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Hem fet la presentació del nostre grup, debatut el manifest,  les propostes i creat •	
el blog  elrouredosrius.wordpress.com.

Iniciat la campanya de concienciació i oposició a la  Ronda Sud i a la Unitat •	
d’actuació IV. Hem aconseguit que es creï la Comissió de seguiment tot i que la 
nostra veu no hi pot ser present perquè no ens hi han volgut.

Elaborat i presentat a l’Ajuntament una proposta de recuperació de la riera al nucli •	
de Dosrius dins el marc del PROJECTE RIUS.

Sensibilitzat per una mobilitat sostenible (carrils bici, més freqüència d’autobús, •	
bus directe a Barcelona..). Fent la primera bicicletada popular de la Festa Major 
d’estiu amb més de 130 participants.

Campanyes per recuperar els camins tradicionals i els enllaços a peu entre els nu-•	
clis. A la Festa Major d’hivern vam organitzar la 1a. caminada popular per la riera 
de Dosrius a la Vall de Can Rimbles.

Hem difós amb pancartes, fulls, bustiades  i paradetes el nostre manifest i propos-•	
tes.

Participem activament a les reunions de la junta de “conques de llevant” convidats •	
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

UN ANY DEL ROURE

Què hem fet durant aquest any?



Tira endavant la Ronda Nord. 
L’única ronda necessària.

Aquest mes de maig la premsa feia 
públic que tindríem una nova Ronda, la 
Generalitat tirarà endavant un vial pel Pla 
dels Gitanos, que desviarà el tràfic del 
centre del poble i enllaçarà amb la ca-
rretera de Llinars i la de Canyamars pel 
l’actual tram de can Vallmajor. Una alter-
nativa que des de El Roure sempre hem 
considerat encertada, perquè suposa un 
menor impacte ambiental i obre la porta a 
un casc antic peatonal. Si ens és possi-
ble, però, estudiarem l’exposició pública 
i els possibles impactes que precisin una 
correcció.

Entenem que l’actual pas per can Va-
llmajor va ser mal dissenyat, no s’hi han 
acabat les voreres i hi ha trams potser 
massa estrets, perquè es va afavorir que 
els promotors construissin fins al darrer 
pam disponible en detriment de la carre-
tera de Canyamars. Però, en tot cas, par-
lem d’un tram curt, que es pot corregir, 
que impacta sobre molt pocs veïns i que 
afavoreix una circulació lenta, més soste-
nible i segura, i fora del casc urbà. Hauria 
de ser, per tant, el pas definitiu a no ser 
que fos viable la creació d’un túnel sota el 
turó del castell. 

L’Ajuntament, nou promotor 
immobiliari,  insisteix en la Ronda 
Sud.

Fins aquí podria semblar que la viabi-
litat futura a Dosrius s’orienta cap a una 
solució definitiva i sostenible. Però, no, 
contradient l’alegria amb què s’anuncia 
l’acord del nou projecte, l’Ajuntament in-

sisteix en la necessitat d’un altre vial, el 
que nosaltres anomenem Ronda sud. 

Calladament, l’Equip de Govern ha anat 
treballant el tema, ha dissenyat un dossier 
amb dos projectes de Ronda a la UA-IV 
i els ha presentat als propietaris buscant 
possibilitats d’estimular la urbanització de 
la darrera unitat d’actuació vigent de les 
normes subsidiàries.

Malgrat l’evident crisi immobiliària que 
ha portat Dosrius a tenir un notable es-
toc d’habitatges en venda o a mig cons-
truir (can Vallmajor, La Bomba...) l’Equip 
de Govern, empès per la “necessitat” de 
finançament (resultat d’un injust finança-
ment local per part de l’Estat i la Gene-
ralitat, institucions governades pels pro-
pis socialistes)  continua incentivant el 
creixement urbanístic a través de noves 
promocions amb llicències d’obres que 
sufraguin serveis que el creixement irra-
cional impulsat fins ara han fet insoste-
nibles. Un cercle viciós interminable. I, 
tanmateix, l’Equip de Govern ha arribat 
tard, el temps de l’especulació s’acaba, 
el capital especulatiu se’n va cap als paï-
sos emergents, les cases no es venen i 
la crisi de la construcció és un fet. Saben 
què és l’austeritat? Per què no comen-
cen pels sous de l’Equip de Govern o les 
agendes d’autopropaganda, en comptes 
de retallar els diners del transport escolar, 
per exemple, i deixar de sacrificar més 
espais naturals?

