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El desenvolupament urbanístic dels pobles del Maresme

EL MUNICIPI DE DOSRIUS DURANT EL 
SEGLE XIX. LES TRANSFORMACIONS 
EN L’OBRA PÚBLICA
NEUS ALSINA BOIX i M. ÀNGELS JUBANY PINÓS. Arxiu Municipal de Dosrius (AMD)

Resum
Aquest article neix amb la voluntat de donar a conèixer el que va representar per 

a Dosrius, un municipi eminentment tradicional, la construcció d’un conjunt d’obres 
públiques, com: l’Aqüeducte de la Societat General d’Aigües de Barcelona, Sociedad 
Anònima Belga (AGUAS DE DOS-RIUS); les carreteres de Llinars a Dosrius i el ramal de 
Mataró – Granollers a Dosrius, el trasllat del Cementiri i l’aixecament del campanar de 
l’Església de Sant Iscle i Santa Victòria, que van contribuir a canviar la fesomia del poble 
i a fer un primer pas per caminar cap a la modernitat.

Paraules clau: Aqüeducte de la Societat General d’Aigües de Barcelona, La Mina o 
la Casilla Courtain, La Torre de les Aigües, Carretera de Llinars a Dosrius, carretera de 
Mataró – Granollers ramal a Dosrius, Cementiri de Dosrius, Aixecament del campanar de 
Sant Iscle i Santa Victòria.

Introducció: Situació general del poble.
Una descripció del Dosrius, de mitjan del segle XIX, l’escriu Pascual Madoz en el seu 

Diccionario geográfico – estadístico - histórico de España y sus posesiones en ultramar. 
Tom VII. Madrid 1847, on hi retrata el poble amb aquestes paraules:

«... En un frondoso valle próximo a dos rieras, de cuya posición toma el nombre; 
le combaten los vientos del norte, y su clima es frío 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 setenta casas de bastante capacidad diseminadas por el término; varias 
fuentes de buenas aguas para el surtido del vecindario, y una iglesia parroquial 
(Sant Acisclo y Santa Vitoria) … »

«…El terreno participa más de monte que de llano; éste se halla fertilizado por 
las dos citadas rieras que nombran Rupinera y la del Coll, cuyas aguas lamen las 
casas de la población, dan movimiento a las ruedas de un molino harinero, sirven 
además para el riego y sus corrientes, marchando de este a oeste desaguan en 
la riera de Argentona a media 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 carpintería y construcción de 
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buques, proveyéndose aquí en parte los astilleros de Vilasar y del Masnou, y 
antiguamente el de Mataró; los arbustos y mata baja son madroños, zumaques, 
brezos y estepas...»

Pel que fa referència al modus vivendi de la població, Pascual Madoz afegeix que 
Dosrius produeix: 

«… PRODUCTOS: trigo, garbanzos, legumbres con abundancia y buena 
calidad, vino y maderas; cría ganado vacuno, caballar y mular para la labranza y 
acarreos, lanar y de cerda, y caza de varias especies.  INDUSTRIA: Una fábrica 
de hilados de algodón con 25 telares y un molino harinero en decadencia, a 
causa de la mucha harina que desembarca en Mataró. COMERCIO: exportación 
de vino, legumbres, maderas de construcción y leña e importación de los artículos 
que faltan … »

Pintura propietat de la família Fábregas Rigola, Dosrius mitjans segle XIX. Una còpia es troba a l’Arxiu 
Municipal de Dosrius. A la pintura podem observar que encara no s’ha construït ni la Torre de les 
Aigües, ni la carretera, ni el pont, ni tampoc s’ha aixecat la torre-campanar.
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Segons l’amillarament de 1853, la riquesa de Dosrius provenia en un 60% de 
l’explotació forestal (extracció de fusta), en un 20% de la producció de cereals i en un 
19%  de l’explotació de la vinya1.

Quant al nombre d’habitants del municipi de Dosrius,  les dades globals de població de 
la segona meitat del segle XIX de què es disposa són les que es detallen a continuació2

• 1842  983 habitants 
• 1857 1152 habitants
• 1860 1099 habitants
• 1877 1187 habitants
• 1887 995 habitants
• 1897 882 habitants
• 1900 872 habitants

Per tant, de totes aquestes dades es desprèn que el Dosrius de principis i mitjan 
de segle XIX era un poble situat en una vall, per la qual discorrien dues rieres, amb 
abundants aiguamolls, envoltat de vinyes i bosc, amb una població de prop d’un miler 
d’habitants, dedicats eminentment a l’agricultura i a l’explotació del bosc. 

El dia a dia de la gent del poble, que transcorria entre els treballs del camp, el bosc, el 
bestiar i les corresponents celebracions eclesiàstiques, es va veure alterat per l’arribada 
d’un seguit d’obres que, de ben segur, van trasbalsar els dosriuencs i les dosriuenques.

A partir de la segona meitat del segle XIX, Dosrius va experimentar canvis i 
transformacions importants, sobretot pel que fa a l’obra pública. Destacarem dues obres 
importantíssimes i emblemàtiques per al municipi: 

• L’Aqüeducte de la Societat General d’Aigües de Barcelona (AGUAS DE DOS-RIUS), 
conjuntament amb la Mina o “Casilla” Courtain i la Torre de les Aigües.

