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Reflexions i propostes entorn a una mobilitat sostenible 
al municipi de Dosrius.

Introducció

Amb les aportacions del present document volem contribuir  a  
avançar  cap a la  consol idac ió d ’una nova pol í t ica local  i  
comarcal en l’àmbit de mobilitat. Considerem que els passos 
realitzats i els projectes de remodelació  viaris en discussió 
presenten mancances d’enfocament que, si es deixen de banda 
algunes consideracions ambientals, podrien suposar, més a la llarga 
o la curta, l’increment de les actuals problemàtiques i el reforçament 
o la continuïtat de determinades dinàmiques que generen hàbits i 
act i tuds que ent ren en conf l ic te  amb qualsevol  noc ió de 
sostenibilitat.

És evident que el parc automobilístic ha continuat augmentant en els 
dar rers  anys,  i  que l ’ús  i  e l  consum de carburants  c re ix  
exponencialment. El fort impacte de les infrastructures viàries sobre 
el territori ha augmentat paral·lelament a tot el país trinxant espais 
naturals i agrícoles, separant ecosistemes, incrementant una 
mobilitat insostenible i consolidant un desequilibri territorial. 

Sembla urgent donar respostes locals a problemes globals tan greus 
com la crisi del petroli i la uti l i tzació de recursos fòssils que 
provoquen tant l ’anomenat canvi climàtic com moltes altres 
indesitjables repercussions ambientals i socials. I és en la mobilitat 
motoritzada local que trobem una de les causes fonamentals del 
conflicte energètic i ambiental actual.  

En el cas de Dosrius la mobilitat obligada és molt forta, els 
deplaçaments són diaris i continuats, perquè l’estructura del 
poblament del municipi genera una percentatge molt alt de les 
activitats diàries fora del municipi.

La contribució municipal, local i ciutadana per canviar aquestes 
tendències que poden portar a un col· lapse global, pot ser 
fonamental i és per això que, creiem, ens toca a tots plegats afrontar 
amb consciència i responsabilitat els nous reptes que permetin un 
món habitable i més just. 
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Les actuacions locals que exposem a continuació tenen el sentit 
d’unes propostes obertes realitzades des del punt de vista de 
ciutadans conscients i en cap manera d’experts o tècnics en la 
temàtica; malgrat això ens satisfaria que fossin considerades i 
estudiades i  que s’entenguessin com un conjunt coherent 
d’actuacions que, sumades, poden donar resposta a bona part dels 
problemes platejats. 

Corregir les tendències d’un urbanisme que no afavoreix la 
mobilitat sostenible.

No podem obviar la qüestió urbanística –en gran part heretada- que, 
de fet, demanaria unes reflexions profundes que no són l’objectiu 
d’aquest document. Cal modif icar amb més ambició l ’actual 
model de creixement. Ara per ara no s’ha prioritzat prou el 
creixement urbà interior i concentrat  dins els dos nuclis tradicionals 
(Canyamars i Dosrius) en els espais periurbans de menor impacte 
agrícola i paisatgístic i, en canvi, s’ha donat continuïtat al creixement 
dispers 1, a la tipologia d’habitatge unifamiliar d’alta ocupació de sòl i 
de preu molt alt i a la consolidació de l’ocupació residencial (a 
Canyamars especialment) amb totes les conseqüències que tot 
plegat té a nivell d’identitat, arrelament, desplaçaments i mobilitat 
obligada.
Alhora, i de manera progressiva, cal estimular i fomentar el màxim 
nombre d’activitats dins el municipi per evitar desplaçaments 
innecessaris per als residents: estimular la vida cultural i associativa, 
potenciant activitats de lleure i culturals  que permetin fer més vida 
al poble, afavorir tramitacions per via telemàtica tant municipals com 
privades evitant desplaçaments burocràtics a Mataró o a d’altres 
municipis, estudiar mesures per lligar més la residència i el lloc de 
treball sobretot tenint en compte el notable nombre de persones que 
treballen als polígons de Dosrius i que no viuen dins el municipi. I 
altres mesures en aquesta línia on el paper fonamental és de la 
pròpia ciutadania.