La Comissió de la UA-IV
Al  setembre de l’any passat l’Equip 

de Govern va aprovar la creació de 
l’anomenada “comissió sobre la UA-IV”. 
Va ser el fruit de la nostra iniciativa, una 
comissió que havia d’avaluar les diverses 

Més sobre la Ronda Sud  
i 

la Unitat d’Actuació IV



possibilitats d’actuació amb diferents punts 
de vista, a títol consultiu. Però la comissió 
només la formen regidors , propietaris afec-
tats i tècnics municipals. Les entitats inte-
ressades en el tema no hi tenim cabuda.  
El Roure va sol·licitar mitjançant instància 
poder intervenir-hi, però en carta signada 
per l’alcalde Josep Jo se’ns va negar la 
participació dient-nos que es “prostituiria 
la democràcia” amb la nostra participació. 
Com pot un Ajuntament negar la partici-
pació a una comissió creada a instància 
d’una entitat i negar-li que hi intervingui? 
No té l’Ajuntament l’obligació ètica de do-
nar suport als col·lectius i entitats locals 
que treballen en defensa del poble sense 
ànim de lucre? Quines pors els empeny a 
apartar-nos-en? 

Quan, dijous dia 6 de març, el regidor 
de Progrés Municipal, com a membre 
de la comissió, va demanar la presèn-
cia de El Roure, el regidor d’urbanisme 
s’hi va negar en rodó. El text de la moció 
en què es va crear la comissió deia que 
els seus membres podien demanar as-
sessorament  a entitats. La secretària de 
l’Ajuntament tenia dubtes, però finalment 
el regidor ens va excloure.

Mentre, en el dossier presentat a la 
comissió només es parla de les possibi-
litats de construcció i del patrimoni arqui-
tectònic (per cert, encara no catalogat). 
Ni una paraula fa referència al patrimoni 
natural, a la inundabilitat, a l’afectació a 
l’entorn amb canalitzacions de la riera i 
dels impactes col·laterals com el trànsit 
davant l’escola o l’impacte paisatgístic de 
possibles viaductes. Considerant aques-
ta manca de sensibilitat ambiental creiem 
que és evident que El Roure no hi té res 
a dir, com tampoc els tècnics de medi am-
bient de l’Ajuntament que tampoc no hi 
són presents, perquè l’objectiu només és 
contruir vials i habitatges.

Per què la nostra oposició a la 
Ronda

Fa un any vam repartir un tríptic i un 
dossier on s’exposaven les raons ambien-
tals, de mobilitat i de model de poble en 
què basem la nostra oposició i alternati-
ves a l’actual UA-IV (es pot consultar a la 
nostra web). Sortosament tot  resta pen-
dent d’una concreció real a través d’un pla 
executiu viable i concret, ara per ara difí-
cil d’executar, que hauria de superar una 
sèrie de limitacions i problemes tècnics i 
econòmics que nosaltres ens atrevim a 
qualificar de difícilment superables. 

Per una banda, els espais que envolten 
la Torre de les Aigües presenten un grau 
d’inundabilitat notable, accentuat ara per 
la canalització de la riera a la zona de la 
Bomba. La viabilitat econòmica de futurs 
projectes d’urbanització topen amb l’alt 
cost dels ponts i amb les importants exi-
gències constructives ambientals que la 
inundabilitat pot implicar. Per altra banda 
la difícil execució d’un projecte de Ron-
da obsolet qüestiona i limita l’edificabilitat 
perquè deixa la zona afectada sense ac-
cessos viables. 

Una ronda inviable i un Ajunta-
ment perdent el temps i començant 
la casa per la teulada.

Però les nostres afirmacions no són 
demagògiques. De seguida ens vam 
preguntar si l’Ajuntament havia consul-
tat l’Agència Catalana de l’Aigua abans 
d’invertir hores dels tècnics municipals i 
engrescar els propietaris amb el disseny 
de projectes difícilment viables. 

¿Saben els tècnics i polítics municipals 
que la nova llei d’urbanisme del 2006, 
a l’article 6, especifica unes exigències  
ambientals en la planificació d’espais flu-
vials dins el context de la Directiva Marc 
de l’Aigua europea que difícilment perme-
ten noves barbaritats a les rieres, tant per 



qüestions d’inundabilitat com de preser-
vació dels ecosistemes de ribera?

