la 
plaça Espanya. 

 
L’aigua que hi brollava procedia de la mina de la Companyia de les 
Aigües, però, actualment, procedeix del servei d’abastament d’aigua 
potable de Dosrius, atès que la que provenia de la mina es va 
contaminar. 

 
L’aigua de la font de la Plaça  és una “deixa” de la companyia  
d’Aigües de Barcelona al poble, com a conseqüència de l’acord al 
qual va arribar amb l’Ajuntament, pels voltants de 1882,  per a 
l’explotació de les aigües de l’aqüífer de Dosrius (30.000 litres diaris: 
font del Comú, font de la Plaça i font de Sant Sebastià). 
                                                
Actualment, la font té un gran interès, sobretot, per a les persones de 
fora  que els caps de setmana omplen garrafes d’aigua per emportar-
se-les a la ciutat.  
 
De tota manera, per a la gent de Dosrius i la mainada que juga per 
l’entorn, abans i ara, passar per davant de la font de la Plaça, 
sobretot a l’estiu, convida a parar-s’hi i fer un traguet d’aigua.  
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius C-394 AN3  i  C-397 

AN 3 . 
 
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 

història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú. Núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 
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NÚM. REF. : I.S.27/188 
 
DENOMINACIÓ : Font de Sant Sebastià 
 
Altres denominacions: Font del carrer Pau Casals 
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer Pau Casals,  s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 2002 la font actual, tot i que l’antiga ja existia el 1882. 
 
AUTOR: Fundició Dúctil Benito  
 
PROMOTOR : Pibernat Llars, S.L. 
 
TIPOLOGIA : Element singular, que complementa un espai urbà. 
 
CONTEXT : Element de mobiliari urbà, recentment recol·locada en aquest 

emplaçament, situada en una fornícula d’un mur de contenció del 
pati de davant de la casa núm. 6-8 del carrer de Pau Casals, un 
carrer del casc antic, de cases entre mitgeres. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà  
 Qualificació: 1. Xarxa viària i aparcaments públics 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ : Font de fosa, de catàleg, situada en una fornícula d’un mur de 

contenció d’un pati. L’interior i l’exterior de la fornícula estan 
aplacats amb pedra calcària. La font pren la forma de pinacle, amb 
una pica a la base, un tronc gairebé cilíndric i de fust estriat, on hi 
ha l’aixeta de llautó, un collarí d’òvuls i un capellet esfèric amb 
ornaments al voltant i coronat per una petita agulla. És un model 
que reprodueix els que es van fabricar en època alfonsina, a finals 
del segle XIX.    
 
 
 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua d’ús públic 
 Actual: Font d’aigua d’ús públic 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Recentment restaurada i col·locada en aquest nou emplaçament. 
 
 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva situació dins del territori i per la importància 

que han tingut les fonts en el municipi de Dosrius. Ha esdevingut 
un referent dins la trama del casc antic, dóna un servei públic i, a la 
vegada, complementa un espai urbà. 

. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:    

Possiblement, la font és coneguda amb el nom de Sant Sebastià 
perquè Dosrius, amb motiu d’una pesta, va fer un vot de poble en 
aquest sant. Per això, el dia 20 de gener era un dia gairebé de festa 
major: ofici, processó i ball. Actualment, per la festa del sant només 
es fa una missa. Segons manifesta Mn. Artur Bosch, rector de la 
parròquia de Dosrius des de l’any 1959, a l’Arxiu Parroquial no s’ha 
trobat documentació d’aquest vot de poble, però quan ell va arribar al 
municipi la festa ja se celebrava i ell va continuar fent missa el dia de 
sant Sebastià. També va manifestar que desconeix si la font porta el 
nom de Sant Sebastià a causa d’aquest vot, ja que a l’Arxiu 
Parroquial tampoc no n’hi ha documentació que ho corrobori. Les 
fonts orals consultades així ho creuen, atès que sant Sebastià és 
venerat en el municipi des de fa molts anys. 

 
Per a la gent nouvinguda, la font és coneguda amb el nom de la font 
del carrer Pau Casals. 
 
L’aigua que brollava de la font procedia de la mina de la Companyia 
de les Aigües, però, actualment, procedeix del servei d’abastament 

d’aigua potable de Dosrius perquè la que provenia de la mina es va 
contaminar. 

 
                                                L’aigua de la font de Sant Sebastià és una “deixa” de la Companyia  

d’Aigües de Barcelona al poble, com a conseqüència de l’acord al 
qual es va arribar amb  l’Ajuntament, pels voltants de l’any 1882, per 
a l’explotació de les aigües de l’aqüífer de Dosrius (30.000 litres 
diaris: font del Comú, font de la Plaça i font de Sant Sebastià). 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.27/188-3- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 
 

 Es desconeix l’any de construcció de l’antiga font, tot i que queda clar 
que l’any 1882 ja existia, perquè part de la “deixa” que la Companyia 
d’Aigües va fer al municipi fou per a aquesta font. Segons la gent 
més gran del poble consultada,  nascuda a principis dels anys vint del 
segle passat, tots van manifestar que sempre l’havien vist igual. Es 
tractava d’una font encastada a la paret que fa de mur d’un pati situat 
davant de les cases del carrer Pau Casals 8-10, amb fornícula d’arc 
rebaixat i amb un ampit rectangular. L’aixeta era de bronze i s’havia 
de prémer perquè brollés l’aigua. Cap al 1980 el seu entorn fou pintat 
de color verd i gris pel Sr. Borge, que va venir a estiuejar a la  casa 
de davant, can Munné, actualment enderrocada. 

 
 Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 

de Dosrius, la Comissió de Govern, en sessió de data 15 de febrer de 
2001,  va acordar concedir llicència d’obres a l’empresa Pibernat 
Llars, S.L., per a la construcció de dos habitatges i un local al carrer 
Pau Casals, 10, de Dosrius, segons projecte redactat per l’arquitecte 
Pere Safont i Mas. 

  
 Durant les obres de construcció d’aquest edifici, foren enderrocades 

les construccions existents, entre elles la font encastada a la paret. 
 
 A mitjans de  l’any 2002, un cop finalitzades les esmentades obres, 

es va instal·lar la nova i actual font, que és de ferro colat, d’una sèrie 
fabricada a la Fundició Dúctil Benito, de Manlleu, de línies clàssiques. 

 
 La font de Sant Sebastià va abastar d’aigua part de les cases del seu 

voltant, sobretot fins que s’instal·là la xarxa d’abastament d’aigua 
potable a Dosrius, que fou, aproximadament, entre principis i mitjans 
dels anys 70 del segle XX. Actualment, només és utilitzada per 
aquelles persones que tot passant volen fer un traguet d’aigua o, 
esporàdicament, per algunes cases del voltant, sovint a l’estiu per 
regar plantes. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius C-1464 AN29 

(expedient d’obres 22/01).  
     
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 

història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú. Núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
 
 Fonts orals:            Alsina Boix, Joaquim (Dosrius 1925) 
  Bosch Batllori, Mn. Artur (Rector de la Parròquia de Dosrius,  
               des de 1959) 
  Pinós Anglada, Joaquima (Dosrius, 1921) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.S.28/189 
 
DENOMINACIÓ : Font de la Plaça Esteve Albert 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Plaça Esteve Albert, s/núm.  
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1997 
 
AUTOR: Berta Julivert (ceramista) 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Element singular, que complementa un espai urbà. 
 
CONTEXT : Font situada a la plaça Esteve Albert, a la zona d’eixample de 

Dosrius, iniciada pels voltants de 1980.  
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà  
 Qualificació: 3. Zones verdes: Parcs i jardins urbans 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Font en forma de copa, vestida de dos components: un suport que 
reprodueix en bronze un fragment d’una alzina, arbre autòcton de 
Dosrius i molt estimat per l’Esteve Albert, i un recipient o pica 
semicircular, que recorda el dibuix d’un rosetó o rosassa.  
 
L’aigua ha de ser impulsada a través d’un mecanisme de peu i 
brolla de manera que es pugui beure en sentit vertical. 
 
A terra, un seguit de llambordes col·locades en cercle li fan de 
base. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua d’ús públic 
 Actual: Font d’aigua d’ús públic 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva situació dins del territori, per la importància que 

han tingut les fonts en el municipi de Dosrius i per ser un element 
que dóna un servei públic i que a la vegada complementa un espai 
urbà i li confereix una certa identitat. 

 
PROPOSTES: Inventari. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  El 14 de desembre de 1997 es va inaugurar la plaça Esteve Albert, 

dins dels actes de l’homenatge “Un any amb l’Esteve Albert i la 
seva obra” que, organitzats per una comissió, el poble de Dosrius 
va dedicar a l’obra i la figura d’aquest il·lustre dosriuenc. 

       
   A la inauguració van assistir-hi: Pere Macias, aleshores Conseller 

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, i Miquel Álvarez, Subsíndic General del Principat 
d’Andorra, atesa la relació que l’Esteve Albert tenia amb el 
Principat, així com les autoritats municipals, membres de la 
comissió organitzadora de l’homenatge i Ernest Borràs, 
dissenyador de la plaça. 

 
La font, que forma part d’aquest espai, va ser construïda per Berta 
Julivert (ceramista de Dosrius), per encàrrec de la Corporació 
Municipal,  com a part del projecte redactat per Jaume Canals i 
Casabó (arquitecte municipal) i dissenyat per Ernest Borràs, 
escultor del municipi.  
 
Com que es tractava d’una plaça dissenyada i pensada per a 
l’Esteve Albert, tenint en compte el seu tarannà, la seva manera de 
ser i els seus gustos, es va considerar que no hi podia mancar una 
font, per la importància que l’Esteve donava a les fonts i a l’aigua 
com a elements constitutius de la història del municipi. 

 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  BORRÀS, Ernest. “Esteve Albert. El seu ressò”. Duos Rios. In 

Memoriam Esteve Albert i Corp. Ajuntament de Dosrius. Abril 2004. 
Núm. 1 (monogràfic). 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  VILA I PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius: “Projecte de 

construcció de la Plaça Esteve Albert”. 
 
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius: “Expedient de l’homenatge 

dedicat a l’Esteve Albert i Corp”.  
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NÚM. REF. : I.S.29/190 
 
DENOMINACIÓ : Font de la Plaça de can Torres 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer Salvador Dalí, s/núm. Plaça de Can Torres 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1994 (formació de la plaça i primera font d’obra). L’actual font fou 

instal·lada l’any 2001. 
 
AUTOR: Fundición Dúctil Benito de Manlleu (L’actual font) 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Element singular, que complementa un espai urbà. 
 
CONTEXT : Font situada a la plaça de can Torres, a la zona d’eixample de 

Dosrius.  
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà  
 Qualificació: 1. Xarxa viària i aparcaments públics 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ :  Font de catàleg, de ferro colat. S’aixeca sobre una plataforma 
circular pavimentada amb llambordes de pedra i lleugerament 
aixecada del terra per un graó. El brocal està incorporat en un 
cilindre metàl·lic, que a la vegada està maclat en un cilindre de 
diàmetre més gran que incorpora el comandament d’obertura de la 
font, integrat a la plataforma. 
 
 
 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua d’ús públic 
 Actual: Font d’aigua d’ús públic 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva situació dins del territori, ja que complementa 

un espai urbà al qual confereix una certa identitat; també, per ser 
un element que dóna un servei públic i per la importància que han 
tingut les fonts en el municipi de Dosrius.   

 
PROPOSTES: Inventari. 
  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 

de Dosrius, la Corporació Municipal, en sessió plenària del 21 de juny 
de 1993, va acordar aprovar el projecte d’ordenació de la Plaça de 
can Torres, redactat pe Miquel Àngel Garcia Valcarce, aleshores 
arquitecte municipal. 

   
 Les obres fores adjudicades, segons acord adoptat per la Comissió 

de Govern de l’Ajuntament, en sessió de data 8 de febrer de 1994, a 
l’empresa del municipi Construciones y Obras Miranda, S.L. 

  
 Al projecte no hi constava la instal·lació de cap font pública, però 

vista la necessitat que hi hagués una font en un lloc d’esbarjo i de 
trobada, un grup de veïns de la zona on s’estava construint la plaça 
van demanar a l’Ajuntament la col·locació d’una font, cosa que va ser 
acceptada per la Corporació municipal. D’això en deixa constància un 
informe que acompanya el projecte, emès per l’arquitecte municipal 
en data 28 de novembre de 1994. 

 
 La font que es va col·locar l’any 1994 era d’obra vista i tenia una 

placa amb el nom de la plaça. Posteriorment, se n’instal·là una de 
ferro colat, d’una sèrie fabricada a la Fundició Dúctil Benito de 
Manlleu, de línies clàssiques. 

 
 La font actual fou instal·lada pels voltants de l’any 2001, atès que les 

dues anteriors havien causat molts problemes de pèrdua d’aigua. Es 

tracta d’un element de disseny contemporani, fabricat a la Fundición 
Dúctil Benito de Manlleu. 

  
 L’aigua que hi brolla prové del servei d’abastament d’aigua potable 

de Dosrius. 
 
 Tant la plaça com la font, que són conegudes amb el nom de can 

Torres, porten el topònim amb el qual és coneguda la zona on es va 
formar la plaça i s’hi van construir les cases del voltant. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius C-396 AN3.  
 
 

Fonts orals:                 Mora i Escandell, Manuel  (Regidor de Serveis de l’Ajuntament de   
                 Dosrius). 
                                   
                                     Sarrà Puig, Ramon (1959) (Cap de la Brigada de Serveis de   
                  l’Ajuntament de Dosrius). 
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NÚM. REF. : I.S.30/191 
 
DENOMINACIÓ : Font de la Moreneta 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, prop de can Marc, al costat esquerre del camí Ral 

que uneix Canyamars amb Mataró, a uns 400 metres abans 
d’arribar a can Bruguera dels Planells.  

DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1951 (aflorament de la font) 
 1956 (construcció). 1992-1993 (restauració). 
 
AUTOR: Pere Puig. Agrupació Coral la Walkyria. (1956) 
 Associació excursionista La Soca (1992-93) (restauració). 
 
PROMOTOR : Pere Puig. Agrupació Coral la Walkyria. (1956) 
 Associació excursionista La Soca (1992-93) (restauració). 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Lloc ple de vegetació enclotat en un paratge de boscos pertanyents 

a Can Gel, al vessant nord de la serra de Can Bruguera i a peu de 
l’antic camí Ral de Canyamars a Mataró. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: SNU, P-6 Parc Natural 
 Qualificació:  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ramon Amat i Augé (Can Bruguera dels Planells) 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : La font se situa en un recinte urbanitzat, delimitat en tres costats 
per un muret en forma d’U. La cara frontal d’aquest mur es divideix 
en dos plans: un amb el brollador i la pica aixecada respecte el 
terra, una placa commemorativa de marbre blanc i una petita 
fornícula amb la Mare de Déu de Montserrat, protegida amb una 
reixa de rodons de ferro; l’altre pla, refós, conté un banc amb el 
seient de lloses de pedra. Els dos cossos ortogonals del mur estan 
acabats amb lloses de pedra a manera de banc sense respatller.  
 
La font és voltada d’arbres (alzines, cirerers, pollancres) i arbusts 
que creen un espai tranquil i fresc. D’ella neix un petit torrent que 
desemboca al torrent de la font de n’Homs. 

 
    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua pública 
 Actual: Font d’aigua pública 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bona 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva situació dins del territori, i per la 

importància que han tingut les fonts en el municipi de Dosrius i la 
funció social que han complert. 

. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

En el decurs de la dècada de 1950, can Bruguera dels Planells es 
va convertir en un dels llocs freqüentats pels mataronins per 
passar-hi els diumenges i gaudir de la natura i de la tranquil·litat 
que oferia l’àmbit rural, lluny de la xafogor i del garbuix de la ciutat. 
Can Bruguera era vist com un lloc privilegiat on es podien fer 
passejades, berenars a les fonts, excursions, etc.  
  
Degut a una disminució de l’aqüífer i la mina que subministraven 
aigua a la  masia de Can Bruguera dels Planells (situada una part 
en el terme municipal de Dosrius i l’altra en el de Mataró), l’any 
1949 es van fer unes prospeccions per buscar aigua, emprant 
explosius. Dos anys més tard es va trobar un aflorament al lloc 
conegut com les Albes, un sot emboscat del vessant de 
Canyamars, indret on l’any 1956 s’hi va construir la Font de la 
Moreneta. 

 
 Va ser Pere Puig, amb la col·laboració de l’Agrupació Coral la 

Walkyria (promotors, també, de l’aplec de can Bruguera), qui, l’any 
1956, van promoure la seva construcció i la van dotar de tots els 
atuells necessaris per poder-hi fer fontada: graelles, plats, alls, 
setrill d’oli, mà de morter, etc. (dels quals, evidentment, ja no en 
queda res). 
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 Durant els anys 1992-1993, l’Associació excursionista La Soca la 

va restaurar; una placa dóna fe d’aquest esdeveniment. 
 
 La font, tot i que va ser molt freqüentada per gent de Mataró per la 

seva proximitat amb can Bruguera, es troba encarada a la Vall de 
Canyamars.  

  
 La font dóna aigua tot l’any, atès que té un embassament 

subterrani que la garanteix de forma continuada, i està dedicada a 
la Mare de Déu de Montserrat. La imatge ha estat destruïda força 
vegades.  

 
 L’indret, malgrat el seu atractiu i tradició com a lloc de repòs, de 

trobada i d’esbarjo, a poc a poc s’ha anat abandonant i és poc 
visitat. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de 

Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els safareigs”. 
El Comú. Núm. 14. Dosrius, 23 de juny de 1990. 

 
  CANALES, M. Les fonts del municipi de Dosrius (estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  PUIG GIRALT, E. “Can Bruguera dels Planells. Una aproximació a la 

història del mas”. Duos Rios. Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 
2004. 

 
  VILA PELEGRÍ, E. Inventari de fonts i arbres singulars del municipi. 

Proposta d’itineraris (estudi inèdit encarregat per l’Ajuntament de 
Dosrius l’any 2002). 

 
 
                   Fonts orals:           Homs de Moya, Lluís (Canyamars, 1945) 
  Pelegrí, Joan (Canyamars, 1933). 
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NÚM. REF. : I.S.31/192 
 
DENOMINACIÓ : Font de n’Homs 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1953 (1a. restauració) 
 1985 (2a. restauració) 
 
AUTOR: Pere Puig. Agrupació Coral la Walkyria. (restauració de 1953) 
 Secció Iniciació muntanya U.E.C. (restauració de 1985) 
 
 
PROMOTOR : Pere Puig. Agrupació Coral la Walkyria (restauració de 1953) 
 Secció Iniciació muntanya U.E.C. (restauració de 1985) 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Font situada al costat del camí Ral que va de Canyamars a Matarò, 

en el tram entre can Bartrés i can Bruguera, passant per can Marc,  
a aproximadament uns 400 metres abans d’arribar a can Bruguera 
dels Planells, en un indret ple de vegetació, voltada d’arbres i 
arbusts.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable,  
 Qualificació: P-6 Parc Natural 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Lluís Homs i de Moya 
Condicions / servituds: Inclosa dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : La font aflora al mig d’un xaragall, al qual desvia, i hi fa de 
contrafort un mur d’obra i carreus petits de pedra granítica. Hi ha 
una pica que descansa directament a terra i recull l’aigua del doll 
que brolla de la part baixa del mur. La font té desguàs i dos 
pedrissos per seure a banda i banda, amb paviment de lloses de 
pedra. Adherides al mur hi ha dues plaques commemoratives de 
les darreres restauracions. La font està rodejada d’arbres i arbusts, 
i crea un espai tranquil i fresc. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua pública 
 Actual: Font d’aigua pública 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva situació dins del territori. 

Constitueix, juntament amb el conjunt de fonts de Dosrius, un 
element important per a la història del municipi i per la funció social 
que ha complert al llarg del temps. 

. 

.PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 

DADES HISTÒRIQUES: Es desconeix la data de construcció d’aquesta font, però en uns             
plànols cadastrals del 24 d’octubre de 1853 que es troben a l’Arxiu 
Històric Municipal de Dosrius, l’indret on actualment hi ha aquesta 
font se l’anomena “Font de l’Homs”, la qual cosa deixa constància 
que l’existència d’aquest element es remunta, almenys, a mitjan 
segle XIX.  

 
   Aquesta font, igual que la de la Moreneta, fou  molt concorreguda 

per la gent que visitava els voltants de can Bruguera dels Planells, 
constituint la porta d’entrada per a molts mataronins al coneixement 
de la natura i del món del bosc. Per això, Pere Puig i l’Associació 
Coral la Walkyria, impulsors de l’Aplec de can Bruguera i promotors 
de tota aquesta zona, fomentaren la seva restauració l’any 1953, 
en què fou beneïda per Mn. Artur Vicente, rector de la Parròquia de 
Sant Esteve de Canyamars. Una placa que diu: ‘Restaurada l’any 
1953”, en deixa constància. 

 
 El dia 6 de juny de 1985, en commemoració del 50è aniversari de 

la fundació de la Unió Excursionista de Catalunya, el grup local 
d’iniciació a la muntanya d’aquesta entitat va restaurar de nou la 
font, tot netejant l’aconduïment d’aigua, posant-hi desguàs nou, 
estassant tota la brolla que l’engolia, consolidant el seu entorn i 
habilitant el servei de recollida de deixalles, així com plantant 
diversos arbres. Tot això ho recorda una placa commemorativa que 
diu: ‘Restaurada per la secció d’iniciació a la muntanya de la 
U.E.C., any del centenari 1985’. 

 
 La font està voltada d’un entorn de vegetació únic, que té tendència 

a engolir-la, en un indret tranquil i fresc, que convida al caminant a 
veure un traguet d’aigua, seure i reposar una estona. 
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 Aquesta font i la de la Moreneta havien estat molt visitades durant 

els anys 1950-1960, i fins i tot més endavant, anys en què podríem 
arribar a dir que existia una “cultura fontística”, i que les fonts 
gaudien de prestigi i atracció.  

  
 En molts casos, la civilització moderna i de consum ha relegat 

aquests espais a llocs de deixalles i d’abandonament. Ara, el 
costum d’anar a berenar a les fonts s’ha perdut del tot i, 
actualment, aquests indrets, en molts pocs casos, són llocs de 
trobada. Únicament són llocs visitats per alguns caminants, 
excursionistes i amants de la natura i el bosc, que segueixen 
respectant-los i admirant-los. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
  
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 

història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú. Núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  PUIG i GIRALT, Enric. “Can Bruguera dels Planells. Una aproximació 

a la història del mas”. Duos Rios. Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, 
abril 2004. 

 
  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
   

 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
   Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-1535 AV (Plànol 30/21) 

 
 
                   Fonts orals:           Homs i de Moya, Lluís (Canyamars 1945) 
  Pelegrí, Joan               (Canyamars 1933). 
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NÚM. REF. : I.S. 32/193 
 
DENOMINACIÓ : Font dels Avellaners o Pericons 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm. Al sud del nucli urbà de Canyamars, 

gairebé fent partió amb el terme municipal de Mataró, entre les 
masies de can Guitart i can Xerrac de Llorita. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Restaurada l’any 1995 
 
AUTOR: Grup Els Planells 
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars  
 
CONTEXT Conjunt de font i pericons, situats a la part més alta del torrent de 

can Guitart o dels Àlbers, entre la masia de can Guitart i can Xerrac 
de Llorita, en un indret amb vegetació de ribera. La font està 
envoltada d’avellaners, tot i que també hi ha llorers, castanyers i 
plàtans. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.Parc Natural  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Els propietaris de can Xerrac de Llorita 
Condicions / servituds: Inclosa dins del Pla Especial del Parc Natural Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ:  Es tracta d’un conjunt format per la font dels Avellaners i un seguit 
de pericons que menaven l’aigua al safareig de la masia de can 
Guitart de Canyamars. 
 La font està incorporada en un banc-paret de contenció de terres, 
de paredat arrebossat, a ambdós costats de la font; sobre el broc hi 
ha una placa amb el nom i recordant la restauració. 
Al costat de la font hi ha un conjunt de pericons connectats per una 
canalització que dóna nom a la font. 

 
  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font de naixement d’aigua i conjunt de pericons 
 Actual: Font de naixement d’aigua i conjunt de pericons 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Font en bon estat, i pericons, regular. 
 
 
VALORACIÓ: Elements significatius per la seva situació en el territori, per la 

importància que han tingut les fonts i els naixements d’aigua en el 
municipi de Dosrius i per la funció social que han complert. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg, tant la font com els pericons. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

La Font dels Avellaners està en un indret freqüentat pels pagesos i 
pastors de les masies properes, que hi anaven a beure aigua, 
rentar-se o remullar-se quan estaven treballant pels camps i boscos 
del voltant. 
 
La font dels Avellaners va ser restaurada l’any 1995 pel grup Els 
Planells. Hi ha una placa que en dóna fe i que diu: 
 

“Font dels Avellaners 
Restaurada pel Grup Els Planells 

1995” 
 

L’aigua d’aquesta font prové de la mina que trobem a sobre la 
mateixa i que recull l’aigua que ve del Sot de can Xerrac de Llorita. 
Aquesta aigua anava a parar a una bassa, que queda a sota la 
font, amb la qual es regaven els horts de can Xerrac. 
 
Al costat de la font hi trobem un conjunt de pericons, per on passa 
un gran tub, que conduïa l’aigua a la bassa de la masia can Guitart, 
amb la qual regaven els horts. Per això, segurament, aquesta font 
s’havia conegut amb el nom dels Pericons, per la seva proximitat 
als mateixos. 
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Les fonts orals manifesten que una cosa són els pericons i l’altra la 
font, tot i que podria ser que l’aigua naixés en el mateix lloc. Amb 
l’aigua dels pericons s’hi regaven els camps i les terres de can  
Guitart, atès que anava a la bassa de la masia. No descartem, 
però, que també s’hi hagués regat les terres de l’entorn, perquè 
habitualment els pericons s’utilitzaven per desviar l’aigua quan es 
regaven les diferents feixes, i la informació que han facilitat les 
fonts orals és una mica confusa. En canvi, l’aigua de la font dels 
Avellaners anava a parar a una bassa, amb la qual es regaven els 
horts de can Xerrac de Llorita. 
 
Actualment i sembla que des de la seva restauració, la font és 
coneguda amb el nom dels Avellaners, atès que  a l’indret on es 
troba abunden els avellaners. Tot i així, la zona és coneguda amb 
el topònim dels Pericons. 
  

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  

ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 
història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  VILA I PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003.   

 
 

 Fonts orals:  
 

Augé Peñarroya, Nicolàs (1957). 
Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
Sarrà Puig, Ramon (1959). 
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NÚM. REF. : I.S.33/194 
 
DENOMINACIÓ : Font del Mal Pas 
Altres denominacions:  
 
LOCALITZACIÓ:  Veïnat de Rupit, s/núm., al costat del Camí Ral que porta de la 

Serra de Polseruda a Rupit, sota el Turó de Montalt. Un dels 
camins per accedir-hi és la pista del veïnat Rimbles, passant per les 
masies de Can Gel, can Rimbles, can Maltes, can Llibre i can 
Rogent; després de can Brugueràs, una enorme pedra granítica 
que bifurca el camí a dreta i esquerra dóna la benvinguda a la Font 
del Mal Pas. 

   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Restaurada l’any 1988 
AUTOR: Associació Excursionista la Soca (restauració). 
 
PROMOTOR : Associació Excursionista la Soca 
 
TIPOLOGIA : Element singular 
 
CONTEXT : A l’inici del vessant nord del Turó de Montalt a la riba esquerra del 

Torrent d’en Llibre, just en el punt on es bifurca el Camí Ral que 
ens condueix a Rupit o a la Serra de Polseruda. 
 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: P6 Parc Natural 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Pública. Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Conjunt d’escala i mur sinuós, situat a peu i per sota del camí Ral. 
Mitjançant una escala de graons amb estesa àmplia s’accedeix a 
una petita superfície encerclada per murs de paredat, que 
incorporen uns bancs de lloses de pedra. Existeix una placa de la 
seva restauració. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua privada 
 Actual: Font d’aigua pública 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Important com a fita dins del recorregut del camí Ral.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La font del Mal Pas havia estat propietat de la família Molins 

Gorina, però aquesta féu una donació gratuïta a favor de 
l’Ajuntament de Dosrius, que l’acceptà, segons acta de la sessió 
plenària de data 22 de novembre de 2001. 

 
Aquesta font, atès que està situada a l’indret on es bifurquen 
camins importants i en un lloc de pas, és força concorreguda i 
visitada per esportistes, excursionistes, caminants, amants de la 
natura i dels boscos. 
 
El seu nom es deu al fet que havia estat un camí de difícil accés. 

 
 A peu de muntanya, ensotada a frec de terra, li fan de teulada dos 

plàtans i un pollancre, del qual cal destacar-ne la gran alçada, que 
fa ombra al conjunt. Una modesta roca acull el galet de ferro antic, 
del qual brolla l’aigua que tot seguit s’escola per terra. Al  davant 
mateix es troba la font actual, que fou construïda a causa que 
l’anterior es va malmetre per l’eixamplament del camí. Una densa 
vegetació d’arbusts, pollancres i plàtans li fan de fons. 

 
   El seu estat actual es deu a la restauració que l’Associació 

Excursionista la Soca, que també va restaurar la Font de la 
Moreneta, va fer-hi l’any 1988. Una placa deixa constància d’aquest 
fet. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 

història de Dosrius. El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

  
 
  ALSINA BOIX; Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels: Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 
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  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius. Ajuntament de 

Dosrius, 2003 (Estudi inèdit) 
 
  Grup Llavor d’Òmnium Cultural de Mataró: Fonts. Itineraris per les 

fonts de Mataró i municipis de l’entorn. Mataró. La Juliana. Març de 
1986. 

 
VILA PELEGRÍ, Eduard: Inventari de fonts i arbres singulars del 
municipi. Proposta d’itineraris. Ajuntament de Dosrius, 2002 (Estudi 
inèdit). 

 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 

  
 Fonts orals:            Homs  de Moya, Lluís (Canyamars 1945) 
  Pelegrí, Joan               (Canyamars 1933). 
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NÚM. REF. : I.S.34/195 
 
DENOMINACIÓ : Font de la Salut i Font del Sot de Parells;  
 Safareig i bassa de can Vallalta. 
Altres denominacions: Safareig de reg de can Vallalta i Font del Sot de Parells 
NUCLI : Canyamars. 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit. Al vessant nord del turó Castellar, entre la Plana de 

can Vallalta i la Planeta d’en Vidal. 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segles XVIII- XIX  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Elements singulars  
CONTEXT: El safareig i la font de la Salut de can Vallalta es troben per sobre 

de l’hort que hi havia a la masia de can Vallalta. L’hort estava 
orientat a ponent. Anava des del safareig i baixava en paral·lel al 
torrent que va cap a can Joan Sabé. Aquest safareig actualment es 
troba enmig d’un alzinar. 
La bassa es troba a baix, al sot, envoltada de vegetació de ribera. 
La font del Sot de Parells no s’ha pogut localitzar, però es trobava 
en el curs mitjà del Sot de Parells, per sota del camp de ginesta, 
dins la propietat de can Vallalta.  

 
RÈGM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Massaguer 
Condicions / servituds: Inclosa dins del Pla Especial del Parc Natural Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: El safareig amb la font de la Salut de can Vallallta és de perímetre 
quadrat, fet amb murs de paredat comú i coronat per peces de 
pedra granítica. Disposa d’una pica de pedra picada, amb un 
brollador d’aigua i un rentador. 
La bassa que hi havia a baix, a l’hort, i la font del Sot de Parells, no 
s’han pogut localitzar.  
  

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Safareig de reg i font d’abastament d’aigua de la masia de can 

Vallalta. Bassa per a reg i font de naixement d’aigua natural. 
 Actual: En desús. Ruïnes. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent. 
 
 
VALORACIÓ: Conjunt singular que constitueix una fita paisatgística i un testimoni 

de la història econòmica i rural de la masia de can Vallalta, ja que 
tots els elements eren punts d’abastament d’aigua de la masia.  

 
 
PROPOSTES: Incloure el safareig i la font de la Salut de can Vallalta i proposar-ne 

la restauració al propietari. 
Si es localitzen la bassa i la font del Sot de Parells, incloure-les al 
catàleg i proposar-ne la recuperació. 

 
 
DADES HISTÒRIQUES: La masia de can Vallalta és una de les més antigues del municipi 

de Dosrius. Així, La primera referència documentada de la mateixa 
es troba a l’Arxiu Nacional de Catalunya, en el fons dels marquesos 
de Castelldosrius, en una relació, no datada, però que apareix amb 
documentació del segle XVI, titulada Noms dels masos en què es 
composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan 
baix domini directe de la casa de Marquès de Castelldosrius, i 
segons els capbreus, on consta casa i terra Vallalta.  
 
Al llarg del segle XVIII, el paisatge del camp català va canviar de 
fesomia i es va omplir de safareigs o basses, és a dir, receptacles 
de parets d’obra de forma rectangular o circular que s’omplien 
d’aigua i que servien per regar, ja que la necessitat d’aigua per a la 
terra així ho va exigir. 
 
A la font de la Salut, ubicada on hi havia un naixement d’aigua, 
probablement se li afegí el safareig al segle XIX. Servia per regar 
els camps de conreu que hi havia per sota de la masia. A baix del 
sot hi havia una gran bassa per regar l’hort.  
 
Aquest safareig tenia una singularitat. Disposava d’uns catúfols que  
pujaven aigua a la masia.  
 

El topònim de Font de la Salut és recent, posat per l’actual 
propietari, en Coca d’Argentona; abans s’anomenava el Safareig de 
reg. 
 
Així mateix, segons expliquen i recorden les fonts orals, a migdia 
de la masia de can Vallalta hi ha havia el camp de ginesta. A partir 
d’aquest camp neix el Sot de Parells. En aquest sot hi havia la font 
del Sot de Parells. D’aquesta font en naixia aigua tosquera de sota 
d’unes pedres.  
 
Salvador Tapias Rovira va portar l’hort de can Vallalta des de l’any 
1964 fins a l’any 1984. 
 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   

Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
 

ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 
història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  VILA I PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003.   

 
 

 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
Sarrà Puig, Ramon (1959) 
Tapias Rovira, Salvador (1914) 

 
 
 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.35/196-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 
 

NÚM. REF. : I.S.35/196 
 
DENOMINACIÓ : Font pública de Canyamars 
 
Altres denominacions: La font de la cabina 
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer Sant Esteve, s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1976 
  
AUTOR: Jordi Estrany i Castany (arquitecte municipal) 
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Element singular, que complementa un espai urbà. 
 
CONTEXT : Font situada al principi del carrer Sant Esteve, al mig del casc antic 

del nucli de Canyamars. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà  
 Qualificació: 1. Xarxa viària i aparcaments públics 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.35/196-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 
 

 
DESCRIPCIÓ :  Petit cos, a manera de cobert, de planta trapezoïdal, limitat per dos 

costats amb murs de paredat; té coberta de teula àrab a tres 
vessants. Els paraments estan revestits d’arrebossat exteriorment, i 
amb aplacat de pedra irregular per la cara interior. S’accedeix a 
l’espai de la font per mitjà de dos graons que conformen una 
plataforma pavimentada amb lloses de pedra i limitada en un costat 
per un banc de paredat 

 El brocal de la font està adossat a l’angle interior del cobert, en una 
peanya de planta poligonal amb dos nivells esglaonats: a l’inferior 
hi ha la pica i al superior, l’aixeta i una jardinera de coronament.  
 
 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua d’ús públic 
 Actual: Font d’aigua d’ús públic 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva situació dins del territori, com a complement 

d’un espai urbà amb una certa entitat, per la importància que han 
tingut les fonts en el municipi de Dosrius i  per ser un element que 
dóna un servei públic.  

 
PROPOSTES: Inventari. 
 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Segons documents consultats a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament 

de Dosrius, la Corporació Municipal, en sessió plenària del 8 de juliol 
de 1976, va aprovar el projecte tècnic de construcció d’una font 
pública a Canyamars, redactat per l’arquitecte municipal, atès que 
aquest  nucli no disposava de cap font pública que reunís les 
condicions de cloració i potabilitat. 

 
L’aigua d’aquesta font havia de procedir de la xarxa que abastava la 
urbanització de can Canyamars, per tant, l’havia de facilitar el 
promotor Antoni Estevadeordal. Actualment continua essent així. 
 
En l’acta de la sessió plenària del dia 16 de juliol de 1976, novament 
es parla de la font pública de Canyamars i la Corporació municipal 
acorda procedir, urgentment, a la contractació i posterior construcció 
de la font. 
  
Avui, la font també és coneguda com la de “la cabina”, pel fet que al 
costat hi ha una cabina de telèfon. 
 
 

                                                
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. Llibre d’actes de les 

sessions Plenàries, núm. 53, any 1976.  
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 

història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú. Núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
 
                                    Fonts orals: 
 
  Arnó Teijón, Jaume (Canyamars, 1951). 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.36/197-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.36/197 
 
DENOMINACIÓ : Font del Ferro. 
Altres denominacions: Font dels Collonuts, Font de la Comtessa, Font dels Comtes, Font 

del Revolt. 
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat el Far 

En un camp de can Lleget, al costat del torrent anomenat de la 
Font del Ferro, que recull les aigües de dos petits torrents que 
baixen des d’on hi havia la masia de can Lleget i que lliura les 
seves aigües al torrent del Molinot o torrent de can Móra. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XIX  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Elements singulars  
CONTEXT Al vessant de llevant del turó de Bell-lloc, enclotada en una sobtada 

giragonsa i amagada a un metre sota el nivell d’un camí ple de 
vegetació, entre camps i bosc. Es troba a la part baixa d’un alzinar 
que hi ha al costat del camí i el torrent.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No urbanitzable 
 Qualificació: P2. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Inclosa dins del Pla Especial del Parc Natural Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.36/197-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Construïda en un petit sot a la vora del camí. Al lloc del naixement 
de la font hi ha una petita paret de paredat de pedra que fa que, 
quan brolla aigua, surti canalitzada.  
Al costat de la font hi ha un vern (Alnus Glutinosa) i al seu davant, a 
uns dos metres i enmig de la vegetació que tot ho cobreix, hi ha les 
restes d’un mur, que té continuïtat aigües avall i que podria tractar-
se de les parets d’una bassa lligada a la font.   

