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Salutació
Aquestes Festes Majors d’enguany seran les primeres que viuré des 
d’ una altra vessant, ja que, durant uns anys,  les vaig viure com a 
regidora de cultura, aquests últims com a membre de les comissions 
de festes i, ara, com a responsable de cultura i alcaldessa, és sens 
dubte molta més responsabilitat.
Tal i com veureu al programa que teniu a les vostres mans, 
començarem els dies 1, 2, 3 i 4 d’agost amb la Festa Major de 
Canyamars, continuarem el 8, 9, 10 i 11 amb la de Can Massuet del 
Far i, finalitzarem, el 29, 30, 31 d’agost i 1 de setembre amb la de 
Dosrius.
Tres nuclis de població i tres festes majors molt diferents, us demano 
que vingueu a totes, que visqueu i que gaudiu de tots els actes que 
han preparat els vostres veïns, les persones que formen part de les 
comissions.
Vull agrair de tot cor, i no em cansaré de fer-ho, tot l’esforç i dedicació 
de les persones que formen part de les comissions, ja que abans 
de les festes hi ha moltes reunions i molta feina, per tant, arribat el 
moment de la festa, el que hem fer es passar-nos-ho d’allò més bé, 
deixar de banda tots els problemes i les diferències, per ser tots/es, 
repeteixo TOTS/ES, veïns de Canyamars, de Can Massuet del Far  i 
de Dosrius.
Aquest any estrenarem els punts Liles a les nostres festes, ha de 
quedar clar, molt clar, que passar-s’ho bé no vol dir faltar al respecte 
ni violentar ningú, tolerància zero i #NO és NO.
Us espero a les nostres festes.
Us espero a tots els nostres actes.
Us espero amb les nostres comissions.

BONES FESTES MAJORS !!!

Sílvia Garrido Galera
Alcaldessa
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Dijous 1 
d’agost
JOC DE PISTES
A partir de les 19:00 h
Sortida: c/ Major (alçada 
supermercat Canyamars)
Porteu calçat còmode. Per a totes les 
edats i amb diversos nivells. Grups de 
2 persones com a mínim. Obligatori 
que hi participi un adult, com a mínim, 
a cada grup.

BATUCADA I 
CERCAVILA
20:00 h
Inici: Pl. Germandat
Batucada i cercavila pels carrers del 
poble a càrrec dels Tutubatum

TRACA D’INICI DE 
FESTA MAJOR
20:45 h
c/ Major
Un anys més, l’associació Junts per 
Canyamars donarà el tret de sortida a 
la Festa Major !!!

SOPAR DE GERMANOR
21:00 h
c/ Major 
Porta’t el sopar i la comissió de festes 
posarà taules i cadires per poder 
gaudir del millor inici de Festa Major.

VITRALLS AMB GUIX
Durant el Sopar 
c/ Major 
Pintada de vitralls al carrer Major.

SARDASHOW
21:30 h 
c/ Major 
Espectacle amb la Cobla 
Contemporània.

Divendres 2 
d’agost
GIMCANYA
19:00 h 
Plaça Germandat
Divertida gimcana on podràs 
demostrar el teu coneixement del 
poble i del seu entorn. Caldrà que 
hi poseu una mica d’astúcia. Hi 
haurà diversos nivells. Porteu calçat 
còmode.
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PROJECCIÓ DEL 
DOCUMENTAL 
“GERMANDAT DE 
CANYAMARS”. 
20:30 h
Les Cotxeres
Vine i endinsa’t en una part molt 
important de la història del poble.

SOPAR AL CARRER
21:00 h
c/ Major 
La comissió de festes posarà taules 
i cadires per poder sopar a la fresca, 
tot esperant els actes que vindran a 
continuació. Podràs comprar el teu 
sopar en els comerços del poble.
La comissió de festes s’encarregarà 
del servei de bar.

BALLS EN LÍNIA
22:00 h
Pl. Germandat
Durant la nit, les “nenes” dels localets 
ens faran una demostració de balls 
en línia.

INFLABLES INFANTILS
Durant la nit
c/ Major
Hi haurà inflables perquè 
els nens i nenes s’ho 
passin molt bé mentre 
els grans escolten i ballen 
amb l’orquestra.