Només per sentit comú, tenint en comp-
te que els marges de granit de la riera a 
la zona de la Bomba –aprovats abans de 
la vigència de la nova llei- arriben a 5 o 6 
metres d’alçada i que la llera de la riera 
en aquell tram és més ampla que davant 
l’escola del Pi, podem imaginar quina se-
ria l’exigència d’altura dels murs en tot el 
tram que resseguiria la Ronda Sud? Po-
dem imaginar les exigències dels viaduc-
tes i ponts i la viabilitat econòmica que 
haurien de sufragar els promotors en un 
moment d’escàs marge en els guanys del 
sector de la construcció?

Consideracions com aquestes volíem 
exposar a la comissió i als propietaris, 
consideracions que potser haurien estal-
viat hores a tots plegats si s’hagués co-
mençat per parlar amb l’ACA especificant 
les limitacions tècniques que no es tenen 
en compte. 

Nosaltres, en les nostres hores de vo-
luntariat, sí que ho hem fet i l’ACA ens ha 
confirmat bona part del que suposàvem. 
Ja sabem que l’alcalde en alguns escrits 
considera que l’ACA posa massa pegues 
als projectes, però s’equivoca, perquè 
les pegues les posa el propi medi natural 
amb els seus límits i l’ACA ha començat 
a incorporar els criteris de la NOVA CUL-
TURA DE L’AIGUA.

 
I, curiosament, mentre a casa se’ns ex-

clou, EL ROURE participa a les reunions 
per crear la Junta de Conca de les Rieres 
de Llevant i allà és la pròpia ACA qui re-
clama la nostra participació. Saben que la 
Directiva Europea Marc de l’Aigua exigeix 
per llei que les entitats participin en la ges-
tió dels cursos fluvials? Sap, l’Equip de 
Govern, que les propostes de EL ROURE 
són acceptades pels tècnics de l’ACA, 
enginyers, biòlegs, i que s’estan incloent 

en les propostes de millora de les nostres 
conques? 

La riera, un valor natural únic al 
costat del poble. 

 Ha arribat l’hora de salvar la nostra rie-
ra, de recuperar els trams degradats amb 
un ajardinament digne, de crear un casc 
antic peatonal, de deixar els voltants  de 
les escoles lliure de trànsit  perquè els 
nostres infants convisquin amb un en-
torn pacificat i acollidor. Fem una crida 
als ciutadans de Dosrius a participar en 
el disseny del futur del poble que hem de 
deixar a les futures generacions. 

Les dificultats tècniques de modificar 
els projectes sovint es poden salvar si la 
voluntat política és clara i els objectius i 
alternatives prou consistents. I creiem 
que la nostra aportació és vàlida. No po-
dem deixar el nostre patrimoni natural i la 
qualitat de vida en mans del negoci dels 
promotors immobiliaris.

Per això, reclamem a l’Equip de Govern 
la valentia del diàleg. Reclamem la parti-
cipació contra l’exclusió.  Valorem posi-
tivament els marcs de participació que 
ofereix la regidoria de Cultura i el treball 
de cooperació amb la regidoria de  Medi 
Ambient pel que fa al Projecte Rius però 
no admetem que quan es toquen temes 
urbanístics la participació sigui vetada. 
Reclamem que per evitar nous nyaps com 
el de la Bomba o la UA-IV s’iniciï aviat la 
redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de manera participativa, com 
exigeix la llei i que es tingui la valentia 
d’obrir debats i posar-lo a referèndum 
com farà l’Ajuntament dels nostres veïns 
d’Argentona, perquè l’autèntica democrà-
cia no es limita a les eleccions sinó que 
requereix la participació i la consulta po-
pular. 



ABANS I ARA: sabries aparellar les imatges?





Que no ens trinxin la comarca. 
No volem laterals a l’autopista

Les Plataformes contra la Nacio-
nal II a la costa (Vilassar, Premià i 
Masnou),els col·lectius ecologistes 
de Xarxa Maresme, Unió de Pagesos, 
l’Associació de Promoció del Trans-
port Públic i altres plataformes locals 
de la comarca estan confluint per ini-
ciar una campanya conjunta de  mobi-
litat

El Pla d’Infraestructures de la Generali-
tat, pretén crear dos laterals a l’autopista 
Barcelona-Palafolls,segregats,mantenint 
el peatge central. Un cop més el territo-
ri, els espais naturals i agrícoles, els co-
rredors biològics, el  espais lliures dels  
municipis serien segmentats per noves 
barreres i pels accesos corresponents, 
consolidant un model de comarca  que 
creix per damunt les seves possibilitats 
sostenibles, incrementant el transport en 
vehicles privats, hipotecant la millora del 
transport públic i continuant una política 
de creixement energètic irresponsable 
que no fa front a l’evidència del canvi cli-
màtic ni a la necessitat d’estalviar els re-
cursos mundials.

