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Població : 5.185 habitants

Superfície : 40,73 km²

Altitud : 147 msnm

1.860 1.932

Dosrius és una població situada a la comarca del maresme

(Barcelonés), dins de la serralada Pre-Litoral, al peu del parc

natural Montnegre-Corredor.

Està situat a la capçalera de la riera d'Argentona (dita allí de

Dosrius), en el límit amb el Vallès Oriental. El municipi està format

per tres nuclis  urbans, dos amb un casc històric definit, Dosrius i

Canyamars i un altre més dispers Can Massuet-El Far.

Si bé el topònim del municipi apareix documentat per primer cop

el 963 com a Duos Rios, diversos descobriments arqueològics ja

han demostrat presència de població durant el paleolític, així com

posteriorment de nuclis ibers. També hi ha constància

arqueològica de la presència romana (sitges i tombes).

EMPLAÇAMENT ACTUAL
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"CAN NET" CARRER DE SANT ANTONI Nº5

-DATA DE CONSTRUCCIÓ: S. XVI-XVII

-DATA DE RECONSTRUCCIÓ: -

-PROPIETAT: PRIVADA

-ÚS ORIGINAL: MASIA

-ÚS ACTUAL: HABITATGE (PPIS) I ESPAI EN DESÚS

(PB)

-ESTAT DE CONSERVACIÓ: BO

C"ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT

ISCLE I SANTA VICTÒRIA" PLAÇA DE L'ESGLÈSIA S/N

-DATA DE CONSTRUCCIÓ: 1.526-1.532

-DATA D'AMPLIACIONS: 1.914, 1.943 I 1.948

-PROPIETAT: BISBAT DE BARCELONA

-ÚS ORIGINAL: ESGLÈSIA PARROQUIAL

-ÚS ACTUAL: ESGLÈSIA PARROQUIAL

-ESTAT DE CONSERVACIÓ: BO

"RECTORIA NOVA" CARRER DE SANT ANTONI Nº2

-DATA DE CONSTRUCCIÓ: 1.943-1.948

-DATA D'AMPLIACIONS: -

-PROPIETAT: BISBAT DE BARCELONA

-ÚS ORIGINAL: HABITATGE

-ÚS ACTUAL: ESPAI EN DESÚS O

D'EMMAGATZAMENT

-ESTAT DE CONSERVACIÓ: BO
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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
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1- Nau Principal  Any 1.532

ANÀLISIS_ La Sagrera Esglèsia de Sant Iscle i Santa Victòria

2- Campanar Any 1.304-1.532-1920

És diu que l'origen de l'església de Dosrius data d'abans del 1.304, on apareix el primer

document esmentant visites pastorals en un petit temple on tenia un sol altar. Es va

ampliar el 1.532 amb l'obra de Thomas Barça, posant la nau principal de llevant a

ponent, junt amb la paret d'aquest, i ampliant-lo en alçada.

Es diu que quan es va aixecar la coberta de l'església

5- Zona Sagristia 1.916 - 1.960/65

Situada a ponent de campanar,  s'hi ubica la sagristia, que es cobreix amb una volta

d'aresta. Aquest cos consta d'una planta pis aixecada entre el 60 i el 65 on antigament

comunicava amb l'antiga rectoria amb un pont, on actualment està en un mal estat i

totalment obsolet.

3- Baptisteri  Any 1.932

Situat a llevant del campanar, de planta quadrangular i amb una aresta exterior

arrodonida, amb coberta de teula àrab a dues vessants, acabada amb una

imprimació  de maó.  En cada façana s'obre un rosetó.

" En nom de Déu sia y de la humil Verge Maria, Mare sua.

Sobre la fabricació de la sglésia de nou fahedora en la parròquia de sant Iscle e

sancta Victòria de Dos rius, del bisbat de Barchinona,...

...Primo, lo dit  mestre Thomàs Barça, convé y en bona fe promet als dits honrats

promens, que dins spay de set anys prop sdevenidors, farà e fabricarà una sglésia de

nou en lo loch ahont la slésia vella es edifficada, faent  lo cap de dita sglésia 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."

Fragment del contracte d'obres de l'església de Dosrius

Pere Saragossa, anys 1525-1526

1

 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.

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, actualment embeguts en

la rectoria nova.

2

Materialitat

4- Capella del Santíssim  Any 1.914-1.916
Situada a façana del migdia, als peus de la nau, de planta rectangular i absis

semicircular. En façana de llevant hi ha dos rosetons que donen a l'actual plaça de

l'església.

Antigament la coberta de l'església eren els negatius de les voltes, però posteriorment

es va sobrealçar per damunt de les voltes, i actualment hi ha un espai de sotacoberta

(golfes) de dificil accés.

La coberta va ser refeta novament l'any 1987 amb unes encavallades metàl·liques.

per posar els les politges per aixecar els canelobres,

el campanar va quedar petit, aleshores es va

decidir ampliar amb les mateixes obertures que el

campanar precedent, i amb una alçada

considerable. S'emprea un material diferent a la

pedra granitica tallada utilitzada en anterioritat al

campanar, doncs es fàcil percebre els canvis de

material en el campanar, i en la totalitat del conjunt

d'elements de l'esgésia
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"RECTORIA VELLA" CARRER DE SANT ANTONI Nº5

-DATA DE CONSTRUCCIÓ: S. XVII

-DATA D'AMPLIACIONS: S. XX

-PROPIETAT: BISBAT DE BARCELONA

-ÚS ORIGINAL: HABITATGE

-ÚS ACTUAL: HABITATGE I ACTIVITATS RELIGIOSES

-ESTAT DE CONSERVACIÓ: BO

"AJUNTAMENT VELL" PLAÇA DE L'ESGLÈSIA S/N

-DATA DE CONSTRUCCIÓ: 1.691

-DATA DE RECONSTRUCCIÓ: 1.989-1.992

-PROPIETAT: PÚBLICA/EQUIPAMENTS

-ÚS ORIGINAL: AJUNTAMENT

-ÚS ACTUAL: PIJ, LOCAL D'ENTITATS (PB) I ARXIU

MUNICIPAL HISTÒRIC (PPIS)

-ESTAT DE CONSERVACIÓ: MOLT BO

DE
"BIBLIOTECA" PLAÇA DE L'ESGLÈSIA Nº5

-DATA DE CONSTRUCCIÓ: 1.870-1.880

-DATA DE RECONSTRUCCIÓ: 1.981

-PROPIETAT: BISBAT DE BARCELONA

-ÚS ORIGINAL: ESCOLA, BARBERIA, BIBLIOTECA,

SALA DE BALL, PIJ, CORREUS.

-ÚS ACTUAL: ESPAI EN DESÚS

-ESTAT DE CONSERVACIÓ: REGULAR
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