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La primera descripció àmplia de caràcter geogràfic sobre el poble de Dosrius que 
coneixem és el “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar”, obra publicada entre 1846 i 1850 i coordinada per 
Pascual Madoz. Segons l’article dedicat a la població, Dosrius distava set hores 
de Barcelona i una hora i mitja de Mataró, la capital de la comarca. Els dosriuencs 
podien traslladar-se a Mataró a través de la “carretera” de marina passant per 
Argentona (a la qual es trigava a arribar 3 quarts d’hora) fins a arribar a Mataró. 
També podien viatjar cap a l’est o a l’oest utilitzant el camins locals o de ferradura 
que permetien transportar animals però no carros. Si volien viatjar cap a l’est 
havien d’agafar el camí que passant per Alfar, l’Ermita del Corredor, Collsacreu, 
Arenys de Munt, Arenys de Mar i altres pobles de la costa, arribava a Pineda de 
Mar. El trajecte es podia fer en unes set hores i tres quarts. Si el que volien fer 
era viatjar a Barcelona evitant la costa i anant per l’interior, el camí els portaria 
per Òrrius, Casa Boquet (Vilassar de Dalt), la Conreria dels Cartoixans (Tiana), 
Sant Jeroni de la Murtra (Badalona), Santa Coloma de Gramanet, Sant Martí, el 
Clot, per arribar, després de 10 llargues hores de viatge, a Barcelona. En el 
moment que s’estava publicant el Diccionario, es va iniciar la carretera que uniria 
Dosrius amb el Vallès Oriental. Les obres, iniciades a l’any 1848 i acabades al 
1854, comunicarien per carretera Llinars del Vallès amb Dosrius, però caldria 
esperar a l’any 1884 per veure acabada la carretera fins a Mataró. 

Per tant, passat l’equador del segle XIX, Dosrius i els habitants del seu terme 
municipal estaven connectats tant amb la costa del Maresme com amb el Vallès 
Oriental. Tot i que el trajecte fins a Llinars des de Dosrius és més curt i la 
carretera era d’una categoria superior a la que menava a la capital del Maresme, 
els intercanvis comercials es deurien fer preferentment amb Mataró. Les raons 
són geogràfiques i econòmiques.  

El camí fins a la capital del Maresme per la carretera devia ser més fàcil per a 
les tartanes i carros de l’època, amb el pendent suau que marca la riera 
d’Argentona. 

Per una altra banda, Mataró era a l’època un centre econòmic de primer ordre i 
les diverses poblacions de la costa disposaven de port, el que possibilitava que 
les mercaderies es poguessin transportar amb el mitjà més eficient de l’època: el 
marítim. La primera línia fèrria espanyola a la península s’inauguraria al 1848, 
dedicada especialment al transport de passatgers, però el transport de 
mercaderies, i més encara les produïdes a la comarca, tenien una excel·lent via 
de sortida a través de ports com els de Mataró, Arenys de Mar o Malgrat de Mar. 

Sabem que a l’any 1867, van sortir de Mataró cap altres ports de la Mediterrània, 
1.894 quintars mètrics de fustes de construcció, 1.318 de terrissa, 752 de grans, 
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llavors i ordi, 278 de llegums i tramussos, 62 de farina de blat i 40 de pells 
adobades i soles. 

Moltes d’aquestes mercaderies eren destinades a Tortosa (15 vaixells carregats 
amb 256 tones de pes), en menors quantitats a ports catalans com Vilanova i la 
Geltrú o Roses i també a ports de l’est peninsular com Cartagena o València. 

 

Detall del “Mapa de Cataluña dividido en provincias” de Ramon Yndár (1859) 

El mateix Diccionario de Pascual Madoz, a més d’alguns detalls geogràfics i de 
caràcter anecdòtic, ens parla d’algunes activitats  econòmiques al municipi. 
Referint-se a les rieres de Dosrius comenta que “á 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 pinos y encinas, y sus faldas de álamos y 
olmos, asi hay madera para carpinteria y construccion de buques, proveyéndose 
aquí en parte los astilleros de Vilasar y del Masnou, y antiguamente el de Mataró 
[...] PRODUCCION: trigo, garbanzos, legumbres con abundancia y de 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. INDUSTRIA: una fábrica 
de hilado de algodon con 25 telares, y un molino harinero en decadencia, á causa 
de la mucha harina que desembarca en Mataró. COMERCIO: esportacion de 
vino, legumbres, maderas de construccion y leña é importacion de los artículos 
que faltan”. Sobre El Far, el Diccionari ens informa que “hay una fáb. de vidrio, 
en la que se hallan ocupados continuamente unos 20 hombres, el que se estrae 
elaborado para Barcelona, Gerona, Vich y otros puntos del Principado, y algunas 
veces se estrae para América.[...] El TERRENO en lo general es escabroso, 
cubierto de espesos bosques de pinos, encinas y robles que dan madera útil 
para la construcción de edificios y carpintería”. Finalment, sobre Canyamars 
destaca el fet que “IND. Y COMERCIO: esta reducidos á la conducción y venta 
de leña á los puertos, principalmente Mataró; esportacion de gallinas, hongos y 
piñones tostados; antiguamente se hacia mucho tráfico de hielo, á cuyo efecto 
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había tres pozos para encerrarlo a tiempo; de él se proveia Barcelona, a aun se 
esportaba para Oran; en el dia ha decaído tanto su consumo, que solo un pozo 
que hay es suficiente para la corta estraccion que se hace". 