Per un impuls dels transports pú-
blics, la bicicleta i els espais de via-
nants, proposem:

Consolidar la línia de ferrocarril de la 
costa i obrir  nous abaixadors i aparca-
ments enllaçats a les línies d’autobús, 
eliminant les barreres arquitectòniques 

per tal de facilitar l’accés a les persones 
de mobilitat reduïda. Estudiar un possible 
tren lleuger interior lligat a l’autopista.

Establir trens nocturns, especialment 
els caps de setmana, augmentar la capaci-
tat i la freqüència dels trens,especialment 
a l’Alt Maresme, impulsar una nova línia 
de via estreta de Barcelona  a Arenys i 
de Mataró a Granollers-Barcelona, millo-
rar les comunicacions amb la Selva i Gi-
rona. Adaptar els combois al transport de 
bicicletes i lligar les estacions a una xarxa 
densa de carrils bici i de camins i espais 
per a vianants sense barreres arquitectò-
niques. 

Establir noves línies d’autobús que 
uneixin tots els nuclis habitats incremen-
tant alhora la freqüència, enllaçades amb 
més línies directes amb Barcelona, do-
tant la comarca d’un servei nocturn am-
pli i publicitat. -Trasllat de la Nacional II 
a l’autopista, alliberant el peatge actual- i 
valorant la possibilitat d’establir un peatge 
dissuassi a l’entrada de Barcelona. Crear 
carrils bus preferencials a l’autopista i als 
punts de col·lapse de les vies ràpides, 
prioritzar un carril d’autopista per als vehi-
cles amb alta ocupació, establir més apar-
caments a les estacions de bus i trens. 

Crear una xarxa de carrils bici lligada i 
segura a tota la comarca. Crear més es-
pais lliures per a vianants i recuperar els 
camins tradicionals.



ITINERARIS SENYALITZATS

CONNEXIÓ DOSRIUS-CANYAMARS MITJANÇANT LA RIERA I  ELS 
SEUS MARGES, PER A L’ÚS LÚDIC DELS HABITANTS I VISITANTS DE 

DOSRIUS I DELS SEUS VOLTANTS

Sovint gent de diferents procedències 
manifesten l´interés en poder passejar 
des dels nuclis urbans de Dosrius, Can-
yamars , Can Massuet Del Far, sense ha-
ver de transitar per la carretera, de poca 
amplada i reconeguda perillositat. 

Des de Mataró es pot arribar a Dosrius 
sense anar per la carretera, però una ve-
gada al nostre municipi, no queda més 
remei, per arribar a Canyamars, que anar 
per l´asfalt.

Per unir els dos nuclis urbans de Dos-
rius i Canyamars hi ha un impediment in-
salvable que és la finca de Can Selva, on  
el pas està  barrat. 

Donada l’accidentada orografia del 
nostre municipi, amb grans desnivells, 
caldria aprofitar el poc desnivell de la rie-
ra entre Dosrius i Canyamars per poten-
ciar-ne l´ús. 

Donada l’existència de tres centres es-
colars al municipi, creiem que fora molt 
interessant poder-hi accedir  amb segure-
tat a peu o en bicicleta des de Canyamars 
i des del nucli urbà de Dosrius, trobant 
una possible solució en l’adequament del 
tram de la riera per sortejar l’accés pro-
hibit - a Can Selva - al pas de persones i 
bicicletes. 

Això s`enmarcaria dins la tendència a 
tota Europa de fomentar l´exercici físic, 
l´estalvi energètic, la reducció de gasos 

contaminants, la valoració per part del jo-
ves del medi natural i la millora de la qua-
litat de vida. 

Degut a la situació privilegiada de Dos-
rius, seria una llàstima que perdéssim l’ 
oportunitat de compaginar el creixement 
urbanístic amb el lleure saludable i el 
gaudi de la natura.