                                               
1 Que no ha considerat, per exemple, la possibil i tat de frenar la construcció en les 
urbanitzacions a partir, per exemple, de la requalificació a la baixa en aquells espais on els 
propietaris no han presentat projectes i que, per tant no tenen drets adquirits
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La xarxa viària principal2.

La mobilitat dins l’àmbit del municipi de Dosrius presenta unes 
problemàtiques pròpies que se sumen a les generals de la comarca i 
del país dins les actuals tendències globals insostenibles3. 

La perillositat i sinistralitat de la carretera d’Argentona -i de 
l’autopista- fins a Dosrius i a Canyamars, és sens dubte una de les 
qüestions prioritàries tant per a l’Ajuntament i les Institucions com 
per als veïns. La percepció del problema per part del la població és 
notable. Cal sumar-hi la sinistralitat que pateix tota la urbanització de 
Can Massuet-el Far, dins uns altres paràmetres. 
És evident que no és a l’abast de les institucions municipals realitzar 
campanyes de prevenció com les que solen realitzar altres 
institucions. Malauradament, som dins una dinàmica d’abast general 
on als mitjans de comunicació es compaginen els missatges 
institucionals de prudència amb la promoció de la velocitat a través 
de mitificació dels esports del motor i la publicitat automobilística.  
Tot i així, hi ha marges d’actuació dins l’àmbit local i comarcal. Per 
exemple, s’han realitzat petites actuacions força reeixides, al 
nostre entendre, ampliant alguns revolts, allunyant o suprimint 
tanques, creant terraplens de terra que substitueixen tanques o 
ampliant el pont de Dosrius en el seu dia. Tot dins el marc d’una 
futura remodelació general. El resultat general és que el darrer 
any els sinistres més greus s’han reduït i això és un fet cal valorar 
positivament. Per altra banda el control de la policia i la presa de 
consciència dels conductors del municipi –malauradament davant 
l’evidència de les  tragèdies familiars viscudes- segurament també 
han estat factors determinants. 

També cal constatar que la xarxa es troba lluny del col·lapse, 
rarament es formen cues considerables –només puntualment a 
l’arribada a la rotonda de l’autopista, moltes vegades lligades a 
circulació de camions o a l’efecte de reducció de velocitat que 
ocasiona la presència dels Mossos d’Esquadra. La circulació és 
fluïda, per a alguns potser “lenta” si no es tenen en compte els límits 
                                               
2 En el moment d’acabar el redactat d’aquest document llegim a El Full de l’Ajuntament 
l’estat avançat en què es troba el projecte de reforma de la B-510. No hem pogut 
seguir el tema amb prou intensitat i  potser fem tard perquè es valori la incorporació de 
les propostes dins aquesta reforma. Pensem que no s’ha estimulat prou, en aquest cas, 
la participació ciutadana, per exemple amb una acte públic com els que –amb molt 
d’encert- s’han realitzat per altres temes. 
3 A Codesema hem editat dos documents sobre la nostra visió comarcal i global de la 
problemàtica que es poden consultar.
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de velocitat oficials establerts als senyals. És, per tant, important –al 
nostre entendre- remodelar la carretera amb la prioritat de la 
seguretat sense sobredimensionar-la ja que als impactes ambientals 
sobre el medi natural i el paisatge s’hi podrien sumar altres lligats a 
augments de la velocitat.

La circulació de camions de gran tonatge genera problemes de 
tots coneguts que caldria afrontar amb mesures com l’ampliació de 
determinats punts estrets –de fet, contemplats segurament amb la 
remodelació definitiva de la carretera-, el control més estricte de la 
velocitat , especialment dels camions provinents de les pedreres i 
graderes que sovint circulen a velocitats excessives. Referent a 
aquests vehicles caldria controlar i sancionar, si cal, les càrregues 
mal contingudes ja que sovint han suposat l’abocament al llarg de la 
via pública de sorres i graves que incrementen els perills de 
circulació i de relliscades, especialment quan plou, i malmeten el 
ferm. Creiem que la responsabilitat és dels qui estan realitzant una 
explotació privada lucrativa.