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font de naixement d’aigua ferruginosa natural. 
 Actual: En desús (fa anys que no hi raja aigua). 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva situació en el territori i per la 

importància que han tingut les fonts i el naixements d’aigua en el 
municipi de Dosrius i la funció social que han complert. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la font, el mur de la bassa i el vern, i restaurar-la. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

 
La Font del Ferro era un indret freqüentat pels pagesos i pastors de 
les masies properes, que hi anaven a beure aigua, rentar-se o 
remullar-se quan estaven treballant pels camps i boscos del voltant. 
 
Fins a mitjan segle XX, la gent que habitava en el Far vivia de 
pagès i del bosc. En algunes masies hi vivien masovers, com és el 
cas de can Bosc del Far. Els propietaris, els comtes de Bell-lloc, hi 
anaven de tant en tant a la finca. El segon comte, Arnau de 
Mercader i Zufia (1852-1932), era meteoròleg i manà construir prop 
de la masia de can Bosc un observatori i una casa de fusta, la Villa 
Lina (nom de la seva esposa), que fou cremada durant la Guerra 
Civil Espanyola (1936-1939).  
 
La font del Ferro, situada a la finca de can Bosc, es també 
coneguda per font de la comtessa o dels comtes. Està relativament 
a prop de Villa Lina i de la masia, i segurament fou visitada força 
vegades per la comtessa i el comte de Bell-lloc. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   

Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 
història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 

  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 
encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 

 
González, Antoni. 32 Monuments Catalans. El patrimoni 
arquitèctonic de la Diputació de Barcelona. Diputació de Barcelona. 

 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  VILA I PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003.   

 
 

 Fonts Orals:  
Galobardes Canaleta, Lluïsa (1931) 
Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
 
 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.37/198 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 
 

NÚM. REF. : I.S.37/198 
 
DENOMINACIÓ : Font del Grèvol 
 
Altres denominacions: Font de la Teula 
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat del Far, s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1998 
 
AUTOR: Unió Científica Excursionista de Mataró 
 
PROMOTOR : Unió Científica Excursionista de Mataró 
 
TIPOLOGIA : Element singular 
 
CONTEXT : Font situada entre l’Àrea d’Esplai del Corredor i l’esplanada del 

Santuari;  a migdia de la pista hi ha un camí que porta a l’interior 
del bosc, direcció a Rupit, per sota les Roques de Mataró, on dues 
pedres granítiques obren pas a un sender i, pendent a vall 
(aproximadament a uns 100 metres), s’arriba a un indret  obac, 
enclotat i fresc, envoltat de vegetació.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació: P.2 Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.37/198 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 
 

DESCRIPCIÓ :  
El brocal de la font està incorporat al centre d’un banc de paredat; 
la base és de pedres carreuades de mida de llamborda, coronada 
per toves ceràmiques, i el respatller és aplacat amb lloses de 
pedra, limitades per un franja de peces ceràmiques col·locades a 
sardinell. A cada costat del brocal, incorporades en el respatller, hi 
ha dues plaques de rajoles blanques esmaltades, amb les 
inscripcions “Font del Grèvol”, “Inaugurada l’any 1998”, 
emmarcades amb rajoles de sanefes geomètriques. Entorn de la 
font destaquen uns quants grèvols. 
L’accés, que és a través d’una forta pendent, el faciliten uns 
esglaons de fusta. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font d’aigua d’ús públic 
 Actual: Font d’aigua d’ús públic 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva situació dins del territori, per la importància que 

han tingut les fonts en el municipi de Dosrius i la funció social que 
han acomplert. Cal destacar la bellesa paisatgística de la zona on 
està situada la font, enclotada al mig del bosc, envoltada de 
vegetació, entre la que destaquen uns quants grèvols. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

 El nom de “Grèvol” li ve pel tipus de vegetació que creix al seu 
voltant. La font va ser construïda per l’Agrupació Científica 
Excursionista de Mataró, l’any 1998 –hi ha una placa que en deixa 
constància–, en un indret on hi havia un naixement d’aigua i 
aquesta brollava d’una teula (per aquest motiu, antigament havia 
estat coneguda amb el nom de la font de la Teula). Durant els anys 
quaranta i cinquanta, aquest naixement d’aigua havia estat molt 
freqüentat pels picapedrers de les Roques de Mataró, atès que 
quan estaven treballant a la pedrera, era el lloc on anaven a beure. 

 
Actualment, la font és freqüentada per excursionistes i per 
persones que coneixen bé la zona, atès que queda en un indret 
poc concorregut i una mica amagat. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 

història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 

  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 
les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  VILA I PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
                   Fonts orals:            
  Riera i Vidal, Joan Manel (Escola de Natura del Corredor)  (1960). 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.38/199-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.38/199 
 
DENOMINACIÓ : Font del Pare Jaume 
 
Altres denominacions: Font de la Sitja o Font del Rossinyol 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat el Far, s/núm. S’hi arriba travessant l’esplanada del 

Corredor, per un camí que s’endinsa pel bosc i que queda tallat per 
una cadena, i a mà dreta, per un sender que porta fins a una fita de 
pedra, on cal tombar uns 180º i baixar uns 200 metres per un 
corriol que queda mig amagat per la brolla. 

DATA DE CONSTRUCCIÓ : Restaurada l’any 1990. 
 
AUTOR: El sobreguarda del Parc, els masovers del Corredor i els 

pinyataires de la zona (restauració). 
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Elements singulars  
 
CONTEXT: En la plana del Santuari del Corredor, a la vessant nord de la serra 

de les Mules, prop de les roques del Pare Jaume i molt a prop del 
límit amb el terme municipal de Villalba Sasserra. Està situada en 
un indret ensotat, voltada d’un alzinar vell, dos roures grans, 
grèvols i pins d’uns 90 anys aproximadament. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P1. Parc Natural  
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Inclosa dins el Pla Especial del Parc Natural Montnegre – Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.38/199-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Font construïda en un sot, a uns 200 metres del 
camí. El broc està incorporat en un petit mur de paredat de 
contenció de terres que limita l’espai de l’entorn de la font, al qual 
s’hi accedeix a través de tres graons de paredat. L’aigua del broc 
cau en un reduït recipient i d’aquest passa al torrent. Al costat dret 
del mur hi ha un banc de pedra adossat. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font de naixement d’aigua. 
 Actual: Font de naixement d’aigua. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva situació en el territori, per la 

importància que han tingut les fonts i el naixements d’aigua en el 
municipi de Dosrius i per la funció social que han complert. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

La Font del Pare Jaume és en un indret que havia estat freqüentat 
pels pagesos i pastors de les masies properes, que hi anaven a 
beure aigua, rentar-se o remullar-se quan estaven treballant pels 
camps i boscos del voltant. 
 
La font fou restaurada als voltants de l’any 1990 pel sobreguarda 
del Parc del Corredor, els masovers del Santuari i els pinyataires 
que es dedicaven a la collida de pinyes de la zona. 
 
Abans de la restauració, el Grup Llavor d’Òmnium Cultural la 
descrivia així: 
 

“La font, rústega, a ras de terra quatre pedres fan de suport 
a un galet que s’enfonsa en un marge de minsa alçària que, 
quan pot rajar, ens ofereix l’aigua que el proper xaragall no 
s’ha endut. És una font de poca fiabilitat, de cabal 
pràcticament sec actualment. 

 
El seu nom de la Sitja li escau, sobretot si hom pensa en el 
lloc on tradicionalment eren col·locades les sitges. També 
es coneix pel nom de la Font del Pare Jaume. 

 
El valent que faci el propòsit d’arribar-s’hi, podrà conèixer el 
boix grèvol en el seu estat natural i fins i tot si és el temps, 
recollir-hi les vertaderes maduixes.” 

  
La restauració que s’hi va portar a terme pels voltants de 1990 va 
deixar la font amb una fesomia completament diferent a la descrita. 

  
Actualment és coneguda amb el nom de la Font del Pare Jaume, 
segurament per la seva proximitat amb les Roques que porten el 
mateix nom, que segons les fonts orals sembla que fou el d’algun 
frare del Corredor. Tot i així, encara hi ha gent que la coneix amb el 
nom de la font de la Sitja o la font del Rossinyol, segons Pere 
Rigau. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
 

Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
 

ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 
història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  VILA I PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003.   

 
 

 Fonts Orals:  
Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
 
 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S. 39/200 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 
 

NÚM. REF. : I.S. 39/200 
            

   
DENOMINACIÓ : Mina de Cul de Vaca i Safareig i font de la Rossellona 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carretera BV-510, d’Argentona a Dosrius, just passat el Polígon 

Industrial, a la zona anomenada Cul de Vaca 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement el 1868, la mina i la paret. 
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Element singular 
 
CONTEXT : La mina està situada a l’esquerra de la carretera d’Argentona a 

Dosrius, i el safareig a mà dreta, enclotat, en una zona coneguda com 
Cul de Vaca, davant de la propietat de can Cid. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sistemes 
 Qualificació: 5.- Protecció Sistemes 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya / Família Cid.                                 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ : Mina situada a peu de carretera, construïda amb un mur de paredat 

compost de pedra granítica amb dues impostes de totxo manual 
vermell i aplantillat emmarcant el lloc on hi hagué la presa d’aigua; en 
les cantonades, pilastres de totxo vist que formen un cadenat a imitació 
de carreus i que limiten el mur de paredat, en part malmès. Damunt seu 
i a uns tres metres de distància hi ha l’obertura d’entrada a la mina, que 
resta tapada per una portella de planxa de ferro. Al seu costat, una 
gran roca granítica li guarda l’entrada. 

 
 El safareig de la Rossellona és una bassa de perímetre circular,   

aixecada sobre el terreny amb un mur d’un metre d’alçada, fet d’obra 
de fàbrica ceràmica, arrebossat exteriorment i lliscat per la cara interior; 
en el coronament hi ha un tram més baix, acabat amb una inclinació 
cap endins que possiblement, en temps pretèrits, es va fer servir com a 
safareig pròpiament dit, per rentar la roba. D’una de les parets havia 
rajat l’aigua per un broc senzill, que s’utilitzava per regar l’horta de 
l’entorn.  

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Mina d’aigua, font i safareig. 
 Actual: Abandonat. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular. 
 
VALORACIÓ: Destaca per la seva situació dins del territori, per la importància que 

han tingut les mines, les fonts i els safareigs en el municipi de Dosrius i 
per la funció social que han acomplert. 

PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

Les fonts orals informen que la paret fou construïda per Obres 
Públiques, en un indret on hi havia molta aigua, atès que aquesta 
procedia del torrent i les vinyes que hi havia a sobre la mateixa.  

 
Quan es construïen o bé s’asfaltaven carreteres, possiblement pels 
voltants de 1868, que és quan es va construir la carretera d’Argentona 
a Dosrius, i, posteriorment, les carreteres de Dosrius a Llinars (voltants 
del 1900) i de Dosrius a Canyamars (1914-1917), els treballadors 
d’Obres Públiques necessitaven punts d’aigua per poder omplir les 
bótes i les “cubes” per enquitranar i regar les carreteres, i amb aquesta 
finalitat van fer construir l’esmentada paret i mina, que recollia tota 
l’aigua procedent del torrent i de les vinyes de sobre, en la qual van 
posar-hi una presa o un bunó, que era on connectaven les mànegues 
per omplir les “cubes”. 

 
En el llibre escrit pel Grup Llavor d’Òmnium Cultural de Mataró, titulat 
Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró i municipis de l’entorn, es diu 
que en aquesta paret hi havia hagut una font: 

 

“La font està abandonada, el seu galet i la petita pica que tenia 
han desaparegut i actualment resta erma i inadvertida.” 
 

Tot i que les fonts orals no ho recordaven, potser no s’hauria de 
descartar ja que la mina i la paret estan situades arran mateix de la 
base de la carretera d’Argentona a Dosrius, per tant, en un indret 
adequat per aturar la marxa i refer el camí. 

 
 La mina porta el topònim amb el qual és coneguda la zona on està 

situada, Cul de Vaca. 
 

La sobreeixida, mitjançant un sifó, anava a parar al safareig i a la font 
que queda davant de l’esmentada mina i de la casa de can Cid, a l’altra 
banda de la Carretera, anomenat safareig de la Rossellona, que 
actualment està totalment abandonat i cobert per la vegetació, però 
antigament hi havia molta aigua, amb la qual es regaven les feixes del 
costat, que avui estan plenes de plàtans i altra vegetació, presentant un 
fort estat d’abandonament. 
 
 
  

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 

història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 
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  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per les 

fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana, Mataró, març de 
1986. 

 
  VILA PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del municipi. 

Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per l’Ajuntament de 
Dosrius l’any 2002). 

 
   

  
 
 
                   Fonts orals:            
 
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925) 
  Boix Bruguera, Maria (Dosrius, 1935) 
  Jubany Boix, Eugeni (Dosrius, 1929) 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
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NÚM. REF. : I.S. 40/201 
 
DENOMINACIÓ : Font de la Roca de l’Aigua 
Altres denominacions:  
 
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat El Far, s/núm. Situada al sud-oest del Santuari del Corredor, a 

la capçalera del torrent de la Roca de l’Aigua. 
  

DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  

 
TIPOLOGIA : Elements singulars  
 
CONTEXT: Font, envoltada de gatells, situada a la capçalera del torrent de la 

Roca de l’Aigua, que des de la vessant de ponent de la Serra de 
Fontanelles deixa les aigües al torrent de Rupit, just a l’alçada de les 
ruïnes de la Masia de ca l’Eugasser. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
 Condicions / servituds: Inclosa dins del Pla Especial del Parc Natural Montnegre – Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ.Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: La font de la Roca de l’Aigua no s’ha pogut veure perquè està 
totalment engolida per la vegetació, cosa que en dificulta l’accés.  

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font de naixement d’aigua 
 Actual: Font de naixement d’aigua 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Completament engolida per la vegetació. 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva situació en el territori, per la 

importància que han tingut les fonts i els naixements d’aigua en el 
municipi de Dosrius i per la funció social que han complert. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg.  
 
DADES HISTÒRIQUES:  

La Font de la Roca de l’Aigua està en un indret freqüentat pels 
pagesos i pastors de les masies properes, que hi anaven a beure 
aigua, rentar-se o remullar-se quan estaven treballant pels camps i 
boscos del voltant. 
 
Les fonts orals informen que el naixement de l’aigua es recull amb 
una teula i que la font porta el mateix nom que el torrent (la Roca 
de l’Aigua), atès que es troba situada a la seva capçalera. 
 
La font es troba en un indret on abunda l’aigua, tot i que actualment 
ha estat impossible poder-hi accedir.  
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
 
 

ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 
història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  VILA I PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003.   

 
 

 Fonts Orals:  
Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
Sarrà Puig, Ramon (1959) 
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NÚM. REF. : I.S.41/202 
 
DENOMINACIÓ : Font d’en  Pagès 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Segle XX 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars  
CONTEXT: Al final del torrent de la Ferradura, inici del torrent del Sot Gran de Rupit, 

a la dreta del camí ral, que des de la font del Mal Pas porta a Rupit, a 
l’alçada del Pi de les Fontetes. 
Dins el torrent de la Ferradura, enmig d’un fresc bosc de ribera amb una 
varietat i riquesa de vegetació. El torrent puja fins al coll de la Ferradura 
per un estret canal ple d’avellaners i castanyers, algun cirerer bord, 
algun pollancre i algun arç blanc, i com a plantes significades cal  
destacar les falgueres polístic, la corona de rei, el marcòlic i la consoda, 
pròpia de boscos de ribera. 

URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6. Parc Natural  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds: Inclosa dins del Pla Especial del Parc Natural Montnegre – Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Font situada en el centre del torrent de la Ferradura, que recull l’aigua a 
través d’un tub de fibrociment, enmig d’un agradable bosc de ribera. 
Actualment hi ha abandonats en el seu entorn més immediat tubs i 
dipòsits de PVC, que provenen d’un intent frustrat de la recollida 
d’aigua. 

 
  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Font de naixement d’aigua 
 Actual: Font de naixement d’aigua 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular; a causa d’una restauració poc acurada, la font ha quedat 

en un estat deplorable. 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva situació en el territori i per la 

importància que han tingut les fonts i els naixements d’aigua en el 
municipi de Dosrius i la funció social que han complert. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg la font i  restaurar-la de nou. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  

La Font d’en Pagès està en un indret a prop del camí ral de forma que  
pagesos i pastors hi podien anar a beure aigua, rentar-se o remullar-se 
quan estaven treballant pels camps i els boscos del voltant. 
 
Actualment, i a causa del seu mal estat, és una font força desconeguda i 
poc freqüentada. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
 

Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
 

ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 
història de Dosrius: El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els 
safareigs”. El Comú, núm. 14. Dosrius 23 de juny de 1990. 

 
  CANALES, Maribel. Les fonts del municipi de Dosrius (Estudi inèdit 

encarregat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003) 
 
  GRUP LLAVOR D’ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ. Fonts. Itineraris per 

les fonts de Mataró i municipis de l’entorn. La Juliana. Mataró, març 
de 1986. 

 
  VILA I PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003.   

 
 

 Fonts Orals:  
Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
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NÚM. REF. : I.S.42/203 
 
DENOMINACIÓ : Arcades de la riera de Rials 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Maspi 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1868-1880 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Sociedad General de Aguas de Barcelona 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : En paral·lel a la riera de Rials en el darrer tram de la mateixa, just abans 

del punt on s’ajunten la riera de Dosrius que baixa de Canyamars i la de 
Rials que baixa del Far, limitant la finca de la Torre de les Aigües. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sistemes 
                Qualificació:            1.- Xarxa viària i aparcaments públics 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Societat General d’ Aigües de Barcelona 
Condicions / servituds:  
 
 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Construcció formada per un mur de paredat comú, foradat per una sèrie 

d’arcs rebaixats, fets amb una rosca de totxo a plec de llibre. El mur es 
corona per una canal de conducció d’aigües. 

    
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Contenció avingudes riera de Rials i desaigua de camps. 
 Actual: Desús 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Element singular per la seva doble funció de mur i canal de conducció 

d’aigües. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: 

Construïdes en la mateixa època, o pocs anys desprès, que els 
barratges, les galeries, i els pous fets per la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona durant el període 1868-1880. 
 
Tenien dues funcions principals: per una banda protegir els camps 
contigus de les avingudes de les rierades i per l’altra deixar sortir 
l’aigua que aflorava quan el barratge Xullat estava ple i l’aigua no 
podia marxar per les galeries. 

 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

Fonts Orals:     Alsina Boix, Joaquim  (Dosrius 1925). 
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NÚM. REF. : I.S.43/204 
 
DENOMINACIÓ : Pont de Vaca 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : Pujada del Castell, una mica més amunt de cal Sec. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Principis del segle XX. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Element singular 
 
CONTEXT : A la vessant de migdia del turó del Castell. En el camí que va a can 

Jubany i ca l’Albert, envoltat d’alzines, abans de travessar la ronda 
de Francesc Macià.  

. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes  
 Qualificació: 5.- Protecció sistemes 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds: Zona verda urbanització can Vallmajor 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Reduït pont d’un ull sobre un torrent, construït amb un arc rebaixat 

amb doble rosca de maó disposat a plec de llibre i paredat comú. 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Aqüeducte d’aigües 
 Actual: En desús. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element singular del municipi per la seva dimensió històrica en la 

conducció d’aigües, i per la seva situació dins l’entorn del casc 
urbà. 

 
 
.PROPOSTES: Incloure al catàleg el pont i les alzines més velles que hi ha en el 

torrent, fins arribar a Can Pinós. 
 
DADES HISTÒRIQUES: En les  “Llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y cañamas 

del primer ters de 1786” i en les posteriors fins al 1792”, quan 
apareixen les cases o noms propers a can Vallmajor i al Castell, se 
cita el topònim Sala, que té molt a veure amb el pont, ja que quan 
es va construir feia la funció d’aqüeducte d’aigües que provenien 
de la font d’en Sala, ubicada una mica més amunt de ca l’Albert. 
 
La masia de ca l’Albert va ésser comprada per Miquel Albert al 
segle XX, però abans es deia can Sala.  
 
A la font d’en Sala hi havia un naixement d’aigua i s’hi va construir 
una mina, anomenada Mina del Rector, que donaria aigua a 
algunes cases del poble. 
 
D’allà sortia una conducció feta de jarrea (fang) i amb tot un 
sistema de tubs i pericons, l’aigua es feia arribar a cal Rei, can 
Vergès, cal Xino, ca la Planxadora i el Pont de Vaca, on hi havia un 
repartidor. Desprès anava cap a can Pinós i la Rectoria, i d’allà 
sortien dues bifurcacions, una cap a les escoles velles (carrer de 
Sant Llop) i una altra cap a can Bellonch, (carrer de Mossèn Jacint 
Verdaguer), amb un repartidor cap a ca l’Andreu, can 
Casarramona, etc. 
 
La necessitat de la construcció del pont de Vaca en aquest indret 
es justifica  perquè no hi havia altra manera de passar el tub cap a 
la zona de la Rectoria per salvar el torrent que baixa del Castell i 
que va a parar a la riera que baixa de Canyamars. 
 
L’any 1943 es va canviar el tub de tota la conducció d’aigua per un 
altre d’un material més modern, el fibrociment. 
 
 

 
 
Un cas semblant passava, segons que explica Joan Planas Novell, 
amb l’aigua que provenia del Pi de la Teula, on també hi havia un 
pou que recollia les aigües d’un naixement que hi havia allà. 
 
En aquest cas es féu el mateix, un tub de jarrea (fang), uns 
pericons per controlar el pas d’aigua fins a can Vallmajor, on des 
d’una mina a la qual arribava l’aigua es repartia fins a la Rectoria. 
 
L’any 1972 es va instal·lar la xarxa pública d’aigua a Dosrius i mica 
a mica totes les cases es van anar connectant a la xarxa, però fins 
aleshores sols tenien aigua corrent les cases que disposaven de 
pou, les que tenien connexió a alguna mina i les que tenien deixes 
de la Companyia d’Aigües de Barcelona. La resta de cases havien 
d’anar a buscar aigua a les fonts i safareigs públics o privats. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  

 Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C- 186 AV.  
 

  
 Fonts Orals: Jubany Boix, Ricardo (Dosrius, 1924) 

Planas Novell, Joan (Dosrius, 1910) 
   
 
 
 

 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.E.44/205 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.44/205 
 
DENOMINACIÓ : Castells i boles granítiques 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius, Canyamars i el Far 
 
LOCALITZACIÓ : Aquests elements es troben al llarg de la Serralada del Corredor, a 

la Serra de Polsaruda, des de can Sarandico fins a la font de 
l’Esgarrinxada, des del Castell de Dosrius fins als camps de can 
Brunet, i a la vessant nord de la Urbanització Can Canyamars: 
Ruïnes de can Feliu, can Ponarius, can Sus, cal Pegaire, i fins a les 
masies de can Lleuger, can Cases, can Vidal i la zona de 
Canyamars anomenada el Rocà. 

 
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Es troben en la majoria de muntanyes del terme municipal, però en 

major quantitat en la Serralada del Corredor, la Serra de Polsaruda, 
del Castell de Dosrius fins a can Brunet, i a la vessant nord de la 
Urbanització de Can Canyamars, per tant, en els cims. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà i Sòl No Urbanitzable (majorment) 
 Qualificació: Vàries qualificacions 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diversos propietaris 
Condicions / servituds: Inclosos dins el Pla Especial Montnegre-Corredor (algunes zones) 

                     
 

                   



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.E.44/205 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Afloraments de pedres granítiques amb diversitat de formes, 
sensiblement arrodonides, soles o formant conjunts dins el territori. 

  
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Boles granítiques enmig dels boscos, que per la seva duresa 

ajuden a contenir l’erosió. 
 Actual: Paratge pintoresc  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Elements significatius per la seva dimensió natural i pel seu 

emplaçament, en alguns casos dins el Parc Natural Montnegre – 
Corredor, i en altres indrets del terme municipal, convertides en 
fites paisatgístiques singulars dins l’espai natural.  

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica. 
 
Es tracta d’afloraments de roques o dics de granodiurita o de 
leucogranit, que es troben situats, sobretot, en cims, com és el cas 
de la Serralada del Corredor, de la Serra de Polsaruda, del Castell 
de Dosrius, etc. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.45/206 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.45/206 
 
DENOMINACIÓ : Esquei del Campàs o d’”Ítaca” 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Serralada del Corredor, a uns 500 m de l’àrea d’esplai del Corredor 

i prop de la font del Grèvol. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Es troba a la Serralada del Corredor, en un extrem d’un bosc 

d’alzinar amb suros en recuperació. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Inclòs dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.45/206 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Aflorament principal d’un esquei (un clap de roca de superfície 
clivellada) de granodiorita que va emergint en diferents llocs, amb 
formacions de boles amb diversitat de formes, sensiblement 
arrodonides, soles o formant conjunts. La granodiorita (segons la 
definició la Gran Enciclopèdia Catalana) és una roca amb una 
composició intermèdia entre el granit i la diorita, i és l’equivalent de 
les dacites volcàniques. 

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Element natural 
 Actual: Element natural 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i paisatgística i pel 

seu emplaçament dins el parc Natural Montnegre – Corredor, 
essent una fita en el territori. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg , tant per la importància de l’esquei com per la 

funció que compleix dins l’ecosistema de la zona.  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica i els afloraments de boles i conjunts de granodiorita i 
leucodiorita en la Serralada del Corredor és força comú. 

 
L’aflorament de granodiorita de l’esquei del Campàs ha sobreviscut 
fins avui degut a la seva duresa, tot i que al seu voltant hi ha hagut 
explotació del bosc, vinya i possiblement extracció de pedra per a 
la seva comercialització. 
 
Aquest aflorament forma part de tot el dic de granodiorita que hi ha 
al vessant solell de la Serralada del Corredor i, en aquest punt, la 
capa de sòl aprofitable pels bosc i sotabosc és tan prima que 
aquests tenen força dificultat per viure-hi. 
 
El bosc que envolta aquest esquei és força espès i brut; això fa que 
sigui un lloc ideal perquè hi visquin els porcs senglars. De fet, el 
topònim Campàs fou recollit de les fonts orals de dos caçadors. 
Lluís Homs i Sebastià Portet, de Canyamars. 
 
Respecte del topònim Itaca, fou posat per Joan Manel Riera i 
Gemma Conesa, coordinadors i responsables de l’Escola de 
Natura del Corredor, perquè en enfilar-se en les roques d’aquest 
esquei, es sentiren  en un lloc meravellós i idíl·lic. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 Fonts Orals: 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.46/207 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.46/207 
 
DENOMINACIÓ : Roques del Nyacapà 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : A la Serralada del Corredor, vessant del Vallès, davant la masia de 

can Miloca, per sota del turó de la Pera  i per sobre del Sot dels 
Polls. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Enmig d’un alzinar en recuperació amb pi pinyoner. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Incloses dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.46/207 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Aflorament aïllat de granodiorita que va emergint en diferents llocs 
de la Serralada del Corredor, amb formacions de boles amb 
diversitat de formes, sensiblement arrodonides, soles o formant 
conjunts.  

 La granodiorita (segons la definició la Gran Enciclopèdia Catalana) 
és una roca amb una composició intermèdia entre el granit i la 
diorita, i és l’equivalent de les dacites volcàniques. 

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Element natural 
 Actual: Element natural  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i paisatgística i pel 

seu emplaçament dins el parc Natural Montnegre – Corredor, 
essent una fita en el territori. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg , tant per la importància dels esqueis com per la 

funció que compleix dins l’ecosistema de la zona.   
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica i els aflorament de boles i conjunts de granodiorita i 
leucodiorita en la Serralada del Corredor són força comuns. 

 
L’aflorament de granodiorita de les roques del Nyacapà ha 
sobreviscut fins avui degut a la seva duresa, tot i que al seu voltant 
hi ha hagut explotació del bosc, vinya i possiblement extracció de 
pedra per a la seva comercialització. 
 
Respecte del topònim Nyacapà, fou posat per Joan Manel Riera i 
Gemma Conesa, coordinadors i responsables de l’Escola de 
Natura del Corredor  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.47/208-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.47/208 
 
DENOMINACIÓ : Roques dels Lladres 
  
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Serralada del Corredor 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Es troben a la Serralada del Corredor, una mica més amunt de 

l’àrea d’esplai del Parc, en la vessant del Sot del Fangar, enmig 
d’un alzinar en recuperació. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Incloses dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.47/208-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓ: Pedres granítiques amb diversitat de formes, sensiblement 

arrodonides, soles o formant conjunts dins el territori. Aflorament de 
boles granítiques. 

     
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Element natural 
 Actual: Element natural 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i pel seu 

emplaçament dins el parc Natural Montnegre – Corredor, essent 
una fita dins del territori. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica i els aflorament de boles i conjunts de roques en la 
Serralada del Corredor és força comú. 

 
Les Roques dels Lladres han sobreviscut fins avui perquè al seu 
entorn no hi ha hagut una explotació del bosc i de la terra que les 
malmetessin, per tant són un exemple de tants altres afloraments 
que han pogut desaparèixer per l’acció humana, ja sigui perquè 
han estat explotats  com a pedreres, o per l’explotació del bosc. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.48/209-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.48/209 
 
DENOMINACIÓ : Roques del Pare Jaume 
  
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : Serralada del Corredor 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Es troben a la Serralada del Corredor, enmig d’un alzinar en 

recuperació, amb brucs, marfull i arboç, a la banda esquerra de la 
pista forestal que des de l’esplanada del Santuari del Corredor va a 
Vallgorguina (a uns 400 m de l’esplanada).  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P1. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Incloses dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 

 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.48/209-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Pedres granítiques amb diversitat de formes, sensiblement 
arrodonides, soles o formant conjunts dins el territori. Aflorament de 
boles granítiques explotades. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Element natural i pedrera.  
 Actual: Element natural. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i pel seu 

emplaçament dins el parc Natural Montnegre – Corredor, essent 
una fita dins del territori. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica. 
 
Les roques del Pare Jaume (potser el nom d’algun antic ermità del 
Santuari de la Mare de Déu del Corredor) són les restes d’una 
antiga pedrera, que fou explotada des d’antic. 
 
Atesa la seva proximitat al Santuari, es podria pensar que 
possiblement part de les pedres utilitzades per a la construcció de 
l’edifici hagin sortit d’aquest aflorament. 
 
Del segle XX, se sap que un empresari picapedrer de Llinars del 
Vallés, de nom Capelo, en féu l’explotació. 
 
La roca granítica del Corredor  tenia la característica que era molt 
bona per treballar, a més de la seva bona qualitat. Es buscava la 
diàclasi, es posaven els tascons, es picava i es trencava com el 
vidre. 
 
Hi havien treballat entre 30 i 40 picapedrers. La pedra era extreta i 
treballada a la pròpia pedrera. D’aquí en sortiren llambordes i 
vorades per pavimentar i fer voreres a l’avinguda del Paral·lel i al 
passeig de Sant Joan de Barcelona. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: 
 

Jubany Boix, Eugeni (Dosrius, 1929) 
 
Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.49/210-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.49/210 
 
DENOMINACIÓ : Roques de Mataró 
  
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Serralada del Corredor, prop de la font del Grèvol. A la pista que va 

des de can Bosc al Corredor, passada l’Àrea d’Esplai, agafant un 
camí a mà dreta.  

DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Aquest paratge rocós es troba a la Serralada del Corredor, en la 

vessant que dóna cap al Maresme i a prop de la font del Grèvol, 
envoltat per un alzinar en fase de recuperació. Des de dalt de tot de 
les roques, en un dia clar, es pot veure el mar.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Incloses en el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.49/210-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Conjunt de pedres granítiques que formen un paratge molt singular 
dins el territori. Aquest indret va ser explotat com a pedrera, cosa 
que en va canviar la imatge i la forma del rocam al reduir-ne el 
volum. El resultat és una diversitat de bancals amb arestes de 
formes contundents, agudes i arrodonides, degudes al rebaix de la 
pedra. 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Roques granítiques enmig del bosc que per la seva duresa ajuden 

a contenir l’erosió.  
  Posterior explotació com a pedrera. 
 Actual: Paratge pintoresc. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i per 

l’emplaçament dins el Parc Natural Montnegre-Corredor, essent 
una fita dins del territori. 

 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Els antecedents d’aquestes roques els trobem en la formació dels 

relleus del Maresme central, que començà fa uns 300 milions 
d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per roca 
granítica. 

 
 Es tracta d’una pedrera que fa uns 30 anys va deixar de ser 

explotada i es va abandonar. La darrera persona que hi va exercir 
l’activitat fou en Capelo, de Llinars del Vallès. 

 
 Durant els anys quaranta i cinquanta, els picapedrers que 

treballaven en aquestes roques solien anar a beure aigua a la Font 
del Grèvol (aleshores anomenada de la Teula), perquè era la que 
els quedava més a prop del lloc de treball. 

  
 Aquesta pedrera havia estat propietat de ca l’Arenes del Far i 

actualment ho és de la Diputació de Barcelona. 
 
 Avui, la pedrera està inclosa dins un recorregut o itinerari titulat 

“Coneguem el parc” i és un focus d’interès per als visitants (sovint 
escoles), atès que algunes de les activitats que se’ls demana són 
que busquin les diàclasis (fractures en una roca rígida sense que 
es desplaci cap dels fragments), els senyals dels picapedrers o 
l’erosió de les roques. A més, se’ls explica la formació de les 
roques i el que havien estat les pedreres. 

 
 

 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.50/211 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.50/211 
 
DENOMINACIÓ : Esqueieres d’en Rogent 
  
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : A la Serra de Polsaruda, vessant obaga, prop del camí Ral que va 

des de la font del Mal Pas fins a can Bruguera. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Enmig d’un alzinar amb pins en recuperació. 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Família Cabané 
Condicions / servituds: Incloses dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.50/211 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Dic natural, de granodiorita, que va aflorant en diferents llocs, amb 
formacions de boles amb diversitat de formes, sensiblement 
arrodonides, soles o formant conjunts.  

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Element natural 
 Actual: Element natural 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i paisatgística, i 

pel seu emplaçament dins el parc Natural Montnegre – Corredor, 
essent una fita en el territori. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg, tant pels esqueis com per la funció que 

compleix dins l’ecosistema de la zona. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica i els aflorament de boles i conjunts de granodiorita en 
la Serralada del Corredor,  Montalt i Serra Polsaruda és força 
comú. 

 
El dic de granodiorita de les Esqueieres d’en Rogent ha sobreviscut 
fins avui degut a la seva duresa, tot i que al seu voltant hi ha hagut 
explotació del bosc, vinya i possiblement extracció de pedra per a 
la seva comercialització. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.51/212-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S.51/212 
DENOMINACIÓ : Roques de l’Hostal de la Maria Bruta 
  
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Serra de Polsaruda 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : El conjunt de roques es troba a la banda de la Serra Polsaruda, al 

costat del camí ral que va des de can Bruguera al Corredor, 
passant per la font del Mal Pas i Rupit, a l’alçada de can Rogent.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6. Parc Natural 
 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds: Inclòs dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.51/212-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Roca granítica enmig del camí ral, a la baga de la Polsaruda 
  
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Element natural 
 Actual: Element natural 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo, tot i que té diverses pintades. 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i emplaçament 

dins el Parc Natural Montnegre-Corredor, essent una fita dins del 
territori i un referent per a les persones que transiten pel camí ral. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica. 
 
El conjunt de roques anomenat l’Hostal de la Maria Bruta no té més 
importància històrica que la de les tantes i tantes roques i boles que 
es troben a la zona. És un referent per als vianants del camí ral, ja 
que tothom s’entén quan diu el topònim. Des del seu cim es pot 
observar una vista espectacular de la vall de can Rimbles de 
Canyamars. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.52/213-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.52/213 
 
DENOMINACIÓ : Pedra de la Ferradura 
  
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : En els Tres Turons  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Encreuament de camins que porten als Tres Turons: el Montalt, 

meitat en territori de Dosrius, meitat en territori de Sant Vicenç de 
Montalt, el turó del Mig, d’Arenys de Munt, i el Turó de la Vilanegra, 
també d’Arenys de Munt. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P. Parc 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds: Inclosa en el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 
 

 
 
 
 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.52/213-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Conjunt de roques granítiques.  
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Element Natural 
 Actual: Element Natural 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i emplaçament 

dins el parc Natural Montnegre-Corredor, essent una fita dins el 
territori. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica. 
 
La importància d’aquest conjunt es deu a que està en un 
enclavament estratègic d’aigües, camins i termes municipals. 

 
Per la banda de Dosrius, el topònim és deu a que està situada just 
en el punt on comença el torrent de la Ferradura, que va fins al Sot  
gran de Rupit i fins a la riera rupitera. 
Per la banda de Sant Vicenç de Montalt, les aigües van a la riera 
de Caldes d’Estrac. 
Per la banda d’Arenys de Munt les aigües van cap a la riera 
d’Arenys. 
 