Una iniciativa interessant és la de les en-
titats d’Argentona on han creat una vasta 
xarxa de camins senyalizats pel municipi 
d’Argentona, publicada com guia-mapa 
excursionista  en l´Editorial  Alpina.

Anys enrere al nostre municipi es van 
editar uns itineraris de natura, història, 
cultura i paisatge, força interessants, però 
actualment exhaurits, que caldria actualit-
zar i tornar a editar.

De la sensibilitat, sens dubte existent 
per part de les nostres autoritats, depèn 
que puguin convertir-se en una realitat  
pròxima, unes aspiracions que ara, no 
són més que desitjos per part de moltes 
persones que viuen a Dosrius.

AA.VV. De Can Massuet Del Far.



PROJECTE RIUS

Projecte de regeneració i repoblació del tram de la riera de 
Dosrius del voltant de l’escola del Pi.  

Dosrius viu amb dos rius vius.

Dins el terme municipal de Dosrius 
l’estat de l’importantíssim patrimoni de 
rieres i torrents és força divers. La identi-
tat del nostre poble ha estat lligada sem-
pre a la cultura de les valls i de les seves 
rieres, rieres que han donat nom al lloc 
(Dosrius, Duos Rios, des de l’arribada 
dels romans) i només per això creiem que 
ja caldria protegir i recuperar aquest pa-
trimoni.

Fins ara, la degradació principal estava 
lligada als continus abocaments d’aigües 
residuals urbanes i industrials que conta-
minen les capes freàtiques. També hi ha 
hagut i continua havent-hi mals usos com 
la circulació motoritzada (penalitzada per 
llei i només permesa a serveis i activitats 
agrícoles o forestals) o l’abocament de 
residus sòlids, runa i altres deixalles. No 
podem oblidar, però, l’agressió que va su-
posar en el seu moment la mala ubicació 
de determinades naus de l’actual polígon 
industrial.

Però, realment, quin paper juguen les 
rieres en els cicles biològics, socials i cul-
turals?

Recàrrega de l’aqüífer: la llera sorren-
ca de la riera és l’entrada més important 
d’aigua cap al subsòl. D’aquesta aigua 
és nodreix TOT el nostre entorn natural 
(boscos cada any més assedegats), de la 
mateixa manera s’extreu aigua de boca 
pel nucli de Canyamars, urb Can Canya-
mars, etc, i s’aprofita per altres usos com 

els agrícoles.
Biodioversitat, la nostra riquesa biolò-

gica: les rieres presenten una vegetació 
totalment diferent a la resta dels boscos 
que ens envolten, trencant la monotonia 
cromàtica del nostre paisatge, sobretot a 
la tardor, això fa que es presentin tot ti-
pus d’espècies d’invertebrats i vertebrats 
diferents als presents en surerars i en pi-
nedes.

Bosc de ribera: la vegetació de ribera 
és molt important, fixa els marges de la 
riera i frena les avingudes d’aigua, sen-
se  aquesta vegetació l’aigua pren força i 
erosiona els marges i la llera.

Les valls més fèrtils : els marges de les 
rieres són les terres més fèrtils, per tant 
les zones dedicades històricament a la 
zona de conreus, si perdem aquests es-
pais perdem agricultura de qualitat, per-
dem aliments de qualitat, perdem qualitat 
de vida.

Regeneració natural de la sorra de la 
platja: els sediments que són arrossegats 
fins al mar seran posteriorment dipositats 
a les platges del sud del  Maresme, rege-
nerant de manera natural la sorra de les 
platges.

Riera dins del nucli: Canyamars i Dos-
rius són dels pocs pobles del Maresme 
amb riera descoberta, importantíssim per 
la qualitat de vida, doncs tenim potencial-
ment  zona de lleure (camins segurs, ca-
mins senyalitzats, zones d’esbarjo, etc.), 
i un punt de contacte directe entre nosal-
tres com a vilatans i el nostre propi en-
torn. 

Ubicació davant de les escoles i de 



l’institut, la riera pot ser la Gran Aula ober-
ta i de Natura dels nostres fills/es, el pro-
jecte rius contempla aquesta possibilitat 
i ofereix tallers en aquest sentit (l’IES i 
l’Escola del Pi ja hi han fet experimenta-
ció aquest curs).

És el segell d’identitat del nostre muni-
cipi: qui perd les arrels perd la identitat.