 

Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, VOL. XI (1848) 

Queda clar, amb les descripcions anteriors que, a banda de la fàbrica de filats de 
Dosrius i la important fàbrica de vidre d’El Far, la principal activitat econòmica del 
territori es basava en la producció de fusta i en el conreu de vinya, llegums i 
cereals. Una part de la fusta produïda es consumiria en les fàbriques locals, com 
la de vidre, però l’excedent es traslladaria a Mataró i una part s’exportaria. Pel 
que respecta a la producció agrícola, és probable que una part dels cereals i dels 
llegums que exportava Mataró arribessin de terres dosriuenques. 

La primera dada sobre la riquesa produïda a Dosrius la trobem al “Diccionario 
Geográfico-Estadístico de España y Portugal” que per a l’any 1826 xifra la 
contribució de Dosrius en 9.056 rals i 4 maravedís. 

Dos decennis després, l’obra de Madoz també ens aporta altres informacions de 
gran interès com són la població, la producció global i la contribució de cada 
municipi. Les dades provenen de la Matrícula Cadastral de 1842 i tot i que l’autor 
ja ens adverteix de la falta d’uniformitat de la informació, és útil si més no per 
comparar el nivell econòmic de Dosrius amb el nivell dels municipis de la 
comarca. 
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Dosrius tenia aleshores 70 cases, 150 veïns de cadastre, 983 habitants, un 
capital productiu de 3.304.000 rals de billó i una massa imposable de 82.600 rals 
de billó. Recordarem que els rals de billó van succeir als rals tradicionals de 
Ferran VII, a raó de dos rals i mig de billó per cada ral tradicional. Els nous rals 
de billó d’Isabel II es relacionarien amb la pesseta a raó de 25 cèntims de pesseta 
per cada ral. 

Fent una anàlisi comparativa entre Dosrius i els pobles limítrofes podem 
contextualitzar les dades econòmiques de la població. 

Població, riquesa i fiscalitat a diverses localitats del Maresme (1842) 

       

 Cases Veïns Població 
Capital 

productiu (rals) 
Capital 

imposable (rals) 
Capital per persona 

(rals) 

Argentona 175 327 1.630 10.240.399 256.100 6.282 

Cabrera 139 168 957 7.386.616 184.554 7.719 

Cabrils 140 54 270 3.976.400 99.410 14.727 

Dosrius 70 150 983 3.304.000 82.600 3.361 

Mataró   2.602 13.010 49.748.800 1.243.720 3.824 

Com podem observar a la taula, Dosrius tenia el capital per persona més baix de 
totes les poblacions seleccionades i aproximadament la meitat que Cabrera, amb 
una població molt similar. 

 

Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, VOL. XI (1848) 

 



Dosrius a mitjans del segle XIX: vies de comunicació, població i economia 

 

5 
 

Els 1.099 habitants de Dosrius el 1860 vivien en el segon terme municipal amb 
més superfície de la comarca. La primera, Tordera, tenia 8.381 hectàrees i 3.378 
habitants, mentre que Dosrius tenia 3.953 hectàrees, és a dir, uns 40 quilòmetres 
quadrats. Això feia que la densitat a la població del nord del Maresme tingués 
40,18 habitants per quilòmetre quadrat, mentre que Dosrius es quedava en una 
baixa densitat de 26,98 habitants. 

Poca densitat de població i probablement molt dispersa.  

Al “Nomenclàtor de Los Pueblos de España” publicat al 1858, Dosrius apareix 
amb una població total de 1.152 habitants (xifra que correspon al cens de 1857) 
repartida en un total de 9 barris o sectors: 

Alfar: Parròquia al nord-oest del municipi, 79 habitants 

Canyamars: Parròquia al centre del municipi, 150 habitants 

Carreras: Caseriu a l’oest de la Parròquia del Far, 86 habitants 

Dosrius: Nucli urbà a l’oest del municipi, 292 habitants 

Estaper: Caseriu al centre del municipi, a l’oest de la Parròquia de Canyamars, 
96 habitants 

Mañans: Caseriu al sud-oest del municipi: 146 habitants 

Pisbot: Caseriu que transcrit incorrectament es refereix probablement al Veïnat 
de Can Ribot, 21 habitants 

Rimbles: Caseriu al sud del municipi, 141 habitants 

Rupit: Caseriu a l’est del municipi, 141 habitants 

 

Nomenclátor de los pueblos de España (1858) 

Vistes les dades, podríem considerar que 521 habitants (el 45% de la població) 
vivia en o molt a prop d’un nucli urbà (Alfar, Canyamars i Dosrius), mentre que la 
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resta, 631 habitants (el 55% de la població) vivia en cases disseminades pels 4 
punts cardinals del municipi.  