• La construcció de les carreteres de Dosrius a Llinars (actual BV-510) i el ramal a 
Dosrius de la carretera de Mataró a Granollers (actual C1415c), amb el pont que es 
troba a l’entrada del poble.

A aquestes dues importants obres, cal afegir-n’hi d’altres, que en cap cas es poden 
considerar obres menors, com són:

• El trasllat del cementiri.
• L’aixecament del campanar de l’església de Sant Iscle i Santa Victòria.

1 RAMIS NIETO, JOSEP, L’amillarament de 1853 a Dosrius: aproximació a la seva riquesa agrícola i forestal, adosrius.
wordpress.com
2 ALSINA BOIX, NEUS I JUBANY PINÓS, M. ÀNGELS, “Apunts per a una història de Dosrius. El Medi humà: La població (I)”. 
El Comú, núm. 17, 5 de gener de 1991, 14-17.
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L’Aqüeducte de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), Sociedad 
Anònima Belga (AGUAS DE DOS-RIUS).
No ens estendrem en aquesta obra, que podria ser objecte d’un o més articles i que 

es reserva per a la Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, l’any 
2018,   en què es tractarà el tema de l’aigua, però sí que volem destacar que va ser una 
obra d’enginyeria important, que va portar a terme la Companyia d’Aigües de Barcelona, 
entre 1868-1882, però que fou iniciada, uns anys abans, per la Societat Palau, García i 
Companyia, sota la marca “Aguas de Dos-Rius”.

Frederic Udina Martorell, al seu llibre L’aigua a Barcelona diu: 
«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 ...

.... 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».

Gràcies a aquesta obra, els cursos d’aigua de les rieres de Rials, el Far i Canyamars, 
que formaven una zona d’aiguamolls, tal i com es desprèn de la descripció que dóna 
Pascual Madoz, van ser canalitzats i dessecats, construint tot un sistema de barratges, 
preses, galeries i mines subterrànies, mitjançant les quals aconseguien canalitzar l’aigua 
i conduir-la cap a Mataró primer i fins a Barcelona després, ja que com diu Udina Martorell 
necessitaven l’aigua per a Ciutat Vella i per portar a terme el Pla Cerdà, és a dir l’Eixample. 
Amb aquesta finalitat, el municipi de Dosrius signà amb la Societat General d’Aigües de 
Barcelona una concessió que sota el nom de “Maria” cedia la gestió o l’aprofitament de 
la totalitat de l’aigua de les lleres de Dosrius, amb unes servituds d’aigua per al poble.
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Fou una obra d’enginyeria que ha arribat fins a avui i que podríem anomenar com a 
faraònica, ja que es caracteritzà per la seva complexitat, sobretot si tenim en compte les 
condicions materials i tècniques de l’època en què es construí i que va representar un 
gran impacte per al municipi, en tots els aspectes: demogràfic (augment de població), 
econòmic (més treball, més comerç) i social (noves persones, noves idees, implicació 
de la SGAB a la vida del poble, com per exemple en la compra d’un harmònium per a 
l’església), així com també una millora sanitària, atès que els aiguamolls eren centre de 
moltes epidèmies i malalties.

Les principals obres d’execució i canalització que es realitzaren foren: 

a. El barratge Batllori (presa subterrània), de 9,20 m. de profunditat, 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). 

“Conducción de las Aguas de Dos-Rius a Barcelona: Trabajos para una galeria de absorción. (Obras 
a cargo de la Sociedad anònima belga: Compañía de Aguas de Barcelona) Publicada a “La ilustración 
Española y americana”, Madrid 15 de desembre de 1876. Amb aquesta pintura ens fem una idea de 
l’abast i la magnitud de l’obra, la quantitat de gent que hi treballava, el tipus de treball que feien i els 
rebaixos que havien de fer en el terreny.
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b. La Galeria Principal: Una galeria subterrània d’absorció i conducció que segueix, 
en paral·lel, el traçat de la riera, feta a base de maons d’argila, per la que corre l’aigua 
seguint el 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 caselles, al llarg de tot el recorregut es 
controla la conducció de l’aigua, per tant, les aigües dels torrents van a parar directament 
a aquesta galeria.

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.

c. El barratge Xullat i el Tarau: En el punt on s’ajunten les rieres de Canyamars i la de 
Rials, que porta l’aigua del Far, formant la riera 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 esmentades rieres. Per deixar passar l’aigua s’han d’obrir 
uns registres situats dins la Mina o Casilla Courtain.3

La premsa de l’època també es va fer ressò d’aquesta obra i dels contratemps que va 
patir. Així  al diari El Mataronés, del dia 24 d’agost de 1879, s’hi publicava una notícia 
que deia4:

«En el vecino pueblo de Dosrius han sido suspendidos todos los trabajos 
de la Compañía de Aguas, después de la visita de un título extranjero, según 
se dice, principal accionista de aquella sociedad belga. Créese en la población 
que la causa de la suspensión está relacionada con el arreglo de las diferencias 
surgidas entre la Compañía y algunos propietarios de Besós, con motivo de las 
obras recientemente inauguradas en este último punto, del que se extrae al 
parecer notable cantidad de agua.»