Camins segurs : entre nuclis urbans del 
nostre municipi, corredors biològics i un 
llarg etc.

Els darrers anys, tanmateix, han estat 
uns anys negres per a les rieres del po-
ble, anys emmarcats dins el profund canvi 
urbanístic que viu el municipi, amb el des-
envolupament i concreció dels projectes 
de la carretera i d’ampliació del nucli tra-
dicional cap a Can Batlle (La Bomba).

I el futur no és gens alleujador, la uni-
tat d’actuació IV (AU-IV) preveu una nova 
carretera (ronda), amb viaducte inclòs, 
que aniria per uns dels marges de la rie-
ra i la resseguiria passant per davant de 
l’escola del Pi (a partir d’aquí ocupant els 
dos marges de la riera) fins arribar a la 
rotonda del Vitxí.

És per això, que ens hem plantejat el 
fet de recuperar aquest espai natural. Des 
de la Fundació Hàbitats dins el  marc del 
Projecte Rius, se’ns ha ofert la possibilitat 

d’adoptar un tram de riera. 
L’adopció d’un tram de riera implica 

una sèrie d’accions per tal de defensar i 
recuperar aquest espai en concret:

Determinar l’estat de salut de les nos-
tres rieres, (ús de bioindicadors).

Recuperació de camins vora la riera.
Itineraris de passeig a peu o en bicicle-

ta.
Recuperacions del bosc de ribera, plan-

tada.
Marcatge de punts d’interès, observa-

ció, miniguies autoguiades.
Neteges periòdiques.
Tallers, xerrades, etc.

L’adopció no és un projecte tancat, és 
una idea viva que es nodreix de les apor-
tacions de la gent del  municipi. Tot i que 
neix de la col·laboració entre la  Fundació 
Hàbitat (Projecte Rius), l’Ajuntament i el  
Roure, és un projecte on la participació 
està oberta a tothom i a tots els grups i 
associacions del municipi (esplais, cen-
tres educatius, AAVV, grups esportius, 
...). Participació que es pot expressar en 
forma de idees, iniciatives, ajuts de tot ti-
pus, etc.

Si us engresca la idea, us hi esperem!!



Tirallonga de monosil·labs 
(inspirada en Pere Quart)

Què veig? I el bosc? I el camp? 

El munt sens pins, sens flors, tot sec!
De cop, la llar no val res…
Ai quin pes que tinc al cor!

Ni un om, ni un pi, ni un riu,
Ni un prat ni un hort,
I sí un pis?

Ni un gos, 
Ni un gat…
La pols i el quad!

Vull sol, vull verd, vull roig, vull 
groc, (si no, no visc)
I no vull gris! (Què lleig!)

I vull vent pur, no fum
I tolls, i fang I el doll ben clar

Les fonts, els grills…
I el mas dret!!!

EI JO! QUÈ MÉS VOLS?
JA SAPS QUÈ FAS?

FULLETES

Sant Carles per a la Roca, 
el casc antic de Dosrius per 

a Argentona?

Així conseguiriem que algú es 
preocupés pel patrimoni, hi hau-
ria més conciència medi ambien-
tal, tindriem més serveis (escola 

bressol, institut, sala d’actes, 
centre parroquial...) i gaudiriem 
d’un Ajuntament que convida les 
entitats a participar en els nous 

plans urbanístics, sense por...

Diccionari

Arbre: planta invasora que 
ocupa gran part del nostre 
municipi. Es lluita per 
eradicar-la, ja que quan 
creix en carrers i nuclis 
urbans, tapa el sol a l’estiu 
i omple el terra de fulles 
seques a la tardor, les quals 
s’han d’escombrar. Buff!

Patrimoni arquitectònic: 
Patri-què?...  Sí, perdó, 
allò que només conservem 
en fotografia i en la nos-
tra  dolça memòria entre 
grans sospirs...

Requalificació: terreny que 
abans qualificàvem de “bo-
nic” (p.ex.) donat el seu 
valor paisatgístic, natural 
o agrícola i que ara quali-

fiquem de “horrorós” en veure’l 
ple d’horribles construccions.

Riera: (diversos significats) 1.Ca-
ca-can. 2.Abocador d’olis, deixa-
lles i altres porqueries. 3.LLoc 
ideal per a fer-hi canalitzacions. 
4.Ecosistema que s’ha de treure 
de la vista de tothom, cobrint-lo. 
5.Aparcament.