La pedra, en un dels seus laterals, té una incisió en forma gairebé 
de campana. Es desconeix en quina època es féu aquesta incisió, 
però és clar que és obra  humana. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 

 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.53/214 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.S. 53/214 
 
DENOMINACIÓ : Conjunts de roques del Solell del Corredor 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far  
 
LOCALITZACIÓ : Serralada del Corredor. A la pista que va de can Bordoi al Santuari 

del Corredor, a l’alçada de l’Àrea d’Esplai, on cal agafar un camí a 
mà dreta, anomenat el Camí del Solell, que va fins a Rupit. Les 
pedres es troben en aquest camí, a uns 300 metres de la pista. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Conjunt de roques de la Serralada del Corredor, enmig d’un bosc 

(un alzinar en recuperació amb suros), en un sòl molt pobre, atès 
que es tracta d’un dic de granodiurita. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Inclosa dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 

          
 

                        



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.53/214 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Conjunt de pedres granítiques que formen un 
paratge molt singular dins el territori. Aquest indret, que es troba 
formant part del mateix dic que les Roques de Mataró, va ser 
explotat com a pedrera. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Roques granítiques al costat del camí o pista, que per la seva 

duresa ajuden a contenir l’erosió. 
  Posteriorment van ser explotades com a pedrera. 
 Actual: Paratge pintoresc. 
  
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i pel seu 

emplaçament, dins el Parc Natural Montnegre-Corredor, essent una 
fita paisatgística singular dins del territori. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES: Els antecedents d’aquestes roques els trobem en la formació dels 

relleus del Maresme central, que començà fa uns 300 milions 
d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per roca 
granítica. 

 
 Es tracta d’unes formacions de roques o dics de granodiurita i de 

leucogranit, de gran acidesa,  al cim del Corredor. 
 
 Fa uns trenta anys que en Capelo, de Llinars del Vallès, explotava 

totes aquestes roques, igual que les Roques de Mataró, que estan 
dins d’aquest mateix dic, com a pedrera. En la memòria de la gent 
encara es recorda la imatge d’en “Capelo amb els seus quaranta 
homes”, treballant en aquests indrets.  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.54/215 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.54/215 
 
DENOMINACIÓ : Roca del Diable  
 
Altres denominacions:  
 
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : A la dreta de la pista forestal que des de can Bordoi va fins a Sant 

Andreu del Far, en el punt on s’agafa un camí que travessa la riera 
del Far a l’alçada de can Carreres.    

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : En un alzinar en recuperació ple de boles granítiques, a la vora 

dreta de la riera del Far. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC:  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2- Parc Natural  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Guinart 
Condicions / servituds: Inclosa dins el Pla Especial Montnegre-Corredor  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 

 
 
 
 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.54/215 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Aflorament d’una bola granítica de grans dimensions i alçada, que 
ha adquirit unes formes arrodonides peculiars i sobre la qual la 
imaginació popular ha teixit llegendes.  

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Aflorament granític 
 Actual: Aflorament granític 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i paisatgística, i 

pel seu emplaçament dins el municipi, essent una fita en el territori. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica. Els afloraments de boles granítiques a Dosrius i al 
Maresme són força comuns. 

 
Tot i el seu caràcter i importància com a element natural, aquesta 
roca pren un caràcter especial perquè està lligada a una llegenda 
entorn al diable, com el seu nom indica.  
 
Cels Gomis, al seu article Encontorns de Dosrius, fa una detallada 
descripció d’aquesta roca i de la seva situació: 
 

Cinc quarts d’hora s’han de caminar per estrets corriols, per entremig de 
les vinyes i de pinedes, per arribar a aquesta roca, situada a la vora 
dreta de la riera de Rials, quasi a la mateixa partió del terme del Far amb 
Llinars (...) La roca, que porta el paorós nom de Roca del Diable, no és 
més que una massa granítica, que sols té uns sis metres d’alçària, 
col·locada a la vora del torrent de Rials. Qui  es pensés trobar en ella un 
dolmen o un menhir se n’enduria el mateix desengany que jo me n’he 
dut. La roca és natural i no té altra cosa de particular que les rondalles 
de què és objecte per part del poble senzill.  

 
La llegenda fou recollida oralment l’any 1988 i explica que un home  
anava a peu cap a Llinars i es va trobar dos cabrits negres dalt 
d’una roca. Se’n va penjar un a l’esquena i el que es va quedar li va 
dir a l’altre: 
 

- Dimoni xic, on vas? 
- A cavall d’en Jonàs, cap a Llinars! 
Aleshores l’home, tot deixant-lo anar, va exclamar: 
- No em fotràs pas!, i no el va portar. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ORTS PÉREZ, Toni. “Llegendes sobre bruixes i bruixots, fetillers i 
sanadors a Dosrius (1882–1960)”. Duos Rios, núm. 1, p. 64. 
Dosrius 2004. 
 
RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: 
Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.55/216-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS AUTORS: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. 2005 
 

NÚM. REF. : I.S.55/216 
 
DENOMINACIÓ : Pi de la Teula 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Dosrius 
LOCALITZACIÓ:  Al costat de la riera de Rials, davant la cruïlla de les carreteres de 

Cardedeu i Llinars del Vallès, a un quilòmetre del nucli urbà de 
Dosrius. 

   
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : 
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Pi situat al costat de la riera de Rials, prop de la Font del Sot, en 

una brolla, enmig de vegetació. 
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: 14b. Forestal. Vegetació autòctona 
      Protecció existent:  Declarat arbre d’interès local per l’Ajuntament de Dosrius. (Inclòs a 

l’inventari-catàleg de les NN. SS. P.M. de Dosrius). 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Jaume Aguilà i família 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.55/216-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS AUTORS: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. 2005 
 

DESCRIPCIÓ : Restes d’un gran pi que va caure, del qual en destaca el gran 
diàmetre i l’alçada. 

   
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Formava part d’una finca, a la qual s’hi anava per veure el pi.  
 Actual:  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Només en resta una part del tronc 
 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic per la seva antigor i monumentalitat.  
 
PROPOSTES: Tallar un tros del tronc de l’arbre i fer-li un tractament a fi de  
 conservar-lo com a testimoni de la seva monumentalitat. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Pi de la Teula pertanyia a la família de les pinàcies (Pinus 

pinea). 
 

   Les seves dimensions eren: 
 

                                                   Alçària:                           35 metres. 
   Vol de canó a 1,30 m.           461 cm. 
   Diàmetre normal (a 1,30 m)  145 cm.     

Volt de soca          525 cm. 
   Antiguitat: més de 150 anys. 

 
   Se’l considerava l’arbre més alt del Maresme. 

 
   Fou declarat arbre d’interès local per la Comissió de Govern de 
   l’Ajuntament de Dosrius, en data 9 de juliol de 1991 
 
   El Pi de la Teula ha estat un arbre emblemàtic per al municipi de 

Dosrius, atès que tenia fama per la seva gran alçada i, sobretot, per 
la seva gruixària, ja que calien cinc persones per abraçar-lo. 

 
   S’explica que era un arbre molt fructífer i que tenia moltes pinyes. 

El Xinu, un veí de Dosrius, s’hi enfilava per collir-les. Per a la gent 
de Dosrius era habitual anar-hi a passejar, a berenar o a abraçar el 
Pi de la Teula. Era un referent per al municipi de Dosrius, un terme 
on el 80% del seu territori és cobert de bosc.  

 
   L’estiu del 2003, el Pi de la Teula, a causa d’una malaltia que patia, 

va morir i va caure. 
  

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS AUTORS: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. 2005 
 

 
 
  Butlletí d’informació municipal de Dosrius, Canyamars i El Far. 

Núm. 13. Abril 1993, p. 33. 
   
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de 

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
 
  El Punt.  Diumenge 16 de juny de 1996, p. 8. 
 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

   
  PUJOL TERRA,  A. “Parlem del Pi de la Teula”. El Comú. Núm. 14. 23 

de juny de 1990. 
 
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

     
 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 

 
 
                      Fonts orals: Riera i Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador de l’Escola de Natura 

del Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005 
 

NÚM. REF. : I.S.56/217 
 
DENOMINACIÓ : Pi d’en Gallifa 
Altres denominacions: Pi Gros i Pi d’en Martí. 
 
SITUACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm., a la zona de Manyans, a la Brolla d’en Martí 

de la Pujada, al costat de “l’Oasis de Jesús Sacerdote”, a prop del 
terme municipal d’Argentona.   

DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat de l’arbre es calcula en uns 250 anys 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : 
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Paratge de bosc de pins, del qual sobresurt l’arbre d’en Gallifa per 

la seva monumentalitat. És situat a la part sud-oest del terme 
municipal, gairebé fent partió amb Argentona, a prop de les masies 
de can Nogueres de Manyans i can Pepes. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació:  
      Protecció existent: Declarat arbre d’interès local per l’Ajuntament de Dosrius i la 

Generalitat de Catalunya. (Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN. 
SS. P.M. de Dosrius). 

RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Sr. Farriols de can Martí de la Pujada d’Argentona. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005 
 

 
DESCRIPCIÓ : El Pi d’en Gallifa pertany a la família de les pinàcies i el seu nom 

científic és Pinus pinea. 
Les seves dimensions són considerables: 
Alçària:    32 metres. 
Vol de canó a 1,30 m.  130 cm. 
Diàmetre normal (a 1,30 m.)                  85 cm.          
Vol de soca     380 cm. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original:  
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Malalt i en gran part sec. 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic per la seva antigor i monumentalitat. Fita 

monumental de caràcter natural. 
  
PROPOSTES: Intentar sanejar-lo per aturar-ne la degradació. 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Pi d’en Gallifa ha estat conegut per Pi Gros (a causa de les 

seves dimensions), Pi d’en Martí (per estar situat a la Brolla d’en 
Martí de la Pujada) i Pi d’en Gallifa (nom que ha arribat fins als 
nostres dies, arran d’un assassinat que hi va tenir lloc). 

 
Se’l considera l’arbre més vell del Maresme. 
 
Fou declarat arbre d’interès local per la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Dosrius, en data 15.12.88, i arbre d’interès local de 
Catalunya, per la Generalitat de Catalunya, en data 02.03.1990 
(DOGC núm. 1262), per les seves dimensions, antiguitat i la seva 
història, arran d’uns fets que van tenir lloc a mitjan segle XIX i que 
van aconseguir que el més important d’aquest pi fos haver estat 
lligat als esdeveniments que van ser anunciats així: 
 
“HORROROSO ASESINATO cometido en el sitio de la Brolla de 
Martí a las nueve de la noche del día 14 de agosto  de 1849 en la 
persona del respetable teniente de alcalde de Mataró, Sr. José 
Gallifa, por una partida de foragidos capitaneada por su masovero 
Andrés Villaret, que ha sufrido la sentencia de garrote vil.” 
 
Aquest fet va suposar per a Mataró un gran trasbals i motiu de 
conversa durant molt de temps, donant lloc a un “romanço” cantat 
per fires i mercats, en el qual s’explicava el segrest i l’assassinat 
del mataroní Josep Gallifa.  

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
 
 

 
  ALSINA BOIX, N.; JUBANY PINÓS, M.A. Una ullada al passat. Història 

gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). Ajuntament de 
Dosrius 1995. 

 
  Butlletí d’informació municipal de Dosrius, Canyamars i El Far. 

Núm. 13. Abril 1993. Pàgina núm. 33. 
   
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de     

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
. 
  El Punt.  Diumenge 16 de juny de 1996, pàgina 8. 
 
  GEL, J.; BASSA, O.; FARELL, D.; VENTURA, M; VALLS, A. Coneguem el 

Corredor. Itineraris de natura, història i paisatge. Ed. Natura.  
Gràfiques Igbo, S.L. Argentona, desembre 1995. 

 
  RIERA, J. M. (Escola Natura del Corredor); Alsina BOIX, N.;  JUBANY 

PINÓS, M.A. “Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: 
La vegetació”. El Comú. Núm. 15. Dosrius, 31 d’agost de 1990. 

     
  

               Fonts orals:    Riera Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador de l’Escola de Natura 
del Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.57/218 
 
DENOMINACIÓ : Arbreda de Roures de can Jeroni 
 
Altres denominacions: Els roures de can Feliu. 
 
NUCLI: Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat Geimir, s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat del roure més monumental es calcula en més de 300 anys.  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars - Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Conjunt de roures situats a l’extrem sud-oest de la casa i a l’inici del 

camí que porta a can Jeroni, actualment can Feliu, al costat del 
pavelló poliesportiu de Dosrius.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà. Sistemes 
 Qualificació: 4b.- Equipaments. Esportiu. 1.- Xarxa viària i aparcaments públics 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Candelària Molins, Vda.de Prat. 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Conjunt format per set roures, cinc a la banda esquerra i dos a la 

banda dreta del camí que porta a can Jeroni, arrenglerats a  la cruïlla 
dels vials, dels quals en destaca un de grans proporcions. Es tracta 
del “Quercus  cerrioides”, de la família de les fagàcies. El primer, que 
és el més monumental, està plantat al marge de la finca i té unes 
dimensions considerables, d’aproximadament uns 24 metres 
d’alçada; volta de canó d’1,3 m: 4,35 m, volta de soca 3,56 m, 
diàmetre normal 1,3 m. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Arbreda de benvinguda a una casa 
 Actual: Arbreda de benvinguda a una casa 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Es tracta dels únics roures que hi ha al nucli urbà de Dosrius, com a 

testimoni del costum que hi havia de plantar arbres en el camí proper 
a una casa, com a acte de benvinguda. El que més destaca és molt 
antic i de grans proporcions. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg i protegir-los 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Aquesta arbreda és coneguda pel nom de la casa “els roures de can 

Jeroni” o de “can Feliu” 
 

Segons les fonts orals consultades, sempre els han vist igual i 
manifesten que han de ser molt antics, sobretot el més monumental, 
atès que el roure és un arbre de creixement lent, per això li calculen 
més de tres-cents anys, tot i que hi ha qui diu que pot arribar a  tenir 
cinc-cents anys. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; VALLS, 

Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i paisatge. 
Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 1995. 

 
  LLOVERAS TORREGROSA, Antoni. Proposta de declaració d’arbres i 

arbredes monumentals al terme municipal de Dosrius. (Estudi inèdit 
encarregat per l’Ajuntament de Dosrius. Maig 1999). 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. Editorial 
Alpina 2003. 

  

  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 
“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La vegetació”.. 
El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

   
  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

     
Fonts Orals:  

  Jubany Lloret, Joan (Dosrius, 1935) 
  Martorell Sala, Angelina (Dosrius, 1925) 
  Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 

Natura del Corredor. 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 
 Roig Deumal, Roser (Dosrius, 1935) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.58/219 
 
DENOMINACIÓ : Arbreda de plàtans de l’entrada a Dosrius. 
 
Altres denominacions:  
 
SITUACIÓ : Plaça Glorieta de Catalunya i Carrer Rials. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat dels plàtans es calcula en uns 70-80 anys. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Ajuntament de Dosrius 
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Conjunt d’arbres situats a l’entrada del poble, tot just passat el pont 

sobre la riera. 
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: Sistemes 3. Zones verdes: Parcs i jardins urbans 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius. 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Conjunt de plàtans hispànics, arrenglerats a la cruïlla dels vials, 

dels quals en destaca un de grans proporcions.  
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Jardí urbà. Arbreda  
 Actual: Jardí urbà. Arbreda 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Es tracta dels únics plàtans que queden alineats a la via urbana, 

com a testimoni del que havien estat molts carrers i places del 
municipi, en què els plàtans constituïen l’element definidor de 
l’espai urbà. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES: El conjunt és format per 10 plàtans “Platanus x hybrida”, situats en 

el carrer Rials de Dosrius, i 6 més situats a la plaça Glorieta de 
Catalunya: dos davant de l’hostal del Pont, tres davant de ca 
l’Andreu i un al costat de la carretera d’entrada al poble (aquest 
darrer és el que presenta les dimensions més considerables, 9m 
d’alçària, volta de canó 4,82 m). 

    
Aquests arbres són testimoni de la configuració del municipi anys 
enrere, en què els plàtans definien l’espai urbà. Aquest era el cas 
de la carretera de Dosrius a Canyamars, del carrer Sant Llop o del 
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en què es trobaven plàtans a 
cada banda de carrer o carretera, i que a partir de mitjans dels anys 
60 van ser talats i van anar desapareixent. 

    
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
  ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels. Una ullada al 

passat. Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-
1975). Ajuntament de Dosrius 1995. 

 
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de 

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
. 
  Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                         Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R. Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.59/220 
 
DENOMINACIÓ : Lledoner de can Munné 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Carrer veïnat Maspí (Cantonada Pau Casals)   
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ :    Se li calculen més de 70 anys d’antiguitat. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : 
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Arbre monumental situat davant la casa de can Munné, en el casc 

antic del municipi. 
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 6a. Edificació continua. Casc antic 
 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Pibernat Llars. Pere Joan Pibernat 
Condicions / servituds: Subrogació del permís d’obres. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                         Autors: Alsina, N.; Calonge, R.;  Cuspinera,  L., Jubany, M.A.; Lacuesta, R. Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Es tracta d’un magnífic exemplar d’arbre de l’espècie celtis australis 

(lledoner comú), situat en el pati d’un habitatge alineat a vial, que fa 
cantonada amb els carrers de Pau Casals i Veïnat Maspí. 

 
 Les seves mides aproximades són: 

Perímetre: 3 metres. 
                                                Alçada: 10 – 11 metres. 
     
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Arbre de jardí domèstic. 
 Actual: Fita de referència dins el casc urbà. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Constitueix una fita emblemàtica dins del casc urbà, per les seves 

mides i la seva història. 
 
PROPOSTES:                         Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El lledoner de can Munné és conegut amb el mateix nom de la casa 

del    costat, a la qual pertany. 
  

 L’Esteve Albert sovint citava aquest arbre i la casa de can Munné, 
com una de les més boniques del casc antic. Les àvies de Dosrius 
recorden haver fet ganxet, cosit i fer petar la xerrada a l’ombra 
d’aquest lledoner. 

 
Les obres d’enderroc de l’habitatge de can Munné i l’actual 
construcció de pisos, tot i que preveuen mantenir el lledoner, el 
poden malmetre. Amb tot, encara que es protegeixi, les obres 
impliquen cert abandonament de l’arbre i el deteriorament del seu 
entorn original. 

 
A banda de la seva història, antiguitat, port i mides, cal tenir en 
compte que es troba en el casc antic del municipi, per tant, això li 
dóna encara més motiu de protecció. 
 
De la fusta del lledoner se’n feien forques. 

   
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

    
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de 

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
      

 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius. 

 
Fonts orals:  Gel Amat, Ramon (Canyamars 1943) 
   Riera i Vidal, Joan Manel (1960) Coordinador de l’Escola de Natura 

del  
   Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS AUTORS: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. 2005 
 

NÚM. REF. : I.S.60/221 
 
DENOMINACIÓ : Pi del Veïnat Maspí 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Maspí, s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Se li calculen, aproximadament,  uns 80 anys d’antiguitat. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Plantat per Dolors Jové. 
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Arbre monumental, situat al migdia del nucli antic, en una reduïda 

zona de ciutat jardí, dins d’una finca que consta d’una feixa i un 
habitatge, en un indret on actualment encara queden horts 
conreats. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl urbà 
 Qualificació: 8a-Edificació aïllada plurifamiliar semi intensiu (400) 
 
RÈGIM JURÍDIC :   
 
 Titularitat: Lourdes Alsina  Boix 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ : Arbre monumental (pi pinyoner) que pertany a la família de les 

pinàcies; el seu nom científic és Pinus pinea.  
 

  Les seves dimensions, aproximades, són: 
 
  Alçària:                                       9,00  metres 
  Diàmetre tronc:        2,00 metres  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Arbre de jardí 
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt bo.  
 
VALORACIÓ: Fita monumental de caràcter natural dins el nucli antic. 
  
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Pi del Veïnat Maspí fou plantat pels voltants de l’any 1925, per 

Dolors Jové, que vivia a ca la Nieves, en un terreny propietat de 
Nieves Fontseca, mestressa de la casa on estava acollida 
l’esmentada Dolors Jové. 

  
   És tracta d’un pi d’unes dimensions considerables, que gaudeix 

d’un bon estat de conservació i que està situat al mig del casc antic 
de Dosrius; per tant, en un indret on no és massa habitual veure 
pins o arbres d’aquestes característiques. 

 
   És un pi força popular i conegut, majorment entre la gent del veïnat 

que, quan és el temps, als voltants del mes de maig, solen anar-hi 
a collir els pinyons, sobretot la mainada. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

   
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

    
 Fonts orals:  
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925). 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.61/222 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.61/222 
 
DENOMINACIÓ : Arbredes d’Alocs de la Riera de Canyamars i Dosrius 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Canyamars i Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat Rimbles i Veïnat Geimir. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars  
 
CONTEXT : Conjunts d’alocs situats a la riera de can Rimbles, a l’alçada de ca 

l’Augé, i a la riera de Dosrius, a l’alçada de can Geimir.  
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
                Qualificació:             13. Agrícola  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Agència Catalana de l’Aigua 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.61/222 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Conjunt d’alocs, “Vitex agnus-castus”, de la família de les              

verbenàcies, que viuen en les rieres de can Rimbles i de Dosrius.  
   
EVOLUCIÓ D’USOS:  
 
 Original: Planta de riera 
 Actual: Planta de riera 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Es tracta dels dos únics conjunts d’alocs que hi ha al municipi de 

Dosrius, com a testimoni de les arbredes de ribera que antigament 
poblaven àmpliament totes les rieres. 

 
PROPOSTES:  Incloure al catàleg per a la preservació d’aquests elements 

naturals. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La presència d’alocs en una riera indica la bona salut de la mateixa. 
 

Les branques dels alocs s’usaven per fer cistells, quan en el territori 
no hi havia vímet, i també les usaven els frares com a planta 
remeiera per evitar els somnis o pensaments impurs; es diu que per 
tal que en fos efectiva calia posar-la sota el coixí. 

    
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural: La vegetació. El Comú. Dosrius, agost 
1990. 

 
   

Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 
                              
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.62/223-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.62/223 
 
DENOMINACIÓ : Arbreda de plàtans del Mosquit i d’en Rigau. 
Altres denominacions: Els plàtans del Mosquit / Els plàtans d’en Rigau. 
 
NUCLI: Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat Maspi, s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat de la soca dels plàtans del Mosquit es calcula en uns 70 

anys, i d’uns 45 anys, els plàtans d’en Rigau. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals. 
 
CONTEXT : Conjunt d’arbres situats a la riba dreta de la riera de Canyamars, a 

l’alçada del nucli de Dosrius, passat el carrer Sant Llop, just abans 
d’ajuntar-se amb la riera de Rials. Davant del pati de les escoles 
antigues de Dosrius. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 4. Equipaments 
  3. Zones verdes: Parcs i jardins 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Nogueras Saurí i Jaume Rigau Gensana 

 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.62/223-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : El conjunt és format per aproximadament uns 100 plàtans hispànics 

“Platanus x hybrida  (50 cada feixa), arrenglerats en dos terrenys 
situats a la llera dreta de la riera de Canyamars. Són plàtans que de 
cada soca en neixen diversos brots. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Arbreda plantada per comercialitzar la fusta i per preservar el camp 

de les avingudes de la riera. 
 Actual: Arbreda plantada per comercialitzar la fusta i per preservar el camp 

de les avingudes de la riera. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Es tracta d’una de les poques arbredes de plàtans que queden 

alineades en un camp o terreny situat a tocar de la llera de la riera. 
És també el testimoni d’una activitat econòmica que ajudava 
algunes famílies a obtenir uns ingressos, encara que fossin petits, 
perquè la fusta de plataner no es pagava gaire cara. Un altre valor 
afegit és el paisatgístic, com a lloc de vegetació i ombrívol, del qual 
se serveix la gent per fer-hi estada i celebracions de diversa mena. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 Els plàtans del Mosquit foren plantats per l’avi de l’actual propietari, 

“El Mosquit”, fa aproximadament uns 70 anys, en el lloc on hi havia 
hagut  un camp de futbol, al costat del pati de l’antiga escola. 
Encara hi ha gent que recorda quan els va plantar i quan “el 
Mosquit” i la seva esposa anaven a buscar aigua, per regar-los, a 
l’aberurador que hi havia a la Plaça. Tot i que les soques dels 
plàtans tenen uns setanta anys, han estat talats un parell de 
vegades. Actualment fa uns 20-25 anys que no ho han fet. 

  
 Els plàtans d’en Rigau foren plantats per Jaume Rigau fa 45 anys, 

en un indret on hi havia camps de regadiu. També han estat talats 
un parell de vegades. Actualment fa uns 17 anys que no s’ha fet. 

 
Aquestes arbredes, sobretot la del Mosquit, la més propera al que 
fou pati de les escoles de Dosrius, des d’aproximadament a mitjans 
de la segona dècada del segle XX fins a l’any 1980, tenen un 
significat social i sentimental per a tots els nens i nenes, avui 
homes i dones, que de petits varen jugar en aquesta arbreda. 

 
Des de l’any 1980 i fins avui, l’arbreda del Mosquit s’ha utilitzat en 
moltes ocasions, sempre amb el permís del seu propietari, per fer-
hi actes culturals diversos i menjars populars 

    
 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
   
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

   
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

   
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

   
   

 Fonts orals:  
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius, 1925). 
  Masó Boix, Antoni (Dosrius, 1952) 

Riera Vidal, Joan Manel, coordinador de l’Escola de Natura del  
Corredor.     
  

  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius 1921) 
   

  
 
 
                              
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.63/224-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.63/224 
 
DENOMINACIÓ : Arbreda de plàtans de Sant Llop. 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat Batlle, s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat de la soca dels plàtans es calcula en, aproximadament, uns 

60 anys. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals. 
 
CONTEXT : Conjunt d’arbres situats a la riba esquerra de la riera de 

Canyamars, a l’inici de la vessant nord de la Plana de l’Arenys, al 
costat del camí que va a l’ermita de Sant Llop.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14c.- Forestal. Vegetació lliure 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Carme, Ramon i Montserrat Ricós Aguilà. 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.63/224-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : El conjunt és format per aproximadament uns 60 plàtans hispànics 

“Platanus x hybrida,  arrenglerats en dos terrenys situats a la llera 
esquerra de la riera de Canyamars. Són plàtans que de cada soca 
en neixen diversos brots. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Arbreda plantada per comercialitzar la fusta i per preservar el camp 

de les avingudes de la riera. 
 Actual: Arbreda plantada per comercialitzar la fusta i per preservar el camp 

de les avingudes de la riera. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Es tracta d’una de les poques arbredes de plàtans que queden 

alineades en un camp o terreny situat a tocar de la llera de la riera. 
És també el testimoni d’una activitat econòmica que ajudava 
algunes famílies a obtenir uns ingressos, encara que fossin petits, 
perquè la fusta de plataner no és pagava gaire cara. Un altre valor 
afegit és el paisatgístic, com a lloc de vegetació i ombra, del qual 
se serveix la gent per fer-hi estada i celebracions de diversa mena. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 Aquests plàtans foren plantats fa aproximadament uns 60 anys. 

Han estat talats un parell de vegades. Ara fa aproximadament uns 
15 anys que no s’han talat. 

 
 En aquesta arbreda, fa aproximadament uns 50 anys, s’hi va 

celebrar un concurs de bolets. Fins fa poc temps, només havia 
tingut la finalitat econòmica de cultiu de plàtans per vendre’n la 
fusta, però en els darrers 10 anys, per la Festa Major de Dosrius, el 
diumenge més proper al dia 1 de setembre, festivitat de sant Llop, 
amb el permís del propietari, s’hi celebra una ballada de sardanes i 
un vermut popular, després de la missa i la benedicció i venda de 
panets tradicionals. Més antigament, el terreny on s’ubiquen els 
plàtans havia utilitzat com a pàrquing de cotxes, el dia de l’aplec de 
sant Llop. 

    
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

   
 

 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

     
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

  
 

 Fonts Orals:  
  Alsina Boix, Joaquim (Dosrius 1925) 
  Masó Boix, Antoni (Dosrius 1952) 
  Riera Vidal, Joan Manel, Coordinador de l’Escola de Natura del 

Corredor. 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius 1921) 
 
 
                              
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.64/225 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.64/225 
 
DENOMINACIÓ : Pollancres del Safareig de n’Homs. 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ: Carrer Major, s/núm. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat dels pollancres es calcula en uns 200 anys aproximadament. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals. 
 
CONTEXT : Arbres monumentals, situats al costat del safareig de n’Homs, per 

sota del nivell del carrer Major de Canyamars, davant de la plaça 
de la Germandat. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 3.- Zones verdes: Parcs i jardins urbans 
      Protecció existent:  Inclosos a l’Inventari Catàleg apartat e) Arbres Monumentals 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Lluís Homs de Moya 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.64/225 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : El conjunt és format per dos pollancres “Populus nigra”, família de les 

Salicàcies, arrenglerats al costat del safareig de n’Homs, situat en 
una sotalada que hi ha per sota del nivell del carrer.  

 Alçària de 24,6 m i 20 m. Volta de soca 4,22 m i 4 m. 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Possiblement arbreda plantada per fer ombra al safareig. 
 Actual: Fita de referència dins l’espai urbà. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Fita monumental de caràcter natural. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Els Pollancres de n’Homs són coneguts amb el nom del safareig 

del qual estant al costat.    Es tracta d’uns pollancres excepcionals 
per la seva mida.  

 
   Foren declarats arbres d’interès local per la Comissió de Govern de 

l’Ajuntament de Dosrius, de data 28 de desembre de 1993, i el 
Consell Comarcal del Maresme els va declarar arbres d’interès 
comarcal. 

 
 Segons les fonts orals consultades, sempre han vist els dos 

pollancres al costat del safareig i des que recorden han estat molt 
grans; per aquest motiu calculen que deuen tenir una antiguitat 
d’uns 200 anys. 

 
. 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   

 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius (Llibre actes 
Comissió de Govern, any 1993). 

 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

   
 
 

 

 
  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

  
 Fonts orals:  
  Arnó Teijón, Jaume (Canyamars, 1951) 
  Riera i Vidal, Joan Manel (Escola Natural del Corredor) (1960). 
  Rigau Gensana, Jaume (Dosrius, 1921) 

 
 
 
 
                              
 
 
 
 

  
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S. 65/226 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S. 65/226 
 
DENOMINACIÓ : Arbreda d’alzines i roures del camí del Pou del Glaç 
  
NUCLI: Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ: Camí del Pou del Glaç, s/núm. (Veïnat Rupit) 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat de les alzines i els roures es calcula en més 250 anys. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Conjunt d’alzines i roures situats entre el safareig de la Barca i la 

riera de Rupit, a banda i banda del camí que porta al Pou del Glaç 
de Canyamars, a uns 500 m del nucli urbà. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ricard Prats Trian 
Condicions / servituds: Situat dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 

 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S. 65/226 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

DESCRIPCIÓ : Paratge plantat amb una arbreda formada per roures “Quercus 
cerrioides” i per alzines “Quercus  ilex” , entre els que destaquen 
dos grans roures i sis alzines, ubicats al costat del camí del Pou del 
Glaç de Canyamars.  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Arbreda natural 
 Actual: Arbreda natural 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Conjunt de fort impacte paisatgístic en el medi rural, i fita 

monumental natural. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES: El conjunt és format per diversos roures i alzines. El roure que més 

destaca té una volta de canó (a 1,30m) de 2,70 m, i l’alzina que 
més sobresurt té una volta de canó (a 1,30 m) de 2,05 metres. 

 
Segons les fonts orals consultades, sempre els han vist igual i 
manifesten que han de ser força antics, sobretot els més 
monumentals, atès que el roure és un arbre de creixement lent; per 
això els hi calculen més de 250 anys. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
 

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003.   

   
RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural: La vegetació. El Comú. Dosrius, agost 
1990. 

   
Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 

Natura del Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
NÚM. REF. : I.S.66/227 
 
DENOMINACIÓ : Àlber de Canyamars 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ: A la riba dreta de la riera Rupitera, quan arriba al nucli urbà de 

Canyamars, a uns 50 metres del camí que travessa la riera per 
anar a la masia de can Nogueras de Canyamars. 

   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat de l’àlber es calcula en uns 50 / 60 anys. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Enmig d’un arbrat de plataners que hi ha en un terreny situat 

davant la façana nord-est de Manufactures Canyamars, on hi ha les 
restes del Molinot de Canyamars. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Família Prats Trian 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Àlber, “Populus Alba”. Arbre caducifoli i força alt, de capçada ampla 

i irregular. L’escorça és llisa i blanca, amb bandes transversals 
fosques, i les fulles, arrodonides o profundament lobulades, són 
blanques i peludes pel revers. Les seves dimensions són: 3,60 m a 
1,30 m, i 5,40 m a nivell de la soca. La seva alçada és 
d’aproximadament uns 15 - 16 metres. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Element natural 
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic per la seva  monumentalitat. Fita paisatgística 

en el medi rural. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. 
 
DADES HISTÒRIQUES: Els àlbers són abundants en boscos de ribera de la terra baixa. La 

fusta d’àlber és de color blanquinós i presenta pocs grops; és tova i 
lleugera, i té poca resistència i duració. És emprada en ebenisteria i 
fusteria per a peces lleugeres, com la part inferior dels mobles, 
entre altres usos.  
Es desconeix si en el terreny on hi ha aquest àlber n’hi havia hagut 
més, o bé si aquest hi és per naixement natural, ja que en trobar-se 
a la ribera de la riera rupitera, podria ésser així. 
El terreny on està ubicat, des de fa anys s’ha utilitzat per plantar-hi 
plataners, perquè n’hi ha molts en situació de rebrot. Això seria 
degut a què la fusta de plataner dóna més rendiment econòmic que 
la d’alba o àlber, i per això ha sobreviscut a les tales. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

 
  Butlletí d’informació municipal de Dosrius, Canyamars i El Far. 

Núm. 13. Abril 1993. Pàgina núm. 33. 
   
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de 

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

   

  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 
“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

 
  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

 
  

 Fonts orals: Jubany Boix, Eugeni (1929) 
Riera i Vidal, Joan Manel. Coordinador Escola Natural del Corredor 
(1960). 
Tapias Rovira, Salvador (1914) 
Tapias Pelegrí, M. Teresa (1946) 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.67/228 
 
DENOMINACIÓ : Pi de les Fontetes 
 
Altres denominacions: Pi Gros 
 
NUCLI: Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ: En la pista que des de la Font del Mal Pas va cap a la creu de Rupit 

i, un cop passada aquesta, en una cruïlla s’agafa la pista que per 
una banda porta a can Vallalta i per l’altra a la Vall de Canyamars. 

   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat del pi es calcula en uns 150 anys. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Es troba, sol i aïllat,  enmig d’una cruïlla de camins forestals. 
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius 
Condicions / servituds: Dins l’àrea del Pla Especial del Parc Natural Montnegre – Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

DESCRIPCIÓ : El Pi de les Fontetes pertany a la família de les pinàcies i el seu 
nom científic és Pinus pinea. Les seves dimensions són 
considerables: 
 
Alçària aproximada:   14 metres  
Vol de canó a 1,30 m:   250 cm. 
  
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Element natural  
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic per la seva antigor i monumentalitat. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg i vetllar per la seva preservació 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: No s’han trobat referències històriques relacionades amb aquest 

arbre; les fonts orals expliquen una anècdota relaciona amb el Pi i és 
que durant alguns anys del segle XX, el propietari de can Brugueràs, 
que  tenia la finca més gran del terme municipal de Dosrius, d’entre 
300 i 400 Ha, va instal·lar una plataforma en la copa del pi per poder 
vigilar la propietat. 

    
    

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

 
  Butlletí d’informació municipal de Dosrius, Canyamars i El Far. 

Núm. 13. Abril 1993. Pàgina núm. 33. 
   
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de 

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

   
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

   

  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 
municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

   
 

 Fonts orals:  
Gel Amat,  Ramón (1943) 
Riera Vidal, Joan Manel. Coordinador Escola Natural del Corredor. 
(1960). 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS AUTORS: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. 2005 
 

NÚM. REF. : I.S.68/229 
 
DENOMINACIÓ : Alzina de can Farrerons 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: El Far 
LOCALITZACIÓ: Veïnat del Far, s/núm, al costat de la masia de can Farrerons. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ:  Se li calculen, aproximadament, uns 100 anys d’antiguitat. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : 
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Arbre monumental, situat a la part nord del terme municipal, 

gairebé fent partió amb Llinars del Vallès, al costat de la masia que 
porta el mateix nom, voltat de feixes i boscos. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: P.3 Parc natural 
      Protecció existent:  Declarat arbre monumental de Catalunya per la Generalitat de 

Catalunya. (Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN. SS. P.M. de 
Dosrius). 

RÈGIM JURÍDIC :   
 
 Titularitat: Martí Pujol i Bachs. 
Condicions / servituds: Situat dins el Pla Especial del Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.68/229 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS AUTORS: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. 2005 
 

 
DESCRIPCIÓ : L’Alzina de can Farrerons pertany a la família de les fagàcies 

(Quercus ilex spp ilex).  
 
   Les seves dimensions són: 
 
    Vol de canó a 1,30 m             420 cm. 
    Diàmetre normal (a 1,30 m)   190 cm.     

Volt de soca            560 cm. 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original:  
 Actual: Fita de referència dins el territori 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Fita monumental de caràcter natural. 
  
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: L’alzina de can Farrerons, arbre centenari, és coneguda amb el 

nom de la masia del costat, a la qual pertany.  
 

  Fou declarada per la Generalitat de Catalunya arbre monumental 
de Catalunya (DOGC 1262, del 02.03.1990), per la seva grandària i 
monumentalitat, bellesa i bon estat de conservació, atès que es 
tracta d’un elemental natural espectacular.  

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

 
  Butlletí d’informació municipal de Dosrius, Canyamars i El Far. 

Núm. 13. Abril 1993, p. 33. 
   
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de 

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura.  Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

   
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus;  JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

   

  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 
municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

   
 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius.  

 
          Fonts orals: Riera i Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador de l’Escola de Natura 

del Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS AUTORS: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. 2005 
 

NÚM. REF. : I.S.69/230 
 
DENOMINACIÓ : Gatell de ca l’Arenes 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: El Far 
LOCALITZACIÓ : Veïnat del Far, s/núm, al costat de la Masia de ca l’Arenes 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Se li calculen uns 100 anys d’antiguitat. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : 
 
TIPOLOGIA : Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Arbre monumental, situat a la part nord del terme municipal, al 

costat de la masia que porta el seu mateix nom, voltat de feixes i 
boscos. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl no urbanitzable 
 Qualificació: P.4 Parc natural 
      Protecció existent: Declarat arbre d’interès local per l’Ajuntament de Dosrius i la 

Generalitat de Catalunya. (Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN. 
SS. P.M. de Dosrius). 