Altres obres importants, realitzades per la Societat General d’Aigües de Barcelona i 
contemporànies a l’obra d’explotació de les aigües de Dosrius, són:

La Mina o la “Casilla” Courtain
La “Casilla” Courtin o “la Mina”, com es coneix popularment, és un edifici singular que 

constitueix la part visible d’aquesta gran obra pública i d’enginyeria.

 Està situada a la confluència de les rieres de Canyamars i Rials, en el punt on les dues 
rieres s’ajunten i formen la riera de Dosrius, que més endavant serà la d’Argentona. Es 
tracta d’un petit edifici de planta hexagonal, amb una sola planta d’alçada, i amb coberta 

3ALSINA, NEUS; CALONGE, RAMON; CUSPINERA, LLUÍS;  JUBANY, M. ÀNGELS I LACUESTA, RAQUEL; Inventari del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Dosrius. «Galeries, barratges i aqüeducte de la Societat General d’Aigües de 
Barcelona» (I.OE. 03/080), Diputació de Barcelona i Ajuntament de Dosrius. Desembre de 2005
4El Mataronés. (Mataró 24 d�agost de 1879), pàgina 2.
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piramidal de rajola ceràmica. Els murs són d’obra vista de maons, amb diversitat de 
dibuixos de relleu. 

A “la Mina”, hi arriben les aigües procedents de dues galeries subterrànies, fetes a 
base de maons d’argila, a través de les quals corre l’aigua seguint el pendent del terreny. 
L’edifici compta amb unes escales per on es baixa a aquestes dues galeries subterrànies:  
La “Galeria Vella” i la “Galeria Nova”.

La “Galeria Vella”, amb 73 caselles, porta aigua des de la presa Batllori i la “Galeria 
Nova”, amb 17 caselles, recull aigua de les preses Xullat i Tarau. Ambdues galeries 
continuen en paral·lel per la riera de Dosrius fins que al límit sud del terme de Dosrius 
s’ajunten en una sola galeria. 

Aquesta galeria segueix fins a arribar a Barcelona (Sant Martí i Gràcia) tot passant 
per Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de Mar, Teià, Alella, 
Tiana, Santa Coloma de Gramenet i, finalment, Barcelona. Quan arriba a Argentona té 
un brancal que va fins a can Boada de Mataró.5.

Alexandre Cirici, a Argentona, parla d’aquest edifici i del que es troba al seu interior,  
fent aquesta descripció.

«Pero lo que ha dado hasta celebridad a Dos-Rius es sin duda las aguas 
de que abastece a Barcelona. El director o encargado que vive allí es belga 
y habita una hermosa casa o quinta con jardines. Nada tiene ella de notable, 
pero sí el punto de donde parten las aguas. Se penetra en él por un kiosco que 
es la entrada de una especie de escalera de caracol. Se desemboca en las 
galerías subterráneas de alguna extensión que allí se han practicado. El agua 
sale en una cantidad y velocidad asombrosas, pudiendo ser la primera graduada 
mediante el movimiento de una rueda de eje vertical semejante a las del timón de 
algunos buques. Las paredes gotean gran cantidad de agua y a pesar de parecer 
construidas de rocas muy duras si se apoyan los dedos en ellas se hunden casi 
sin resistencia».6

La Torre de les Aigües
Es tracta d’una masia construïda durant els segles XVII-XVIII, ja que a aquest període 

hi pot pertànyer la porta d’entrada, emmarcada amb brancals de carreus i llinda plana de 
pedra granítica. Possiblement, s’havia anomenat Mas Pi, donant nom a tot el veïnat on 
està situada, molt a prop d’on conflueixen les rieres de Canyamars i de Rials. 

5ALSINA, NEUS; CALONGE, RAMON; CUSPINERA, LLUÍS; JUBANY, M. ÀNGELS I LACUESTA, RAQUEL, Inventari del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Dosrius. «Edifici de la Mina de les Aigües» (I.OE. 02/079), Diputació de 
Barcelona i Ajuntament de Dosrius. Desembre de 2005
6 Entenem que el “Kiosco” al qual es refereix és l’edifici de la “Casilla” Courtain o “La Mina”, tant per l’aspecte exterior, ja que es 
tracta d’un edifici singular de planta hexagonal, com per la descripció interior que en fa. Quant a la casa que habita el Director 
belga, possiblement, fa referència a la Torre de les Aigües.
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Durant les obres d’execució de la canalització de les aigües de Dosrius, va ser 
adquirida per la Societat General d’Aigües de Barcelona, que aixecà el cos superior i 
la torre,  perquè hi visquessin els enginyers i els tècnics, que estaven a càrrec de l’obra 
d’explotació de les Aigües de Dosrius, d’aquí li prové el nom de Torre de les Aigües.

