
Què 

suposaria 

la UA-IV? 
 
 

- Perdre un espai periurbà de 
gran interès paisatgístic i 
patrimonial. 
 
- Augmentar la circulació al nucli 
urbà de Dosrius, un greu augment 
de la perillositat. 
  
- Perdre espais verds per al lleure 
especialment a l’entorn de la riera 
que es degradaria amb la 
ubicació dels vials. 
 
- Incrementar la contaminació 
acústica i ambiental de la zona. 
 
- Dificultar el pas entre el casc 
antic i la zona del voltant de 
l’escola fragmentant el poble. 
 
- Col·lapsar la circulació davant 
de l’escola especialment en hores 
punta posant en perill la seguretat 
dels infants i vianants. 
 

- Alterar el ritme de les activitats 
docents de l’escola i Institut amb 
el desmesurat increment del tràfic 
i el soroll que es produiria. 
 
- Desfigurar el paisatge urbà de 
Dosrius amb la creació d’un 
viaducte a l’entrada del poble 
damunt de terres de conreu. 
(Impacte visual). 
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CEIP DEL PI

RIERA

VIALS PROJECTATS

 

 Detall de la Ronda Sud  
 afectant la circulació al 
 voltant de l’escola i la  
 riera creant nous vials. 

 Detall de la Ronda  
 Nord com a eix  
 prioritari de la circu- 
 lació cap al Far i  
 Canyamars. 

 RETIRADA DELS    

 PROJECTES: 

    UA-IV i 

    RONDA SUD 



Què 
proposem? 
 

- Defensar i preservar el 
patrimoni  natural  i promoure 
el seu coneixement amb la 
creació d’un camí de ronda 
que envoltés el sud del 
municipi i dissenyar CAMINS 
SEGURS pels infants.  
 

- Modificar l’actual disseny de 
la mobilitat a la zona, 
prioritzant als vianants i creant 
aparcaments dissuasoris. 
 

- Dificultar, per mitjà de 
senyals, impediments físics, 
semàfors, etc. .. la freqüència 
de vehicles a la zona afectada 
per la UA-IV i a tot el nucli urbà 
de Dosrius. 
 

- Afavorir que  la circulació es 
dirigeixi cap a la variant nord.  
 

- Remodelar  el casc antic i la 
perifèria de la riera com a zona 
de vianants. 
 

- Demanar a l’Ajuntament la 
defensa d’aquests espais i que 
s’explorin totes les possibilitats 
de requalificació urbanística 
necessàries de la UA-IV. 
 

- Mantenir els marges de la 
riera, realitzant una repoblació 
vegetal, potenciant-la com a 
espai natural i cinturó verd. 
 

- Modificar el planejament 
urbanístic ELIMINANT EL 
PROJECTE DE RONDA 
SUD!!!  
 

 Què és la 

UA-IV? 
 
    La Unitat d’Actuació IV és la 
darrera unitat per desenvolupar 
de les actuals normes 
urbanístiques vigents  dins del 
nucli urbà de Dosrius. 
 
    Se situa al sud del municipi 
des de la zona de la Torre de 
les Aigües fins a 
l’emplaçament actual de 
l’Institut i el Pavelló. 
 
    Qualifica aquesta zona com 
a espai urbanitzable  i preveu 
accessos des de l’entrada del 
poble fins la  futura rotonda del 
Vichy, creant una ronda sud 
que passaria per davant de 
l’escola del Pi.   
 
    A la UA-IV s’hi suma l’actual 
desenvolupament de la zona 
de la Bomba que implica la 
construcció d’uns 140 
habitatges i la mobilitat dels 
seus habitants. 
 

http://elrouredosrius.wordpress.com 
elroure@gmail.com 

 

UA – IV RONDA SUD 

Pont 

Projecte de UA – IV i Ronda Sud que afectaria al nucli 
urbà de Dosrius, la riera, l’entorn de la Torre de les 

Aigües i la circulació de vehicles al voltant de l’escola. 