RÈGIM JURÍDIC :   
 
 Titularitat: Josep Puig i Fàbregues 
Condicions / servituds: Situat dins el Pla Especial del Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS AUTORS: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R. 2005 
 

 
DESCRIPCIÓ :  Arbre monumental que pertany a la família de les salicàcies (Salix 

atrocinerea). 
   

Les seves dimensions són: 
Alçària:                                     16,00  metres 
Vol de canó        4,30  metres 
Capçada diàmetre màxim         17,70 metres 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original:   
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular. 
 
VALORACIÓ: Fita monumental de caràcter natural. 
  
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Gatell de ca l’Arenes és conegut amb el nom de la masia del 

costat, a la qual pertany.  
 

   Es tracta d’un gatell excepcional per la seva mida, per bé que la 
seva salut no és gaire bona. 

 
   Fou declarat arbre d’interès local per la Comissió de Govern de 

l’Ajuntament de Dosrius, de data 30 de gener de 1990, i arbre 
d’interès local de Catalunya per la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 1440 del 08.05.1991). 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

 
  Butlletí d’informació municipal de Dosrius, Canyamars i El Far. 

Núm. 13. Abril 1993. Pàgina núm. 33. 
   
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de 

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

   
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

   

  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 
municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

   
 Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Dosrius.  
 

 Fonts orals: Riera Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador de l’Escola de Natura 
del Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S. 70/231 
 
DENOMINACIÓ : Pi Gros de can Bernat 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: El Far 
 
LOCALITZACIÓ: Pi situat al Veïnat del Far, a uns 100 m en direcció nord-est de la 

masia de can Bernat, tot i que pertany a la finca de can Carreres 
del Far. 

   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat del Pi es calcula en 120 - 150 anys aproximadament. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals 
 
CONTEXT : El pi es troba situat en una canal, enmig d’un alzinar madur, 

envoltat d’alzines i alguns plàtans, d’on sobresurt per la seva 
monumentalitat. 

 
 RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14b.- Forestal. Vegetació autòctona 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Guinart Porta i esposa 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

DESCRIPCIÓ : El Pi Gros de can Bernat pertany a la família de les pinàcies i el seu 
nom científic és Pinus pinea. 

    
Les seves dimensions són considerables: 
 
Alçària:    19,50 m. 
Vol de canó (a 1,30 m):                      295,00 cm. 
Diàmetre normal (a 1,30 m)                94,00 cm.  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original:  
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic per la seva monumentalitat. Fita paisatgística 

en el medi rural. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Pi Gros de can Bernat porta el nom de la masia que li queda més 

propera, tot i que pertany a la finca de can Carreres del Far. 
 
 Se li calcula una antiguitat d’uns 120 – 150 anys, i les persones 

consultades diuen que sempre l’han vist igual. 
 
 El seu estat de salut és força bo, no té cap indici de malaltia, ja que 

no apareixen bolets a la soca, ni tampoc té branques mortes. El 
que sí que té és una branca esqueixada que penja sobre una altra. 

 
 El tronc té considerables forats de pigot (ocell fuster), sense que hi 

hagi fet niu. 
     
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

   
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de 

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i  
  paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 

1995. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

   
  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 

municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

   
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts orals:  
                                  Guinart Porta, Josep (1944) 
      Masó Boix, Antoni (1952) 

Riera i Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador de l’Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.71/232-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.71/232 
 
DENOMINACIÓ : Pins grossos de can Pere Lloret 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat Rupit, a la vessant de migdia de la Serra del Corredor. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat dels pins es calcula en uns 100 anys. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals 
 
CONTEXT : A la riba esquerra del torrent de Rupit, a l’alçada de les ruïnes de 

ca l’Eugasser, envoltats de vegetació de ribera, formant part de la 
pineda que hi ha a la riba dreta i que s’enfila cap al Pla de 
l’Eugasser. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Famades 
Condicions / servituds: Inclosos dins l’àrea del Pla Especial del Parc Natural Montnegre – 

Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 

 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.71/232-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Conjunt d’arbres conegut com “Els Pins Grossos de can Pere 

Lloret”, que pertanyen a la família de les pinàcies i el seu nom 
científic és Pinus pinea. Les seves dimensions són considerables: 

 
Alçària:    18 m. 
Vol de canó a 1,30 m.   200 cm. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Element natural. 
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic per la seva antigor i monumentalitat. 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg i vetllar per la seva preservació 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: No s’han trobat referències històriques relacionades amb aquest 

arbrat; les fonts orals expliquen que sempre els han vist en aquell 
indret.     
    

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

 
  Butlletí d’informació municipal de Dosrius, Canyamars i El Far. 

Núm. 13. Abril 1993. Pàgina núm. 33. 
   
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de 

Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; 

VALLS, Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i 
paisatge. Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 
1995. 

   
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

   

  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 
municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

   
  
 

 Fonts orals: Cot Arnó, Mariona (1941) 
Riera i Vidal, Joan Manel. Coordinador Escola Natural del Corredor. 
(1960). 

                              
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.72/233 -1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S. 72/233 
 
DENOMINACIÓ : Nespler de ca l’Arenes 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: El Far 
 
LOCALITZACIÓ: Arbre situat al Veïnat del Far, a la pista que va de can Bordoi al Santuari 

del Corredor, davant del camí que mena a la masia de ca l’Arenes, 
agafant un trencall a mà dreta, a uns 300 m del mas, direcció sud-est. 

   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : L’edat del Nespler es calcula en uns 60 anys.  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals 
 
CONTEXT : El  nespler està situat enmig del bosc (un alzinar en recuperació), i al 

costat d’un  camí. Actualment aquest bosc és objecte de neteja. 
 
 RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Josep Puig Pla 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.72/233 -2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : El nespler de ca l’Arenes és un arbre  d’uns 3 metres d’alçada i d’una 

antiguitat d’uns 60 anys, molt valorat pel seu fruit, sobretot en temps 
passats. 
Es tracta d’un arbre caducifoli (Mespilus germanica), cultivat pels seus 
fruits, les nesples. Solen ser arbres poc alts, atès que gairebé mai 
sobrepassen els tres metres. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original:  
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. 
 
VALORACIÓ: Element emblemàtic per la seva fruita. Valor afegit: sentimental. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
DADES HISTÒRIQUES: L’arbre porta el nom de la masia a la qual pertany, Ca l’Arenes. 
 
 Se li calcula una antiguitat d’uns 60 anys. 
 
 Antigament, aquest arbre era molt valorat pel seu fruit. Actualment en 

queden pocs d’aquesta espècie. 
 
 La masovera de la masia de can Bosc del Far, Pepeta Filbà, quan es 

referia a aquest arbre sempre feia esment a una dita popular: 
 
  “Per sant Lluc, la nespla al palluc” 
 
 Això volia dir que pel dia de Sant Lluc, que és el catorze d’octubre, la 

nespla s’havia de collir i posar-la en un plat amb palla. Al cap d’uns 20 
dies, màxim 30, el fruit, que és rugós, ja estava en condicions de ser  
menjat. Es tracta d’un fruit que té un gust àcid. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
 
  ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. Una ullada al passat. 

Història gràfica de Dosrius, Canyamars i El Far (1900-1975). 
Ajuntament de Dosrius 1995. 

   
  Catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme. Àrea de Medi 

Ambient del Consell Comarcal del Maresme 
 
  GEL, Joan; BASSA, Oriol; FARELL, David; VENTURA Montserrat; VALLS, 

Àlex. Coneguem el Corredor. Itineraris de natura, història i paisatge. 
Ed. Natura. Gràfiques Igbo, SL. Argentona, desembre 1995. 

   
  RIERA, Joan Manel; ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. 

“Apunts per a una història de Dosrius. El Medi natural: La 
vegetació”. El Comú. Núm. 15. 31 d’agost de 1990. 

   

  VILA i PELEGRÍ, Eduard. Inventari de fonts i arbres singulars del 
municipi. Proposta d’itineraris (Estudi inèdit encarregat per 
l’Ajuntament de Dosrius l’any 2002). 

   
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts orals:  
                                   

Riera i Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador de l’Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.73/234-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.73/234 
 
DENOMINACIÓ : Verneda del torrent del Molinot o torrent de can Móra 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Veïnat el Far 
 
LOCALITZACIÓ : En la llera del torrent del Molinot, en el seu curs més alt, davant del 

pou de glaç de can Farrerons. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements Singulars 
 
CONTEXT : Rodejada de zona boscosa a la riba dreta del torrent del Molinot 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P.2 Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Martí Pujol 
Condicions / servituds: Inclòs en el Pla Especial del Parc Natural Montnegre- Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.73/234-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
DESCRIPCIÓ: Es tracta d’una verneda (Alnetum Glutinosae) situada al bell mig 

del torrent del Molinot, que actualment es troba en situació de 
rebrot perquè, darrerament, s’hi va fer una actuació de tall arreu. 
Aquesta verneda, juntament amb la resta de vegetació de ribera i 
dels boscos que hi ha als costats del torrent del Molinot, fan 
d’aquest indret un lloc idoni perquè moltes espècies d’ocells facin 
estada i s’hi pugui escoltar i observar força espècies d’ocells. 
En aquesta verneda i els seus entorns, molts biòlegs i ornitòlegs hi 
han pogut desenvolupar estudis de fauna,  flora i ornitologia. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Verneda de torrent 
 Actual: Verneda de torrent 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element interessant perquè es tracta d’una de les vernedes 

consolidades i més ben conservades del terme municipal de 
Dosrius.  

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg i proposar que les tales no es facin arreu, sinó 

selectivament. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El vern és un arbre de ribera de fulles caduques. En el cas de la 

verneda del torrent del Molinot, la seva edat no es pot calcular amb 
exactitud. A més, no és peculiar per la seva edat, sinó per se.  

 
Tot i que en diverses ocasions s’ha tallat arreu, ha anat rebrotant 
perquè es tracta d’un arbre ubicat en el seu hàbitat natural, i per 
tant s’hi ha consolidat.  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 

 
 
 

 
 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.74/235-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.74/235 
  
DENOMINACIÓ : Verneda del torrent de Rupit 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rupit. En la llera dreta del torrent de Rupit, en el tram que 

des de la creu de Rupit va fins a ca l’Eugasser. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements Singulars 
 
CONTEXT : Dins el torrent, formant part d’un bosc de ribera vell, amb 

avellaners, algun pollancre, ridoltes monumentals, falgueres, etc.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6. Parc Natural  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Anna M. i Rosa M. Sagales Corrons 
Condicions / servituds: Dins l’àrea del Pla Especial del Parc Natural Montnegre- Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.74/235-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓ: Es tracta d’una espectacular verneda de verns (Alnetum 

Glutinosae) vells,  situats al bell mig del torrent de Rupit. 
Aquesta verneda, juntament amb la resta de vegetació de ribera i 
dels boscos que hi ha als costats del torrent, fan d’aquest indret un 
lloc idoni perquè moltes espècies d’ocells hi facin estada i s’hi 
puguin escoltar i observar. 
En aquesta verneda i els seus entorns, biòlegs i ornitòlegs hi han 
pogut desenvolupar estudis de fauna,  flora i ornitologia. 
És la verneda més gran i potent del municipi de Dosrius i està 
inclosa dins la Normativa Hàbitat de la UE. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Verneda de torrent 
 Actual: Verneda de torrent 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element interessant perquè és la verneda més consolidada i més 

ben conservada del terme municipal. Indret de gran valor 
paisatgístic en el medi natural.  

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg i determinar que les tales no es facin arreu, sinó 

selectivament. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El vern és un arbre de ribera de fulles caduques. En el cas de la 

verneda del torrent de Rupit, la seva edat no es pot calcular amb 
exactitud. A més, no és peculiar per la seva edat, sinó per se.  

 
Tot i que en diverses ocasions s’ha tallat arreu, ha anat rebrotant 
perquè es tracta d’un arbre ubicat en el seu hàbitat natural, i per 
tant s’hi ha consolidat.  
 
Segons informen les fonts orals, antigament la seva fusta, en les 
tales d’arbres de ribera que es feien per vendre la llenya, els verns 
també es tallaven i d’ells se’n feia fusta o bé paper. Expliquen 
també que actualment la tala d’arbres no es rendible 
econòmicament. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 
 

 
 

 Fonts Orals: Cot Arnó, Mariona (1941) 
 

Riera Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador Escola de Natura del 
Corredor. 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.75/236-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.75/236  
 
DENOMINACIÓ : Verneda de la Riera del Far 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : En la riera del Far, des de la Roca del Diable, a l’alçada de can 

Carreres  fins al Pi de la Teula. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Aquest bosc de verns fa milers d’anys que habita a la riera del Far. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Elements Singulars 
 
CONTEXT : Dins la riera, formant part d’un bosc de ribera vell, amb avellaners i 

vegetació de ribera. Cal destacar la presència de falgueres 
polístychum cetiferum. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diversos 
Condicions / servituds: Dins l’àrea del Pla Especial del Parc Natural Montnegre- Corredor. 

Totes les vernedes estan protegides dins la Normativa Hàbitat de la 
UE. 

 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.75/236-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                     Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Es tracta d’una espectacular verneda de verns (Alnetum 
Glutinosae) vells,  situats al bell mig de la riera del Far. 
Destaca, entre altres, un vern d’uns 60 anys d’edat, i un vol de 
canó a 1,30 m, de 2,70 m. 
Aquesta verneda, juntament amb la resta de vegetació de ribera i 
dels boscos que hi ha als costats de la  riera, fan d’aquest indret un 
lloc magnífic i idoni perquè moltes espècies d’ocells hi facin estada 
i s’hi pugui escoltar i observar-ne força espècies. 
 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Verneda de torrent 
 Actual: Verneda de torrent 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:  Bo. Malgrat tot, en el curs alt de la riera del Far, on vessen aigües 

residuals de la urbanització Can Massuet – El Far, l’estat de la 
verneda, tot i ésser bo, perilla perquè les condicions no són les 
idònies. 

 
 
VALORACIÓ: Element de valor paisatgístic, ja que es tracta d’una verneda 

consolidada i ben conservada del terme municipal de Dosrius.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg i canalitzar les aigües residuals de la 

urbanització Can Massuet, perquè a la riera del Far sols hi vessi 
l’aigua de pluja que prové pel curs natural del Corredor i el Far. 

 
 
DADES HISTÒRIQUES: El vern és un arbre de ribera de fulles caduques. En el cas de la 

verneda de la riera del Far, la seva edat no es pot calcular amb 
exactitud. A més, no és peculiar per la seva edat, sinó per se.  

 
Tot i que tradicionalment les vernedes es tallen arreu, els verns van 
rebrotant perquè es tracta d’un arbre ubicat en el seu hàbitat 
natural, i per tant es va consolidant. 
Aquesta verneda, però, si es té en compte la mida dels verns, fa 
anys que no es talla. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 

 

 
 

 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.76/237-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.76/237 
 
DENOMINACIÓ : Alzinar Gros de la Serra Fontanella 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat Rupit 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : És tracta de l’alzinar més antic de tot el terme municipal, juntament 

amb el de ca l’Arenes. 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Alzinar vell, amb marfull i algun roure en les poques clarianes que 

té. Situat a la Serra Fontanella, a la dreta de la pista i quasi al final 
de la pista forestal que des de la del Santuari del Corredor porta 
fins al Coll de Pi de Buac, que limita el terme de Dosrius amb 
Vallgorguina.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2. Parc Natural   
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Inclòs en el Pla Especial Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.76/237-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

DESCRIPCIÓ : Conjunt d’alzines Quercus Ilex, ubicat a la Serra Fontanella. Es tracta 
d’un alzinar que ocupa 3 Ha.  
Aquestes alzines, d’una alçada de 7 a 10 m, es caracteritzen pels 
seus troncs i branques primes, que s’enfilen per buscar la llum.  
No és un bosc climàcic perquè encara hi ha alguna alzina petita, que 
no sobreviurà per manca de llum. 
   

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original:  
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Fita paisatgística i monumental de caràcter natural. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: L’Alzinar gros de la Serra Fontanella és conegut amb el nom de la 

serra a la qual pertany. 
 
Es tracta d’un alzinar excepcional per la seva antiguitat i 
característiques. El seu estat actual és una conseqüència del fet 
que el seu propietari el va deixar d’explotar econòmicament, per la 
qual cosa no s’ha pogut regenerar. 

   
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural: La vegetació. El Comú. Dosrius, agost 
1990. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
   

Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 

 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.77/238-1- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.77/238 
 
DENOMINACIÓ : Pineda de Pinassa del Corredor 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: El Far 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat El Far 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Es desconeix la data de la primera plantació de pins en aquest indret. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Pineda  situada al Corredor, en un bosc post–adolescent, en el 

camí que des de la plana del Santuari va cap al Dolmen de la 
Pedra Gentil, en el límit amb el terme municipal de Vallgorguina. 
Situada en un alzinar en recuperació, amb arboços, brucs i 
marfulls. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació:             P1. Parc Natural  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat:  
Condicions / servituds: Inclòs en el Pla Especial Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Conjunt de pins Pynus nigra, ubicat a la Serra del Corredor. Es tracta 

d’una pineda que ocupa una quartera de terreny, 2 a 3 Ha, de varis 
centenars de  pins. 
Aquests pins es caracteritzen per les seves pinyes petites, els 
bastons rectes, fulles més grans que les del pi roig, branques més 
horitzontals, escorça grisenca, capçada menys rodona i brancatge 
fins a la part baixa. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original:  
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
  
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Fita paisatgística i monumental de caràcter natural. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La pineda de Pinassa és coneguda per l’espècie de pins que la 

conformen. No se sap si aquests pins van ésser plantats o bé 
podrien ésser autòctons.  
 
Es tracta d’una pineda excepcional perquè no és massa corrent 
trobar una pineda de pinassa de tendència continental al Maresme, 
ja que és més freqüent al nord de la Serralada de Montserrat i el 
Bages. 

      
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural: La vegetació. El Comú. Dosrius, agost 
1990. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 
   

Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005 
 

NÚM. REF. : I.S.78/239 
 
DENOMINACIÓ : Pineda de Pi Roig del Corredor 

Pineda de Pi Rojalet del Corredor 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: El Far 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat El Far 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Pineda d’uns quants centenars d’anys d’antiguitat. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals 
 
CONTEXT : Pineda situada en un bosc madur, a uns 700 m del santuari del 

Corredor, en el camí que des de la plana d’aquest va cap al dolmen 
de la Pedra Gentil. Situada en un alzinar en recuperació, amb 
arboços, brucs i marfulls. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P1. Parc Natural  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Inclòs en el Pla Especial Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.78/239-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005 
 

 
DESCRIPCIÓ : Conjunt de pins Pynus sylvestris, ubicats a la Serra del Corredor. Es 

tracta d’una pineda que ocupa una Ha de terreny, formada per 
centenars de  pins. 
Aquests pins es caracteritzen per les seves pinyes petites i rectes,                                                                                                                                                                                                      
la seva esveltesa, les fulles petites i el color rogent del tronc; l’alçada 
de cada pi pot ésser d’uns 10 – 12 metres.  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original:  
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

 
 
VALORACIÓ: Fita paisatgística i monumental de caràcter natural. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La pineda de pi roig, normalment, es troba al pre-Pirineu o a la 

Cerdanya, i  és un testimoni de la vegetació que hi havia abans. El 
pi roig va ésser abundant al Maresme i en altres indrets en la 
glaciació de fa 20.000 anys i ha anat passant per períodes millors 
depenent de les temperatures. Fa uns 300 anys, en l’anomenada 
“petita edat de gel catalana”, es va tornar a recuperar una mica, 
però ara, amb l’escalfament general i el canvi climàtic, hi ha perill 
que el pi roig no pugui sobreviure per les contrades del Maresme.   
 
Es tracta d’una pineda excepcional perquè no és corrent trobar 
pinedes de pi roig o rojalet al Maresme, ja que necessita un 
ambient i temperatures fresques. 

      
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural: La vegetació. El Comú. Dosrius, agost 
1990. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
   

Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor.            
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005 
 

 
NÚM. REF. : I.S.79/240 
 
DENOMINACIÓ : Pineda de Pi Roig del Montalt 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat Rupit. Entre el cim del Montalt i el Coll de Paietes, a un 500 

m d’alçada. 
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Pineda centenària. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars – Arbres monumentals. 
 
CONTEXT : Pineda situada al Montalt, en un bosc madur. Es troba en un alzinar 

en recuperació, amb arboços, brucs i marfulls. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Ajuntament de Dosrius  
Condicions / servituds: Inclòs en el Pla Especial Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 

 
 

Pi Roig 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005 
 

 
DESCRIPCIÓ : Conjunt de Pins “Pynus sylvestris”, ubicats a la muntanya del Montalt. 

Es tracta d’una pineda que ocupa una Ha de terreny, amb centenars 
de  pins. 
Aquests pins es caracteritzen per les seves pinyes petites i rectes, la 
seva esveltesa, les fulles petites i el color rogenc del tronc; l’alçada 
de cada pi pot ésser d’uns 10 – 12 metres.  

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original:  
 Actual: Fita de referència dins el territori. 
  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo, però en regressió 
 
VALORACIÓ: Fita paisatgística de caràcter natural. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La pineda de pi roig, normalment, es troba al Prepirineu, a la 

Cerdanya, i és un testimoni de la vegetació que hi havia als inicis 
del quaternari. 
Segons la hipòtesis botànica, el pi roig és un residu de la darrera 
glaciació. Fou abundant al Maresme i en altres indrets en la 
glaciació de fa 20000 anys, i ha anat passant per períodes millors 
depenent de les temperatures. Fa uns 300 anys, en l’anomenada 
“petita edat de gel catalana”, es tornà a recuperar una mica, però 
ara, amb l’escalfament general i el canvi climàtic, el pi roig, per les 
contrades del Maresme, ho té més malament per sobreviure.  
Es tracta d’una pineda excepcional, perquè no és corrent trobar 
pinedes de pi roig o rojalet al Maresme, atès que necessita un 
ambient amb temperatures fresques. 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
 
  MONTSERRAT, Pere. Flora de la Serralada Litoral Catalana entre el 

riu Besòs y la Tordera. Mataró, 1969. 
 

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural: La vegetació. El Comú. Dosrius, agost 
1990. 

 
 

Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

NÚM. REF. : I.S.80/241 
 
DENOMINACIÓ : Pedra termenera del Pi de Buac 
Altres denominacions: Pedra termenera del Pi de Boa 
 
NUCLI: Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ: Veïnat Rupit, s/núm.  
   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Atermenament  1919. 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Dirección General del Instituto Geográfico. 
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Pedra de terme o fita situada en el Coll del Pi de Buac, al límit dels 

termes municipals de Dosrius, Arenys de Munt i Vallgorguina, 
direcció Rupit, al costat del camí i d’un alzinar mixt amb suros i 
pins. 

  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2. Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Planas de Vallgorguina 
Condicions / servituds: Inclòs en el Pla Especial Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.80/241-2- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

 
DESCRIPCIÓ : Pedra de granit, tallada en forma de prisma de base triangular, 

d’uns 80 cm d’alçada, situada a peu de camí, que delimita tres 
termes municipals: Dosrius, Vallgorguina i Arenys de Munt, amb la 
inicial del terme gravada a cada cara lateral. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Fita que delimita tres termes municipals. 
 Actual: Fita de referència dins el territori, que delimita tres termes 

municipals. 
  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El seu valor rau en què és una referència dins el territori, com a fita 

termenera de tres municipis, i en què es tracta d’un testimoni que 
encara perdura in situ de la manera de senyalitzar històricament els 
límits territorials, des d’època antiga fins al segle XX. Aquesta fita 
data de l’any 1919. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons documents consultats a l’Arxiu Històric Municipal de 

Dosrius, la Dirección General del Instituto Geográfico va elaborar 
un atermenament, segons “Actas de reconocimiento de la línea 
límite y señalamiento de los mojones comunes a los términos 
municipales de Arenys de Munt, Vallgorguina y Dosrius”, de data 
20 d’agost de 1926. 

 
 Segons aquestes actes, quan es fa referència a la fita núm. 5 es 

diu: 
 

“... 5º MOJÓN.- Se reconoció como tal un hito de piedra 
que afecta la forma de un paralelepípedo recto de base 
cuadrada cuyas dimensiones son: veinte centímetros de 
lado en su base y setenta centímetros de altura sobre el 
terreno. Se encuentra en el sitio denominado “El Pi de Boa” 
y se halla en la intersección de la margen E. del camino de 
la Ferradura con la margen S del camino denominado 
“Camino de la Casa Nova”. Desde este mojón se ve al O la 
ermita conocida por el Corredor. No se ve el mojón anterior. 
La línea de término reconocida entre este mojón y el 
anterior va desde el mojón cuarto por la margen N del 
camino de Arenys de Munt al Corredor, cuya margen es 
linde de un terreno de monte alto de pinos propiedad de D. 
Pio Valls, hasta su intersección con la linde que separa el 
mencionado terreno de D. Pio Valls de un terreno de monte 
alto de pinos de la heredad de can Rupit, continuando 
después por dicha linde, hasta su intersección con la 
margen N del camino de la Casa Nova y desde este punto  



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE DOSRIUS I.S.80/241-3- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                          Autors: Alsina, N.; Calonge, R.; Cuspinera, L.; Jubany, M.A.; Lacuesta, R.  Desembre 2005  
 

va en línea recta al mojón quinto. Es común este mojón a 
los términos municipales de Vallgorguina, de Arenys de 
Munt y de Dosrius, pertenecientes todos a la provincia de 
Barcelona. Concurrió al acto representando al 
Ayuntamiento de Vallgorguina D. Juan Travessa, Práctico. 
En representación de los Ayuntamientos de Villalba 
Sasserra y de Dosrius no concurrieron comisiones según 
consta al folio dos de esta acta. En representación del 
Ayuntamiento de Arenys de Munt no concurrió comisión 
alguna a pesar de haber sido citada oportunamente como 
prueba el recibo de dicha citación que se une a esta acta 
por lo cual después de pasada una hora más de la 
asignada se reconoció el mojón quinto por la comisión 
presente. En prueba de su conformidad firma conmigo la 
presente acta el señor mencionado y se obliga a sellarla el 
respectivo Ayuntamiento haciéndolo con el sello de Alcaldía 
por no tener de Ayuntamiento en “El Pi de Boa”, a catorce 
de junio de mil novecientos diecinueve.” 

 
Tot i que per la situació de la fita descrita en el document sembla que 
es tracti de la mateixa que aquí inventariem, en canvi, la forma 
paral·lelepípeda de la qual parla no s’hi correspon, ja que la que 
describim és triangular. 

 
Segons les fonts orals, en el lloc on hi ha la fita o pedra termenera hi 
havia un pi molt gran, anomenat Pi d’en Buac, que un llamp va matar. 
Per això aquesta fita de terme és coneguda amb el nom d’El Pi. 
Actualment, n’hi ha un altre a prop que hi destaca. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
  Arxiu Històric Municipal de Dosrius. C-254 AV (Expedient 

d’atermenament) 
   
 

Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.S.81/242 
 
DENOMINACIÓ : Captura de torrents de les Passadores - Cau dels teixons  
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Veïnat el Far 
 
LOCALITZACIÓ : En els camps anomenats les Passadores, a la vessant nord del 

turó de Bell-lloc, a la riba esquerra del torrent de la Font del Ferro, i 
al costat esquerre del camí que va a can Farrerons. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Fenomen natural que començà fa uns 10.000 anys. 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Element Singular 
 
CONTEXT : Camps rodejats de zona boscosa, a tocar del camí que des de la 

carretera del Corredor per la vessant nord del Turó de Bell-lloc 
porta a can Farrerons.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P.4 Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Inclòs en el Pla Especial del Parc Natural de Montnegre – El 

Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: Es tracta d’un interessant fenomen natural, en el qual el torrent del 
Molinot o de can Móra, que vessa les seves aigües al cap al riu 
Mogent, va erosionant terres dels camps de les Passadores, per on 
abans hi transcorria el torrent de la Font del Ferro, fins a capturar 
totalment les seves aigües, que abans anaven als torrents que 
vessaven aigua cap a la riera de Rials. 
Actualment es ben observable la captura, ja que les terres dels 
camps de les Passadores van essent menjades pel torrent del 
Molinot, que va fent la seva feina de captura. 
Al torrent del Molinot, que vist des dels camps de les Passadores té 
un desnivell en alçada molt considerable, hi ha una rica vegetació 
en tot tipus d’arbres i plantes de ribera, que el fa molt atractiu per a 
la fauna, sobretot ocells. 
 

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Torrent i camps de conreu 
 
 Actual: Torrent i camps de conreu 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular, cal conservar-ho i que no es repeteixin actuacions de fer 

servir el torrent del Molinot com a abocador. 
 
VALORACIÓ: Element significatiu i molt interessant, per la importància de poder 

observar fenòmens naturals que normalment no són observables, 
així com pel contrast de la vegetació de camp i de torrent. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg els camps de les Passadores, el torrent del 

Molinot en aquest darrer tram i la captura del torrent de la Font del 
Ferro. 
És important conservar i protegir, en el baixant de migdia del 
torrent, des de dalt de la muntanya fins al fons del torrent, una sèrie 
de caus de teixons en activitat. 

 
 
DADES HISTÒRIQUES: Es tracta d’un fenomen natural que està succeint des de fa 

aproximadament uns 10.000 anys. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 Escrita: Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 

Editorial Alpina 2003 
 
 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador de l’Escola 

de Natural del Corredor. 
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NÚM. REF. : I.S.82/243 
 
DENOMINACIÓ : Sot del Fangar 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Veïnat el Far 
LOCALITZACIÓ : Al  torrent del Sot del Fangar, des de la masia de ca l’Arenes i fins 

a la cota 550 vers el Corredor. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements Singulars 
 
CONTEXT : Paratge de torrent, en el qual s’hi poden observar arbres, fauna i 

flora característica de ribera, així com sis rescloses de regulació del 
cabal del torrent.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P.2 Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diputació de Barcelona – Josep Puig Pla. 
Condicions / servituds: Inclòs en el Pla Especial del Parc Natural Montnegre - Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Es tracta d’un conjunt natural, situat en una sotalada molt obaga 
que forma el torrent en el seu curs. Té una variada i peculiar 
vegetació de ribera (verns, avellaners i àlbers); fauna, com el rat-
buf o rata d’aigua (Arvicola sapidus) i l’escarabat (hrysotribax 
rutilans), i flora, com un tipus de molsa (Thannobryum alopearum), 
falguera femella (Athyrium philix-foemina) i la planta (Polygonatum 
sp.). 

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Sot natural que s’ha anat formant per l’acció d’un torrent. 
 Actual: Sot natural que es continua formant l’acció d’un torrent. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Element significatiu per la seva dimensió natural i emplaçament 

dins el parc Natural Montnegre – Corredor, en el qual es pot 
observar la natura en estat pur. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg.  
 
DADES HISTÒRIQUES: La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 

milions d’anys. Al Maresme, l’escorça de la terra està formada per 
roca granítica, tot i que en alguns llocs és un granit més ric en 
quars, com és el cas del Corredor.  
El torrent Sot del Fangar és un pas natural, pel qual transcorren 
una part de les aigües que provenen del Corredor i que van cap al 
Vallès.   
Neix en el pla del Corredor i ha estat molt poc modificat per l’acció 
humana, sols s’hi troben sis rescloses, la funció de les quals era de 
regulació del cabal de les aigües del torrent i d’abeurador pel 
bestiar.  
La mínima intervenció humana fa que en el Sot del Fangar encara 
hi hagi espècies d’arbres, fauna i flora que des de fa molts anys 
són poc comunes en el municipi i comarca del Maresme.  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  

RIERA, Joan Manel et alt. “Apunts per a una història de Dosrius: 
Geografia: El medi natural de Dosrius (I)”. El Comú. Dosrius, 
desembre 1989. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 

 Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
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NÚM. REF. : I.S.83/244 
 
DENOMINACIÓ : Camins Rals i Camins Rurals 
 
Altres denominacions:  
 
NUCLI: Dosrius, Canyamars, El Far 
 
LOCALITZACIÓ:  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ :   
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Elements singulars 
 
CONTEXT : Camins Rals ubicats al llarg i ample de tot el terme municipal. 
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: La majoria en zona de Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 

 

 
 

 
 
 

***** Lloses de pedra situades al costat del camí Ral que va des de Llorita (Sant Andreu de 
Llavaneres) a la Creu de Rupit, a l’alçada de les esqueieres d’en Rogent. Actualment el camí 
passa pel costat. 
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DESCRIPCIÓ : Els camins rals eren camins públics, i els més importants abans de 

les construccions de les carreteres. Eren i són patrimoni de l’Estat i 
van ser construïts i mantinguts a expenses seves. Els camins rals 
posaven en comunicació poblacions importants, de manera que 
molts trams de les noves carreteres coincideixen amb el seu traçat 
antic.  
A les regions de muntanya hi ha camins de bast, considerats 
camins rals; el prototip d’aquest camí s’ajustava al trànsit de 
vehicles. 

 
 
EVOLUCIÓ D’USOS:  
 
 Original: Camins rurals  
 Actual: Carreteres i camins rurals 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: En alguns trams de carretera, l’estat de conservació és bo; en canvi, 

alguns camins rurals es troben en estat deficient. 
 
 

VALORACIÓ: Elements de referència de com eren i són les comunicacions del 
municipi entre els seus nuclis i altres poblacions. Cal preservar-los i 
mantenir-los perquè són eixos de comunicació molt antics. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg; manteniment i recuperació per part de les 

administracions i els particulars afectats. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Tenint en compte la descripció del que és un camí ral, al municipi 

de Dosrius hi hauria: 
 

Carreteres: 
 

- B-510  - Dosrius – Argentona-  
- B-510  - Dosrius – Llinars del Vallès-  
- BV-5101 - Dosrius – Canyamars-  
- BV-5101 - Dosrius – Cardedeu (1) 

 
 

Camíns de bast: 
 

- Camí des de Llorita (Sant Andreu de Llavaneres) fins a la 
Creu de Rupit (no asfaltat).  

 
- Camí de la vall de can Rimbles, des de can Gel a can 

Brugueràs (asfaltat fins a ca l’Augé). 
 

- Camí de la vall de Rupit, des del nucli urbà de 
Canyamars fins a la Creu de Rupit (no asfaltat). 

 

**** Al final de camí de la vall de can Rimbles, en direcció a la creu de Rupit,  
hi ha el paratge anomenat Font del Mal Pas. Aquest indret és una important 
cruïlla de camins, ja que allà conflueixen camins que venen de Mataró, 
Llavaneres, Arenys de Munt, Vallgorguina, Villalba Sasserra, .etc. 

 
- Camí / Pista que va des de la Roca del Diable (el Far) 

passant pel Santuari del Corredor i fins al límit amb el 
terme municipal Villalba Sasserra (asfaltat una mínima 
part). 

 
Camins rurals de pas, utilitzats per la gent del territori, abans a peu 
i en carro, i ara a peu o motoritzats: 
 

- Dosrius a Mataró (1): Camí que des del nucli urbà va fins 
a can Nogueras de Manyans i fins al límit del terme 
municipal de Mataró. 

 
- Dosrius – Mataró (2): Nucli urbà de Dosrius cap a la 

Creu, cal Carreter, ca n’Homs de Manyans i fins al terme 
municipal de Mataró.  

 
 
- Dosrius – Argentona (1): Nucli urbà de Dosrius cap a la 

Creu, cal Carreter, can Geimir, riera de Dosrius i fins a la 
Carretera BV -510, o bé seguint el curs de la riera. 

 
- Dosrius – Canyamars: Nucli urbà, can Poc, can Martorell, 

ca l’Arenys, can Bigues i fins a la carretera BV 51010. 
 

- Dosrius – el Far  (1): Nucli urbà de Dosrius cap al Castell, 
can Soliva, les Planes, can Carreres, can Massuet i fins a 
can Guinart. 

 
- Dosrius – El Far (2): Nucli urbà de Dosrius cap a can 

Batlle, can Gavarra, can Valls i fins a can Pruna. 
 

- Dosrius – El Far (3): Nucli urbà, carretera BV-5101, can 
Valls, can Guinardó, can Ponarius, Pedreres d’en Bosc, 
can Bosc. 

 
- El Far – Llinars del Vallès (1): Can Bosc, can Farrerons, 

fins al límit amb el terme municipal de Llinars.  
 

- El Far – Llinars del Vallès (2): Can Guinart, fins a can 
Benet i fins al límit amb el terme municipal de Llinars. 

 
- El Far – Canyamars (veïnats Rupit i Rimbles) (1) i 

viceversa: Santuari del Corredor fins a la Creu de Rupit. 
 

- El Far – Canyamars i (veïnats Rupit i Rimbles) i viceversa 
(2): Àrea d’esplai del Corredor, rocars Solell del Corredor, 
Serra Fontanella i fins a la Creu de Rupit.  
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- El Far – Canyamarsi (Veïnat Rupit) (1) i viceversa: Ca 
l’Arenes, vinyes de can Rius, can Xerrac, can Sabé i fins 
al camí de bast de la vall de Rupit. 

 
- El Far – Canyamarsi (Veïnat Rupit) (1) i viceversa: Forn 

del Vidre, can Rius, cal Ranco i fins al camí de bast de la 
vall de Rupit. 

 
- El Far – Canyamars (Nucli urbà) i viceversa: Can Bosc, 

Creu d’Aguilar, Plana de can Sus, can Canyamars i fins 
al nucli urbà de Canyamars. 

 
- Canyamars – Mataró (1): Nucli urbà, can Bartrés, can 

Marc,  la Caseta, can Bruguera. 
 

- Canyamars – Mataró (2): Nucli urbà, can Bartrés, cal Rei, 
cal Gaig i fins al límit amb el terme municipal de Mataró. 