La torre, que s’aixecà a l’últim terç del segle XIX, és una construcció més decorada, 
que s’alça 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.

Aquest edifici estava adossat a una altra masia anomenada Hostal Vell, topònim que 
podria indicar que s’hi havien allotjat els homes que treballaven a l’esmentada obra7.

Les carreteres de Llinars a Dosrius i el Ramal de Mataró – Granollers a Dosrius.
Dins dels límits del terme municipal de Dosrius, durant el segle XIX, es va realitzar una 

obra pública gran i important. La construcció de dues carreteres: la carretera que anava 

7 ALSINA, NEUS; CALONGE, RAMON; CUSPINERA, LLUÍS; JUBANY, M. ÀNGELS I LACUESTA, RAQUEL, Inventari del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Dosrius. «La Torre de les Aigües» (I.OE. 03/017), Diputació de Barcelona i 
Ajuntament de Dosrius. Desembre de 2005.

La Torre de les Aigües de Dosrius. Amb l’aixecament de la Torre de les Aigües, l’skyline o el perfil de  
Dosrius fa un primer canvi.
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des del creuament de la carretera de Mataró a Granollers fins a Dosrius (actual C1415c) 
i la carretera que encara va de Dosrius a Llinars del Vallès (actual BV-510).

Per circumstàncies de caràcter econòmic i topogràfic primer es va fer el tram de 
Dosrius a Llinars (1838-1851) i després el ramal a Dosrius de la carretera de Mataró a 
Granollers (1856-1884).

La Dra. Teresa Navas Ferrer, llicenciada en Història de l’Art (1987) i doctora en 
Geografia (2012) per la Universitat de Barcelona, amb la tesi “Planificació, Construcció i 
Mobilitat: la modernització de la xarxa viària a la regió de Barcelona. 1761-1969”8 va fer 
una gran i molt valuosa investigació que ara ens permet explicar, extreure i relatar detalls 
de com va ser la construcció d’aquestes dues carreteres que tant devien suposar per a la 
població de Dosrius i de la comarca en el segle XIX.

La major part de la informació que es relata i s’explica a continuació està extreta o 
modificada de la tesi de la Dra. Teresa Navas. 

A partir del contingut de la tesi, hem extret, adaptat, transformat i creat quasi tota 
la informació que afecta a la construcció de carreteres de Dosrius segons la llicència 
Espanya Creative Commons Reconeixement – No Comercial  –Compartir Igual 3.0. i 
l’hem ordenada a l’article que avui publiquem per fer-la entenedora i comprensible.

Volem donar les gràcies a la Dra. Navas per la seva tesi que ens ha permès conèixer el 
com i les circumstàncies que van fer i acompanyar la construcció de les dues carreteres 
que encara avui ens segueixen connectant al Maresme i al Vallès.

Comunicacions, camins i carreteres de Catalunya al segle XIX
Des de l’any 1799, en totes les planificacions i mapes de possibles i necessàries 

comunicacions, camins i carreteres de Catalunya, sempre hi apareixia una necessària 
via de comunicació entre Mataró i Granollers per connectar les comarques de Maresme 
i del Vallès

A l’any 1835, el corregidor de Mataró demanà a l’Administració la construcció d’una  
carretera fins a Cardedeu amb un ramal a Llinars per afavorir la connexió de la costa 
amb el Vallès i el Montseny9. Per això es constituí la Junta de la carretera anomenada 
de Mataró al Vallès. 

El factor de major pes per demanar aquesta via de comunicació va ser l’expectativa de 
poder retornar a Mataró el seu esplendor com a lloc de fabricació de vaixells, gràcies a 
l’arribada de fusta de les muntanyes del propi corregiment.

8 NAVAS I FERRER, TERESA, “Planificació, construcció i mobilitat. La modernització de la xarxa viària a la regió de Barcelona. 
1761-1969”. Tesi doctoral a la universitat de Barcelona, 2012. 
9 Arxiu General Diputació Barcelona (=AGDB), Ll. 859.2
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Deia el corregidor: 
«Desde que se redujeron los Bosques a viñedo no se encuentra en las 

montañas de estos contornos un solo árbol para la fabricación de buques, por 
cuya causa se necesita que vengan de más lejos (..) da vergüenza el decirlo que 
no haya en esta Capital un camino carretero para lo interior del corregimiento 
...»10

Arran de la petició del corregidor, a l’any 1838, hi ha notícia de l’aixecament d’un plànol 
per a una carretera entre Mataró i Granollers. 

Quan es començà la seva construcció a finals dels 1840 es va iniciar en el tram entre 
Dosrius – Llinars (actual BV-510) que s’avançà a la línia entre Mataró i Granollers, (actual 
C1415c) i sembla que es començà per aquest tram perquè entre Mataró i Dosrius hi 
havia un camí carreter apte per a circulació de carros i així sols s’havia de fer el pas de 
Dosrius a Llinars. 

A l’any 1844 es va definir el traçat d’una via entre Mataró i Granollers amb ramal a 
Llinars (actuals C1415c i B-510). 