Al mateix 1860 es comptabilitzen 132 cases disseminades, per 362 de Tordera i 
les 157 de Sant Andreu de Llavaneres, que tenia una població (1.366 habitants) 
semblant a la de Dosrius però en només 1.188 hectàrees. Sense tenir en compte 
la reducció de la població entre 1857 i 1860, en aquest darrer any, hi viurien unes 
5 persones a cada mas o casa. Aquesta dada cal matisar-la perquè a 
l’amillarament de 1851 s’informa que hi ha 31 cases deshabitades. Això faria 
incrementar proporcionalment el nombre de persones vivint sota el mateix sostre. 

Ens trobem doncs amb una pauta d’assentament al territori que probablement 
es basava en poques cases al nucli urbà i molts masos o cases (aproximadament 
un 55%) amb extensions considerables de terreny dedicades als cereals, la 
vinya, els llegums, amb l’acompanyament de parcel·les de bosc que produïen 
fusta i altres derivats con les pinyes, el carbó o el suro. 

Amb una extensió tan gran com la de Dosrius, hi hauria espai tant per a 
superfícies conreades (les més properes als relleus suaus de les terres properes 
a les rieres) com per a superfícies amb relleus muntanyencs on l’agricultura es 
fa més difícil i l’economia s’orientaria cap a l’explotació forestal. La població 
seguiria l’esquema econòmic d’altres nuclis del massís del Corredor com 
Vallgorguina o Llinars del Vallès. 

La massa forestal existent al Dosrius de 1851 es podia estructurar en 3 grans 
apartats: arbres de ribera, bosc de fusta i bosc de gavella. 

Els arbres de ribera eren l’àlber (Populus alba), el pollancre negre (Populus nigra) 
i l’om (Ulmus minor). El primer era sens dubte el predominant. Eren tots ells 
arbres que podríem trobar al fons de les rieres i a les zones ombrívoles. La fusta 
de l’àlber i el pollancre estava destinada a la fabricació de bigues per a la 
construcció així com a material per a la coberta i els laterals de les embarcacions. 
Els oms es destinaven als eixos i rodes dels carros. 

 

Populus alba 

 

Populus nigra 

 

Ulmus minor 

El segon grup és el dels arbres de fusta. Les espècies que devien predominar 
abans de la intervenció de l’home eren les alzines i els pins. Atès que la fusta 
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dels pins és més preuada que la de les alzines, la intervenció de l’home faria que 
els primers fossin els predominants al Massís del Corredor. Entre els arbres 
d’aquesta categoria estaria absent l’alzina surera, predominant al Massís del 
Montnegre. 

La tercera categoria eren els boscos de gavella o de “fagina” (terme castellà de 
l’època que es referia a la feina de fer garbes amb les branques dels arbres) i 
que no eren res més que els boscos que servien fonamentalment per aconseguir 
llenya. Amb aquesta matèria primera, provinent de matolls, bruc, carrasca i 
especialment dels matolls dels roures i les alzines una vegada talats, es feia 
carbó vegetal o es recollia en forma de garbes per a ser venudes als mercats. 
No sabem quina importància podia tenir el carbó vegetal en l’activitat d’aquesta 
zona del Maresme però probablement la seva producció aniria minvant a mida 
que s’introduïa el carbó mineral. 

La distribució a Dosrius al 1851 era la següent: 13 hectàrees d’arbres de ribera 
(0,54%), 780 hectàrees de bosc de fusta (32,62%), 1.598 hectàrees de bosc de 
“fagina” (66,84%). El total de superfície forestal era de 2.391 hectàrees, el que 
representava un 60,49% de la superfície total del municipi. Queda clara la 
predominança del bosc de “fagina” i de què l’activitat econòmica del municipi en 
el sector forestal era probablement de poc valor afegit. Cal tenir present que el 
cost de producció i de transport de la llenya sumats suposaven el 80% del seu 
valor al mercat. Marginalment a la fusta, la llenya i el carbó vegetal, altres 
productes com la cendra (per fer sabó), l’escorça dels pins i de les alzines (que 
s’utilitzava a les adoberies) i les pinyes com a combustible domèstic, 
representarien ingressos a afegir dintre de la producció forestal. 

Queda per estudiar la importància que tindria la indústria del vidre a Dosrius. 
Aquesta classe d’activitat implicava que el lloc de producció estigués molt a prop 
de matèries primeres com la sorra, productes de pedrera, llenya i carbó vegetal 
(molt abundants a la zona) i tot i que a Mataró hi havia una indústria del vidre 
molt important, no és pot descartar que hi hagués una activitat de producció riera 
amunt. 
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