 
- Canyamars – Llavaneres (1): Can Nogueres, Mas 

Silvestre, Ca l’Augé,  camí de bast de can Rimbles, can 
Maltes i fins a Llorita. 

 
- Canyamars – Llavaneres (2): Nucli urbà, can Bartrès, can 

Rimbles, camí de bast de can Rimbles, can Guitart i fins 
a can Xerrac de Llorita.  

 
N’hi ha més, i molts corriols, que servien i serveixen de dreceres a 
les persones que no van motoritzades per desplaçar-se d’un nucli a 
l’altre del municipi o bé a una altra població. 

 
La majoria de camins rals, camins de bast i camins rurals del terme 
municipal de Dosrius són ancestrals. Hi ha indicis d’ocupació humana al 
municipi des del neolític (-5500 / -2200), per tant hi havia població que 
es desplaçava per buscar elements de supervivència. 
 
Les dades de nombre d’habitants més antigues de què es disposa són 
de l’any 1358, en què hi havia 39 focs, és a dir, 195 habitants. L’any 
1860 hi havia 1.099 habitants, l’any 1920, 871 habitants, i l’any 2004, 
4.112 habitants. 
 
Aquesta població, per tant, es movia i es mou pels camins i carreteres 
que hi ha / havia al municipi. 
 
Les carreteres asfaltades es van construir els anys 1868 (Dosrius- 
Argentona), 1900 (Dosrius-Llinars), 1914-1917 (Dosrius - Canyamars).  
 
Amb l’evolució de la població, alguns camins s’han convertit en 
carreteres asfaltades i, darrerament, algunes pistes també s’han 
asfaltat, com és el cas del camí des de can Bordoi fins arribar a 
l’entrada a la urbanització Can Massuet – El Far. També s’ha d’asfaltar 
una part de la pista que va des de can Gel al mas Silvestre. 

      
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
 

ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, M. Àngels. “Apunts per a una 
història de Dosrius. El Medi humà: La població (i). El Comú. Núm. 
17. Gener 1991. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 
 

   
Fonts Orals: Riera Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador Escola de Natura del 

Corredor. 
Jubany Boix, Eugeni (1929). 
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NÚM. REF. : I.PN.01/245 
 
DENOMINACIÓ : Parc Natural del Corredor 
 
Altres denominacions: Pla Especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina) 
 
NUCLI: Dosrius, Canyamars, El Far 
 
LOCALITZACIÓ: La zona afectada pel parc natural del municipi de Dosrius traça la línia 

següent: 
Comença a Dosrius, al turó Rodó d’en Martí, prop del Pi d’en Gallifa, en el 
límit amb el municipi de Mataró, i segueix pel camí Ral cap a la font del Mal 
Pas, fins a can Brugueràs de Canyamars. 
A can Brugueràs fa un gir, cap a la vall de can Rimbles i fins al Safareig de la 
Barca de Canyamars, i d’allà segueix el veïnat de Rupit fins a ca l’Estevanet. 
A ca l’Estevanet gira en direcció a Rupit i el Far, abraçant el Montalt, el 
Corredor i el Far, i arriba fins a la Roca del Diable, sota can Carreres del Far. 

   
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Declaració de Parc Natural el 1989 
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR : Diputació de Barcelona 
 
TIPOLOGIA : Parcs i conjunts naturals d’interès 
 
CONTEXT : Boscos, terres de conreu, camins i masies ubicades dins la zona 

delimitada del Parc.  
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius, 1998. 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: Diverses Qualificacions 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 
 Titularitat: Diversos 
Condicions / servituds: Figura urbanística supramunicipal.  

Inventari – Catàleg : apartat c) Dispersos al terme, núm. 3. 
 

 

 
 

 
 

El Montalt  i la Serra Polsaruda des 
de la Serralada del Corredor 

Serralada del Corredor des de can 
Vallalta 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ.  
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DESCRIPCIÓ : Segons el Text Normatiu i Programació i 
avaluació econòmica d’actuacions de l’any 1989, publicat per la 
Diputació de Barcelona es defineix: 

 
L’espai natural del Montnegre – Corredor (Serralada de Marina) 
inclou els sectors geogràfics de la Serralada Litoral Catalana 
que s’aixequen entre el mar, la riera d’Argentona i el riu 
Tordera, comprenent diverses serres de les que en són les més 
importants les de Montnegre i el Corredor. El territori delimitat 
ocupa sòls pertanyents als municipis d’Arenys de Munt, 
Dosrius, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de 
Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Tordera, a la comarca del 
Maresme, Llinars del Vallès, Sant Celoni, Vallgorguina i Villalba 
Sasserra, a la comarca del Vallès Oriental, i Fogars de Tordera, 
a la comarca de la Selva.  
 
La seva superfície és de 15.010 hectàrees. 
 
Té com a objectiu l’establiment d’un règim de protecció, 
conservació i millora del medi físic i rural i del paisatge de 
sectors de la Serralada Litoral Catalana en col·laboració amb 
els organismes competents, la propietat i els usuaris del 
territori. 
 
S’entén per protecció, conservació i millora del medi físic i rural 
i del paisatge, l’establiment de normes tendents a preservar la 
configuració geològica, la flora, la fauna i els ecosistemes que 
formen i tots aquells elements que testimonien l’actuació 
històrica de l’home sobre el territori. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Boscos, terres de conreu, masies,  camins  
 Actual: Boscos, terres de conreu, masies i camins dins d’un Parc Natural 
  
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo  
 
VALORACIÓ: És molt important la protecció d’aquests paratges per al municipi de 

Dosrius, amb els seus 40,8 Km2 d’extensió i amb un 80% del 
territori ocupat per boscos, perquè en garanteix la preservació i 
conservació en el seu estat originari, impedint que l’actuació 
humana malmeti el gran tresor natural que té el municipi. 

 
PROPOSTES:  
 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Pla Especial del Montnegre – Corredor (Serralada de Marina) es 

va aprovar per la Diputació de Barcelona, de forma definitiva, el 20 de 
juliol de 1989. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
 

Diputació de Barcelona – Servei de Parcs Naturals. Pla Especial 
del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina). Text Normatiu i 
Programació i avaluació econòmica d’actuacions. 1989. 
 
 
 

 
 

 

Vall de Rupit ii poble de Canyamars 
des de la Serralada del Corredor 
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NÚM. REF. : I.CU. 01/246  
 
DENOMINACIÓ : Casc antic de Dosrius: 
 Plaça de l’Església, carrer de Sant Antoni, carrer de Sant Aciscle i Santa 

Victòria, carrer de Sant Isidre, plaça d’Espanya, el Carreró, carrer de 
Pau Casals, Veïnat Maspí, carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, Glorieta 
de Catalunya, carrer del Marquès Castell Dosrius, carrer de Lluís Moret, 
carrer de Rials, carrer de Sant Llop i passatge de Sant Llop.   

Altres denominacions:  
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Casc antic de Dosrius 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Nucli medieval, modern i actual (segles XI-XXI) 
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Conjunts Urbans 
 
CONTEXT : Illes de perímetre irregular que conformen el centre del casc urbà, 

limitades per eixamples del segle XVIII i XX. 
  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà. Sistemes 
 Qualificació: Edificació contínua. Edificació aïllada unifamiliar. Protecció Sistemes. 

Zones verdes: Parcs i jardins urbans. Equipaments.  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ.  (E-5- Dosrius)  1/4.000 
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DESCRIPCIÓ: Conjunt d’illes de perímetre irregular que conformen el casc antic, 

amb places i carrers estrets que es desenvoluparen entorn de 
l’església, amb les edificacions recolzades en antics camins de 
perímetre trencat, amb diversitat d’amplada de vials, destacant les 
edificacions entre mitgeres de planta baixa i una o dues plantes pis. 
La majoria d’aquestes edificacions es cobreixen amb cobertes de 
teula àrab. L’església, situada en el centre  d’una petita elevació, és 
una fita dins el casc i el territori.  

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Nucli de població. 
 Actual: Casc antic de població. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: És l’espai públic i privat on, al llarg dels segles, s’ha desenvolupat 

la vida quotidiana dels vilatans, i que encara conserva el traçat viari 
i bona part de l’arquitectura tradicional, destacant alguns dels 
edificis que s’han inventariat. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES: El casc antic del nucli de Dosrius ha experimentat, al llarg dels 

segles, una constant evolució, fins a arribar al Dosrius actual.  
  

Pel que fa a l’època medieval, Enric Subiña i Coll, en un article 
publicat en les Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del 
Maresme, celebrades del 13 al 30 d’octubre de 1999, sota el títol 
Dosrius al segle XV (un estudi a través dels testaments) explica 
que: 

 
“Les primeres dades conegudes de població al municipi de 
Dosrius, són de l’any 1358. En aquesta data, un fogatge 
dóna 39 focs per a Dosrius i Canyamars, posteriorment el 
1365-70 el fogatge dóna 53 focs i el 1378 dóna 47 focs. Del 
segle XV sols es coneix el fogatge de 1497, en ell es 
comptabilitzen 30 focs per Dosrius i Canyamars”. 
 

L’autor va fer un estudi de 32 testaments de la notaria 
eclesiàstica de Dosrius, datats entre 1406 i 1497, i entre altres 
dades anomena les masies que apareixen als testaments 
estudiats: “can Terrades, can Vallmajor, Castell de Dosrius, can 
Figueres, can Canyamars, can Galzeran, can Nogueras, can 
Maltes, can Llibre, can Rogent i can Pedró.” 
 
 

Respecte a l’església de Sant Aciscle i Santa Victòria de Dosrius, la 
seva història documentada més antiga és de la baixa època medieval 
i comença a principis del segle XIV, tot i que cal suposar que hi havia 
un edifici de construcció anterior, perquè el topònim de Dosrius 
apareix documentat al segle X, concretament l’any 963, en el 
Cartulari de Sant Cugat. El castell  està documentat al segle XII, tot i 
que durant els segles X–XI apareixen vendes de propietats que fan  
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suposar una vida feudal en la que un edifici dedicat al culte no hi pot 
faltar, al costat del castell i dels masos agrícoles. A l’època medieval, 
tant la parròquia de Sant Aciscle i Santa Victòria de Dosrius com la 
de Sant Esteve de Canyamars, sufragània de la primera, pertanyien 
al Bisbat de Barcelona, però les dues depenien del Deganat del 
Vallès (fins al segle XIX no foren de l’Arxiprestat de Mataró). Des del 
punt de vista civil, depenien del Senyoriu de Dosrius, que regentava 
el castell i les seves terres, propietat del Priorat de Sant Pere de 
Casserres (Osona), de l’orde de Cluny, essent-ne feudataris els 
senyors de Dosrius el 1148, i des del 1277 els Cartellà. 
 
La primera notícia que coneixem de l’església de Sant Aciscle i Santa 
Victòria és a través de les visites pastorals i data del  16 de gener de 
1304, on s’indica que el temple tenia un sol altar dedicat a sant 
Aciscle. Dels anys 1308 i 1313 hi ha documentades visites pastorals 
a l’església, on s’esmenta el mateix altar. 

  
L’any 1374, amb motiu d’una altra visita pastoral, se citen els altars 
de Sant Aciscle, Santa Victòria, Santa Maria (que podria ser del 
Castell de Dosrius), i el de Sant Esteve, de l’església sufragània de 
Canyamars. 

 
L’any 1408 es diu que el retaule de Santa Victòria és a la paret 
esquerra del temple, i a l’acta de la visita pastoral del 23 de juny de 
1421 es fa una descripció de l’altar major.  
 
Les visites pastorals continuen els anys 1425, 1439, 1446, 1498, etc. 

 
Aquesta primitiva església va ser ampliada en el segle XVI, en què 
comencen les obres que donaran a l’edifici el seu caràcter actual, 
atès que l’any 1512 es concedeix una llicència del Vicari General als 
obrers de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius per 
fer una capella i a sobre d’ella el campanar. L’any 1526 es formalitza 
la construcció de l’església al mateix lloc de la vella. 

 
Així, en els segles XIV–XV, a Dosrius ja hi ha documentat un 
assentament amb el castell, l’església de Sant Aciscle i Santa Victòria 
i masies disperses pel terme. 

 
Pel que fa al segle XVI, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, en el fons 
dels Marquesos de Castelldosrius, hi trobem: 

 
“Individuació de tots los masos que componen lo terme y 
parroquia de Dosrius y Canyamars ab las casas y terras y 
que son continuades en la del capbreu del 1570....” , 
apareixen:  
 
 * Bernat Estaper confessa totes aquelles cases situades a 
la Sagrera de Dosrius amb una eixida a la paret de ponent i 
una pessa de terra ...” 
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* Bartomeu Ferrer Sastre confessa totes aquelles cases 
amb tres portals, amb una eixida, situats a la plaça de 
Dosrius. 
 
* Sebastià Portas Sabater confessa tota aquella casa 
situada a la plaça. 
 

A més, també hi apareixen alguns masos, relativament propers a 
l’església:  
 

* Mas Estaper, antes Resclosa Tarau 
* Mas Mandri de Dosrius, amb les seves terres confessat 
per Arnau de Rey 
 

Aquestes dades constaten  que al nucli urbà de Dosrius, a finals del 
segle XVI i durant el segle XVII, ja hi havia un nucli de cases al 
voltant de l’església, perquè parla d’una Sagrera.  Aquestes cases, 
segurament, eren: Can Net, la Rectoria Vella, ca l’Aiandro, 
l’Ajuntament Vell (1691), la Bomba, can Llarg, ca la Marina de can 
Pau d’en Mateu, ca la Bonamossa (ca la Genoveva) i algunes 
edificacions de l’actual plaça d’Espanya. 
 
L’artèria del poble la constituïen la plaça de l’Església i la Plaça, 
ambdues connectades per un empedrat, amb cases a banda i 
banda. Tot un conjunt que formava part de la trama medieval del  
casc antic i que va perdurar fins a l’any 1975, en què l’empedrat va 
ser eliminat, i moltes d’aquestes cases, reformades 
considerablement. 
 
Per tant, a l’entorn de la parròquia de Sant Aciscle i Santa Victòria, 
construïda entre 1526-1533, en el mateix lloc on hi havia l’antiga, es 
formà el primer nucli concentrat de població. Aquest primer nucli es 
coneix amb el nom de Sagrera. El casc antic de Dosrius el 
constitueixen l’antiga Sagrera i els carrers que van créixer al seu 
voltant: Pau Casals, el Carreró, Lluís Moret, Marquès Castell Dosrius, 
Glorieta de Catalunya i, a partir de principis del segle XX, Mossèn 
Jacint Verdaguer  i Sant Llop. 
 
Quant al segles XVII-XVIII, segons documentació consultada a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya,  
 

“En una relació, de masos en què es composen les 
parroquies de Dosrius y Canyamars quan totes estan baix 
domini directe de la casa de Marquès de Castelldosrius ...”. 
apareixen: 
  
 
• Casa d’en Guinart de Plaça amb ses terres. 
• Casa y terra d’en Viñamata de la Sacraria 
• Casa d’en Masarts de Plaça amb peça de terra. 
• Casa d’en Vinyoles al costat de la d’en Guinart. 
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•  
• La casa d’en Guinart de la Sacreria amb ses terres. 
• La casa d’en Gipolo de la Sacreria. 
• La casa Estaper de la Sacraria 
• La casa d’en Moner de la Sacreria. 
• La casa d’en Salvi y Verges de la Sacraria 
 

Aquesta relació no està datada, però ha de ser del segle XVIII, 
perquè el Marquesat de Castelldosrius va començar l’any 1690. Per 
tant, en el segle XVIII, a Dosrius, ja trobem un nucli al voltant de 
l’església i la Plaça força consolidat i el sorgiment d’un primer 
eixample en l’actual carrer de Pau Casals, antigament anomenat 
carrer de Baix. 
 
També, durant el segle XVIII, relativament a prop de l’església, 
entre el Castell i aquesta, neix tot un veïnat de cases, conegut 
antigament pel Veïnat del Castell, que no forma part del que 
anomenem casc antic, però que representa un primer creixement 
del nucli de Dosrius, i que  Esteve Albert, en el seu llibre El 
Maresme de Dosrius estant (1914-1921),  defineix així:  
 

“No cregueu que es tracti d’un veïnat antiquíssim. Al segle 
divuit no hi havia aquí més casa que la que tinc 
esbalandrada al costat de la meva: una bella masoveria de 
pedra noble, portal rodó i finestres esculturades, que 
m’hauria fet il·lusió de restaurar [...]. Aquesta casa 
enfonsada era una masoveria del castell. Els marquesos i 
els Batlles encara eren propietaris de tot això, quan el 
senyor feudal, després de la Guerra dels Segadors... 
 
[...] Els impostos obligaren el Batlle i el mateix marquès a 
vendre parcel·les esquifides als fadristerns que preferien 
quedar-se al poble, a treballar als forns del vidre, de pega, 
les rajoleries i les pedreres de fer adoquins, que anaven 
obrint-se 

 
Al segle divuit la misèria feia espavilar la pobra gent [...] de 
faisó que tot el veïnat del castell fou obra d’una partida de 
cerdans preufetaires que les enllestiren cuita-corrents, a 
base de bigues i llindars de fusta de pi i de parets d’argila i 
reble, amb arrebossats de sorra i calç. Sense enrajolar ni 
fonamentar. Per això, abans d’arribar a centenàries ja 
mostraven esquerdes a tot arreu i el riquer deixava les 
bigues com una torradora...” 

 
Pel que fa al segle XIX, en un plànols cadastrals que es troben a 
l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, datats a 24 d’octubre de 1853, 
en el plànol núm. 14. “Dosrius, Sección 1, llamada el Pueblo”, 
s’observa un nucli urbà molt consolidat. Si comptem les cases que 
formarien part de la Sagrera, en trobem un total aproximat d’una 
cinquantena concentrades en les places i carrers que actualment 
s’anomenen: plaça de l’Església, carrers de Sant Antoni, Sant Aciscle  
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i Victòria i de Sant Isidre, i plaça d’Espanya (carrers que conformaven 
la Sagrera), i l’actual carrer de Pau Casals, antigament anomenat 
carrer de Baix, que va néixer, segurament, durant el segle XVIII, com 
eixample de la Sagrera. També hi apareixen les masies del Veïnat 
del Castell, la masia de can Vallmajor, can Tarau i les masies del 
Veïnat Maspí, algunes d’elles actualment enderrocades. 

 
En un llibre de Registre de la retolació de carrers i numeració de 
cases del quinquenni 1860 – 1865, que es troba a l’Arxiu històric 
Municipal de Dosrius,  al nucli de Dosrius hi trobem tres carrers: 

 
Carrer de Baix, que devia comprendre l’actual de Pau Casals, Veïnat 
Maspí i Rials. Hi consten 24 edificis, amb un total de 126 habitants. 

 
A la Plaça de Dosrius, hi consten 9 edificis amb un total de 36 
habitants. 

 
Al carrer de l’Església, que devia comprendre l’actual plaça de 
l’Església, carrer Sant Isidre, carrer Sant Antoni, carrer Sant Aciscle i 
Santa Victòria i el Veïnat del Castell, hi consten 27 edificis amb un 
total de 94 habitants. 

 
En la reproducció d’una pintura de Dosrius, de 1867-1870, propietat 
de la família Fàbregas Rigola i comprada en “El Rastro” de Madrid, 
que es troba a l’Arxiu Històric Municipal de Dosrius, on apareix el 
casc antic de Dosrius, hi comptem, aproximadament, una quarantena 
de cases. 

 
Serà durant el segle XX quan els cascs antics experimentaran els 
canvis i les transformacions més considerables. Cal destacar la 
notable transformació de les vies de comunicació, per tant, la millora 
de les comunicacions i la mobilitat. L’any 1868 s’havia construït la 
carretera d’Argentona a Dosrius, l’any 1900 es va fer la carretera que 
va a Llinars del Vallès, i entre 1914 i 1917 es va construir la 
carreterade Dosrius a Canyamars. 
 
Això donarà lloc a la primera arribada dels estiuejants, que 
s’instal·laran a Dosrius, amb la qual cosa naixerà el carrer de Mossèn 
Jacint Verdaguer, recolzat en la carretera que porta al Vallès.  
 
Uns nous carrers que naixeran recolzats en la carretera, però en 
aquest cas la que porta a Canyamars, seran el del Marquès Castell 
Dosrius i el de Lluís Moret. Tot i que en aquests carrers ja hi havia 
alguna edificació, al fer-se la carretera, en el cas del carrer de Lluís 
Moret va ser necessari desplaçar el Safareig del Comú i col·locar-lo 
per sobre la carretera, donant al  carrer de Sant Isidre i construint el 
mur que separa ambdós carrers (el de Sant Isidre i el de Lluís Moret). 
 
Altres canvis importants per al municipi, que quedaran reflectits en 
l’evolució urbana foren: 
 

• L’arribada de l’electricitat a principis dels anys 1920. 
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•  
• La instal·lació de la primera fàbrica tèxtil, l’any 1955, a 

Canyamars, i la construcció del primer polígon 
industrial a Dosrius, a finals dels anys seixanta, 
representarà el primer pas cap al sector secundari, 
amb l’abandonament progressiu del camp, que 
s’acabarà consolidant en els anys vuitanta amb la 
construcció de més fàbriques. 

• La construcció d’urbanitzacions i habitatges de segona 
residència, a partir de finals dels anys seixanta. 

• L’asfaltat dels carrers dels nuclis urbans (finals anys 
seixanta) 

• Abastament d’aigua potable al municipi (mitjans anys 
setanta). 

• La construcció de l’autovia C-60 que comunica el 
Maresme amb el Vallès, a finals del segle XX. 

 
Tot plegat va contribuir al canvi de Dosrius, el progrés va anar 
arribant i el pi va substituir la vinya, els camps van començar a 
quedar erms, van despuntar les primeres indústries, la sorra dels 
carrers va donar pas a l’asfalt, les urbanitzacions van començar a 
despuntar i aquells cascs antics de trama medieval, a poc a poc van 
anar perdent la seva fesomia de poble petit i d’estructura homogènia, 
per donar pas a l’aspecte actual.  

    
A tall d’exemple, unes quantes dades de la població, que corroboren 
el canvi que ha experimentat el municipi de Dosrius, sobretot durant 
els darrers vint anys del segle XX: 
 

1900 872 habitants 
1920 871 habitants 
1940 862 habitants 
1960 886 habitants 
1980 737 habitants 
1990 1.260 habitants 
1993 1.779 habitants 
1998 2.538 habitants 
2004 4.093 habitants 
 

A continuació, a tall de resum, detallarem carrer per carrer del casc 
antic i farem una petita evolució de cadascun:  
 
Carrers que havien conformat la Sagrera: 
 
Plaça de l’Església: Amb l’església parroquial de Sant Aciscle i 
Santa Victòria (1526-1532), Ajuntament Vell (1691), Biblioteca (segle 
XIX) 
 
Carrer Sant Antoni: Amb la masia de can Net (segle XVI), la 
Rectoria Vella (segle XVII) i l’Ajuntament de Dosrius (1974). 
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Carrer Sant Aciscle i Santa Victòria: Amb les cases de cal Mosso i 
cal Rayo (segles XVIII-XIX) i altres edificacions construïdes durant els 
segles XIX i XX. 
 
Carrer Sant Isidre: Amb les edificacions de Ca l’Aiandro (segle 
XVII), el Safareig del Comú (1916) i un conjunt de locals construïts a 
finals del segle XX. 
 
Plaça Espanya: Amb les cases de la Bomba, can Llarg, ca la Marina 
de can Pau d’en Mateu, situades a banda i banda de l’Empedrat 
(enderrocat l’any 1974-1975), que probablement són del segle XVI, 
tot i que actualment estan reformades. Can Toribio i can Dama (de 
finals del segle XIX o principis del XX). 
 
Les cases que donen a la plaça són les que potser han anat 
evolucionant més amb el pas del temps. La masia de cal Ferrer  
(1766) i la façana de can Mauri (1925), situades a dues de les 
bandes de la plaça, són les que més han perdurat. L’edifici que 
ocupava l’antiga botiga de la Palma, actualment Caixa Laietana, és el 
que ha sofert més canvis fins arribar a l’actual edificació, que data de 
1970-1980, igual com l’edifici situat al costat de can Mauri, que fa 
xamfrà amb el carrer sant Llop. 
 
El Carreró: Petit carrer on dóna una de les cases que fa mitgera amb 
cal Ferrer i que segons sembla, antigament, abans de la construcció 
de cal Ferrer, el seu portal donava a la Plaça. Actualment hi ha una 
casa, algun garatge i corrals d’animals. 
 
Carrers que neixen al segle XVIII: 
 
Carrer Pau Casals: Antigament carrer de Baix, va representar el 
primer eixample de Dosrius. A la banda dreta del carrer només hi 
havia ca la  Bonamossa (ca la Genoveva), del segle XVI, avui força 
reformada, cal Ferrer de Baix, del segle XVIII (avui desapareguda) i 
diverses edificacions que s’han construït al llarg del segle XX. 
 
A  la banda esquerra, a principis del carrer, hi havia can Munné, dels 
segles XVI-XVII, avui també desapareguda, a més d’altres cases com 
can Rigau, can Travessa, ca la Nieves, cal Bardaix, possiblement del 
segle XIX, avui molt reformades. 
 
Aquest carrer és un dels que en aquests darrers cinc anys ha hagut 
de suportar la febre immobiliària que està patint la majoria de cascs 
antics que no han estat protegits. S’hi han enderrocat construccions 
molt antigues i s’hi han construït habitatges plurifamiliars de planta 
baixa, dos pisos i sota coberta. 
 
Veïnat Maspí: Situat a la banda de darrere del carrer Pau Casals, es 
tracta d’un veïnat de masies disperses, algunes de les quals han 
estat enderrocades per donar pas a la construcció d’habitatges 
plurifamiliars, tipus bloc, i altres molt reformades. Algunes d’aquestes  
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construccions enderrocades podien datar dels segles XVII i XVIII (ca 
la Lola i can Pons). És el veïnat on hi ha la Torre de les Aigües 
(segles XVII-XVIII) i cal Senyorito (1952-1953). 
 
Carrers que neixen durant el segle XX: 
 
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer: Neix a principis del segle XX, 
amb la primera arribada dels estiuejants, que edifiquen recolzats en 
la carretera,  a la banda esquerra de la mateixa: can Roca (entorn del 
1910), Can Casarramona (1911), can Fàbregues (1915), can 
Caselles (pels voltants de 1945),  ca l’Albo (avui enderrocada) i el 
Sindicat i el Centre Parroquial  (1921-1925). A la banda dreta 
únicament hi havia can Bellonc, casa d’estiueig construïda a finals del 
segle XIX i actualment enderrocada, i un petit edifici anomenat la 
Ferreria (situat davant de can Caselles i avui enderrocat). Tal com es 
desprèn del plànol reproduït a la Geografia General de Catalunya, de 
Cels Gomis, dirigida per Francesc Carreras Candi i publicada pels 
voltants de 1916, al començament d’aquest carrer, a principis de 
segle, només hi apareixen les esmentades construccions 
d’estiuejants. Serà a partir dels anys seixanta quan es començarà a 
edificar tota la banda dreta i alguna construcció a la banda esquerra. 
 
Glorieta de Catalunya: Sorgeix a principis del segle XX. La primera 
construcció que s’hi va edificar, ca l’Andreu, avui està enderrocada i 
substituïda per una d’actual. La resta d’edificacions són del segle XX. 

  
Carrer Marquès Castell Dosrius: Hi donava la banda de darrere de 
can Gabarra del carrer (segle XVIII) i d’algunes de les cases que 
tenen la façana principal a la plaça d’Espanya i el pati a aquest 
carrer: La Bomba i can Llarg (segle XVI). Però amb la construcció de 
la carretera de Dosrius a Canyamars, s’hi recolzaran noves 
construccions: la Casa Vermella (principis del XX), can Morros (a 
finals dels anys vint, avui ampliada i reformada)  i altres cases 
edificades durant els anys cinquanta i seixanta. 
 
Carrer Lluís Moret: Recolzat en la carretera de Dosrius a 
Canyamars, construïda entre 1914 i 1917, aquest carrer es va 
reestructurar segons un plànol de l’Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius, de data 10 d’abril de 1912, “Plano de la Travesia”, que inclou 
els carrers Marquès Castell Dosrius, la Plaça i el carrer Lluís Moret 
(abans Sant Isidre). En aquest carrer ja hi havia construïdes algunes 
cases, tot i que a finals del segle XIX o principis del XX foren 
reformades (aquest seria el cas de Ca la Guinardona i ca la Marina 
de can Gabarra). 
 
Carrer Rials: Carrer paral·lel a la riera que porta aquest nom, al seu 
pas pel nucli antic de Dosrius. Hi havia la masia de can Gabarra del 
carrer (segle XVIII) i horts. Durant els anys seixanta es va edificar la 
banda de davant de la riera. 

 
Carrer Sant Llop: A principis del segle XX només hi havia la casa de 
can Terradetes, que gairebé donava a la Plaça. Durant la primera 

dècada del segle XX s’hi va construir l’edifici avui anomenat Antigues 
Escoles i, a principis dels anys trenta, can Roqueta. A començaments 
dels anys vuitanta es va començar a construir a l’altra banda de 
carrer; aquest seria el cas de les cases que va promoure en Josep 
Pujol Gensana, que més endavant també  va edificar en  el Passatge 
Sant Llop, sorgit a finals dels anys vuitanta o principis dels noranta. 
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NÚM. REF. : I.CU.02/247 
 
DENOMINACIÓ : Casc antic de Canyamars: 

Plaça de l’Església, carrer de Sant Esteve, carrer de Sant Josep, 
carrer Major.  

Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ :  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Nucli medieval, modern i actual (segles XI–XXI) 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Conjunts Urbans 
 
CONTEXT : Mansanes de perímetre irregular que conformen el centre del casc 

urbà de Canyamars, limitades per eixamples moderns de la segona 
meitat del segle XX. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà. Sistemes 
 Qualificació: Edificació contínua. Edificació aïllada unifamiliar. Industria. 

Protecció Sistemes. Zones verdes: Parcs i jardins urbans. 
Equipaments. 

RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. E-6 Canyamars Escala 1 /2.000 
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DESCRIPCIÓ: Conjunt de mansanes de perímetre irregular que conformen el casc 

antic, amb places i carrers estrets que es desenvoluparen a migdia 
de l’església, amb les edificacions recolzades en antics camins de 
perímetre trencat amb diversitat d’amplada de vials, destacant les 
edificacions entre mitgeres de planta baixa i una o dues plantes pis. 
La majoria d’aquestes edificacions es cobreix amb cobertes de 
teula àrab. L’església, situada al nord del casc en una petita 
elevació, és una fita dins del territori. 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Nucli de població 
 Actual: Casc Antic de població 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:  
 
 
VALORACIÓ:´ És un espai públic i privat on al llarg dels segles s’ha desenvolupat 

la vida quotidiana dels habitants de Canyamars, i que encara 
conserva el traçat viari i bona part de l’arquitectura tradicional, 
destacant-hi alguns dels edificis que s’han inventariat. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: La població a Canyamars i Dosrius: Evolució i ubicació. 
 

Segles XIV–XV. A Canyamars ja hi ha documentat un nucli de 
cases disperses i l’església de Sant Esteve. 
 

Enric Subiña i Coll, en un article publicat en les Jornades 
d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, celebrades del 
13 al 30 d’octubre de 1999, sota el títol Dosrius al segle XV (un 
estudi a través dels testaments) explica que: 

 
Les primeres dades conegudes de població al municipi de Dosrius 
són de l’any 1358. En aquesta data, un fogatge dóna 39 focs per 
Dosrius i Canyamars; posteriorment, en 1365-1370, el fogatge dóna 
53 focs, i el 1378, 47 focs. Del segle XV sols es coneix el fogatge de 
1497, on es comptabilitzen 30 focs per Dosrius i Canyamars. 
 
L’autor féu un estudi de 32 testaments de la notaria eclesiàstica de 
Dosrius, datats entre 1406 i 1497, i entre altres dades anomena les 
masies que apareixen als testaments estudiats: can Terrades, can 
Vallmajor, Castell de Dosrius, can Figueres, can Canyamars, can 
Galzeran, can Nogueras, can Maltes, can Llibre, can Rogent i can 
Pedró. 

 
 
Respecte a l’església de Sant Esteve de Canyamars, que seria 
l’edifici aglutinador del futur nucli urbà, el document més antic  
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que es coneix de l’edifici data del 1324, en què s’esmenta com 
a filial de l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius, del 
Bisbat de Barcelona, però dependents les dues del Deganat del 
Vallès. Fins al segle XIX no foren de l’Arxiprestat de Mataró. 
Des del punt de vista civil, depenia del Senyoriu de Dosrius, 
que regentava el castell i les seves terres, propietat del Priorat 
de Sant Pere de Casserres (Osona), de l’orde de Cluny, 
essent-ne feudataris els senyors de Dosrius el 1148, i des del 
1277 els Cartellà. 
 
Dels anys 1374, 1379, 1413, 1421 i 1425 són datades unes 
visites pastorals, on se cita l’església com a sufragània de la 
parroquial de Dosrius i que és administrada per un obrer triat 
entre els homes del poble cada any. Ja en aquestes dates 
consta que tenia cementiri i pila baptismal propis i que s’hi 
administraven diversos sagraments. 
 
 

Segle XVI 
 

En un fogatge de 1553, publicat per J. Iglesias Fort, a més de 
les masies esmentades apareixen Bruguera de les Planes, 
Bruguera de Ribelles, Gell, Hom, Ledo i  Miquel Ferrer. 

 
A l’Arxiu Nacional de Catalunya, en el fons dels Marquesos de 
Castelldosrius: 
 

Sota el títol Individuació de tots los masos que componen lo terme y 
parroquia de Dosrius y Canyamars ab las casas y terras y que son 
continuades en la del capbreu del 1570.., apareix Bernat Estaper 
confessa totes aquelles cases situades a la Sagrera de Dosrius amb 
una eixida a la paret de ponent i una pessa de terra ... 

 
Aquestes dades porten a veure que al nucli urbà de Dosrius, a 
finals del segle XVI i durant el segle XVII ja hi havia un nucli de 
cases al voltant de l’església, perquè parla d’una sagrera. Respecte 
de Canyamars, s’anomenen masies,  però, com en els segles 
anteriors, escampades pel territori. 
 
Segles XVII-XVIII 
 
En aquesta època comença una sagrera a Canyamars i el 
naixement d’un nucli urbà al voltant de l’església.  
 

En una relació de masos en que es composen les parroquies de 
Dosrius y Canyamars quan totes estan baix domini directe de la 
casa de Marquès de Castelldosrius... apareixen Casa d’en Guinart 
de Plaça amb ses terres, la casa d’en Guinart de la sacraria amb 
ses terres, la casa d’en Gipolo de la Sacraria, la casa Estaper de la 
Sacraria, la casa d’en Moner de la Sacraria, la casa d’en Salvi y 
Vergès de la Sacraria,.... 
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Aquesta relació no està datada, però segurament correspon al 
segle XVIII, perquè el Marquesat de Castelldosrius va 
començar l’any 1690. 

 
Respecte de Canyamars, a la documentació segueixen apareixent 
molts noms de masies, la majoria escampades pel territori. Una, 
però, la Barberia, datada al segle XVIII, es construeix per sota de 
l’edifici de l’església.  
 
Durant el segle XVIII, relativament a prop de l’església, també es 
construeixen unes quantes masies: can Lladó, que posteriorment 
serà la Rectoria, can Vidal, can Rovira, can Lleuger i can Padró, tot 
i que aquestes no conformen una trama urbana de carrers.  
 
Del segle XVIII són, també, can Pifanyo i can Llibre del carrer. 
 
 
Segle XIX: 
 

En un plànols cadastrals que es troben a l’Arxiu Històric 
Municipal de Dosrius, datats a 24 d’octubre de 1853, en el 
plànol núm. 11, El Veïnat, es poden veure dibuixats els 
següents edificis: 

 
o Plaça de l’església i voltants: 

Església, can Lladó (la rectoria), can Vidal, can Rovira, can 
Lleuger, can Padró, can Sus, cal Pagaire, can Ponarius i can 
Rosa, aquests quatre darrers, però, estant força lluny de 
l’església. 
 

o Carrer Sant Esteve:  
Can Llibre del carrer, una casa al costat i can Pifanyo. 
 

o Carrer Sant Josep:  
La Barberia i un edifici al costat.  
 

o Carrer Major: 
No hi apareix dibuixat cap edifici. 

 
En un llibre de Registre de la retolació de carrers i numeració 
de cases del quinquenni 1860–1865, en el veïnat de l’església 
de Canyamars hi consten catorze edificis i setanta quatre 
habitants. 
 

 
Segle XX: 
 
A finals del segle XIX i a principis del segle XX se succeïren una 
sèrie de canvis, fruit de la modernització, que propiciaren el 
creixement del nucli de Canyamars: 
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L’estiueig de salut fou una excusa per anar a Canyamars. Amb les 
epidèmies de còlera de finals del segle XIX, moltes famílies surten 
de la ciutat per “fer un canvi d’aires i d’aigües”. 
La construcció de la carretera BV-5101, que va de Dosrius a 
Canyamars, es féu des de l’any 1914 al 1917. 
L’electrificació del nucli urbà arribà l’any 1925.  
La fàbrica Manufactures Canyamars, que suposà l’inici del canvi del 
treball a pagès al treball a la indústria, obrí les portes el 1950. 
El naixement i creixement de la segona residència s’inicià a principis 
dels anys 1960; la primera urbanització, que quedà unida al nucli 
urbà fou can Canyamars. 
L’aigua corrent a les cases, bé sigui per pous, bé sigui per cessió o 
compra a algun altre propietari, es generalitzà cap al 1970. 
 