10 AGDB. Ll. 860. 2.6

Plànol amb el ramal de la carretera de Mataró a Granollers cap a Dosrius. Signat per Miquel Garriga i 
Roca. Maig de 1843. Escala en vares castellanes (ANC, Codi n. 533).
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L’arquitecte i urbanista Miquel Garriga i Roca dibuixà un possible traçat des de Mataró, 
passant per Argentona, fins a la confluència de les rieres de Dosrius i de Parpers, quan 
esdevenen riera d’ Argentona, així com el projecte de ramal a Llinars. 

Sembla que per algunes circumstàncies, sobretot econòmiques, era impossible obrir 
la via del Coll de Parpers i, per això, l’any 1847, la Diputació de Barcelona, convocà els 
alcaldes del partit de Mataró per tal de poder decidir quina carretera interessava més 
iniciar per connectar les dues comarques. 

Després d’una consulta, la Diputació de Barcelona encarregà al seu enginyer en cap, 
el Sr. Antonio de Arriete, que informés de la facilitat d’execució i del cost de les diverses 
opcions que hi havia i aquest senyalà que era millor fer la carretera de Dosrius a Llinars 
per raons de millor posició geogràfica. 

Aquesta carretera, a part de travessar la serralada litoral pel punt més avantatjós, 
recorria una zona de més població, amb més moviment comercial, i Llinars es trobava 
entre Granollers i Sant Celoni.

La construcció de la carretera de Llinars a Dosrius (B-510). (1838-1851)
A l’any 1848 consta que, de la carretera de Dosrius - Llinars (actual B-510), ja hi havia 

fets 2 km. del 7 Km. que tenia en total.  

A finals de l’any 1851, el ramal de Dosrius a Llinars (B-510) ja estava finalitzat. En 
aquest ramal s’hi van construir les obres de fàbrica més importants, com ara el pontó 
de Bordoi, en la zona del Coll de Can Bordoi, però es deixà a nivell de l’esplanació. Per 
aquest motiu, l’aleshores enginyer en cap, Juan Merlo, va veure imprescindible la seva 
conservació per dos peons caminers.

La construcció del ramal a Dosrius de la carretera de Mataró a Granollers 
(C1415c). (1856-1884). 
De la carretera de Mataró a Granollers, que passa per Parpers, consta que, a l’any 

1856, ja estaven construïts 9 km. 

A L’anuari de fets quotidians de la parròquia 1897-190911 de l’Arxiu Parroquial de 
Dosrius,  a l’any 1860 s’escriu:

«Per aquests anys ‘s feren ‘ls primers estudis de la carretera que enllaça 
aquest poble ab Llinars y ab la que de Mataró va á Granollers essent encarregat 
de aquest treball l’inginyer D.Melcior de Palau».

A l’any 1877, de la carretera Mataró – Granollers, amb el seu ramal a Llinars- (C-1415c), 
consta que ja hi havia 29,3 km construïts, però que encara quedaven algunes parts 
pendents de finalització.
11 Arxiu Parroquial de Dosrius. 07-02 Anuari de fets quotidians de la parròquia 1897-1909. Caixa 7
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En el Pla de carreteres Provincials de Barcelona, signat per Melcior de Palau, enginyer 
de camins, canals i ports i enginyer en Cap de la Diputació de Barcelona a 13 de juny 
de 187812 es pot observar que el ramal de la carretera de Mataró a Granollers, ramal a 
Dosrius (C1415c), encara estava en construcció.

A continuació, transcriurem algunes notícies de premsa i notes de l’Anuari de Fets 
quotidians de la parroquia 1897-1909 de l’Arxiu Parroquial de Dosrius, que informen 
d’aspectes relacionats amb la construcció de la carretera:

Al diari El Ideal Moderno del dia 18 de desembre de 1881 sortí publicada una notícia 
que parlava que encara faltava acabar de construir una part de carretera des d’Argentona 
a Dosrius i on es demanava que s’iniciessin les obres per poder donar feina a famílies 
necessitades:13

«El público aguarda impaciente la abertura de trabajos del único trozo que 
falta de carretera, que desde Argentona á Dosrius empalme á la de Llinás, pues 
que los carruajes siguen el acarreo por el cauce de las rieras en el trecho que 
falla. Gestione nuestro Ayuntamiento la terminación de dicho trozo, para que 
puedan encontrar trabajo los necesitados, para poder las obligaciones interiores 
de !a familia ya que carecen muchos de ocupación, no teniendo de alejarse de 
sus familias. Recomendamos á todos los señores concejales, se ocupen de la 
presente indicación»

Al diari El Mataronés, del dia 3 de setembre de 1882,14sortí publicada una notícia que 
parlava de la gran activitat que hi havia a la carretera per haver començat les obres del 
gran pont sobre la Riera de Dosrius.

«Los trabajos de la carretera entre los antecitados pueblos siguen con gran 
actividad, gracias á la presencia y dirección personal inmediata de su activo 
Concesionario, D. Federico Gomis, habiéndose dado comienzo á las obras del 
gran puente sobre la Riera de Dosrius.»

