
   

                  Dosrius, 8 de març del 2007 
 
A l’atenció del Sr. Alcalde de Dosrius, Josep Jo. 
 
Des de la Plataforma d’acció ambiental de Canyamars, El Far i 
Dosrius, EL ROURE, recentment constituïda al nostre municipi, 
volem exposar la proposta de crear un carril bici annex a la 
carretera aprofitant la seva remodelació i ahora po tenciar la 
mobilitat a peu i en bicicleta a través de diverses propostes més 
matisades que a continuació concretem i que ja en el seu moment 
(juliol del 2005) va exposar la Coordinadora per la Defensa de la 
Serra de Marina, entitat adherida a EL ROURE. 
 
És evident que la circulació a peu o amb bicicleta per la xarxa 
viària és temerària . Anar de Dosrius a Canyamars o a Argentona, 
amb bicicleta o a peu és una opció d’alt risc. Tant els ciclistes com 
els vehicles entren permanentment en conflicte d’usos. Els uns 
temen per la seva integritat, els altres han d’alterar la velocitat i 
realitzar avançaments perillosos. Aquest fet és constatable 
diàriament i suposa una paradoxa sorprenent: els desplaçaments 
més ecològics són els més difícils i perillosos. S’ha construït una 
xarxa viària on els usos  sostenibles s’han reduït a subalterns. És la 
paradoxa provocada per la inèrcia de les polítiques viàries 
obsoletes. 
Els desplaçaments amb bicicleta i a peu en el nostre municipi són 
ara per ara, bàsicament, de finalitat esportiva, de lleure i 
turístico-excursionista. Caldria no menysprear la seva importància 
econòmica en el sector serveis i potenciar-los amb un possible 
increment que segurament s’obtindria amb les remodelacions 
viàries que proposarem més avall. Alhora és important potenciar, 
facilitar i fer possible l´ús quotidià d’aquestes formes de 
desplaçament. No és menyspreable el nombre de persones que a 
vegades veiem a peu o amb bicicleta per la carretera fent-ne un ús 
per desplaçament laboral (pensem especialment en grups de 
treballadors immigrats). El desplaçament quotidià (laboral, per 
anar a comprar...) també cal, doncs, plantejar-lo com a alternatiu i 
complementari si es propicia i és potencia. 
Val la pena també entendre l’ús de la carretera com a via principal 
d’accés a la multitud de pistes, camins i corriols de muntanya 
existents. És en la carretera on considerem que cal invertir i actuar 

 



amb decisió. És imprescindible aprofitar l’actual remodelació  per 
evitar la creació de noves hipoteques a la mobilitat sostenible. Per 
obtenir eficiència cal que els projectes a executar contemplin 
l’existència de carrils-bici en tot el trajecte de la carretera 
principal que haurien de complementar-se des d’Argentona (de 
Mataró a Argentona ja hi ha carril-bici, una mica degradat, però 
recuperable). Ho considerem imprescindible i decisiu en el canvi de 
política de mobilitat.  
No sabríem entrar en detalls tècnics, però els carril-bici als laterals 
de la carretera només tindrien serioses dificultats en determinats 
revolts estrets direcció Canyamars que requeririen imaginatives 
solucions tècniques. Potser també podrien ser circuits parcialment 
segregats de la carretera en determinats trams. No importa la 
concreció final, però considerem que cal un vial asfaltat de petita 
amplada per a bicicletes (i possibles vianants) en el trajecte de la 
carretera. Aquest vial hauria de ser evidentment d’ús obligatori  i 
s’hauria de senyalar la prohibició estricte d’ús de la resta de la 
carretera per les bicicletes –pensem en l’habitual grup de ciclistes 
en paral.lel. 
 
Dosrius podria ser un  municipi pioner  i els beneficiats en seríem 
tots: Reducció de sinistralitat, fluïdesa del trafic, potenciació del 
lleure ambientalment responsable, increment de freqüentació de 
ciclistes i excursionistes, mobilitat més sostenible, imatge positiva 
del municipi i potenciació del coneixement del magnífic patrimoni 
natural i rural. 
Alhora, habilitada la carretera a la circulació de bicicletes i persones 
a peu, es podria complementar l’establiment de senyalitzacions de 
rutes de bicicleta de muntanya, de camins excursionistes o de rutes 
per cavalls i rucs. Sense oblidar la recuperació dels camins de 
servitud, en espacial de Dosrius a Canyamars . Serien millores en 
bona part lligades a la gestió del Parc Natural Corredor-Montnegre i, 
en part, també al manteniment de pistes rurals que ara per ara 
solen gestionar els propis veïns de les finques de muntanya, 
pagesos o propietaris forestals. Tot plegat per tal de potenciar el 
lleure i la mobilitat  sostenible per damunt del predomini actual del 
mal ús per part del motorisme de muntanya i altres variants. 
També estaria molt bé arreglar, recuperar senyalitzar camins per 
a vianants, bicicletes de muntanya o equitació. Sem pre que es 
limitessin altres usos no sostenibles.  Aquestes mesures, però, 
precisen una participació ciutadana (com passa per exemple a 
Argentona amb els Amics de les Fonts) i promouen un lleure 
sostenible i un coneixement de l’entorn que faciliten les passejades i 



excursions tant dins com fora del Parc Natural. Pensem 
especialment en el patrimoni de camins i fondos ara emboscats, 
perduts o que els pagesos han hagut de bloquejar per impedir el 
pas de vehicles que feien malbé les finques i sembrats. La 
senyalització, el tancament amb cadenes i altres mesures podrien 
impedir els usos inadequats i permetre els que són interessants 
culturalment i ambientalment. 
 
 
EL ROURE, Dosrius, març 2007. 
 