 
En un plànol que es troba a l’Arxiu Històric Municipal, no datat, però 
que per les informacions de les fonts orals es podria datar a 
principis dels anys 1960, es pot veure: 
 

o Plaça de l’Església i voltants:  
Des del 1910 fins al 1915 es construïren, en el camí de la 
creueta, l’edifici de l’escola i les cases d’estiueig cal Fló, cal 
Recoder i cal Raventós.  

 
o Carrer Sant Esteve: 

No s’hi construïren cases noves, sols s’anaren reformant les 
existents. 

 
o Carrer Sant Josep: 

Ja estava tot construït. Al final del carrer, can Miqueló; l’any 
1920 es va fundar la botiga, tot seguit can Piqué, construïda 
l’any 1923, desprès un edifici, i la Barberia. Quasi davant de la 
Barberia, un altre edifici. 

 
o Carrer del camí del Pou del Glaç: 

Per sota les cases del carrer Sant Esteve, un edifici. A l’altre 
costat, Manufactures Canyamars (1955-1957) i can Rovira, una 
masia d’arquitectura de tradició popular, no inventariada però 
amb aspecte d’ésser dels segles XVIII-XIX. 

 
o Carrer Major: 

1r. tram:  
Cal Carnisser, construïda l’any 1925, can Vives, posteriorment 
l’Hostal Nou (l’any 1935 ja estava construït). I a l’altra banda, 
les cotxeres del cotxe de línia i cal Recader (el 1935 ja estava 
construït).    
 
2n. tram: 
Ca la Sèbia (1933-1940), ca la Miguelita (principis segle XX), 
can Cinto (construïda abans de la Guerra Civil Espanyola -
1936-1939), can Pelegrí (1925–1930), un grup de cases (1950-
1960) i les Cases Blaves (1915). A l’altra banda: la masoveria 
de ca n’Homs, la masia de ca n’Homs (segle XVI), un edifici on 
avui hi ha el taller de la família Uris i can Figueras (segle XV). 
Per sobre del carrer, a l’alçada de ca n’Homs, can Pau (segle 
XVIII) i can Canyamars (segle XV). 

 

En un plànol de l’any 1975 que es féu amb motiu de la publicació 
del llibre Una Ullada al passat, la situació del nucli urbà de 
Canyamars era: 
 
 

o Plaça Església: estava igual. 
 
o Carrer Sant Esteve: estava igual. 
 
o Carrer del Camí del Pou del Glaç: 

Darrere l’edifici que hi havia per sota del carrer Sant Esteve, un 
altre edifici. 

 
o Carrer Nou:  

Tal i com el seu nom indica, s’obrí un nou carrer per donar 
accés a cases que es construïren per sota de can Rovira i que 
donaven de cara a la riera de Canyamars, i a l’altra banda, un 
edifici. 

 
o Carrer Major:   

1r. tram: Estava gairebé igual, llevat de l’augment de volum de 
cal Recader, aleshores ja denominada ca la Recadera. 

 
2n. tram: Estava igual, excepte a la banda de ca n’Homs, en 
què hi havia la casa de la família Rovira–Homs, i a ca l’Uris 
augmentà la volumetria dels edificis. 

 
o A la zona denominada de la Roda: 

Nasqué un eixample nou, per sota del carrer Major, en direcció 
a la riera de Canyamars, amb els carrers paral·lels: Catalunya, 
Bon Aire, del Pou i de les Valls, i perpendiculars de la Quintana 
i camí de Mataró. Destaca en aquest eixample el traçat rectilini 
dels carrers i la construcció del restaurant i la piscina La Roda. 

 
 
L’any 1998 s’aprovaren per la comissió d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya unes modificacions de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del Municipi de Dosrius, que 
dibuixaren la situació del municipi i deixaren planificat el futur 
urbanístic.  

 
 
Així, en el segle XXI, any 2004: 
 
En un plànol d’informació municipal publicat per l’Ajuntament de 
Dosrius: 
 

o El nucli urbà històric de Canyamars està gairebé igual, sols hi 
apareix, nova, la plaça de la Germandat, inaugurada l’any 
1972. 

De tota manera el nucli urbà ha crescut força degut a la inclusió 
de:  
 
o El Pla Parcial de Can Canyamars va ser aprovat per la 

comissió d’urbanisme de Barcelona amb data de 31 d’octubre 
de 1984. La parcel·lació va, per una banda, en la vessant 
obaga de la serra d’en Gel que mira cap al nucli urbà de 
Canyamars, amb els carrers dels Nogals, de l’Arbòs i de 
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l’Argelaga. I per l’altra, enfila per sobre del carrer Major en 
direcció a la plana de can Sus. Aquesta urbanització encara no està 
recepcionada per l’Ajuntament de Dosrius. 

 
o El Pla Parcial de Can Figueres va ser aprovat per la comissió 

d’urbanisme de Barcelona amb data de 22 de juny 1977 i es va 
recepcionar per part de l’Ajuntament l’any 1995 . La parcel·lació 
va per sobre del carrer Major, a la dreta de la urbanització Can 
Canyamars, amb els carrers: Av. Can Figueres, Suros de Can 
Figueres, Olivar de n’Homs, Sot de l’Arca, dels Romanins, 
Vinyes d’en Cassi, torrent de Cal Carinyo i plaça de Can 
Figueres. Al costat de la carretera BV-5101: la plaça Joan 
Sillué, i per sota, el carrer camí del Forn i el passatge del camí 
de Dosrius. 

 
o Desenvolupament de la U.A VII Can Prats, amb els carrers 

Eugasser i  Antoni Santfeliu i la plaça de les Alzines. 
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NÚM. REF. : I.JA.01/248 
DENOMINACIÓ : Cau de la Serra de Polsaruda (Montalt 2.3.) 
Altres denominacions:  
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ  Anant per l’antic camí Ral des de Llavaneres fins al Camí de la 

Font del Malpàs, a l’alçada del Coll de can Tintorer i a uns metres 
més al nord, hi ha un camí secundari que mena a una pedrera, des 
d’on cal endinsar-se en el bosc en direcció a la carena del turó de 
l’Avi. L’entrada del Cau té orientació NO. 

 Coordenades Greenwich 2 28¨ 35” / 41 35¨55”  
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : - 1200 / - 650 Bronze Final 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Terreny erm, al coll de la Serra de Polsaruda, a la vessant 

occidental. El Polsaruc o Serra Polsaruda és un estrep de la Serra 
de Montalt. Hi ha alzines, bruc i cireres d’arboç.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
                    Protecció:  Figura dins l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, 

elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. Jaciment I00878. 

 Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-1. 
  Ubicat en l’àrea del Parc Natural Montnegre – Corredor. 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/5.000 
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DESCRIPCIÓ: Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya: 

El Cau de la Serra de Polsaruda s’ubica a l’entorn d’un 
apilonament de roques. L’àrea excavada correspon a la part 
d’aixopluc que es forma en aquest apilonament de roques. 
L’any 1989 s’inicià l’excavació arqueològica del Cau, i es troba 
un estrat amb nombrós material arqueològic. Aquest estrat 
sembla format en un mateix període. El conjunt de diversos 
tipus ceràmics trobats (acanalats, cordons, incisions, vores, 
bases, nanses, etc.) estaven repartits homogèniament per tota 
l’àrea excavada. No s’han conservat peces senceres o grans ja 
que els materials es trobaven trinxats per les arrels dels arbres. 
A més, el Cau sempre ha estat un lloc molt sovintejat..... 
.... A part del material ceràmic també es pot parlar d’un 
aprofitament important de material lític. Es tracta d’un material 
molt aprofitat, degut a la manca de sílex a la zona, i la majoria 
de les peces estan molt fragmentades.. 
 

Segons Imma Bassols Fernández: 
Serra Polsaruda, vessant obaga, M2/4, o bé Cau de la Serra 
Polsaruda (LLEONART-BASSOLS, 1992; BASSOLS ET AL, 1998). 
Rocam amb restes arqueològiques: ceràmica feta a mà, 
estris i ascles lítics.  

EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Abric humà 
 Actual: Cova granítica 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: El Cau constitueix un testimoni dels assentaments humans a la 

Serra Polsaruda durant l’edat del Bronze.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES: Dades de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
Segons el material ceràmic trobat majoritàriament fet a mà, i 
comparant-lo amb el trobat als llocs més propers al jaciment, es 
pot veure que es tracta d’una cova ocupada per una comunitat 
del Bronze Recent - Final. El material té alguns elements 
arcaïtzants que es poden remuntar al Bronze Antic o Mig, però 
també té elements més moderns que indicarien una influència 
del grup cultural dels Camps d’Urnes i, en concret, del seu 
període inicial (1.100-900 aC).  
 

Segons M.A. Petit (1968), s’ha de posar en relació amb els altres 
abrics rocosos de la mateixa zona perquè suposa una ocupació 
esporàdica durant l’edat del Bronze. 

 
Així mateix, Imma Bassols relaciona altres jaciments en la mateixa 
zona i explica: 
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Serra Polsaruda. Vessant obaga: Montalt M2.1 La coveta, M2/5 
La cova d’en Vicenç, M2/6 La cova d’en Pere, M2.2 El Mirador. 
i M2/3 L’avenc, així com amb el sector denominat M-3 a la 
vessant solei. 
 
..... Per altra banda, el bronze final-ferro inicial (1100-600 aC), 
també és representat al terme de Dosrius. Altre cop a l’àrea de 
Canyamars, presenta material que Marià Ribas va definir de 
cèltics i hallstàttics. Però també a l`àrea de la Serra Polsaruda 
s’han trobat materials datats en el bronze final, i no 
necessàriament tots aquests jaciments han d’implicar un ús 
funerari. És un fet establert que durant el bronze final fou un 
moment de canvi radical de ritu d’enterrament, així es 
practicaren enterraments enclotats en petites fosses amb unes 
urnes amb les cendres de l’inhumat al seu interior, aquestes 
fosses formen necròpolis que s’ubicaren en valls i planes. Els 
enterraments en llocs enlairats eren poc habituals, potser 
alguns puguin correspondre a enterraments (l’urna cinerària és 
una resta clara; com succeeix al Cau de la Serra Polsaruda), 
però no necessàriament tots els materials trobats en els caus 
de la Serralada hi puguin correspondre, i només siguin restes 
d’hàbitat.  

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la història 
de Dosrius: La prehistòria i la història antiga”. El Comú. Núm. 4. 
Dosrius octubre de 1988. 

 
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la història 

de Dosrius: La prehistòria i la història antiga (2)”. El Comú. Núm. 5. 
Dosrius desembre de 1988. 

 
  BASSOLS FERNÁNDEZ, Imma. “Dosrius i la seva prehistòria. Duos 

Rios.  Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 
 
 “Cau de la Serra Polsaruda. Dosrius (Maresme)”. Inventari 

Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Àrea de Coneixement i 
Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de 
Cultura, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
  RIBAS, Marià. Els orígens de Mataró. Caixa d’Estalvis Laietana. 

Mataró 1964. 
 

RIBAS, Marià. Canyamars Prehistòric. Del neolític a la primera edat 
del ferro.  Mataró 1994. 
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NÚM. REF. : I.JA.02/249 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic de Can Sus 
 
Altres denominacions:  
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : A can Sus, al  voltant de la masia. 

Coordenades Greenwich 2 26’ 45 / 41 36’ 38” 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : - 650 / -50 Edat del Ferro – Època Ibèrica  
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT :  
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl Urbà 
 Qualificació: 7c.-  Edificació aïllada. Extensiu A (800) 
                    Protecció:  Figura dins l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, 

elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. Jaciment I00879. 

 Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-2 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Josep Tapias Fontcuberta 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

Al voltant de la masia de can Sus es pot trobar material ceràmic 
en superfície. En la prospecció realitzada s’ha recollit ceràmica 
ibèrica a mà i a torn i dos fragments d’àmfora itàlica. Just al 
costat de la masia hi ha un recinte format per unes grans 
roques granítiques completades per altres de regular tamany, 
sense que es pugui, però, afirmar que es tracta d’una 
estructura d’habitació. M. Ribas (1952) parla de restes al turó 
del Parany que, per la descripció i situació que dóna, s’han 
d’identificar amb can Sus, tot i que, almenys actualment, ningú 
no coneix el topònim que ell esmenta i tampoc s’ha trobat en 
els mapes. El mateix autor (1964) parla de restes constructives 
d’època indeterminada a l’indret conegut com El Rocar. Si bé 
aquest lloc és situat al sud de can Sus, per la descripció que en 
fa i, després d’haver prospectat la zona del Rocar, es creu que 
s’ha d’identificar també amb les restes de can Sus. La 
bibliografia citada en aquesta fitxa fa referència, doncs, a 
aquestes notícies de M. Ribas, recollides després per altres 
autors. 
 

Segons Imma Bassols Fernández: 
 

9. Canyamars, prop de can Sus: construcció núm. 1 segons M. 
Ribas (1964, p. 31, i 1994, p. 16) que la descriu com una 
estructura amb “l’aparença d’un gran dolmen”, ja que les seves 
lloses estaven parcialment treballades. A l’interior s’hi trobà 
ceràmica feta a mà, material lític, ossos humans. Es dóna per 
desapareguda. 
10. Canyamars, prop de can Sus: construcció núm. 2 segons 
M. Ribas (1994, p. 17). Ribas creu que hi hagué manipulació de 
part del rocam que resta dempeus. A l’interior s’hi trobà 
ceràmica feta a mà, sílex i ossos humans. El lloc es dóna per 
destruït. 
11. Canyamars, prop de can Sus: construcció núm. 3 segons 
M. Ribas (1994, p. 17). Sembla una combinació de rocam 
natural i manipulació per part de l’home per adaptar-lo a les 
seves necessitats. A l’interior s’hi trobà ceràmica feta a mà, un 
ganivet de sílex dentat, un altre llis, i ossos humans. El lloc es 
dóna per desaparegut. 
16. Canyamars, can Sus: Construcció núm. 8 segons M. Ribas 
(1994, p. 20). Destral polimentada prop de dues gran roques 
que formen aixopluc. Possiblement desaparegut. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Diversos (dolmen, abric, ...) 
 Actual: Rocams granítics 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

 
VALORACIÓ: Els rocams que envolten la masia de can Sus constitueixen un 

testimoni d’assentaments humans a la Plana de can Sus durant la 
prehistòria i l’època ibèrica.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg.  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Imma Bassos relaciona Canyamars amb altres jaciments del 

bronze inicial en la mateixa zona i explica: 
 
Canyamars, el Rocar (dues troballes), Canyamars, can Lleuger 
(tres troballes), Canyamars, can Cases (una troballa). 
  
... una sèrie de construccions que Marià Ribas descriu de 
Canyamars (1994) podrien incloure’s també en la tradició 
d’enterrament en cova; que a nivell general, s’enceta a partir 
del neolític final i perdura al llarg del bronze inicial. Pel que fa a 
Catalunya, en general, en principi, les coves sepulcrals es 
caracteritzen per ubicar-s’hi enterraments col·lectius, són grans 
osseres. Però en el cas específic de les construccions trobades 
a Canyamars, aquestes són lleugerament diferents; l’espai 
intern és reduït. En el cas de can Llibre, per exemple, només 
s’hi exhumaren dos esquelets. Dins d’aquest àmbit, s’hi 
inclourien les estructures núm. 10 – can Sus-, 11 –can Sus–, 
12, 15, 16 – can Sus - , 17 i 22. És possible, també, que l’ús 
d’alguns rocams com a llocs d’enterrament fos paral·lel a 
d’altres construccions dolmèniques properes (Cèllecs, Turó 
Castellar....) i d’altres fossin posteriors. A manca d’altres 
elements de judici, així ho semblen segons els materials que 
Marià Ribas dibuixà en el seu llibret sobre Canyamars (1994): 
hi ha construccions amb ceràmiques llises amb bases 
esfèriques (possiblement núm. Inventari 11 –can Sus–, 12, 15, 
17 i 22) que semblen aparentment indicar més antigor que en 
les que hi predominen les bases planes (núm. inventari 10 – 
can Sus). 
 

Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya, a can Sus es  trobà material ceràmic ibèric. D’aquest 
període, Imma Bassols diu: 
 

Ja deixant la prehistòria recent, i encetant el període 
protohistòric, com a cloenda, tenim restes esparses del món 
íber, en especial a les estructures núm. 14 i 18 de l’inventari 
(restes de murs) –Canyamars–Can Lleuger–, així com a la 
núm. 20 (materials) –Canyamars–can Petel, així com material 
trobat en superfície en  la vessant del Turó de Castellar; no cal 
que oblidem que prop del terme hi ha un petit poblat, el Turó 
del Vent al Far (Llinars del Vallès). 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
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ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la història 
de Dosrius: La prehistòria i la història antiga”. El Comú. Núm. 4. 
Dosrius octubre de 1988. 

 
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la història 

de Dosrius: La prehistòria i la història antiga (2)”. El Comú. Núm. 5. 
Dosrius desembre de 1988. 

 
  BASSOLS FERNÁNDEZ, Imma. “Dosrius i la seva prehistòria”. Duos 

Rios.  Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 
 
 “Can Sus. Dosrius (Maresme)”. Inventari Arqueològic i 

Paleontològic de Catalunya. Àrea de Coneixement i Recerca, 
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
  RIBAS, Marià. Els orígens de Mataró. Caixa d’Estalvis Laietana. 

Mataró 1964. 
 

RIBAS, Marià. Canyamars Prehistòric. Del neolític a la primera edat 
del ferro.  Mataró 1994. 
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NÚM. REF. : I.J.03/250 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic de Les Pedreres d’en Bosc 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
LOCALITZACIÓ : En un terreny erm, situat al sud-oest de can Bosc, a la carena 

que baixa del turó de la Creu d’Aguilar.  
 Coordenades Greenwich 2 26’ 39” / 41 37’ 04” 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 5.500 – 2.200 aC. Període Neolític 
 
 AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Al sud-oest de la masia de can Bosc, en el nucli del Far, en 

unes antigues pedreres. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
     Protecció existent: Figura dins l’Inventari Arqueològic de Catalunya, elaborat per 

la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-3 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Situat dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ:  
L’Inventari Arqueològic de Catalunya de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, d’aquest jaciment diu: 
 

  “M. Ribas (1964) parla d’aquest lloc com una vivenda 
neolítica i no especifica res més. Actualment es pot 
considerar destruït per l’explotació de la pedrera” 

. 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Abrics i similars 
 Actual: Destruït 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Destruït 
 
VALORACIÓ: Cal protegir l’indret on es va trobar la construcció megalítica, per 

tractar-se d’una Zona d’Expectativa Arqueològica.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Tot i que Marià Ribas (1964) en parla, la destrucció actual del lloc 

impedeix corroborar l’existència real del jaciment. 
 

  Imma Bassols, en el seu article titulat “Dosrius i la seva 
prehistòria”, publicat a la revista Duos Rios, fa referència a unes 
restes trobades a can Bosc, encara que no concreta el lloc 
exacte, per tant, ignorem si era en aquestes pedreres: 

 
  “Can Bosc (El Far): un ganivet de sílex i un fragment de 

pissarra polimentada amb dos forats (Ribas, 1964, p. 30) 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
  BASSOLS FERNÁNDEZ, Imma. “Dosrius i la seva prehistòria. Duos 

Rios.  Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 
 

Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 “Pedreres d’en Bosch, Les”. Dosrius (Maresme)”. Inventari 

Arqueològic de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, 
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
  RIBAS, Marià. Els orígens de Mataró. Caixa d’Estalvis Laietana. 

Mataró 1964. 
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NÚM. REF. : I. JA 04/251 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic Necròpolis del Bataller 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Rimbles, s/núm. Al vessant sud del turó de Castellar, en 

un antic camí que anava de can Rogent al cim del turó.  
 Coordenades Greenwich 2º 28’ 04” / 41º 35’ 51’’ 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement  5500 – 2200 aC. Període Neolític 
  
AUTOR:  
PROMOTOR : 
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : En una zona boscosa, en un camí que anava de can Rogent al 

cim del Turó de Castellar 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
     Protecció existent: Figura a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic  de 

Catalunya, elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura (I00882) 

 Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-4 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:   
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ: L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya diu: 

 
  “Al lloc indicat s’han trobat, en diverses ocasions, 

enterraments que sembla que consistien en cistes 
neolítiques. Segons M. Ribas (1952), en fer-se el camí 
l’any 1922 es destruïren 4 sepultures. S’hi trobaren 
alguns fragments de ceràmica llisa i amb cordons, així 
com ullals de senglars, dues destrals de pedra i dos 
fragments de punta de sílex. Les sepultures eren 
excavades al terreny amb una forma més o menys 
rectangular i amb lloses als costats com a paret de les 
fosses. Les mides aproximades eren d’1,45 m de llarg per 
0,80-0,95 m d’ample. Estaven disposades en rengle. Les 
més properes eren a 2,50 m de distància i les més 
separades a 3,70 m”. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Enterraments. Cistes neolítiques. 
 Actual:  
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:  
 
VALORACIÓ: Cal protegir l’indret on es van trobar les restes, per tractar-se 

d’una Zona d’Expectativa Arqueològica.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya diu: 
 

  “Notícies històriques / 1922 / El Sr. F. Coma, antic 
propietari de can Rogent, i el masover donaren la notícia 
de les troballes”. 

 
  Notícies històriques /1987 / Sr. Salvador Bruguera, antic 

masover de can Brugueràs, comunicà que des del segle 
XIX es coneix l’existència d’enterraments i que hi ha gent 
que coneix el lloc com “el cementiri”. 

  (...) 
  La notícia de la construcció o eixamplament del camí és 

confusa. El camí que es féu l’any 1922 no sembla estar 
on es trobaren les tombes. Segons el Sr. S. Bruguera, 
per a fer aquell camí –que és el que porta de la carretera 
de Dosrius o Canyamars fins a can Rogent, can 
Brugueràs, etc.–, es tragueren pedres d’un antic camí 
que duia de can Rogent al turó de Castellar, al lloc on es 
coneixen enterraments ja des del segle passat i això fa 
pensar que fou aquí on es trobaren les cistes. La 
bibliografia també esmenta tombes al turó de Castellar 

que es cataloguen com a ibèriques i, segurament, s’ha 
d’identificar amb el jaciment. M. Ribas (1952) també parla 
de ceràmica ibèrica a prop de can Rogent, fet que no s’ha 
pogut confirmar”. 

 
 Imma Bassols, en el seu article “Dosrius i la seva prehistòria”, 

publicat a la revista Duos Rios, fa referència a aquestes restes 
trobades a can Rogent i diu: 

 
  “23. Canyamars, can Rogent: a l’any 1922 es trobà en un 

marge ossos humans i ceràmica feta a mà. Més 
endavant, prospeccions posteriors descobrien nous 
enterraments excavats en el subsòl granític amb 
materials arqueològics associats, ceràmica feta a mà i 
eines de sílex (Ribas, 1952, p-21-22; Ribas 1964, p. 25-
26; Muñoz, 1965 p. 30-32; Ribas 1994, p. 22-25). 

 
 Pel que fa a restes trobades al turó de Castellar diu:  
 
  21. Canyamars, Turó de Castellar: construcció núm. 15 

segons M. Ribas (1964, p. 31 i 1994, p. 26). Caixa 
rectangular de lloses escairades de 2,10 metres de llarg 
per 0,85 metres d’ample, a l’interior s’hi trobaren ossos 
humans, ceràmica grollera, un ullal de senglar, dues 
petxines perforades i una punta de sílex. Possiblement 
desaparegut”. 

 
 Afegeix: 
 
  “Hi ha un petit grup en què els vestigis només tenen 

lloses treballades per l’home i que han estat col·locades 
intencionalment en un lloc. Es tracta de la construcció del 
Turó de Castellar (núm. d’inventari 21), els vestigis de 
can Rogent (núm. d’inventari 23) i la cova sepulcral de les 
Costes de can Martorell (núm. d’inventari 30). Al Turó de 
Castellar i en un lloc de fort pendent s’hi va trobar una 
petita estructura megalítica formada per un conjunt de 
lloses que insinuen una caixa, en la que Marià Ribas 
(1994) va trobar restes d’un esquelet i ofrenes al seu 
interior. En canvi, a can Rogent, Marià Ribas en revisar 
les troballes fortuïtes de l’any 1922, va deduir que es 
tractava de quatre enterraments realitzats en fosa i que 
estaven coberts per lloses planes. Posteriorment, en fer 
seguiments pels entorns de can Rogent, Marià Ribas 
(1994) va poder veure dues tombes més d’iguals 
característiques que les anteriors trobades també 
fortuïtament. Finalment la tercera construcció es tracta 
d’una cova artificial, l’entrada de la qual està senyalitzada 
amb unes lloses treballades (AA.DD, en premsa). 
Ressalta el fet que cadascuna de les construccions 
descrites són formalment ben diferents i aparentment no 
relacionables d’un mateix període temporal. Dues estan 
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enlairades i l’altre és a prop d’una zona plana. Llur 
funcionalitat és el que les uneix, són llocs d’enterrament. 
Mentre que al Turó de Castellar hi ha un individu, a la 
Cova Sepulcral n’hi ha una munió; i a can Rogent sembla 
que ens trobem davant una necròpolis, aparentment hi ha 
tantes fosses com individus enterrats ...” 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la 

història de Dosrius: La prehistòria i la història antiga”. El Comú. 
Núm. 4. Dosrius octubre de 1988. 

 
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la 

història de Dosrius: La prehistòria i la història antiga (2)”. El 
Comú. Núm. 5. Dosrius desembre de 1988. 

 
  BASSOLS FERNÁNDEZ, Imma. “Dosrius i la seva prehistòria. Duos 

Rios. Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 
   
 “Necròpolis del Bataller. Dosrius (Maresme)”. Inventari del 

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Àrea de 
Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural, 
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 
2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 
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NÚM. REF. : I. JA 05/252 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic Menhir de la Costa de can Martorell 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Geimir, s/núm. A l’entrada de la finca anomenada els 

Olivers, al costat de l’antic CEIP el Pi.  
 Coordenades UTM 451292 /4605094 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement 3500 – 2200 aC. Període Neolític Mig-Recent o 

Neolític Final. 
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Menhir situat al camí d’entrada a una finca particular, envoltat 

de camps de conreu i bosc. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes  
 Qualificació: 4a.- Equipaments. Docent 
     Protecció existent: Figura a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic  

de Catalunya, elaborat per la Direcció General del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura. (I014016) 

 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Família Rovira Martorell 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya, d’aquest menhir diu: 

 
  “Es tracta d’un menhir de granit, estel·liforme sense cap 

mena d’elements insculturats, totalment llis. Està alterat 
antròpicament; hi ha un cartell en una de les seves 
cares en què es pot llegir el nom de la finca on es troba 
situat avui dia”. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Monument megalític 
 Actual: Element emblemàtic a l’entrada d’una finca 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ: Cal protegir el menhir, així com l’indret on es va trobar, prop de 

la Cova Sepulcral de la Costa de can Martorell, per tractar-se 
d’una Zona d’Expectativa Arqueològica.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Menhir es troba descontextualitzat del seu lloc originari, atès 

que segons manifesta Angelina Martorell, el seu espòs i  
propietari de la finca dels Olivers i de can Martorell, Feliu 
Rovira, va trobar-lo prop d’on hi havia el transformador elèctric. 
Ell va pensar que era una pedra de granit molt ben treballada, 
que seria ideal per marcar l’entrada de la seva finca. Durant 
molt temps va portar un rètol que deia “Els Olivers pas privat”, 
però actualment ha estat retirat. 

 
 L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya, d’aquest menhir diu: 
 

  “No es coneix cap notícia històrica al voltant d’aquest 
menhir, ja que va ser localitzat durant la intervenció 
l’any 1995 de l’hipogeu sepulcral de les Costes de can 
Martorell. El menhir no es troba actualment en el seu 
emplaçament original. El propietari de la finca veïna el 
va trobar en el municipi, al costat del transformador 
elèctric del poble, i el va traslladar com a element 
decoratiu a l’entrada de la seva propietat (Finca els 
Olivers)”. 

 
 

  Imma Bassols, en el seu article “Dosrius i la seva prehistòria”, 
publicat a la revista Duos Rios, fa referència a aquest menhir 
quan parla de la Cova Sepulcral de la Costa de can Martorell: 

 
  “A tall de curiositat, i descontextualitzat del seu lloc 

originari, prop de la cova sepulcral, Josep Tarrús va 
identificar un menhir que havia estat traslladat d’un lloc 

no determinat del terme, per fer-lo servir de fita 
d’entrada en una propietat privada”. 

 
 Més endavant afegeix: 

    
  “Continuant dins la línia de les manifestacions 

megalítiques, també hauríem de incloure-hi el menhir 
del qual fèiem esment en descriure el vestigi de la 
Costa de can Martorell. Malauradament no es coneix la 
procedència original ni el context que enquadri el 
vestigi” 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
    
  BASSOLS FERNÁNDEZ, Imma. “Dosrius i la seva prehistòria. Duos 

Rios. Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 
 
  Lleonart Casadevall, Robert. “L’hipogeu calcolític de la Costa 

de can Martorell o Vinya d’en Tit”. Laietania. La costa de can 
Martorell (Dosrius, El Maresme). Mort i violència en una 
comunitat del litoral català durant el tercer mil·leni aC. Núm. 14. 
Patronat Municipal de Cultura de Mataró – Museu de Mataró, 
2003. 

 
 “Menhir de la Costa de can Martorell”. Dosrius (Maresme)”. 

Inventari del patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya. Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General 
del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
 
            Fonts orals:  
 Martorell Sala, Angelina (Dosrius, 1925) 
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NÚM. REF. : I.JA.06/253 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic de Les Planes 
 
Altres denominacions:  
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Al lloc conegut com les Planes, al NW de can Soliva, al camí que 

es 
 desvia a l’oest del camí que va de can Soliva a can Brunet. 

Coordenades Greenwich 2 24’ 43” / 41 36’ 44” 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : -650 / -50 aC. 
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Pineda 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14.- Forestal. Vegetació autòctona 
                      Protecció: Figura dins l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, 

elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. Jaciment I00884. 

  Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-6. 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Diversos 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Segons diu l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya: 

 
Un cop prospectada la zona, s’ha trobat ceràmica ibèrica a torn 
i a mà, àmfora itàlica, italo-campaniana i cartaginesa. El 
material s’ha trobat degut a la tala d’arbres i al moviment de 
terres. Aquest nom podria respondre al que la bibliografia 
denomina amb noms diferents. J. Estrada menciona un 
jaciment a can Brunet, mentre que M. Ribas parla de can 
Margenat –actualment can Soliva. La zona més propera a can 
Brunet s’ha prospectat sense cap resultat. Can Soliva –o can 
Margenat- és una zona vallada i protegida a la qual no es pot 
accedir. Els terrenys que l’envolten s’han prospectat sense 
trobar-hi res. M. Ribas (1952) dóna també una noticia de 
troballes de ceràmiques i restes constructives a la “Serralada 
de Dosrius”, que per la ubicació coincideixen amb can Soliva. 
 

Segons Imma Bassols Fernández: 
 

1. Dosrius: sense concretar el lloc exacte, destral polimentada 
(Bosch – Gimpera, 1919; Ribas 1952, p. 19) 

 
   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 
 Original: Possibles assentaments ibers 
 Actual: Pineda 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:  
 
 
VALORACIÓ: Cal protegir la zona que va  des de can Soliva fins a can Brunet per 

tal de poder trobar, en un futur, més restes arqueològiques, 
testimonis d’assentaments ibers a Dosrius. 

 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons escriu Imma Bassols, respecte de les restes ibèriques de 

Dosrius: 
 

.... Ja deixant la prehistòria recent, i encetant el període 
protohistòric, com a cloenda, tenim restes esparses del món 
iber, en especial a les estructures núm. 14 i 18 de l’inventari 
(restes de murs) –Canyamars – Can Lleuger-, així com a la 
núm. 20 (materials) –Canyamars – can Petel-, així com material 
trobat en superfície en  la vessant del Turó de Castellar; no cal 
que oblidem que prop del terme hi ha un petit poblat, el Turó 
del Vent al Far (Llinars del Vallès). 

 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la història 
de Dosrius: La prehistòria i la història antiga”. El Comú. Núm. 4. 
Dosrius octubre de 1988. 

 
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la història 

de Dosrius: La prehistòria i la història antiga (2)”. El Comú. Núm. 5. 
Dosrius desembre de 1988. 

 
  BASSOLS FERNÁNDEZ, Imma. “Dosrius i la seva prehistòria”. Duos 

Rios  Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 
 
 “Les Planes”. Dosrius (Maresme)”. Inventari Arqueològic i 

Paleontològic de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, 
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
  RIBAS, Marià. Els orígens de Mataró. Caixa d’Estalvis Laietana. 

Mataró 1964. 
 

RIBAS, Marià. Canyamars Prehistòric. Del neolític a la primera edat 
del ferro.  Mataró 1994. 
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NÚM. REF. : I.JA.07/254 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic davant de Can Figueres 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : Prop de la riera de Canyamars i al costat oposat a 

l’Urbanització de Can Figueres, arran del camí que condueix 
a can Gel. Coordenades Greenwich 2 26’ 42” / 41 35’ 55” 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Abans de 1800 – 1100 aC. Període del Bronze inicial. 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Davant de la Urbanització de Can Figueres, envoltat de 

noves cases construïdes i feixes. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sistemes, o Sòl Urbà  
 Qualificació: 4f.- Equipaments. Esportiu, o 7b.- Edificació aïllada 

unifamiliar. Semi intensiu (400) 
     Protecció existent: Figura a l’Inventari Arqueològic de Catalunya, de la Direcció 

General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. 
 Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-7 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Lluís Homs i de Moya 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: L’Inventari Arqueològic de Catalunya, 
d’aquest jaciment diu: 

 
  “M. Ribas (1952 i 1964) parla d’una galeria prop de la 

riera de Dosrius, al costat oposat de can Figueres. La 
descriu dient que feia 4,5 m de llarg per 0,90 m d’ample 
i que estava formada per grossos blocs granítics. A un 
costat tenia un estret pas de 2 m de llarg cobert amb 
dues roques. L’altre extrem era tapat per un gran bloc. 
Segons M. Ribas, s’hi van trobar ossos humans, una 
petxina, dos palets i fragments de ceràmica una mica 
polimentada. Aquesta galeria no s’ha trobat. La zona 
està molt canviada i, en gran part, ha estat urbanitzada, 
cosa que fa suposar que la galeria ha estat destruïda”. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Lloc d’enterrament inhumació 
 Actual: Destruït 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Destruït 
 
VALORACIÓ: Protecció de l’indret on es va trobar la galeria o construcció 

megalítica, per tractar-se de Zona d’Expectativa Arqueològica.
  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Tot i que Marià Ribas en parla, la urbanització actual del lloc 

impedeix corroborar l’existència real del jaciment. 
 

  Tot i així, Imma Bassols, en el seu article “Dosrius i la seva 
prehistòria”, publicat a la revista Duos Rios, fa referència a 
aquestes restes trobades davant de Can Figueres i diu: 

 
  “19. Canyamars, davant de can Figueres: construcció 

núm. 11, segons M. Ribas (1964, p. 23 i 1994, p. 22). 
Conjunt de grans pedres disposades com un dolmen 
incomplet, es veu una manipulació expressa del rocam. 
Ribas la denomina com una galeria de 4,50 metres de 
llarga i de 0,90 metres d’ample. El material trobat a 
l’interior és el següent: ossos humans, una petxina 
marina, palets, ceràmica grollera. Possiblement 
desaparegut”. 

  
 Pel que fa a la datació d’aquest jaciment ens diu:  
 

“... les estructures de can Figueres i can Sus, vistos els 
dibuixos dels materials que hi apareixen, poca cosa 
indiquen a nivell cronològic. Potser podem 
agosaradament dir, que pel que fa a l’estructura de can 
Figueres, en aparèixer alguna ceràmica de base plana i 

decoració ceràmica de cordons digitals, que ens trobem 
davant una datació que s’avançaria vers el bronze 
inicial”. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
   
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la 

història de Dosrius: La prehistòria i la història antiga”. El Comú. 
Núm. 4. Dosrius, octubre de 1988. 

 
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la 

història de Dosrius: La prehistòria i la història antiga (2)”. El 
Comú. Núm. 5. Dosrius, desembre de 1988. 

 
  BASSOLS FERNÁNDEZ, Imma. “Dosrius i la seva prehistòria. Duos 

Rios.  Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 
 
 “Davant de can Figueres”. Dosrius (Maresme)”. Inventari 

Arqueològic de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, 
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de 
Cultura, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
  RIBAS, Marià. Els orígens de Mataró. Caixa d’Estalvis Laietana. 

Mataró 1964. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS               Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.JA.08/255 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic La Torre de Bell-lloc 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat el Far, s/núm. Coordenades Greenwich 2 26’ 49” / 41 

37’ 15” 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ :  
 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
 
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Al nord de can Bosc, just per sobre de la pista d’automòbils 

que va de can Bordoi al Santuari del Corredor.  
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable  
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
     Protecció existent: Figura a l’Inventari Arqueològic de Catalunya, de la Direcció 

General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. 
 Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-8 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Situat dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS               Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
DESCRIPCIÓ: L’Inventari Arqueològic de Catalunya, d’aquest jaciment diu: 
 

  “J. Estrada (1969) assenyalà l’existència d’un petit 
hàbitat ibèric al lloc on hi havia l’antiga Torrel Bell-lloc, 
al nord de can Bosc. Durant la realització de la Carta 
Arqueològica es prospectà la zona sense trobar cap 
tipus de resta arqueològica. J. Sanmartí comunicà que 
ell també havia prospectat a fons aquesta zona amb 
idèntics resultats. La referència tan vaga que es dóna 
del jaciment i la manca total de restes, fan que 
actualment sigui dubtosa l’existència d’un jaciment 
ibèric en aquest indret.”. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Hàbitat ibèric 
 Actual: Destruït 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Destruït 
 
VALORACIÓ: Cal protegir l’indret on se suposa que hi havia l’hàbitat, per 

tractar-se d’una Zona d’Expectativa Arqueològica.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  Realitzada una prospecció a la zona no se n’han trobat restes. 
  