Al diari El Ideal Moderno, del dia 21 de gener de 1883,15 sortí publicat un anunci en 
què es demanava, a possibles proveïdors, rajoles per a la construcció dels ponts de la 
carretera de Dosrius.

«LADRILLOS Se necesitan dos cientos mil para los puentes de la carretera 
de Dosrius. Dirigirse á D. José Fábregas en la plaza pública de dicho pueblo 
mandándole muestras y precios.» 

A L’anuari de fets quotidians de la parròquia 1897-190916 de l’Arxiu Parroquial de 
Dosrius,  a l’any 1882 i 1883 successivament s’escriu:

12 AGDB. Ll.1850
13 La redacció «Sense títol», El ideal moderno, sense núm. (Mataró 18 de desembre de 1881)
14 La redacció «Sense títol» El Mataronés, núm.xx (Mataró 3 de setembre de 1882)
15 La redacció «Sense títol» El ideal moderno, sense núm. (Mataró 21 de gener de 1883)
16 Arxiu Parroquial de Dosrius. “07-02 Anuari de fets quotidians de la parròquia 1897-1909” Caixa 7



123

El desenvolupament urbanístic dels pobles del Maresme

«Carretera: En el mes de Maig, comença l’explanació de la carretera que 
passa per aquest poble, per la part de l’empalme, classificada de tercer ordre».

«Pont: En el mes d’Octubre començan las fundacions del pont de la carretera 
y en el de Desembre queda ja asentada la base sobre roca viva».

Les obres del 1r. tram de la carretera Mataró - Granollers –ramal a Llinars- (C-1415c) 
s’inauguraren a l’any 1883. D’aquesta inauguració en donà notícia el diari mataroní El 
Mataronés 17en la seva edició del dia 1 de juliol de 1883:

«No hace muchos días, los representantes de la prensa local de esta ciudad 
tuvimos el gusto de reunirnos en el vecino y pintoresco pueblo de Dosrius, 
atentamente invitados por el Sr. Federico Gomis, concesionario del trozo de 
carretera en construcción desde Argentona a dicho pueblo, al objeto de recorrer 
el trazado y conocer en detalle las obras que se han practicado y que puede 
decirse tocan a su terminación.

(...) El 17 de abril de este año se inauguraron las obras del trozo 1º del “Ramal 
de Mataró a Llinás bajo la dirección del distinguido ingeniero D. Pedro Garcia 
Faria.

El coste de dichas obras no bajara probablemente de trescientas mil pesetas. 
La longitud del trozo será de unos cinco kilómetros.

Las obras de tierra han sido muy costosas por haber recaído en su mayor parte 
en roca dura, llegando la costa de desmonte a diez metros en algunos puntos, y 
siendo solo menor a dos en muy cortos trayectos. Los terraplenes son también 
de alguna importancia teniendo los principales de cuatro a seis metros de altura 
en longitudes mayores de cien metros.

La obra de fábrica más importante será el puente-viaducto de Dosrius sobre 
la riera del mismo nombre. Tendrá dos arcos de ocho metros de luz, cuatro de 
siete metros y medio y muros intermedios de mampostería hasta la rasante de 
la carretera.

Los materiales que se emplean nada dejan que desear: el cemento procede de 
Figueras y de Gerona, la cal de los hornos de Villarana, el ladrillo de Badalona y 
de Mongat y la piedra para sillería de las canteras de caliza mas dura de Figueras.

(…) El estado actual de las obras certifica la actividad e inteligencia del 
ingeniero Sr. Garcia Faria y del concesionario y empresario Sr. Gomis encargado 
de ellas.

 (….) abrigamos la confianza de que al principiar el año 1884 se podrá abrir al 
servicio público la carretera destinada a fomentar las relaciones de esta ciudad 
con Dosrius, Llinás, Sant Celoni, Villamajor y demás pueblos de aquella comarca»

El pont sobre la riera de Dosrius s’acabà a l’any 1884 i el lliurament provisional i 
definitiu de la carretera a l’Estat, a l’any 1885.

17 La redacció «Argentona á Dosrius», El Mataronés, núm.26 (Mataró 1 de juliol de 1883)
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Dels dos fets en dóna notícia L’anuari de fets quotidians de la Parròquia 1897-190918 
de l’Arxiu Parroquial de Dosrius i a l’any 1884 i 1885, successivament, s’escriu:

«Pont: Queda fet dit pont de manera que per debaix de sos archs podía 
passarhi un carro de gabella y avuy a causa del arrastre de terras, degut á 
las ayguas y plantacions de vinyas que han substituit los boscus, a penas pot 
passarhi un home montat a caball, y aixis no seria estrany que á no tardar, dits 
archs fossin insuficients per poder passar l’aygua que en temps de pluja porti la 
riera y sufrís grans perjudicis la propietat Tarau».

«Carretera:En ‘l mes de Maig ‘l Contratista de la carretera ‘n fa entrega 
provisional al Estat y en el de Septembre la entrega definitiva. Durant sa 
construcción fou inginyer-director D. Pere Garcia Faria; ajudant al començar D. 
Francisco Deop, luego por D. Francisco Bordons y desprès D. Modest Martí. 
Sobrestants ho foren succesivament los Senyors Tarrida y Fernández. La 
construhí l’empresari ex-diputat provincial y á Corts D. Federich Gomis».