Pel que fa a l’actual ronda de Dosrius ens sembla constatar que 
alguns vehicles no la utilitzen per evitar les línies dissuasòries de 
ferm elevat i per passar amb menys temps. Potser caldria, doncs, 
situar-ne alguna dins el  casc urbà. També caldr ia estudiar 
l’eixamplament de voreres del carrer principal i la progressiva 
“peatonització” del centre de Dosrius. La possible futura extensió de 
la ronda a l’altra banda del torrent –fregant l’actual aparcament 
públic- segurament faria augmentar l’ús de la ronda. Entenem, però, 
que caldria mantenir l’actual aparcament públic –un aparcament 
perifèric a prop de la parada de l’autobús que considerem un bon 
exemple –modèlic- d’urbanisme ben entès, ben diferent al d’altres 
municipis que continuen insistint en els aparcaments dins els casc 
urbà més cèntric. També caldria, doncs, estudiar un aparcament 
similiar a Canyamars, cada dia més necessari sobretot per als 
visitants esporàdics i en dies festius.

Serveis d’autobús públic.

L’autobús – i el ferrocarril en altres àmbits- és la columna vertebral 
de la mobil i tat sostenible. La freqüència de l ’autobús s’ha 
incrementat, la seva capacitat també. Però el temps de la durada 
del viatge continua sent un dèficit important. Entenem que l’autobús 
que va de Canyamars a Mataró no hauria de travessar el nucli 
d’Argentona –amb una parada a la rotonda de l ’entrada, per 
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exemple, qui vulgués baixar o pujar a Argentona estaria prou servit.4

Tampoc s’entén la complexitat del recorregut per Mataró –la volta de 
l’estació a la Plaça de les Tereses és llarguísssima i la desfilada pel 
centre de Mataró i Cerdanyola interminable. Per altra banda el tema 
de la freqüència no podem donar-lo per satisfactori. Caldria que 
s’adeqüessin els horaris de l’autobús –incrementant-los- als horaris 
laborals, d’estudis o de lleure. Moltes persones acaben la jornada 
laboral molt tard en llocs allunyats de l’àrea metropolitana i es troben 
que a les 9 del vespre, per exemple, no tenen serveis.
Potser a través d’una enquesta independent dels interessos de 
l’empresa podríem constatar les prioritats dels usuaris actuals i dels 
potencials usuaris que no l’usen per manca d’hàbit, d’adequació 
horària, pels preus o per la durada. 
Fins i tot el desconeixement que comporta la manca de llistats 
d’horari penjats a la majoria de parades pot ser que impedeixi un ús 
per part d’usuaris esporàdics.
Tampoc no seria impossible estudiar i plantejar a més llarg termini 
altres possibles recorreguts dins el municipi que suposessin 
combinacions més eficients com –potser- valorar la possibilitat d’un 
microbús intern dins Can Massuet que recollís viatgers cap l’autobús 
del trajecte principal evitant el desplaçament d’aquest cap a aquesta 
zona. O treure més profit de l’autobús escolar aprofitant els trajectes 
en què va buit.

Els autobusos escolars són un altre factor important que ha tingut 
continuïtat. Tant per anar a l’Institut d’Argentona com per  anar al 
CEIP el  Pi .  Alhora,  i  amb una vis ió de futur adequada, el  
Departament d’Educació ha prioritzat la construcció d’un Institut a 
Dosrius –e l  f e t  n o  v a  a g r a d a r  massa, primer, al Consistori 
d’Argentona que volia prioritzar un seu nou Institut. Aquest fet 
suposarà una millora radical de la mobilitat –almenys per als 
alumnes d’ESO, no per als de Batxillerat- evitant tant els perills de 
desplaçament –alguns alumnes no agafen l’autobús- com les  
despeses energètiques innecessàries. I suposarà un estalvi 
econòmic en la despesa de l’autobús. També reforçarà la vida de 
Dosrius,  mitigant el factor dormitori, augmentant el temps lliure dels 
adolescents i  possibilitant un augment de serveis de lleure al sector 
juvenil i adolescent.
Aquest fet ens hauria de fer reflexionar sobre la necessitat urgent de 
fer el mateix dins el nostre municipi. Reforçar els nuclis tradicionals, 
“fent poble” i reduir la mobilitat innecessària passa, sens dubte, per 
                                               