 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la 

història de Dosrius: La prehistòria i la història antiga”. El Comú. 
Núm. 4. Dosrius, octubre de 1988. 

 
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la 

història de Dosrius: La prehistòria i la història antiga (2)”. El 
Comú. Núm. 5. Dosrius, desembre de 1988. 

 
 Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 

Editorial Alpina 2003. 
 
 “Torre de Bell-lloc, La”. Dosrius (Maresme)”. Inventari 

Arqueològic de Catalunya. Àrea de Coneixement i Recerca, 
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de 
Cultura, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I. JA 09/256 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic de Can Terrades del Molí 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Veïnat Ribot, s/núm. A l’est de la Masia de can Terrades del Molí,  

situada a sobre la carretera d’Argentona a Dosrius, BV-510, en el 
Km. 3, davant de les restes del molí, a un quilòmetre abans 
d’arribar al nucli de Dosrius.  

 Coordenades UTM x: 4604700 / y: 449742. 
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement 218 aC – 476 dC. Època romana 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : A l’est de la masia de can Terrades del Molí, en un contrafort del 

turó de can Ribot, a prop seu. No localitzat el lloc exacte. 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Àrees Aptes per a la Urbanització 
 Qualificació: 10.- Residencial 
     Protecció existent: Figura a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic  de 

Catalunya, de la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura (I00886) 

 Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-9 
RÈGIM JURÍDIC :   
Titularitat:  Jordi Noguera Batlló 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya diu sobre aquest jaciment: 

 
  “Segons M. Ribas (1964), a l’est de la casa de can 

Terrades del Molí es van trobar “dues parets molt 
trossejades i fragments de paviment”. Ribas diu que la 
part més ben conservada era un dipòsit de forma 
rectangular amb parets de pedra i morter de calç 
arrebossades. Les mides eren d’1,30 m d’amplada 
mentre que la part conservada feia 1,75 m de llargada. Al 
seu costat hi havia un altre dipòsit de la mateixa amplada 
i d’1 m de llarg, pavimentat amb picadís. El paviment del 
dipòsit gran tenia una inclinació cap al petit. Els contorns 
tenien un bordó en relleu típic dels dipòsits hidràulics”. 

 
  M. Prevosti (1981) estudià les ceràmiques a partir dels 

dibuixos de M. Ribas. Aquestes peces consisteixen en 
ceràmica comuna romana, comuna africana, morter, un 
fragment de vora d’àmfora Dressel-Pascual 1 i un 
fragment de vora d’àmfora Dressel 2 a 5. 

 
  J Bonamusa (1972) parla de més restes a prop de can 

Terrades, en un contrafort del Turó de can Ribot, 
consistents en una paret de tàpia de 53 cm de gruix i uns 
3 cm de llargada i tegulae, opus testaceum i àmfora. 
Aquest autor diu que es tracta d’un jaciment diferent del 
citat per M. Ribas. 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Establiment de caire rústic o bé part rústica de la vil·la romana. 
 Actual:  
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:  
 
VALORACIÓ: Cal protegir l’indret on es van trobar les restes, per tractar-se 

d’una Zona d’Expectativa Arqueològica.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

  “Actualment en el lloc indicat per M. Ribas no s’ha pogut 
observar cap resta. Pel que fa al publicat per J. 
Bonamusa, les indicacions per a la seva localització són 
molt confuses. El Sr. Bonamusa ha confirmat l’existència 
del jaciment però no recorda la seva situació. Durant la 
realització de la Carta Arqueològica s’ha prospectat la 
zona que sembla adequar-se més a la descripció, però 
els resultats també han estat negatius.” 

 
 

 
 A continuació citem el que diu Marta Prevosti respecte aquestes 

restes, en el seu llibre Cronologia i poblament a l’àrea rural 
d’Iluro: 

 
  “Aquest recull de ceràmiques, així com els dipòsits, 

descrits per Ribas, ens indiquen que ens trobem en 
presència d’un establiment de caire rústic, o bé en la part 
rústica de la vil·la. Les ceràmiques pertanyen a l’Alt 
Imperi, sense que puguem precisar-ne més”. 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
  
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la 

història de Dosrius: La prehistòria i la història antiga”. El Comú. 
Núm. 4. Dosrius, octubre de 1988. 

 
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la 

història de Dosrius: La prehistòria i la història antiga (2)”. El 
Comú. Núm. 5. Dosrius, desembre de 1988. 

    
 “Can Terrades del Molí. Dosrius (Maresme)”. Inventari del 

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Àrea de 
Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural, 
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 
2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 
 

 PREVOSTI MONCLÚS, Marta. Cronologia i poblament a l’àrea rural 
d’Iluro. Núms. 33 i 34. Editorial Rafael Dalmau. Premi Iluro 1980. 
Mataró 1981. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.JA. 10/257 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic de la Muntanya del Castell de 
 Dosrius 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Muntanya del Castell de Dosrius 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement  218 aC – 476 dC. Època romana 
  
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Vessant de la muntanya del Castell de Dosrius, que dóna al 

costat occidental de la riera de Dosrius, en una zona que 
abans eren vinyes i ara està totalment coberta de bosc. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl NO Urbanitzable 
 Qualificació: 14b.- Forestal. Vegetació autòctona 
     Protecció existent: Figura a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic  

de Catalunya, de la Direcció General del Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura (I00887) 

 Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-
10. 

RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Joan de Sentmenat Urruela 
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

DESCRIPCIÓ: L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya diu d’aquest jaciment: 

 
  “M. Ribas (1952) parla de ceràmica romana escampada 

a la vessant de la muntanya del Castell de Dosrius que 
dóna al costat occidental de la riera de Dosrius, per 
sobre del poble. Aquesta zona, bàsicament ocupada 
per uns camps de conreu de vinyes, ha estat 
prospectada actualment i no ha estat possible 
identificar cap tipus de restes romanes.” 

 
  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Possible vil·la romana  
 Actual: No s’han trobat restes 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:  
 
VALORACIÓ: Cal protegir l’indret on es van trobar les restes, per tractar-se 

d’una Zona d’Expectativa Arqueològica.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES:  
 Marta Prevosti, en el seu llibre Cronologia i poblament a l’àrea 

rural d’Iluro, referent a aquestes restes diu: 
 

  “A la muntanya on hi ha les restes del castell medieval, 
a Dosrius, hi ha unes restes romanes, potser d’una 
vil·la. 

   
  Estan situades a uns 200 m d’alçada, a la falda de la 

muntanya, que en aquest punt constitueix el vessant 
dret de la riera de Dosrius. 

 
  Ribas (1952, núm. 88) el recull en la seva llista de “llocs 

on es troba ceràmica romana acumulada o escampada, 
i restes indeterminades molt fragmentades de 
construccions (mosaic, paviment, pedres, teules, etc.)”. 

    
  

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
   
   
 “Muntanya del Castell de Dosrius. Dosrius (Maresme)”. 

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 
Catalunya. Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General 
del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
 PREVOSTI MONCLÚS, Marta. Cronologia i poblament a l’àrea 

rural d’Iluro. Núms. 33 i 34. Editorial Rafael Dalmau. Premi Iluro 
1980. Mataró 1981.  
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
NÚM. REF. : I.JA.11/258 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic de la Muntanya del Montalt 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ : En la línia divisòria del límits dels termes municipals amb 
 Arenys de Munt i Sant Vicenç de Montalt. 

Coordenades Greenwich 2º 29’ 51” / 41º 36’ 20” 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : -650 / -50 Edat del Ferro –Època Ibèrica (?) – Medieval. 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Al cim del turó. Paratge d’alzines, pins, bruc i cirerers d’arboç.  
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
                    Protecció: Figura dins l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, 

elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. Jaciment I01193. 

 Inclòs a l’inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-11. 
  Ubicat dins l’àrea del Parc Natural Montnegre – Corredor 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:   

 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
DESCRIPCIÓ: Tradicionalment s’ha parlat de restes constructives, degradades i 

inconnexes, corresponents en part a un establiment ibèric. També 
es diu que s’hi ha trobat ceràmica a torn i a mà. Un cop 
prospectada la zona, però, no es va trobar ni un sol fragment de 
ceràmica ibèrica. 
Pel que fa a les restes constructives, se’n pot veure alguna en molt 
mal estat de conservació, però no hi ha res que doni garanties que 
siguin estructures pertanyents a un poblat ibèric. 
En el punt més alt de la muntanya hi ha les estructures 
corresponents a un vèrtex geodèsic i, més cap a l’oest, hi ha 
alguna estructura de probable cronologia medieval. 
A la vessant nord-est s’han pogut observar estructures excavades 
a la roca de difícil atribució cronològica i funcional. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Estructures diverses de funció desconeguda 
 Actual: Bosc 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent 
 
 
VALORACIÓ: Aquest cim constitueix un testimoni dels assentaments humans que 

hi ha hagut des de l’edat del Bronze.  
 
 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons diu l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

Pel que fa a les restes constructives trobades al cim del Montalt 
no hi ha res que doni garanties de que siguin restes d’un poblat 
ibèric. 
En el punt més alt de la muntanya hi ha alguna estructura de 
probable cronologia medieval. 

 
Respecte a les notícies medievals de la muntanya de Montalt, es 
poden associar al castell que portava el nom del cim. Així, Gemma 
Santos escriu: 
 

El castell de Dosrius començà a construir-se a mitjans del segle 
XI, damunt d’un assentament ibèric. El seu sorgiment coincideix 
amb la desaparició del castell de Montalt que, des de molt 
temps, dominava tota la regió del Baix Maresme. 
 Al segle X, el paisatge d’edificacions defensives en el 
Maresme es limitava als castells de Montgat i Montalt, a més 
d’algunes torres de guaita. Entre aquests, el castell de Montalt 
destacava com a terme indefinit que servia de frontera pels 
comtats de Barcelona i  Girona. Així doncs, amb la caiguda 

d’aquesta important fortalesa es produí la disgregació dels seus 
territoris, que es convertiren en diferents termes pels “nou nats” 
castells de Dosrius, Mataró, Argentona, Montgat, Premià, 
Vilassar, Burriac, el Far i la Creu... 
 Un document del 1017 mostra el cas particular de Dosrius 
com un dels territoris, inclosos dins del terme de Montalt, que 
se separa de la resta a través d’una venda: “... los germans 
Ramon y Guitart, fills de Golfret de Todeldi, vénen a Arnust, 
nomenat Llupó, y a sa muller Riquils, les sues cases, terres, 
arbres, llinars y canyamars situats en la Vall de Dosrius, en el 
terme del Castell de Montalt...” 
 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ:  
   
 “Muntanya del Montalt”. Dosrius (Maresme)”. Inventari Arqueo-lògic 

i Paleontològic de Catalunya. Àrea de Coneixement i Recerca, 
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
  RIBAS, Marià. Els orígens de Mataró. Caixa d’Estalvis Laietana. 

Mataró 1964. 
 

RIBAS, Marià. Canyamars Prehistòric. Del neolític a la primera edat 
del ferro.  Mataró 1994. 

 
SANTOS HERMOSA, Gemma. “El Castell de Dosrius a l’Edat Mitjana: 
del senyoriu eclesiàstic a la baronia”. L’Arquitectura Militar 
Medieval. Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme. 
Grup d’Història del Casal. Mataró 2000. 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

NÚM. REF. : I.JA.12/259 
 
DENOMINACIÓ : Cova sepulcral de la Costa de Can Martorell 
Altres denominacions:  
NUCLI : Dosrius 
LOCALITZACIÓ : En la vessant de migdia del turó de can Martorell, a uns 300 m del 

nucli urbà de Dosrius, anant pel camí que va des d’aquest nucli fins 
a ca l’Arenys i can Bigues. Per sobre de l’edifici que fou el CEIP del 
Pi i al costat d’un dipòsit d’abastament d’aigua de la xarxa 
municipal de Dosrius. 
Coordenades UTM 451265 / 4605089 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : - 2200 / - 1800 Període calcolític 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : En una pineda plantada després que s’abandonés la vinya en la 

segona meitat del segle XX. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 13.- Agrícola 
                      Protecció: Figura dins l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, 

elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. Jaciment P01437. 

  Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-12. 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE DOSRIUS                      Autors: Alsina,  N.; Calonge, R.; Cuspinera,  L.; Jubany,  M.A.; Lacuesta,  R.  Desembre 2005 
 
 

 
DESCRIPCIÓ: Segons diu l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

Tot i que en un principi semblava que aquest jaciment era una 
simple cista megalítica, un cop iniciada l’excavació 
arqueològica el juliol de 1995, es va poder comprovar que en 
realitat es tractava d’una cova sepulcral artificial excavada a la 
roca –hipogeu-. Durant les excavacions, es va documentar la 
presència d’un corredor de lloses d’accés a l’interior de la cista 
que s’obria cap al nord en una cambra semicircular, el sostre 
de la qual s’havia enfonsat sobre el nivell arqueològic. En 
aquesta cambra, hi havia restes humanes en posició sobre el 
terra de l’estructura conformant un nivell homogeni. A més de la 
gran quantitat de restes òssies humanes, també s’ha trobat una 
gran quantitat de material excepcional: 59 puntes de sageta de 
sílex amb aletes i peduncle, de diferents característiques i 
tipologia, fragments de ceràmica del tipus campaniforme d’estil 
pirinenc, una petxina foradada potser utilitzada com a penjoll, 
un possible pes de xarxa de pesca fet d’argila i dos molins 
manuals de pedra. La cova sepulcral, artificial o natural, és un 
tipus de jaciment característic del període calcolític, on 
predominen els enterraments col·lectius en posició secundària. 
El material arqueològic associat a aquest jaciment –puntes de 
sageta-, també recolza aquesta adscripció cronològica. 

   
En un opuscle  editat per l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003, 
després d’acabar l’estudi complert de les restes trobades es diu: 
 

L’excavació arqueològica del sepulcre prehistòric de la Costa 
de can Martorell va fer possible documentar un espai 
d’enterrament col·lectiu de fa més de quatre mil anys, el qual 
fou obert a l’interior d’un vessant muntanyenc proper al poble 
de Dosrius. Aquest és integrat per dues parts: la cambra 
funerària, precedida d’un corredor d’accés, i l’avantcambra o 
zona d’entrada. La primera excavada a la roca del vessant del 
turó, com també el seu passadís, conformen l’hipogeu 
pròpiament dit, mentre que l’avantcambra o vestíbul –constituït 
per lloses clavades verticalment i arrenglerades a banda i 
banda-, funcionaria com a entrada, mitjançant una llosa frontal 
disposada a manera de porta mòbil. Aquesta darrera part diem 
que és de tipus megalític per la seva similitud formal amb els 
dòlmens. 
 
La importància del jaciment rau en tres aspectes principals: el 
tipus de sepulcre; la gran quantitat de persones inhumades i en 
tercer lloc, la singularitat i homogeneïtat del material 
arqueològic recuperat, compost bàsicament per 68 puntes de 
fletxa de sílex del tipus “amb aletes laterals i peduncle”. Tot i 
això, per parts o en conjunt, el fa únic a Catalunya i gran part 
dels territoris veïns. 
 

En el mateix opuscle es fa una anàlisis de quan és, de com 
s’estructurava l’espai sepulcral, de qui es va enterrar, de què 
menjaven, de quina salut gaudien i del tipus de ritual que es deuria 
fer per enterrar. 
 
 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Hipogeu d’enterrament humà 
 Actual: Bosc 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:  
 
 
VALORACIÓ: El jaciment, amb l’entrada megalítica a la Cova, així com l’indret on 

hi havia la cambra, constitueix un testimoni de l’assentament humà 
i de la forma de viure i morir durant el Calcolític a Catalunya. 
  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg. Desenvolupar un avantprojecte d’intervenció 

museístic que es féu l’any 1997, per encàrrec de l’Ajuntament de 
Dosrius a la Fundació Bosch i Gimpera i sota la direcció del Sr. 
Joan Santacana i Mestre, professor del Departament de Didàctica 
de les Ciències Socials i Coordinador del taller de projectes de 
museologia de la Universitat de Barcelona.  

 
 
DADES HISTÒRIQUES: Respecte a la datació del jaciment, a l’opuscle editat per 

l’Ajuntament de Dosrius l’any 2003, després d’acabar l’estudi 
complert de les restes trobades es diu: 

 
Tant la ceràmica dita “campaniforme” –amb una decoració que 
l’emmarca en un estil conegut com a regional pirinenc- com les 
quatre datacions radiocarbòniques fetes amb el material ossi 
humà i procedents de la cambra funerària i del vestíbul resulten 
coherents i situen el nivell sepulcral a final del tercer mil·leni 
abans de Crist (després d’efectuar el que es coneix com a 
“calibració”, relacionada amb el creixement dels anells dels 
arbres). A partir de la similitud dels resultats del Carboni 14, 
pensem que és molt probable una relativa proximitat temporal 
entre tots els individus enterrats. 
 
Datacions realitzades pel Centre de Datation par le 
Radiocarbon a Villeurbanne / Lyon (France) 
 
Cambra; nivell inferior:  3810 +/- 55 BP (LY-7837) 
Avantcambra; nivell inferior 3795 +/- 55 BP (LY-7838) 
 
Datacions fetes pel Laboratori de Datació per Radiocarboni de 
la Universitat de Barcelona, les quals van oferir el següent 
resultat: 
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Cambra: nivell inferior:  3875 +/- 50 BP (UBAR-695) 
Cambra: nivell superior  3920 +/- 80 BP (UBAR-696) 
   

Així mateix, la Secció Arqueològica del Museu de Mataró va editar 
l’any 2003 un número especial de la seva revista Laietania, sota el 
títol La Costa de can Martorell (Dosrius – El Maresme). Mort i 
violència en una comunitat del litoral català durant el tercer mil·leni 
aC, on es fa una anàlisi complerta i complexa del que és la Cova i 
de tots els aspectes arqueològics i paleontològics que permeté 
estudiar aquesta troballa i excavació. 
 
En les conclusions d’aquest estudi es diu: 
 

L’excavació de l’hipogeu de la Costa de can Martorell (Dosrius, 
el Maresme) ha permès documentar un espai d’inhumació 
col·lectiva realitzada en una estructura d’accés megalític. La 
importància del jaciment rau, d’una banda, en la gran quantitat 
d’inhumacions documentades i, de l’altra, en la singularitat i 
homogeneïtat del material arqueològic recuperat, compost 
bàsicament per puntes de fletxa. 
 
La postura dels individus (entre 195 i 205) i l’evidència 
d’algunes ordenacions i manipulacions postmortem ens 
indiquen que aquest projecte es degué complir durant un curt 
període de temps (potser algunes dècades) i que, més d’hora o 
més tard, degué ésser estroncat per un fet accidental. 
 
Aquest fet sembla que hauria d’haver estat un conflicte bèl·lic 
entre grups que comportés la mort d’un volum important de la 
població, de totes les edats i ambdós sexes, però 
majoritàriament joves i adults joves, aparentment sans. Aquest 
volum de població està associat a un conjunt de puntes de 
fletxa fracturades pel seu ús, que apareixen disperses per tot el 
dipòsit i normalment per sota de les restes òssies. L’explicació 
per aquesta disposició és que les fletxes disparades contra 
l’enemic quedessin allotjades en els teixits tous dels difunts i 
que durant el procés de la descomposició d’aquests haurien 
percolat, restant al damunt del terra i dessota dels cossos 
humans. 
 
Creiem que aquesta hipòtesi general resumeix quin va ésser el 
procés històric que va generar el bastiment d’ús i el definitiu 
abandonament de l’hipogeu de la Costa de can Martorell a 
Dosrius. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 “Cova Sepulcral de la Costa de can Martorell”. Dosrius (Maresme). 

Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Àrea de 
Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural, 

Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 
2005. 

 
MERCADAL,  Oriol i alt. “La Costa de can Martorell (Dosrius, El 
Maresme). Mort i Violència en una comunitat del litoral català 
durant el tercer mil·leni aC. Laietania, núm. 14. Museu de Mataró – 
Secció Arqueològica. Mataró 2003. 
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NÚM. REF. : I.JA.13/260 
 
DENOMINACIÓ : La Pedra Llarga 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ : Molt a prop de la divisòria amb el terme de Vallgorguina. Per 

accedir-hi des de Dosrius es pot seguir el camí que es dirigeix a la 
font del Mal Pas i continuar després pel que porta al Santuari del 
Corredor, passant per la creu de Rupit. Més enllà de la creu hi ha 
un moment que el camí gira vers l’oest, i més tard passa pel mig de 
la carena, que és on es troba el menhir, a uns cinc metres a 
l’esquerra del camí, ajagut a terra i recolzat en un arbre. És a una 
altitud de 520 metres snm. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possiblement al Neolític Mitjà o al Calcolític. 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Enmig d’una zona boscosa (un alzinar amb alguna surera i algun 

pi) i prop del camí que des de la Creu de Rupit va al Santuari del 
Corredor. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Rosa M. i Anna M. Sagalés i Corrons, de la finca de Rupit. 
Condicions / servituds: Situada dins el Pla Especial Montnegre-Corredor. 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/2000 
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DESCRIPCIÓ: La Pedra Llarga és antropomorfa, aspecte que li dóna una 

escotadura a la part superior. La secció és rectangular, amb les 
dues cares principals planes. Les mesures màximes que presenta 
actualment són de 165 cm d’alçada, 82 cm d'amplada i 35 cm de 
gruix, però l’alçada total era d'uns 210 cm abans de la pèrdua de la 
part inferior. A l’extrem superior es veuen senyals de desbastament. 
És de pedra granítica local, de la qual hi ha afloraments propers. 
Actualment es troba ajaguda a terra, recolzada en una alzina, en 
direcció est-oest. Se situa en un lloc dominant, sobretot pel nord i 
pel sud. A uns centenars de metres a l’oest hi ha l’elevació on es 
troba el santuari del Corredor. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Menhir 
 Actual: Roca granítica 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 
VALORACIÓ: Actualment aquest megàlit es troba caigut a terra. La desaparició 

del fragment inferior fa pocs anys, restant tan sols la part superior 
d’escasses dimensions i el desconeixement general que es tracta 
d'un monument megalític, el fan especialment vulnerable. Seria 
convenient realitzar-ne una restauració per tal de deixar-lo dret tal 
com deuria estar antigament, així com una excavació arqueològica. 

 Zona d’Expectativa Arqueològica. 
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES: Aquests monuments solen datar-se entre el neolític mitjà i el 

calcolític, i se'ls atribueixen diverses funcions, com són la 
senyalització de dòlmens, territoris o camins. D'altres formarien part 
de recintes més complexos per a un ús probablement social. 

   
Segons Daniel Daví, les referències bibliogràfiques de la Pedra  
Llarga les podem trobar: 

  
A finals del segle XIX Artur Osona esmenta la Pedra Llarga en 
diversos itineraris publicats l’any 1887 en el butlletí de l' Associació 
d'Excursions Catalana i en una guia publicada pel Centre 
Excursionista de Catalunya l'any 1892. També la trobem citada en 
un discurs presentat per Francesc de S. Maspons com a president 
del Centre Excursionista de Catalunya a l'acte inaugural de l'any 
1896. En aquest darrer escrit es considerava que pertanyia al terme 
de Vallgorguina (Osona 1887 i 1892; Maspons 1896). 

 
Entrat el segle XX no en trobem referències, segurament perquè els 
investigadors desconeixien aquestes publicacions. D’aquesta 
manera no l'hem trobat citada en obres tan importants com 
"Prehistòria catalana" de Pere Bosch Gimpera (1919), i Rovira i 
Virgili (1922) tampoc en parla a la seva exhaustiva llista de menhirs 
catalans. Marià Ribas, que n’esmenta diversos de possibles del 

Maresme, no ens parla de la Pedra Llarga, ni tampoc Josep Estrada 
de Granollers, que analitza diversos monuments megalítics 
dubtosos del Vallès Oriental coneguts des del segle XIX. 

  
L'any 1983 Jaume Mora, de l'Associació Cultural Vallgorguina, 
juntament amb altres companys, intentaren girar-la de cara i es 
trencà per l'esquerda que hi havia a la part inferior. El 1987 publicà 
un breu escrit a la revista "La Vall" de Vallgorguina, amb un croquis, 
les mides i una fotografia de Ferran Llistosella feta l'any 1980. La 
considerava ubicada dins el terme municipal de Dosrius (Mora 
1987). Actualment ha desaparegut la part inferior, trencada 
involuntàriament (en una visita que vaig fer l’any 1996 ja no hi era), i 
resta tan sols al seu lloc el fragment superior. 

 
La Pedra Llarga de Dosrius ha estat treballada artificialment, i la 
seva morfologia no es diferencia gaire d'altres pedres dretes 
situades a Catalunya. La seva ubicació en un lloc dominant i al 
costat d'un camí també és habitual, mentre que l’entorn megalític on 
es troba també ajuda a classificar-la com a monument prehistòric. 
És molt possible que es tracti d'una pedra treballada i implantada en 
el neolític-calcolític, però no ho podem assegurar; tan sols una 
excavació arqueològica que donés materials prehistòrics permetria 
confirmar-ho.  

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

  
  DAVÍ SALVANYÀ, Daniel “La Pedra Llarga. Un menhir a la Serra 

del Corredor”, a Duos Rios. Arxiu Històric Municipal de Dosrius. 
Abril de 2004. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (Barcelona, 1960). Coordinador Escola de 
Natura del Corredor. 
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NÚM. REF. : I.JA.14/261 
 
DENOMINACIÓ : Dolmen de ca l’Arenes-I 
Altres denominacions: Dolmen de les Roques del Nyacapà 
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : Prop de les roques del Nyacapà, que es troben per sobre del Sot  
 dels Polls i relativament a prop de la masia de ca l’Arenes.  
 Coordenades UTM. X: 345519, Y: 4608684. Altitud s.n.m. 430 m. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Pendent de l’excavació arqueològica que ho determinarà. Per 

tipologia, es pot catalogar com a galeria coberta catalana, datable 
des del neolític antic fins al calcolític avançat (4000-2200 aC). 

AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Enmig d’una zona boscosa formada per un alzinar mixt amb suros. 
 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P2.- Parc Natural 
Protecció existent: Figura dins l’Inventari Arqueològic de Catalunya, elaborat per la 

Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. 
 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Diputació de Barcelona 
Condicions / servituds: Situat dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Conjunt format per un túmul de terra i pedres, així 
com de la cambra funerària. Es tracta d’una estructura complexa, 
composta per diverses lloses, entre les quals les de la banda de 
ponent de la cambra i la capçalera s’aprecien ancorades al terreny. 

 
 Les restes del túmul són ben visibles, i també semblen trobar-s’hi 

elements corresponents a un peristàlit o anell de pedres que 
l’envoltava. Aquesta estructura perifèrica, però, sense haver-la 
excavat, no apareix gaire clara i li manca un sector del recorregut 
teòric, probablement afectat per la presència d’un forn de carbó 
vegetal modern. 

   
 La cambra sembla que era quadrangular, inclinada cap a l’oest, 

d’1,80 m de llargària per 2,30 m d’amplària a la capçalera i 2 m a 
l’entrada. És a dir que les parets exteriors podrien ser obliqües 
respecte al corredor, el qual podria fer uns 2 m de llarg. Cal 
destacar-ne la presència ben a la vista de diverses lloses laterals 
de la cambra: dues a l’oest i una a l’est, així com de la cobertora, 
desplaçada cap a ponent i recolzada sobre aquest cantó. 

  
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Dolmen (sepulcre col·lectiu). 
 Actual: Conjunt de roques granítiques. 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
VALORACIÓ:  Important jaciment arqueològic del qual resta pendent l’excavació 

científica, que sembla que serà aviat, amb la qual cosa es podria 
determinar l’abast del conjunt i perfilar-ne la datació.  

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Fou trobat, l’any 1997, per en Joan Manel Riera, Coordinador de 

l’Escola de Natura del Corredor, i revisat per la Secció arqueològica 
del Museu Comarcal de Mataró i pel Servei del Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, que en va fer in 
informe. 

 
 Es tracta d’una galeria coberta catalana, abandonada i colgada 

d’antuvi, probablement buidada en gran part, tot i que podria 
conservar vestigis arqueològics interessants, com sol passar en 
casos semblants. El forn de carbó o cabana, segon les 
interpretacions, que la van malmetre en part no semblen haver-hi 
causat danys irreparables. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 
 LÓPEZ MULLOR, Albert: Informe de la visita efectuada al sepulcre 

megalític del Nyacapà (Dosrius), Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local, Diputació de Barcelona. Barcelona, 29 de gener de 1998. 

   
 “Ca l’Arenes I. Dosrius (Maresme)”. Inventari Arqueològic de 

Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del 
Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, 1998. 

 
 MAÑÉ SABAT, Antoni; VILA ORRIOLS, Carme; VIDAL VILARÓ, Lluís. 

“Tot caminant per la prehistòria. Itinerari arqueològic per la serra 
del Corredor”, a  Muntanya. Desembre 2004. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

 
 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador Escola de Natura del 
Corredor. 
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NÚM. REF. : I.JA.15/262 
 
DENOMINACIÓ : Dolmen de ca l’Arenes - II 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : El Far 
 
LOCALITZACIÓ : A la pista que porta de can Bosc al Corredor, passat el camí a 

l’esquerra que mena a la masia de can Miloca i al revolt abans de 
la cruïlla que porta a la masia de ca l’Arenes, cal endinsar-se al 
bosc uns cinquanta metres a la dreta, seguint la petita carena del 
terreny, molt a prop de la masia de ca l’Arenes. 

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Pendent de l’excavació arqueològica que ho determinarà. 
 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Jaciment situat enmig d’una zona boscosa (un alzinar en 

recuperació), a dalt de la petita carena del terreny, a uns 20 metres 
de la pista que va de can Bosc al Corredor. 

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
                Qualificació:              P3a. Parc Natural  
 
RÈGIM JURÍDIC : 
Titularitat:  Josep Puig Pla 
Condicions / servituds: Situat dins el Pla Especial Montnegre-Corredor 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Menhir estel·liforme o antropomorf, en granit local, de factura fina i 
cares ben treballades. De 3,40 m de longitud total, amb un 
perímetre a la part més ampla, de 2,52 m; resta partit en dos 
fragments i en la part que correspondria a dalt hi veiem una 
inscultura en forma de mig jou d’1,10 m de llargària per 0,35 m 
d’amplària. Executada amb solc eixamplat, està molt desgastada 
per l’erosió deguda a la posició actual de la pedra. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Monument megalític 
 Actual: Restes arqueològiques 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Fragmentat 
 
VALORACIÓ: Zona d’Expectativa Arqueològica.  

Resta pendent de fer una excavació arqueològica, amb la qual es 
podria determinar l’abast del conjunt i el període al qual pertany. 

 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES: Va ser descobert per Gemma Conesa, de l’Escola de Natura del 

Corredor, l’any 1998, i revisat per la Secció Arqueològica del 
Museu Comarcal de Mataró. 

 
 Segons Daniel Daví es tracta de:  
 

“Les possibles restes d’un sepulcre [sic] megalític destruït, 
del qual només en resten quatre elements, entre lloses i 
fragments de llosa, caiguts a terra”. 

 
       Segons Antoni Mañé i altres: 
 

“Aquest tipus d’inscultura el trobem en altres indrets de 
Catalunya: a la Pedra de Llinars, trobada a can Tacó 
(Montmeló, Vallès Oriental), actualment al Museu Municipal 
de la localitat; al menhir de can Gurri (Santa Maria de 
Martorelles), actualment en una plaça del poble prop de 
l’església; al menhir de Palaus (l’Estrada-Agullana, Alt 
Empordà), emplaçat en una esplanada elevada a la dreta 
del riu Llobregat, sobre l’autopista)”. 
 
“No dubtem que són les restes d’un megàlit, però només 
una acurada excavació arqueològica feta per professionals 
podrà aclarir-ho”. 

 
És possible que aquesta excavació es porti a terme en un termini no 
massa llunyà. 

 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 
 

DAVÍ SALVANYÀ, Daniel. “Sepulcres megalítics i sepultures 
alternatives a la Serralada Litoral (Maresme i Vallès oriental)”. 
Laietania, núm. 14. Museu de Mataró. Secció Arqueològica. 
Mataró, 2003. 
  

 MAÑÉ SABAT, Antoni; VILA ORRIOLS, Carme; VIDAL VILARÓ, Lluís. 
“Tot caminant per la prehistòria. Itinerari arqueològic per la serra 
del Corredor”.  Muntanya,  desembre de 2004. 
 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina. Barcelona, 2003. 

 
 Fonts Orals: 
 

Riera Vidal, Joan Manel (1960). Coordinador Escola de Natura del 
Corredor. 
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NÚM. REF. : I.JA.16/263 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic de La Balmeta 
Altres denominacions: La Coveta 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ  Anant per l’antic camí Ral des de Llavaneres fins al camí de la Font del 

Malpàs, a l’alçada del Coll de can Tintorer i a uns metres més al nord, hi 
ha un camí secundari que mena a una pedrera, des d’on cal endinsar-se 
en el bosc en direcció a la carena del turó de l’Avi. A pocs metres a l’est 
del Cau de la Serra Polsaruda. 
Coordenades UTM 456225 / 4604920  

  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : - 1200 / - 650 Bronze Final 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Terreny erm, al coll de la Serra de Polsaruda, a la vessant occidental. El 

Polsaruc o Serra Polsaruda és un estrep de la Serra de Montalt. Paratge 
d’alzines, bruc i cireres d’arboç.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
                    Protecció: Figura dins l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, 

elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. Jaciment I011917. 

 Inclòs a l’Inventari-catàleg de les NN.SS.P.M. de Dosrius. A-1. 
  Ubicat dins l’àrea del Parc Natural Montnegre – Corredor. 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

Es tracta d’una petita paret rocosa, allargada i de poca alçada, 
que forma un lleuger desplom delimitant una petita plataforma 
estreta i allargada davant seu. En aquest lloc, que no 
constitueix pròpiament un abric, s’ha trobat ceràmica en 
superfície. A falta d’una excavació, però, no es pot afirmar si es 
tracta de material “in situ” o si prové d’un altre lloc proper més 
elevat. 
Del material recollit tan sols es conservaren uns fragments 
decorats: un fragment de ceràmica feta a mà corresponent 
possiblement a la part d’unió entre la panxa i la vora d’un atuell 
de mida mitjana decorat amb quatre solcs horitzontals i 
paral·lels molt lleugers, quasi insinuats; un fragment d’un atuell 
mitjà o gran de ceràmica feta a mà amb decoració de dos 
acanalats amples i paral·lels; un fragment que correspon a la 
inflexió vora – cos d’una urna de mida mitjana de ceràmica feta 
a mà que presenta cordó aplicat amb impressions en diagonal.  
 

Segons Imma Bassols Fernández: 
 

Serra Polsaruda, vessant obaga. Sector denominat M-2 
(LLEONART 1971). Allí s’hi apleguen una sèrie de rocams amb 
restes d’hàbitat prehistòric repartits entre els límits territorials 
de Dosrius i Llavaneres. Entre d’altres que de seguit 
detallem, hi ha el M2/1, també conegut com La Coveta, hi ha 
el M2/5, conegut també per la Cova d’en Vicenç, i el M2/6, 
conegut per la Cova d’en Pere (Bassols et altri. 1998).  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Abric humà 
 Actual: Cova granítica 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Aquest rocam constitueix un testimoni dels assentaments humans a 

la Serra Polsaruda durant l’edat del Bronze.  
 
PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

La decoració plàstica de cordó imprès que sembla estrangular 
el coll del vas, apareix en el bronze final III. Es tracta d’una 
decoració molt freqüent en tots els jaciments d’aquest 
moments, que perdura fins la primera edat de ferro. Els dos 

fragments brunyits amb decoració acanalada s’adscriuen 
globalment dins del món dels Camps d’Urnes. 
Amb aquestes dades es pot pensar en la utilització d’aquest 
rocam o d’un altre indret proper durant un moment avançat dels 
Camps d’Urnes.   
 
 

Així mateix, Imma Bassols relaciona altres jaciments en la mateixa 
zona i explica: 

 
Serra Polsaruda. Vessant obaga: Montalt M2.1 La coveta, M2/5 
La cova d’en Vicenç, M2/6 La cova d’en Pere, M2.2 El Mirador. 
i M2/3 L’avenc, així com amb el sector denominat M-3 a la 
vessant solei. 
 
..... Per altra banda, el bronze final-ferro inicial (1100-600 aC), 
també és representat al terme de Dosrius. Altre cop a l’àrea de 
Canyamars, presenta material que Marià Ribas va definir de 
cèltics i hallstàttics. Però també a l`àrea de la Serra Polsaruda 
s’han trobat materials datats en el bronze final, i no 
necessàriament tots aquests jaciments han d’implicar un ús 
funerari. És un fet establert que durant el bronze final fou un 
moment de canvi radical de ritu d’enterrament, així es 
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practicaren enterraments enclotats en petites fosses amb unes 
urnes amb les cendres de l’inhumat al seu interior, aquestes 
fosses formen necròpolis que s’ubicaren en valls i planes. Els 
enterraments en llocs enlairats eren poc habituals, potser 
alguns puguin correspondre a enterraments (l’urna cinerària és 
una resta clara; com succeeix al Cau de la Serra Polsaruda), 
però no necessàriament tots els materials trobats en els caus 
de la Serralada hi puguin correspondre, i només siguin restes 
d’hàbitat.  

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
  BASSOLS FERNÁNDEZ, Imma. “Dosrius i la seva prehistòria”. Duos 

Rios. Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 
 
 “La Balmeta”. Dosrius (Maresme)”. Inventari Arqueològic i 

Paleontològic de Catalunya. Àrea de Coneixement i Recerca, 
Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
  RIBAS, Marià. Els orígens de Mataró. Caixa d’Estalvis Laietana. 

Mataró 1964. 
 