Al diari El Semanario de Mataró, del dia 8 de setembre de 1888, sortí publicada una 
notícia que, tot parlant de la festa major de Dosrius, feia referència a un accident que es 
va produir a causa de la gran afluència de carruatges i a l’estat de la carretera: 

«El sábado celebró la vecina aldea de Dosrius su fiesta mayor, reinando 
gran animación por la concurrencia de la colonia veraniega de Argentona y de 
los moradores de los pueblos circunvecinos. Al anochecer un chaparrón aguó 
algún tanto la fiesta, si bien la lluvia distó mucho de ser tan recia y abundante 
como en esta ciudad. Con ocasión de la extraordinaria afluencia de carruajes 
por la carretera de Argentona á Llinás, que para mayor dificultad del tránsito está 
bastante ocupada con montones de grava, ocurrió un choque entre una tartana y 
un carrito (ambos de esta ciudad) que resultó con notables desperfectos, sin que 
afortunadamente hubieran desgracias personales.»

Conseqüències de la construcció de la carretera B-510 en la població de Dosrius
Totes les informacions, dades i notícies que es relaten en aquest apartat de la 

comunicació ens parlen dels molts i importants impactes que deuria tenir la construcció 
de les dues carreteres per a la població de Dosrius i possiblement per als pobles veïns:

La població del municipi Dosrius, fins a la meitat del segle XIX en què s’acabà la 
construcció de la carretera de Dosrius a Llinars, es comunicava i desplaçava cap al 
Maresme i el Vallès, pels antiquíssims camins carreters plens de dificultats, sobretot, 
quan la situació meteorològica els feia intransitables.

La construcció de dues noves vies de comunicació que, en realitat, es feren amb 
la finalitat més àmplia de comunicar les comarques del Maresme i del Vallès, féu que 
la població de Dosrius es pogués beneficiar, uns anys abans que molts altres llocs de 
Catalunya, de: 
18 Arxiu Parroquial de Dosrius. “07-02 Anuari de fets quotidians de la parròquia 1897-1909”. Caixa 7
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• Dues vies de nova construcció per les quals es podia anar més fàcilment a la capital 
de comarca i cap al Vallès, cap a mercat, a comprar el que els calgués, a vendre els 
excedents de les seves collites, a veure i visitar familiars, a veure i visitar metges i 
hospitals, etc.

• Treball per a homes i dones del poble que, o bé, podien treballar en les obres de la 
carretera, o bé, atendre persones que per treballar-hi es desplaçaren fins a Dosrius a 
viure definitivament o temporalment. En aquest sentit se sap que nasqué una Fonda 
anomenada Sant Josep.

• Nous coneixements tecnològics  i constructius pel contacte amb les obres pel fet de 
treballar-hi i pel fet d’estar amb enginyers, caps d’obra, etc.

• Una nova fesomia d’entrada al poble amb el nou pont d’entrada.

• El naixement de nous serveis de transport en tartana. Se sap que a Dosrius hi havia 
en Josep Anglada, anomenat “el Forner, qui portava gent amb tartana i feia de recader.

El trasllat del cementiri
El cementiri, juntament amb l’església del poble, era un dels elements de referència 

per als habitants del municipi.

A Dosrius, el cementiri estava situat al costat de l’església, o sigui a la Sagrera, però el 
creixement demogràfic va provocar que l’antic cementiri fos insuficient per donar servei 
a la població. 

A això, calia afegir-hi que la legislació estatal va establir que els cementiris havien de 
construir-se apartats del nucli de població, per qüestions d’higiene pública.

A l’any 1891, es comença l’expedient per a la construcció d’un nou cementiri i al 23 
d’octubre de 1892, Joaquim Vallmajor Recoder vengué una peça de terra coneguda com 
les “Tiras d’en Planas”, per construir-lo.

 Els plànols del nou cementiri daten del dia 1 de febrer de 1894 i el dia 18 de novembre 
de 1894, per la festa major d’hivern de Dosrius, festivitat de Sant Iscle i Santa Victòria, 
es féu un acte de benedicció que, segons relata el secretari de l’Ajuntament de Dosrius, 
Sr. Hemeterio Soler Reverter, fou molt i molt lluït, amb l’assistència d’unes 600 persones 
(entre veïns i forasters), que van anar en processó des de l’església fins al cementiri,  
cosa que demostra la importància que tenia la construcció d’aquest nou cementiri per a 
la gent del poble19.