4 Argentona actualment s’uneix a Mataró, a més de l’autobús de Canyamars, amb el de Mataró-El Cros-
Argentona, Mataró-Argentona, Mataró-Òrrius, Mataró-Granollers.
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obrir una nova escola a Canyamars, una escola d’una línia o 
cíclica, adequada als més d’un miler d’habitants del poble 5.  
Entenem que no seria adequat fer una escola en una urbanització –
malgrat que Can Massuet té més habitants-; és prioritari consolidar 
els nuclis tradicionals i incrementar el seu paper vertebrador dins les 
arrels del municipi. De manera complementària, una ubicació òptima 
de les futures escoles bressol, i en el sentit que hem assenyalat, 
també cont r ibu i r ia  a  redu i r  d ’a lguna manera la  mobi l i ta t  
innecessària. 

A peu, amb bicicleta: d’usos subalterns a usos complementaris.

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 peril losos. 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 polít iques 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. Caldr ia 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 treballdors immigrants). 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 la futura remodelació per 
                                               
5 A tall d’exemple, no seria possible estudiar la possible adquisició i adequació  de la fàbrica “la Tortuga” 
–ara força infrautilitzada- com a “CEIP La Tortuga” , com s’ha fet a Premià, per exemple, amb la fàbrica 
la Lió?
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evitar la creació de noves hipoteques a la mobilitat sostenible. Per 
obtenir eficiència cal que els projectes a executar contemplin 
l’existència de carri ls-b ic i  en to t  e l  t ra jecte de la  carretera 
principal i hauria de complementar-se des d’Argentona (de Mataró 
a  A rgen tona  ja  h i  ha  ca r r i l -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 que requeririen imaginatives solucions tècniques. 
Potser també podrien ser circuits parcilament 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. Serien millores en bona part lligades a la gestió 
del Parc Natural Corredor-Montnegre i ,  e n  p a r t ,  t a m b é  a l  
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. Sempre 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 
excurs ions tant  d ins com fora de l  Parc  Natura l .  Pensem 
especialment en el patrimoni de camins i fondos ara emboscats, 
perduts o que els pagesos han hagut de bloquejar per impedir el pas 
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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.

Motorisme i automobilisme de muntanya: un problema per la 
majoria que silenciem tots.

Tenim la impressió que l’actual problemàtica de l’ús i abús de les 
pistes, camins, corr io ls,  r ieres i  f ins i  tot  de sòl  agrícola i  
forestal per part del motorisme de muntanya és una qüestió greu 
damunt la qual s’ha establert una mena de tabú o de silenci 
permissiu incomprensible. 
La realitat és que la circulació abusiva amb motos de trial, quads i 
altres varietats ( potser també alguns cotxes 4x4) als nostres espais 
naturals assoleix una gravetat considerable. Per una banda es salta 
la llei de manera flagrant: es circula, sovint, fora de pista dins els 
boscos i camps; per camins d’amplades inferiors a les normatives; a 
velocitats molt altes; en grups majors dels autoritzats; amb soroll 
que supera qualsevol normativa. A vegades sense matrícules i 
acompanyant motos conduïdes per menors. 
Els perjudicis ambientals són greus: erosió als camins, corriols, 
rieres i boscos; malmesa de sembrats; alteració de l’activitats 
reproductora i nidificadora de les aus a causa del soroll; perjudici i 
perill per a les persones que passegen, als boletaires, caçadors i 
excursionistes; impediment de l’activitat eqüestre. Es trenca el 
benestar dels qui volen gaudir d’un ús responsable del bosc i fins i 
tot dels propis motoristes responsables. 
Ara per ara, el problema s’agreuja. L’actuació dels guardes i cossos 
policials no sembla prou contundent. No es realitzen mesures de so 
ni sembla que s’intervingui amb contundència en les actuacions 
il.legals. És evident, però, que cal trobar maneres de fer compatibles 
–si ho són- els usos responsables del lleure als espais naturals i 
l’activitat motoritzada i que potser caldria reflexionar i arribar a 
alguna mena de pacte entre els qui potencien aquestes mena 
d’activitats (establiments de mecànica, escuderies, aficionats 
locals...) i l’administració i la resta de ciutadans  per establir 
limitacions, compromisos i, sobretot, respecte al medi natural i a la 
majoria de ciutadans. 