CONCERT DE GALA 
22:30 h
Pl. Germandat
Concert a càrrec de l’orquestra Swing 
Latino.
Reserva d’1 taula i 6 cadires per al 
concert i el ball de Festa Major. Preu: 
10¤. La venda d’aquestes taules es 
farà als Tallers Uris del 29 al 31 de 
juliol de 8 a 13 h i de 15 a 19 h.

BALL DE GALA
Tot seguit 
Pl. Germandat
Ball de gala amb l’Orquestra Swing 
Latino.
La comissió de festes també oferirà 
servei de bar.
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Dissabte 3 
d’agost
PINTADA MURAL
10:00 h 
Costat Poliesportiu
Pintada del mural de la Festa Major 
del 2020. Els més petits podreu fer el 
mural de la festa de l’any vinent i el 
supermercat Condis us convidarà a 
l’esmorzar. 
Col·laboren els artistes del municipi.

XERINGADA
12:00 h
Pista poliesportiva
Porta la teva pistola d’aigua o xeringa 
i farem una xeringada perquè tothom 
es pugui refrescar i passar una bona 
estona. 
No es poden portar galledes!!!

CANÓ D’ESCUMA
tot seguit 
Pista poliesportiva
La millor manera d’acabar la 
xeringada!!!

XINDRIADA I MELONADA
tot seguit
Pista poliesportiva
Talls de xíndria i meló per a tothom. 
Gentilesa del restaurant Cal Víctor i el 
supermercat Canyamars.

TARDA INFANTIL
17:30 h 
Pla del Molinot
“Jocs, racons i una pila d’activitats 
perquè els més petits puguin gaudir 
d’una tarda memorable.“ Durant 
la tarda, els nens i nenes podran 
berenar pa amb xocolata gentilesa 
de Can Miqueló. Hi haurà venda 
d’aigües, refrescs i sucs a càrrec de 
la comissió de festes.

PLANTADA I BALL DE 
GEGANTS 
Durant la tarda
Pla del Molinot
Enguany els gegants de Dosrius 
estaran acompanyats per “Tocats del 
Grall”.

TALLER DE MANDALES
Durant la tarda
Davant de la Fàbrica de la 
Tortuga
Vine a fer mandales i te les podràs 
emportar.

SOPAR A LA FRESCA
21:00 h 
Pou del Glaç
Per poder fer un mos tot esperant una 
nit especial. La comissió de festes 
vendrà pasta, embotits i farà servei 
de bar a preus populars.
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NIT DE FESTA AL POU 
DEL GLAÇ
21:30 h 
Pou del Glaç
Vine a ballar amb el grup Big Rocks i 
a passar-t’ho d’allò més bé.
Hi haurà servei de bar a càrrec de la 
comissió de festes. 

NIT JOVE
A partir de les 00:30 h
Pou del Glaç
Sessió de DJ’s en directe. El nostre 
Dj Diku punxarà fins a ben entrada la 
matinada.
Hi haurà servei de bar a càrrec de la 
comissió de festes.

Diumenge 4 
d’agost
PASSEJADA PER 
CANYAMARS
10:00 h
Inici: Pl. Germandat
Passejada per descobrir alguns 
secrets de la vall de Canyamars. 
A càrrec de  Joan Manel Riera 
(Escola de Natura del Corredor). 
Organitza : Germandat de 
Canyamars.

MISSA SOLEMNE 
12:00 h 
Església de St. Esteve de 
Canyamars
Ofici de Festa Major.

PARC INFANTIL 
de 16:00 a 20:00 h
Pla del Molinot
Parc Infantil per als més menuts. 
Com cada any els més petits podran 
gaudir d’una tarda memorable !!! 

XOCOLATADA INFANTIL
Durant la tarda 
Pla del Molinot 
Tots aquells nens i nenes que vulguin 
berenar xocolata amb xurros ho 
podran fer per gentilesa de la Xurreria 
Peñacorada.

SOPAR POPULAR
21:00 h
Pl. de l’Església 
Un any més, hi haurà el tradicional 
sopar d’entrepans calents.
El sopar i el servei de bar seran a 
càrrec de la comissió de festes.

HAVANERES
22:00 h 
Pl. de l’Església  Cantada 
d’havaneres a càrrec d’Havàname, 
grup revelació de la 52a Cantada 
d’Havaneres de Palafrugell.
Hi haurà rom cremat per a tothom.