19 ALSINA, NEUS; CALONGE, RAMON; CUSPINERA, LLUÍS; JUBANY, M. ÀNGELS I LACUESTA, RAQUEL,  Inventari del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Dosrius. «El cementiri de Dosrius» (I.E. 08/013), Diputació de Barcelona i 
Ajuntament de Dosrius. Desembre de 2005
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A continuació, citem textualment una part del contingut de l’acta20:
«... No cabe la menor duda de que el número de concurrentes, entre vecinos y 

forasteros, no bajaba de seis cientos.
En el sentido expuesto y observando todos los concurrentes el mayor orden, 

se ha encaminado la procesión al lugar de la ceremonia, habiendo entonado el 
clero al salir de la Iglesia el “Ave Maris-Stella”, siguiendo el curso de la calle de 
al lado de la Iglesia, frente la Rectoría y carretera pública. Durante el trayecto la 
música ha tocado algunas piezas de su escogido repertorio, y las campanas de 
la parroquia no han cesado de repicar...».

Al novembre de 1894, s’aprovà el nou reglament del cementiri, el 15 de desembre de 
1894 es féu la recepció provisional de les obres i el dia 31 de gener de 1895 es féu el 
primer enterrament en el nou cementiri, que fou una dona de 56 anys.

El dia 21 de març de 1895 es féu la recepció definitiva de les obres i la liquidació a 
l’empresa Cristóbal Mota Prat.

L’aixecament del campanar
L’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius és un edifici gòtic, amb 

elements renaixentistes, construït entre 1526-1532, pel mestre d’obres Thomàs Barça. 
Tal i com hem pogut observar a la pintura de mitjan del segle XIX, l’església no tenia la 
torre campanar.

Al febrer de 1899, el rector de la parròquia comunica a l’ajuntament la seva intenció 
d’aixecar la torre campanar i l’ajuntament es compromet a fer-se càrrec de la instal·lació 
d’un rellotge públic, amb tots els seus accessoris, així ho acredita el certificat expedit pel 
secretari, que diu:

«Don Hemeterio Soler Reverter secretario del Ayuntamiento Constitucional de 
este distrito

Certifico: Que en el acta de la sesión celebrada por dicha Corporación el día 
27 del presente mes, consta entre otros particulares, lo que copio: Seguidamente 
el Ayuntamiento se enteró del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, 
concerniente al levantamiento de la torre-campanario a una altura conveniente, 
cuya obra trata de llevar a cabo el Reverendo Cura-párroco de esta población, 
según oficio de fecha 12 del actual, si esta corporación municipal sufraga por 
su cuenta la instalación de un reloj público en la expresada torre después de 
terminadas las obras referidas, y de conformidad en un todo con el expresado 
dictamen, se acordó por unanimidad: Que el Ayuntamiento se encarga de costear 
de fondos comunales, un reloj que se colocará en la torre-campanario, después 
que ésta esté levantada a una altura conveniente. Que en el presupuesto del 
próximo ejercicio se consigne la mayor suma posible al objeto referido sin 

20 Arxiu Municipal de Dosrius (=AMD), Expedient de «Construcción del Cementerio de Dos Rius (1891-1895)» C-194 AV.
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que por ello se aumenten en modo alguno los repartos de (?), y que si fuese 
necesario, se adquiera el expresado y todos sus accesorios, en la condición de 
pagarlo a plazos, en cuyo caso podría consignarse la suma restante en varios 
presupuestos...»21

Per fer front a l’obra de construcció de la torre-campanar es va constituir una comissió 
que va recaptar 111 donatius, per un import total de 2.180,55 Ptes. A l’Anuari dels fets 
quotidians de la parròquia 1897-1943, que s’ha consultat, s’hi detallen els noms i cognoms 
de totes les persones que van fer donatius, així com també l’import corresponent.

Els jornals de peó cedits a favor del campanar van ser de 60 jornals sou a 2,50 ptes., 
cadascun, van fer un total de 150,-- Ptes., així com també 20 jornals de carro a 8 ptes. el 
jornal, un total de 160,-- ptes.

La despesa total de l’obra va ser de 4.000,-- Ptes. i es va inaugurar per Sant Llop de 
1899, o sigui el dia 1 de setembre, festa major d’estiu de Dosrius, però sense el rellotge 
que havia promès l’Ajuntament de Dosrius.

21 Arxiu Parroquial de Dosrius. “07-02 Anuari de fets quotidians de la parròquia 1897-1909” Caixa 7

Vista del poble de Dosrius de principis del segle XX on es veu la Torre de les Aigües, el pont i la carre-
tera, així com també  la torre – campanar de l’església.
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Conclusions
Com a conclusió, hem de dir que en menys de 50 anys (entre 1850-1900), Dosrius 

inicià el camí cap a la modernitat. Ho va fer de la mà de la construcció de la carretera i el 
pont i també mitjançant l’aprofitament de l’aigua de la confluència de les dues rieres que 
han marcat la natura, l’economia i el nom del municipi.

Totes aquestes obres que hem esmentat, a banda de representar un progrés per 
a Dosrius, ens han deixat importants elements patrimonials que són una mostra de 
l’enginyeria del segle XIX: l’aqüeducte d’Aigües de Dosrius, el pont i la carretera, així 
com també edificis que són una fita urbana del nucli antic que, durant molts anys, fins a 
finals del segle XX, van conformar la fesomia del poble: la Torre de les Aigües, la Mina 
o el campanar de l’església, elements patrimonials que van canviar l’skyline de Dosrius.
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