Es tracta, d’alguna manera de definir una política d'utilització dels 
espais naturals i periurbans per part de vehicles amb especial risc 
(motos, quads, 4x4) amb una senyalització clara dels recorreguts 
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permesos, informant tots els ciutadans i creant alternatives com 
podrien ser uns  circuits de pràctiques per cada especialitat ( potser 
en alguna pedrera obsoleta, en algun espai degradat) que s’hauria 
d’autofinançar pels propis usuaris. 

No podem deixar de referir-nos a la circulació per rieres i torrents
que a vegades s’observa –tant per part de cotxes com de motos-
com un fet que vulnera la legalitat sobre protecció de conques 
fluvials. Sovint els cotxes circulen o aparquen dins la llera de  rieres 
com passa a vegades a la r iera de Dosr ius davant l ’ant ic  
escorxador. Potser cal senyalitzar la prohibició. Només entenem que 
es pugui permetre el seu ús per part de pagesos, propietaris 
forestals o serveis molt determinats.

Motocicletes i sorolls al casc urbà.

U n a  q ü e s t i ó  p r o p e r a  a  l ’ a n t e r i o r ,  é s  l a  prol i feració de 
contaminació acústica i el perill de les velocitats en el casc urbà
per part de minories de ciutadans usuaris de motocicletes, motos de 
muntanya, quads i, sovint, de cotxes més o menys esportius ( que a 
més fan anar la seva música d’una manera molt estrident). Ens 
limitem a testimoniar el problema –causat també per una minoria i 
patit per una majoria silenciosa i submisa. Les solucions són difícils 
ja que ens trobem dins grans tendències generals. Però ens atrevim 
a assenyalar novament la necessitat de realitzar controls puntuals 
del soroll i conscienciar els conductors i els centres mecànics. 

Espais per al vianant.

Comparant amb d’altres municipis de la comarca és evident que els 
nostres nuclis habitats no tenen col·lapses viaris freqüents ni 
problemàtiques diàries d’aparcament. Malgrat això –especialment a 
Dosrius- queda per resoldre la seguretat i sobretot la comoditat de la 
circulació dels vianants –especialment al carrer principal. Hem 
assenyalat  més amunt com l’estructura de la Ronda encara no 
actua suficientment com a dissuasió per evitar la circulació 
innecessària de vehicles pel cas urbà. Estudiar la peatonització de la 
zona com illa de vianants permetent la circulació només als veïns i 
serveis com es realitza a molts municipis presenta inconvenients per 
als comerços perquè hi ha uns hàbits de comoditat adquirits durant 
anys consistents a fer compres amb el vehicle molt a prop.  Malgrat 
això caldria estudiar a fons les possibilitats ja que els aparcaments 
perifèrics són del tot suficients.
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Per altra banda, les voreres actuals en molts llocs són tan estretes 
que no són utilitzables amb comoditat i tenen greus barreres 
arquitectòniques que impossibiliten el pas de cotxets de nens i de 
carros de persones amb disminució. A la Ronda  de Dosrius a les 
estretes voreres s’hi han col.locat fanals i senyals de tràfic que les 
converteixen en un espai pràcticament inútil per al vianant. Caldria, 
per tant, exigir als promotors i al propi Ajuntament que es fessin una 
acabats adequats on el paper del vianant en la via pública fos el 
prioritari.