TRACA FINAL
Tot seguit
Pl. de l’Església 
En acabar la cantada, no tinguis 
pressa, L’associació Junts per 
Canyamars posarà el punt i final a la 
Festa Major.
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Dijous 8 
d’agost
SOPAR POPULAR DE 
FESTA MAJOR
21:30 h
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
La millor manera de començar la 
festa major!!! 

Menú: Amanida, mongetes amb botifarra, 
Beguda (vi i aigua),pa, postres i cafè. 
Preu: Venda Anticipada 10¤ (el mateix dia 
15¤) 
Reserves fins al dimecres dia 7 d’agost a: 
* l’Ajuntament de 9:00 a 14:00 h. 
(93/791.80.14)
* Dimarts dia 6 d’agost de 10:00 a 13:00 h 
al local superior del bar de les Piscines de 
la zona esportiva de Can Massuet.
Aquest any també, durant el sopar, es 
procedirà a fer una QUINA (bingo) amb 
tots els participants al sopar. Premis i 
regals per als guanyadors, gentilesa dels 
comerciants del municipi.
Es vendrà el típic plat commemoratiu.

BALL A LA PISTA DE 
CAN MASSUET
Després del sopar
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
Els “Café Trio” tocaran perquè no 
paris de ballar durant una bona 
estona.
Hi haurà servei de bar a càrrec de la 
comissió de festes. 

Divendres 9 
d’agost
BÀSQUET A CAN 
MASSUET 
A partir de les 10:00 h
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
Vine a participar del tradicional 
torneig de bàsquet 3x3 de la Festa 
Major de Can Massuet. Enguany 
també hi haurà un concurs de triples 
per a nens i per a adults.
Begudes per a tots els participants
Inscripcions de franc al 
correu electrònic: 
comissiofestescanmassuet@gmail.com
El dijous dia 08 d’agost també es 
podran fer inscripcions de manera 
presencial al local superior del bar de 
la zona esportiva de can Massuet, de 
16:00 a 19:00 h.
Trofeus per als guanyadors.

PASSEJADA EN 
BICICLETA PER LA 
HISTÒRIA DE CAN 
MASSUET
17:00 h
Sortida: Pl. de Can Massuet 
Biciletada col·lectiva lenta i apta per 
a a tots els nivells, que travessa els 
espais forestals i agrícoles propers a 
Can Massuet del Far.
Durant el recorregut hi haurà xíndria 
i meló per a tothom per gentilesa del 
Supermercat Dosrius (SUMA).
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També hi haurà llimonada natural per 
a tots els participants.
Organitza: Escola Natura del 
Corredor.

KARAOKE INFANTIL
19:30 h
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
Vine a demostrar les teves qualitats 
com a intèrpret… o, si més no, a 
intentar-ho!!! Hi haurà obsequis per 
als participants.
Organitza: Grup d’Esplai l’Esclat !!!

NIT NO TAN JOVE AMB 
LA RUTA RAC105 
00:00 h
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
Espectacle a càrrec dels millors DJ’s 
de RAC105 amb la millor música, ball 
i humor que animarà aquesta nit de 
Festa Major. Hi haurà servei de bar a 
càrrec de la comissió de festes. 

Dissabte 10 
d’agost
10È CAMPIONAT DE 
FUTBOL 3X3
A partir de les 10:00 h
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
Un cop més, una nova edició del 
torneig de Festa Major de futbol 3x3 
que tanta participació compte any 
rere any.

Inscripcions de franc al 
correu electrònic: 
comissiofestescanmassuet@gmail.com
El dijous dia 08 d’agost també es 
podran fer inscripcions de manera 
presencial, al local superior del bar de 
la zona esportiva de can Massuet, de 
16:00 a 19:00 h.
Begudes per a tots els participants. 
Trofeus per als guanyadors.

MISSA SOLEMNE
11:00 h
Església de Sant 
Andreu del Far
Missa Solemne
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PLANTADA I BALL DE 
GEGANTS
Tot seguit
Era de Can Guinart
Els gegants de Dosrius, conjuntament 
amb el grup “Tocats del Grall”, ens 
oferiran una ballada ben lluïda.

VERMUT POPULAR
Tot seguit
Era de Can Guinart
Vine a l’acte més protocol·lari de 
la història de la festa major de Can 
Massuet del Far. La beguda del 
vermut serà gentilesa de Can Guinart.