RIBAS, Marià. Canyamars Prehistòric. Del neolític a la primera edat 
del ferro.  Mataró 1994. 
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NÚM. REF. : I.JA.17/264 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic de L’Avenc 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
 
LOCALITZACIÓ  A la Serra Polsaruda. S’hi accedeix des de Sant Andreu de 

Llavaneres, pel camí de la Urbanització La Cornisa, a mà dreta.  
 Coordenades UTM 456250 / 4605000  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : - 5500 / - 3500. Neolític antic 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Terreny erm, al coll de la Serra de Polsaruda, a la vessant oriental. 

El Polsaruc o Serra Polsaruda és un estrep de la Serra de Montalt. 
Paratge d’alzines, bruc i cireres d’arboç.  

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
 Protecció: Figura dins l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, 

elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. Jaciment I011915. 

  Ubicat en l’àrea del Parc Natural Montnegre – Corredor. 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

L’avenc està constituït per unes roques de grans dimensions 
que baixen en vertical originant sota seu una mena de corredor 
de 4 metres de llarg per 0,8 metres d’ample, orientat en direcció 
nord-sud. Aquest espai es troba totalment al descobert a 
excepció d’un petit racó protegit en el seu extrem nord. Per 
aquest motiu, i per la seva constitució, sembla difícil que fos 
utilitzat com a hàbitat, malgrat la gran quantitat de material 
ceràmic que s’ha trobat. Durant l’excavació realitzada els 
mesos d’abril, maig i juny de 1996 es determinaren quatre 
nivells. 
Nivell I: Nivell de 15 centímetres de gruix, constituït per sorres 
acumulades. 
Nivell II: Capa de fulles i humus de 4 centímetres. 
Nivell III: Carbons i cendres produïdes per la descomposició 
orgànica amb una potència aproximada de 20 centímetres. 
Nivell IV: Format totalment per argiles i on es va trobar el 
material arqueològic. 
Els materials arqueològics trobats corresponen a: fragments 
informes d’atuell de ceràmica feta a mà (la majoria amb 
decoracions de cordons llisos), nanses, una vora d’un petit vas 
ceràmic a mà exvasat, una altra vora exvasada que 
possiblement formava part d’un gran plat tapadora de ceràmica 
feta a mà, un fragment de làmina de sílex de color gris, un 
esclat de calcedònia de color beige i un esclat de sílex 
translúcid blanquinós. 
A més dels fragments de ceràmica descrits se’n trobaren 314 
més sense forma ni decoració, molt petits, rodats i en general 
mal cuits.  
 
 

Segons Imma Bassols Fernández: 
 

Serra Polsaruda, vessant obaga, M2/3, o bé L’Avenc 
(Lleonart, 1971). Un rocam amb materials arqueològics de 
diversos moments de la prehistòria recent, bàsicament 
ceràmica feta a mà i estris lítics, reestudiats (Bassols et altri, 
1998).  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Abric  - Rocam 
 Actual: Cova granítica 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Aquest rocam constitueix un testimoni dels assentaments humans a 

la Serra Polsaruda durant el Neolític.  
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PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

En quant als fragments de ceràmica decorada amb cordons 
llisos trobats a l’Avenc, presenten moltes semblances amb les 
ceràmiques del Neolític antic que presenten cordons llisos. Per 
la ceràmica trobada es poden distingir dos períodes: la gran 
majoria dels materials seria del Neolític antic epicardial, a 
excepció d’uns pocs fragments que podrien datar-se del 
període dels Camps d’Urnes.  
Les característiques del rocam on es troba el conjunt fan 
improbable que s’utilitzés com a hàbitat. Més aviat sembla que 
el material hauria estat arrossegat per l’acció de l’aigua, 
procedent d’algun lloc topogràficament més enlairat fins a 
dipositar-se en aquesta mena de gran clot entre roques que és 
l’Avenc. Un altre argument a favor d’aquesta hipòtesi és la gran 
quantitat de fragments de ceràmica petits i rodats que s’hi 
trobà. 
 

Així mateix, Imma Bassols relaciona altres jaciments en la mateixa 
zona i explica: 

 
Serra Polsaruda. Vessant obaga: Montalt M2.1 La coveta, M2/5 
La cova d’en Vicenç, M2/6 La cova d’en Pere, M2.2 El Mirador. 
i M2/3 L’avenc, així com amb el sector denominat M-3 a la 
vessant solei. 
 
.... L’aprofitament dels rocams per part de l’home és una 
constant encara vàlida avui en dia. La forma d’aprofitar-los ha 
variat al llarg del temps. És un fet que la formació geològica de 
la nostra Serralada Litoral no propicia l’existència de coves, 
però trobem grans volums de roques apilonades que poden 
formar espais interns aprofitables per a l’aixopluc, i actualment 
aquests rocams són explotats per a un ús constructiu. El que 
fins recentment no s’havia confirmat de forma ferma era la 
manipulació dels rocams per part de l’home prehistòric....  
 
..... Així, fent un repàs, hom diria que en l’etapa neolítica (5000-
2200 aC) no només comptem amb la necròpolis de sis 
possibles sepultures de can Rogent, sinó que possiblement s’hi 
podria afegir de forma puntual l’ocupació de certs rocams de la 
Serra Polsaruda, que no vol dir que haguessin estat coetanis 
necessàriament...... 

 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ: 

 
ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la història 
de Dosrius: La prehistòria i la història antiga”. El Comú. Núm. 4. 
Dosrius octubre de 1988. 

 
 ALSINA BOIX, Neus; JUBANY PINÓS, Àngels. “Apunts per a la història 

de Dosrius: La prehistòria i la història antiga (2)”. El Comú. Núm. 5. 
Dosrius desembre de 1988. 

 
  BASSOLS FERNÁNDEZ, Imma. “Dosrius i la seva prehistòria. Duos 

Rios.  Núm. 1. Ajuntament de Dosrius, abril 2004. 
 
 “L’Avenc”. Dosrius (Maresme)”. Inventari Arqueològic i Pale-

ontològic de Catalunya. Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció 
General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat 
de Catalunya. Barcelona, 2005. 

 
Mapa i Guia Excursionista Montnegre Corredor Parc Natural. 
Editorial Alpina 2003. 

  
  RIBAS, Marià. Els orígens de Mataró. Caixa d’Estalvis Laietana. 

Mataró 1964. 
 

RIBAS, Marià. Canyamars Prehistòric. Del neolític a la primera edat 
del ferro.  Mataró 1994. 
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NÚM. REF. : I.JA.18/265 
 
DENOMINACIÓ : Jaciment arqueològic d’El Mirador 
Altres denominacions:  
 
NUCLI : Canyamars 
LOCALITZACIÓ  A prop de la divisòria amb Sant Andreu de Llavaneres, i a pocs 

metres del camí que ressegueix la Serra Polsaruda.  
 Coordenades UTM 456250 / 4604950  
 
DATA DE CONSTRUCCIÓ : - 5500 / - 650. Neolític / Bronze 
AUTOR:  
 
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Jaciments Arqueològics 
 
CONTEXT : Terreny erm, al coll de la Serra de Polsaruda, a la vessant oriental. 

El Polsaruc o Serra Polsaruda és un estrep de la Serra de Montalt. 
Paratge d’alzines, bruc i cireres d’arboç.  

 
RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: P6.- Parc Natural 
                    Protecció: Figura dins l’Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, 

elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura. Jaciment I011916. 

  Ubicat dins l’àrea del Parc Natural Montnegre – Corredor. 
RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat:  
Condicions / servituds:  
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

Es tracta d’un dels abrics amb més condicions d’ocupació 
humana degut a la seva morfologia de balma que cobreix una 
àrea útil de 8,04 m2. La balma està formada per una gran 
massa granítica que actua de cobertora. Els costats són 
protegits, a la banda de migdia, per blocs del mateix conjunt 
rocós i, a la banda nord, per una paret de pedres en sec que 
reposa sobre la roca mare i que arriba fins al sostre de la 
balma. L’obertura de l’abric és orientada a l’oest, on després 
d’un petit replà, el terreny baixa en un fort pendent. 
L’excavació realitzada els mesos de gener i març de 1966 es 
va centrar únicament en la part més endinsada de l’abric, on hi 
havia una recambra plena de sediment. Es posaren de 
manifest tres nivells, deixant de banda una primera capa de 
sorres i graves d’aportació al·luvial. 
Nivell I: Format per argiles i gairebé sense ceràmica. Es trobà 
una moneda de Constanci II. 
Nivell II: On aparegué ceràmica feta a mà juntament amb un 
fragment decorat amb un instrument metàl·lic de dues pues 
formant línies en ziga-zaga. 
Nivell III: Els fragments ceràmics trobats són de parets 
gruixudes i pasta argilosa i es distingeix clarament la seva 
fabricació manual. Tot i que és un dels pocs jaciments en què 
es va detectar un ordre cronològic en la disposició dels 
sediments respecte dels materials arqueològics, 
malauradament en revisar el material de l’excavació es va 
comprovar que aquest estava barrejat, de manera que només 
es coneix l’ordre en què aparegueren alguns fragments per 
unes notes preses durant l’excavació. 
Els materials arqueològics més significatius són: un fragment 
informe de gran atuell de ceràmica feta a mà (decorat amb un 
cordó llis de secció arrodonida), un fragment de ceràmica feta a 
mà d’un atuell de mida mitjana-petita corresponent a la carena i 
decorat amb dos acanalats horitzontals, una vora exvasada de 
plat / tapadora de ceràmica de mida mitjana feta a mà 
(possiblement de la part superior d’un vas de mida mitjana, 
decorat amb 4 línies incises paral·leles que formen angles en 
ziga-zaga i una línia horitzontal a sota), un fragment de panxa 
d’un gran atuell de ceràmica feta a mà amb arrencament de 
nansa possiblement horitzontal, un fragment de coll de 
ceràmica feta a mà i, per últim, una moneda de Constanci II. 
A més d’aquests materials es trobaren uns altres 80 fragments 
informes de ceràmica feta a mà. 
 
 

Segons Imma Bassols Fernández: 
 

Serra Polsaruda, vessant obaga, M2/2, o bé El Mirador 
(Lleonart, 1971). En un rocam enlairat, al seu interior, en  
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practicar-se una prospecció, hi aparegué material arqueològic 
de diversos moments, com una moneda romana del segle IV, 
i també ceràmica feta a mà i esclats lítics (Bassols et al, 
1998).  

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Abric   
 Actual: Cova granítica 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 
 
VALORACIÓ: Aquest abric - balma constitueix un testimoni dels assentaments 

humans a la Serra Polsaruda durant el Neolític i l’edat del Bronze.
  

PROPOSTES: Incloure al catàleg  
 
DADES HISTÒRIQUES: Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya: 
 

A partir d’aquest material, tan sols es pot proposar en línies 
generals els moments d’ocupació de l’abric. El fragment de 
decoració de cordó llis podria pertànyer a un moment neolític, 
juntament amb el fragment de panxa de nansa horitzontal que 
es va trobar en el nivell inferior, per sota de l’estrat on va 
aparèixer un fragment del bronze final. Aquest segon nivell 
(amb el fragment decorat amb un instrument de pues 
metàl·liques datable del bronze final III B) indicaria una segona 
ocupació en aquest moment. El fragment de carena amb 
acanalats horitzontals i el fragment de vora de plat podrien 
incloure’s en aquest període. La moneda romana provaria la 
freqüentació esporàdica del lloc. 
 
 

Així mateix, Imma Bassols relaciona altres jaciments en la mateixa 
zona i explica: 

 
Serra Polsaruda. Vessant obaga: Montalt M2.1 La coveta, M2/5 
La cova d’en Vicenç, M2/6 La cova d’en Pere, M2.2 El Mirador. 
i M2/3 L’avenc, així com amb el sector denominat M-3 a la 
vessant solei. 
 
.... L’aprofitament dels rocams per part de l’home és una 
constant encara vàlida avui en dia. La forma d’aprofitar-los ha 
variat al llarg del temps. És un fet que la formació geològica de 
la nostra Serralada Litoral no propicia l’existència de coves, 
però trobem grans volums de roques apilonades que poden 
formar espais interns aprofitables per a l’aixopluc, i actualment 
aquests rocams són explotats per a un ús constructiu. El que 
fins recentment no s’havia confirmat de forma ferma era la 
manipulació dels rocams per part de l’home prehistòric....  
 

..... Així, fent un repàs, hom diria que en l’etapa neolítica (5000- 
2200 aC) no només comptem amb la necròpolis de sis 
possibles sepultures de can Rogent, sinó que possiblement s’hi 
podria afegir de forma puntual l’ocupació de certs rocams de la 
Serra Polsaruda, que no vol dir que haguessin estat coetanis 
necessàriament...... 
 
..... Per altra banda, el bronze final - ferro inicial (1100-600 aC), 
també és representat al terme de Dosrius. Altre cop a l’àrea de 
Canyamars, presenta material que Marià Ribas va definir de 
cèltics i hallstàttics. Però també a l`àrea de la Serra Polsaruda 
s’han trobat materials datats en el bronze final, i no 
necessàriament tots aquests jaciments han d’implicar un ús 
funerari. És un fet establert que durant el bronze final fou un 
moment de canvi radical de ritu d’enterrament, així es 
practicaren enterraments enclotats en petites fosses amb unes 
urnes amb les cendres de l’inhumat al seu interior, aquestes 
fosses formen necròpolis que s’ubicaren en valls i planes. Els 
enterraments en llocs enlairats eren poc habituals, potser 
alguns puguin correspondre a enterraments (l’urna cinerària és 
una resta clara; com succeeix al Cau de la Serra Polsaruda), 
però no necessàriament tots els materials trobats en els caus 
de la Serralada hi puguin correspondre, i només siguin restes 
d’hàbitat.  
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NÚM. REF. : I.BCIN.01/266 
 
DENOMINACIÓ : Ruïnes del Castell de Dosrius 
Altres denominacions:  
NUCLI : Dosrius 
 
LOCALITZACIÓ : Al cim del turó del castell de Dosrius, al nord del nucli urbà del 

poble de Dosrius. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ : Possible origen, segle XI. Documentat el 1141 
AUTOR:  
PROMOTOR :  
TIPOLOGIA : Ruïnes d’un castell termenat 
 
CONTEXT  Situat sobre un turó, a 295 m d’altitud, des del qual es divisa totes 

les valls del terme municipal de Dosrius i les muntanyes que les 
envolten. 
Una part de l’únic mur que queda del que fou el castell de Dosrius 
es troba dalt del turó. La resta de material de l’antic edifici està 
escampat i colgat entre la vegetació d’un alzinar que hi ha al cim 
del turó. 

RÈGIM URBANÍSTIC :  
 Planejament Vigent: Normes Subsidiàries de Planejament de  Dosrius, 1998 
 Classificació: Sòl No Urbanitzable 
 Qualificació: 14b.- Vegetació autòctona 
      Protecció existent:  Declarat Monument d’Arquitectura militar per Decret de 22 d’abril 

de 1949. Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), per la Generalitat 
de Catalunya (R-I-51-5468). 

RÈGIM JURÍDIC : 
 Titularitat: Juan Félix de Sentmenat Urruela  (Marquès de Castelldosrius) 
Condicions / servituds:  
PLÀNOL DE SITUACIÓ. Escala  1/10.000 
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DESCRIPCIÓ: Ruïnes de l’antic castell, que apareix esmentat l’any 1114 com a 

castell de Duos Rivos, i el 1128 com Duorum Rivium. Sols resta 
dempeus una part del mur del costat nord, construït amb un 
paredat de pedres disposades en fileres més o menys regulars, 
amb unes espitlleres a la part baixa. La resta està enrunada i 
coberta d’arbusts i enfiladisses.  
Es tracta d’un edifici de planta rectangular, que corona el turó del 
Castell, dominant el nucli de població de Dosrius. Durant el mes 
de març de 2004 s’han espoliat pedres que emmarcaven les 
espitlleres del costat nord del mur, malmetent-les. En el costat de 
migdia del mur també s’han arrencat pedres. 

   
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Castell termenat 
 Actual: Ruïnes 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent 
 
VALORACIÓ: El Castell de Dosrius és un dels testimonis de l’Edat Mitjana a la 

comarca del Maresme. 
 
 
PROPOSTES: Promoure una excavació arqueològica. 
 
 
DADES HISTÒRIQUES: El Dr. Josep M. Salrach i Matas, en un acte acadèmic del Premi 

Iluro de Monografia Històrica, realitzat el 25 d’octubre de 2001 a 
Mataró, sota el nom de El Maresme mil anys enrere, presentà una 
ponència sobre els inicis de l’època medieval a la comarca: 

 
Per això ens traslladarem mil anys enrera, i intentarem evocar alguns 
aspectes de la vida a la comarca entorn a l’any mil, en els segles X i 
XI.... 
 

Després d’esmentar diferents documents que li permeten analitzar 
l’escala social a la comarca, parlà d’un personatge de Dosrius: 
 

... Al mateix nivell de l’escala social trobem membres del clergat, de fet, 
homes que poden ser ensems clergues i petits nobles, com el levita o 
diaca Guillem de Dosrius, que jaient al llit, malalt, tement morir de sobte, 
i esperant la misericòrdia de Déu, va fer testament l’any 1018. Guillem, 
que posseïa una torre o casa forta a Dosrius, amb masos, molins, 
terres i vinyes, bous i porcs i reserves importants de cereals i vi, 
posseïa també moltes terres i vinyes en altres llocs del comtat de 
Barcelona. Es tractava de propietats que havia comprat o adquirit de 
molts particulars diferents, segurament gent amb dificultats, alguns 
deutors seus. Guillem és un clergue hisendat i militar, que, a la manera 
de feudals, diu del bisbe que és el seu senyor, de la mateixa manera 
que ell és el senyor d’altres inferiors, entre els quals el capellà de 
Valldeix, fidel al qual llegà un mul amb sella i fre, que Guillem 
acostumava cavalcar. Però el més interessant del levita Guillem són les 
activitats de prestador a què es dedicava: el testament inclou un llarg 
inventari de deutors, amb les quantitats de diners i queviures que li  
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devien, i disposicions als executors testamentaris perquè cobrin els 
deutes, si és possible, o els perdonin segons les circumstàncies, i 
esmercin el recuperat en obres pietoses per a la salvació de la seva 
ànima. Entre els deutors sembla que hi havia la comunitat sencera 
de Dosrius i Valldeix 
 

Es desconeix si Guilllem de Dosrius i la torre o casa forta que tenia 
a Dosrius, eren ja els inicis del que després fou el castell de 
Dosrius, i si fou immediatament després de la seva mort que les 
terres i masos de la seva propietat, que eren en bona part de la 
comunitat de Dosrius, passaren al Priorat de Sant Pere de 
Casserres, per compra o transmissió eclesiàstica.  
 
De tota manera, les dues històries quasi convergeixen, si es pren 
com a bibliografia d’estudi una ponència de M. Gemma Santos 
Hermosa, feta en les Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del 
Maresme, l’any 1999, a Mataró: El Castell de Dosrius a l’Edat 
Mitjana: del senyoriu eclesiàstic a la baronia. 

 
...El castell de Dosrius començà a construir-se a mitjans del segle XI, 
damunt d’un assentament ibèric. El seu sorgiment coincideix amb la 
desaparició del castell de Montalt. 
Al segle X, el paisatge d’edificacions defensives en el Maresme es 
limitava als castells de Montgat i Montalt. A més d’algunes torres de 
guaita..... El castell de Montalt destacava com a terme indefinit que 
servia de frontera pels comtats i bisbats de Barcelona i Girona. Així 
doncs, amb la caiguda d’aquesta important fortalesa es produí la 
disgregació dels seus territoris, que es convertiren en diferents termes 
pels “nou nat” castells de Dosrius, Mataró, Argentona. Montgat, Premià 
No sabem en quin moment concret va haver-hi un nou canvi de 
propietaris del terme de Dosrius, però el castell apareix ja, des del seu 
naixement, sota la dependència del priorat de Sant Pere de Casserres 
(Osona). 
El monestir de Casserres va ser fundat el 1006 pels vescomtes d’Osona 
i Cardona. Més endavant, el 1080, va ser unit a Cluny i, des d’aquell 
moment, va viure una època de prosperitat que li va permetre expandir-
se ..... És així com el monestir clunyacenc es va fer amb el domini dels 
priorats de Sant Ponç de Corbera, al Baix Llobregat, i Sant Pere de 
Clarà, al Maresme. Aquesta última possessió ens ajuda a comprendre la 
presència i protagonisme del monestir osonès en la història del castell 
de Dosrius. 
Finalment, la manera més directa de fer-se amb el poder del territori de 
Dosrius seria mitjançant la seva compra. Encara que ho puguem 
assegurar pel cas de Dosrius, la compra sí va ser el sistema que va 
utilitzar el mateix cenobi per apropiar-se dels castells de Crexell de Roda 
i de Barà en la diòcesis de Tarragona. 
Segons es menciona en el document de venda del castell i terme de 
Dosrius del 1453, el prior i monjos de Casserres van convenir que una 
part del pagament del castell, concretament 9000 sous, es dediqués a 
satisfer aquell “censal mort” de propietat d’igual quantitat. Així doncs, el 
monestir de Casserres podia haver rebut, bé de mans de nobles o bé de 
mans reials, els territoris de Dosrius amb l’objectiu d’administrar el terme 
i edificar-hi un castell que el protegís. 
 
En aquest punt, proposem dividir la història del castell i terme de Dosrius 
en tres etapes. 
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En una primera, la història del castell de Dosrius va anar estretament 
lligada al Priorat de Casserres. Els protagonistes de l’escena feudal eren 
el senyoriu eclesiàstic de Casserres, com senyor propietari del terme i 
tenidor del seu domini directe, i els llinatges de Dosrius i Cartellà, com a 
feudataris encarregats del domini útil de les propietats. Més endavant, a 
partir de la venda del castell i domini de Dosrius l’any 1453, la família de 
castlans n’adquiriren el ple domini del territori; que es convertí en la 
Baronia de Dosrius arran la concessió d’aquest títol nobiliari. Finalment,, 
ja entrat el segle XVII, arribem al Marquesat de Dosrius quan un 
membre de la família propietària del castell, que en aquell temps eren 
els Sentmenat, obtingué en 1651 un títol superior, el de marquès. 
 
El Senyoriu eclesiàstic de Casserres i el seus castlans. 
Durant la primera meitat del segle XI, es produeix un canvi profund en la 
societat quan el moviment colonitzador va portar a la concentració del 
sòl..... La societat s’integra dins d’un entramat de senyorius on els 
senyors feudals aniran imposant la seva autoritat (potestas) sobre les 
propietats, explotacions i pagesos. Aquests últims cedeixen la propietat i 
el domini directe dels seus alous, per tal de retenir per ells el domini útil 
de la terra gravada a perpetuïtat. Així doncs, els pagesos emfiteutes 
havien de satisfer als senyors dels dominis una sèrie de prestacions, 
consistents en censos en metàl·lic o en espècie (parts de la collita, 
aviram ....) 
En el cas de Dosrius, l’Església, representada pel Prior i els monjos de 
Casserres, és el senyor que detenta la propietat i domini del terme de 
Dosrius i té uns castlans, que s’ocupen del domini útil: la defensa de la 
jurisdicció del castell, i l’administració dels drets i rendes del senyor. 
 
Funcionament del senyoriu: 
 ... el document de venda de domini directe de Dosrius ens proporciona 
una visió del funcionament “feudal” del senyoriu.  
... La senyoria de Dosrius, com qualsevol altra senyoria “banal”, es 
fonamentava, en els drets feudals del mandamentum i districtum.... 
... El primer dret significava “manament”, és a dir, el dret del senyor a 
comandar els homes del seu domini. L’allistament de l’host, el 
cobrament d’exaccions i rebre el jurament de fidelitat.. 
.....el districtum era la facultat de jutjar i castigar dins de la jusrisidició. 
L’administració de justícia per part del senyor comportava el cobrament 
d’una mena d’impostos judicials... Els placitos eren els beneficis que 
obtenia el jutge de l’aplicació d’un càstig al culpable. 
.... Altres exaccions noves, ja no de caràcter públic sinó arbitrari.... són 
conegudes amb el nom de malos usaticos. Entre tots destaca la talla –
també anomenada qüestia – que corresponia al pagament regular d’una 
part variable depenent de la riquesa de cada llar, de les reserves 
d’aliment. 
.... N’hi ha encara uns altres tipus d’imposicions de caràcter més 
irregular.... les prestacions personals i el pagament per la utilització 
d’algun servei del senyoriu. Els monjos de Casserres rebien, anualment 
segons costum, “una mitgera de blat del molí del castell pel seu ús 
durant l’any”. 
.... Els senyors també s’aprofitaren dels possibles traspassos, entre els 
homes del domini, de terres en emfiteusi... 
 
Funcionament de la castlania: 
... El càrrec del castlà sorgí de la necessitat de regir els castells en 
absència del senyo. La raó principal que explica aquesta absència és la 
incomoditat del castell com a lloc de residència. Els castells alt-
medievals eren essencialment “guerrers, és a dir, construïts per tal de 
defensar els habitants del terme jurisdiccional de les invasions sarraïnes 

o d’altres senyors feudals. Per tant, les fortaleses podien resultar 
inhòspites per què els senyors vinguessin amb les seves famílies. 
.... En el cas de la senyoria de Dosrius, ... si el Prior i els monjos vivien al 
monestir de Casserres, a Osona, era normal que necessitessin un 
governador del castell, el castlà. Aquest paper és exercit, en un primer 
moment, per la família de cavallers coneguda amb el nom de Dosrius i, 
posteriorment, per la família Cartellà. 
.... la castlania de Dosrius va estar regida per veritables llinatges. Des 
del primer senyor útil de Dosrius, la castlania va anar traspassant-se 
dintre de la mateixa família, de pares a fills (i pubilles, quan no existeix la 
figura del baró), com si fos una propietat. 
.... la figura del castlà tenia molta importància dins del senyoriu feudal. 
Considerant la responsabilitat de les seves atribucions i l’afavoriment, a 
través del costum, de la permanència en el càrrec, ens adonarem del 
poder dels castlans. La conseqüència directa d’això, són les contínues 
disputes entre senyors i castlans pel domini del territori..  
.... el document de compra – venda de Dosrius és un clar exemple de 
les desavinences entre senyors i castlans. 
.... “diu” que les disputes s’originen a causa dels drets sobre el territori 
de Dosrius.. 
... Entre els drets territorials disputats, es mencionen els rèdits, 
emoluments, qüesties, instancaments, la jurisdicció del molí i altres 
coses del castell. 
 
Els Dosrius: 
El primer senyor de Dosrius  conegut és Ramón de Dosrius; que apareix 
documentat en 1148 rendint homenatge a Bertran de Merola pel castell 
de Guadell. A un altre document, datat a 5 Kalendes Abril Any de 
l’Encarnació 1177, en ocasió de la discòrdia entre el prior de Casserres, 
Hug, i el “honorabiles tunt caslanos sine dominios utiles castri de duobus 
rivis” es menciona a Bernat de Dosrius, fill de Bernat del Dosrius i Dolça, 
com a castlà.... 
Els senyors de Dosrius van protegir el castell fins al 1277; data en què 
es produeix un entroncament amb una altra família de cavallers, els 
Cartellà, a través d’un casament: el de Saura de Dosrius amb Bernat de 
Cartellà.... 

 
Els Cartellà: 
És important destacar que, encara que pel que fa a la família dels 
Dosrius no tinguem més que dades fragmentàries, ...., en el cas dels 
Cartellà sí podem reconstruir la seva genealogia al complet. 
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Genealogia de la família Cartellà: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La baronia de Dosrius: els Sentmenat, senyors propietaris del castell: 
 
Aquesta etapa és molt important, pel que fa a la situació del castell i del 
seu terme, ja que el que durant molt de temps va pertànyer a l’Església, 
va passar a mans de senyors laics. 
Les raons que porten al Prior i monjos de Casserres a vendre el seu 
senyoriu són variades. Creien, però, que bàsicament van ser els motius 
econòmics els que van empènyer a la venda. El document de venda 
explica, clarament, que els habitants del terme del castell eren pobres, a 
causa de les freqüents mortaldats, i no podien pagar les rendes. A més, 
tampoc podien comprar els aliments, fruit de l’excedent del castell.... 
 
Els barons medievals: llinatge de Sentmenat: 
 
El matrimoni entre Elisabet Cartellà senyora de la Castlania de Dosrius 
quan, el 1437, va celebrar el seu matrimoni amb Galceran de Montserrat 
de Sentmenat, senyor del castell de Santa Fe, va obrir pas a la família 
Sentmenat cap al domini dels territoris de Dosrius. Primer, van establir-
se com a senyors útils però, poc temps després, l’any 1453 van 
convertir-se en els únics senyors i propietaris, i  també barons, de 
Dosrius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernat de Cartellà 
Saura de Dosrius 
1277 testament de Saura 

Galceran de Cartellà 
Elisenda de Paulan 

Bernat de Cartellà 
Inés de Palau 
 

Galceran de Cartellà 
Blanca de Corbera 
 

Segle XIII

Ramón Berenguer de  Cartellà 
Blanca d’Argentona 

Isabel de  Cartellà    
Guillen de Cartellà 
1373 casament 

Pere Galceran de  Cartellà 
Maria de Pau 

Segle XIV 

Galceran Montserrat de 
Sentmenat 
Elisabet de Cartellà 

Línea dels Sentmenat 

Línea dels Cartellà 

Galceran de Montserrat de Sentmenat 
Elisabet III de Cartellà 
Casament  el 1437 

Pere Galceran II de Sentmenat . 2n baró de 
Dosrius 
No tingué fills el succeí la germana 

Joana Antiga I de Sentmenat . 3a. 
baronessa de Dosrius 
Joan Pere de Sentmenat  i de Cartellà 
Casament  el 1480 . Eren parents. 

Elisabet IV de Sentmenat. 4ª. Baronessa de 
Dosrius i Canyamars 
Galceran  Miquel  de Sentmenat 
Casament  el 1496. Eren cosins 

Enric I de Sentmenat. 5è. Baró de Dosrius i 
Canyamars 
Anna d’Oms 
Casament al 1577 

Galceran IV de Sentmenat. 6è. Baró de 
Dosrius i Canyamars. 
Anna de Lanuça i de Grimau 
Casament  el 1589.  

Primers barons de Dosrius i 
Canyamars 

Antoni I de Sentmenat. 7è Baro. 
Elisabet de Vilanova i Descall 
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Lluís Almeric, en el llibre Els Castells de Catalunya, narra alguns 
fets històrics relacionats, amb el Castell de Dosrius, que fins aquí 
no s’han esmentat: 

 
En el segle XIV, Guillema de Montcada, senyora de molts castells, 
refusant de prestar homenatge al Bisbe de Vic pel senyoriu de Torelló i 
altres poblacions d’aquella vall, avivà la lluita d’bandositats. La dama 
moncadina dominava els castells de Mataró i Burriac, mentre que el de 
Dosrius era del Priorat de Sant Pere de Casserres, vinculat a la seu 
vigatana. Aqueste fet portà a enfrontar, amb més o menys virulència, els 
“cadells” de Mataró i Burriac en contra dels “nyerros” de Dosrius.  
 
El 1361 s’establí i fou renovat l’amollonament dels territoris del castell de 
Burriac i del de Dosrius. La sentència de delimitació que expedí el Reial 
Senat de Catalunya; d’una part , actuava Pere Desbosc, senyor dels 
castells de Burriac i Vilassar; de l’altra, els “venerabilem Berengarium de 
dorrius, domicellum dominum Castri de dorrius, et venerabilem et 
religiosum fratem Petrum de matarone priorem monastereii de Caserras, 
dominum superiorem alodiarum et directum euisdem Castri de dorrius”. 
 
El 1381, Guillem de Cartellà, senyor de Dosrius, feudatari del prior de 
Casserres, emparà certs homes seus que qüestionaven amb el 
procurador de Pere Desbosc. El senyor de Burriac prengué la posició de 
perseguir els pagesos tant com li fou possible i, amb això, molestà el 
senyor de Dosrius. Poc disposat, aquest, a aguantar impertinències, li 
dirigí una carta de deseiximent, desafiant-lo i amenaçant-lo en la forma 
acostumada entre cavallers quan es disposaven a guerrejar o 
bandolejar. La cosa acabà quan el veguer de Barcelona advertí, amb 
data 16 d’abril de 1381, a Guillem de Cartellà i amics que Pere Desbosc, 
com ciutadà de Barcelona, no havia de rebre dany. 
 
El 1419 homes subjectes al domini del senyor de Burriac i Vilassar, - 
llavors Miquel Desbosc - sol·liciten pertànyer a la jurisdicció senyorial de 
Dosrius i també a la de Montornès. Sembla que era preferible pel tracte 
que rebien. 
 
El 1485, el poble de Dosrius fou considerat “carrer de Barcelona”. 
 

De totes les propietats i dominis que tenien els senyors del Castell 
de Dosrius, avui sols els queda la propietat del Castell i les terres 
més properes. Al llarg dels segles anaren venent i redimint totes les 
propietats, dominis i censos. Així, per exemple, durant el segle XX, 
les masies de can Geimir i can Net, dita popularment El Marquesat, 
foren venudes. 
 
Els Marquesos de Castelldosrius tenen el panteó familiar al 
cementiri de Dosrius des de l’any 1948 – 1949.  
 
El 22 de desembre de 1948 es presentà a l’Ajuntament el projecte 
de construcció d’un panteó sota terra “para Don Félix de 
Sentmenat, Marquès de Castelldosrius, en el Cementerio Municipal 
de Dosrius”. El panteó fou construït l’any 1949. En la part exterior 
sobre la trapa de pedra hi ha una creu esculpida i l’escut de la 
família Sentmenat, marquesos de Castelldosrius. 
 
 

Manuel I de Sentmenat. 8è. Baró. 
Morí solter el 1640. Féu hereu al seu oncle 
 

Galceran V de Sentmenat. 9è. Baró. 
Canonge i Vicari general de la diòcesi de Barcelona, mort al 1646 i féu 
hereu al seu germà. 

Enric II de Sentmenat. 1oè. Baró. 
Maria de Lanuça i de Raset 
Casament el 1643. Eren cosins germans. 

Manuel II  de Sentmenat i de Lanuça. 
11è. Baró i , Primer Marquès de Castelldosrius  
(Barcelona 1651-Lima 1710). Fou una gran personalitat. 
Carles II li concedí el títol de marquès de Castelldosrius el 1690 i Felip V 
la Grandesa d’Esopanya 
Joana d’Oms i d’Oms 

Fèlix I  de Sentmenat. 2n. Marquès de 
Castelldosrius. 
Dorotea de Règgio-Branca Forte i Gravina 
Morí sense fills el 1744. El  succeí el seu germà.. 

1690  Inici del 
Marquesat de 
Castelldosrius

Juan Manuel I de Sentmenat. 3r. Marquès de 
Castelldosrius. 
Marianna de Cartellà-Desbac i d’Oms 
Casament el 1725. 

Manuel III de Sentmenat. 4art. Marquès . 
Maria dels Dolors de Vera-Fajardo i de Saurin 
Casament el 1766. 
 

Francesc Xavier I. 5è. Marquès . 
Morí sense fills el 1842. Heretà  el seu parent. 

Pere Carles I de Sentmenat. 6è. Marquès  
Bènet del primer marquès. Morí sensen fills  el 1846. Heretè el seu 
germà. 

Carles I de Sentmenat. 7è. Marquès  
Morí el 1856 
Manuela Sanez-Ramírez i Socies 

Ramon I de Sentmenat. 8è. Marquès  
Lluïsa de Sentmenat i de Gallart 
Casament el 1861. Eren cosins germans. 

Carles II de Sentmenat. 9è. Marquès  
Elisabet Güell López 
Casament el 1901.  

Fèlix de Sentmenat-Oms de Santa Pau i Güell. 
1oè. Marquès  
Maria Urruela Sanllehí 
Casament el 1901.  

Juan Fèlix de Sentmenat-Urruela. 11è. Marquès 
Mercedes Bertrand Marfà. 
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Fins a mitjan segle XX, a sota de les restes del castell hi havia una 
masia masoveria, actualment en ruïnes.  
 
La resta de història i històries del Castell de Dosrius, estan encara 
en estudi o per estudiar. La documentació dipositada en el fons 
documental de la família Sentmenat, a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, permetrà, de ben segur, completar la història del Castell 
de Dosrius.  
 
Esteve Albert i Corp féu una sentida poesia dedicada “Al Castell en 
runes” 
 

Històric Castell que ets 
una mísera runa; 
esfondrades la parets, 
només una 
conserva els quatre merlets 
per a balcó de la lluna 
i escarpidó dels freds 
el temps passat que tu exaltes 
esdevé boirós 
com les parets altes 
caigudes pel clos. 
 
Antic fortí, que t’avances 
a un repetxó de la serra d’Alfar, 
reraguardant de muntanyes immenses, 
atalaies la mar 
de les gran prometenses 
no pregunteu per princeses 
ni nobles galans 
ni pregunteu per conteses 
de braus capitans. 
 
Les sales malmeses, 
les pedres esteses 
res diuen d’abans. 
Només fan paleses 
de com són caduques les majors empreses 
dels pobres humans. 
 
Oireu per la contrada 
narracions fantasmals: 
de si una mina enfonsada, 
de subterranis que van als fondals 
d’un donzella encantada, 
d’una cavalcada 
de monstres i veus humanals 
(per Sant Joan, nit entrada), 
d’una arca d’or soterrada... 
Amics, tot és fals: 
pura fantasia arborada 

de senys poc cabals. 
 
Ací la història és ben morta, 
si no, roman soterrada en arxius. 
ningú sabia on hi havia la porta, 
la fossa, el pont, els reductes massius. 
qui més, s’aconhorta 
mirant-s’ho amb ulls compassius; 
i l’agosarat se n’emporta, 
si resta, una aresta de caires prou vius. 
si una silueta armada i absorta 
de lluny hi veiéssiu, no ho cregueu escorta; 
serà un caçador dels furtius. 
 
Murs esventrats que envaeix la vilorda 
els arbrissos salvatgins,` 
la faram es desborda 
niant-hi per dins..... 
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