Educació vials i campanyes educatives.

Molts són els ajuntaments que fan sessions d’educació vial a càrrec 
de ls  p rop is  guàrd ies  u rbans  o  per  par t  d ’a l t res  mon i tors 
especialitzats. Poques vegades, però, s’inclouen en els continguts 
els vessants de sostenibilitat. Caldria incloure dins els Projectes 
Curriculars de les escoles i instituts els continguts d’educació vial i 
de mobilitat sostenible. No només parlar de responsabilitat en la 
conducció respecte a la seguretat sinó afegir-hi sempre la presa de 
consciència respecte a la problemàtica ambiental que genera 
l’abús en  l ’ ús  de  l ’ au tomòb i l  i  de  l a  mo to , estimulant els 
desplaçaments alternatius i desmitificant en la mesura del possible 
l’objecte automòbil als ulls de les noves generacions contrastant-lo 
amb l’estimul dels altres transports més sostenibles. 
Els materials didàctics existents són variats i de diferents qualitats, 
però creiem que és una bona aportació la que poden fer els centres 
educatius en el paper de divulgació, creació d’hàbits i consciència 
de la problemàtica més amunt exposada.

Compartir el vehicle, una cultura poc arrelada.

La pujada del preu del carburant podria acabar portant-nos per 
necessitat a una percepció més responsable de l’ús del cotxe. Al 
nostre país no tenim cultura de compartir el vehicle. Al Tercer Món, 
per necessitat i en  països rics per conscienciació, existeixen molts 
usos compartits dels vehicles. 
Seria de gran interès estimular l'ús compartit de vehicles creant un 
servei públic o veïnal de coordinació de necessitats. Ens sembla que 
això passaria sobretot per iniciatives veïnals organitzades com es 
donen en països europeus sovint lligades a mercats d’intercanvi de 
serveis.
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Finançançament, l’excusa de sempre.

Sabem molt bé que els finançament dels municipis és un problema 
encara per resoldre. Les actuacions que proposem –especialment 
l’establiment dels carrils-bici i l’augment de freqüència de l’autobús-
requereixen inversions més o menys destacades. Altres propostes 
són simples i de cost molt baix. 
Pel que fa al la xarxa de carri ls-bici, entenem que l’eficiència 
econòmica es produiria, com hem assenyalat abans, realitzant una 
remodelació dins un projecte global –finançada per Generalitat i 
Diputació- que incloués aquesta proposta, la qual podria ser vista 
amb bons ulls per altres departaments del Govern (com Medi 
Ambient o Esports i Cultura). Però, el preu afegit que implicaria el 
projecte creiem que seria mínim al costat del preu de la remodelació 
global.
Pel que a fa a l’autobús, creiem que l’augment dels seu ús, que ja 
s’ha donat des que s’ha augmentat la freqüència, es consolidaria 
amb un nou increment de freqüència facilitant l’autofinançament.
No ens toca, però, a nosaltres entrar en terrenys tècnics i econòmics 
que no podem abarcar amb prou dades i coneixement, però quan hi 
ha voluntat política i es precisen les prioritats se solen superar els 
problemes.

El paper dels ciutadans.

Hem parlat d’actuacions sobre l’urbanisme i la xarxa viària, en bona 
part competències dels governants, però ens falta el més important; 
una ciutadania conscient i participativa. Només avançarem cap a un 
altra mobilitat si els esforços que demanem a les institucions tenen 
una resposta positiva dels ciutadans. O al revés, les institucions, 
potser, només avançaran quan la ciutadania, organitzada i 
resposable ho reclami. És per això que fem una crida a la 
participació ciutadana dins entitats i moviments  veïnals de la 
ciutadania de Dosrius, Canyamars i Can Massuet-El Far, en aquesta 
i altres problemàtiques.

Document redactat per la Coordinadora per la Defensa de la Serra 
de Marina (codesema)

Dosrius, juliol del 2005