6A ESCLAT-A-FESTA 
REFRESCANT
17:00 h
Pistes de tennis de 
la zona esportiva
Porta banyador, xancles i moltes 
ganes de divertir-te i refrescar-te. 
Gimcana amb inflables d’aigua per a 
tota la família. Hi haurà premis per a 
tots els participants !!!!
Obligatori que hi hagi participants de 
diferents edats (nens i adults) a cada 
equip !!!
Recorda’t de portar roba per canviar-
te i així podràs continuar amb la festa.
Organitza: Grup d’Esplai l’Esclat !!!

XOCOLATADA INFANTIL
Tot seguit
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
Xocolata i xurros per als més 
petits, per gentilesa de la xurreria 
Peñacorada.

CONCERT ÍNTIM A LA 
FONT DEL FERRO 
19:00 h
Font del Ferro
Deixa el cotxe a casa i gaudeix de 
la natura passejant fins a la Font del 
Ferro per gaudir d’un concert íntim 
amb el grup “Arrelats”.

SOPAR A LA FRESCA
21:30 h
Avinguda de Can Massuet 
(davant del parc infantil)

Menú: fideus a la cassola, beguda
(vi i aigua), pa, postres i cafè. 
Preu: Venda Anticipada 5 € 
(el mateix dia 10 €) 
Reserves fins al dimecres dia 07 d’agost a: 
* l’Ajuntament de 9:00 a 14:00 h. 
(93/791.80.14)
* Dimarts dia 6 d’agost de 10:00 a 13:00 h 
al local superior del bar de les Piscines 
de la zona esportiva de Can Massuet.

MONÒLEG A LA FRESCA
Tot seguit
Avinguda de Can Massuet 
(davant del parc infantil)
El monologuista David Barragán 
ens farà passar una estoneta molt 
divertida, tot paint el sopar.
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NIT JOVE
Tot seguit
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
El Dj “Giuseppe Martini” no deixarà 
que decaigui la festa fins a ben 
entrada la matinada…

Diumenge 11 
d’agost
AMERICANES DE PÀDEL
A partir de les 10:00 h
Pistes de pàdel
Vine a participar del millor pàdel del 
municipi!!!! Per a nens i adults.
Places limitades !!!!
Inscripcions de franc al 
correu electrònic: 
comissiofestescanmassuet@gmail.com
El dijous dia 08 d’agost també es 
podran fer inscripcions de manera 
presencial, al local superior del bar de 
la zona esportiva de can Massuet, de 
16:00 a 19:00 h.
Trofeus per als guanyadors.

LLIURAMENT DE 
PREMIS DE FESTA 
MAJOR
Tot seguit
Pista poliesportiva de Can 
Massuet
Es lliuraran tots els premis de totes 
les competicions de la Festa Major 
d’enguany.

TARDA D’AVENTURES A 
CAN MASSUET
Tot seguit
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
Un any més la comissió convertirà 
la pista poliesportiva en tota una 
festa. Enguany estarà ambientada en 
aventures actuals i de sempre... no hi 
faltarà de res !!! Hi haurà pel·lícules, 
tirolines, scape room, un taller amb 
els arquers de Dosrius i una pila 
d’activitats i de sorpreses.

Durant la tarda
Hi haurà servei de bar: podreu 
degustar begudes i entrepans calents 
(hamburgueses, frankfurts i xistorra) 

BRINDIS I TRACA FINAL
Tot seguit 
Pista poliesportiva de 
Can Massuet
La millor manera d’acomiadar la 
Festa Major 2019
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Dijous 29 
D’agost
CERCAVILA - 
BATUCADA
18:00 h
Inici: Escola Castell de 
Dosrius
El grup Tutubatum ens farà una 
cercavila per anunciar-nos que ja 
estem de Festa Major.

TARDA DE KARAOKE 
INFANTIL
18:30 h a 20:30 h
Pl. De la República
Karaoke per a nens i nenes fins als 
12 anys. 
Afina bé la veu i vine a passar-t’ho 
d’allò més bé. 
Obsequis per a tots els participants.

SOPAR POPULAR
21:00 h
Plaça de la Reública
Tradicional sopar d’entrepans de 
llom, botifarra i cansalada a preus 
populars. 
Hi haurà servei de bar a càrrec de la 
comissió de festes. 

MONÒLEG A LA PLAÇA
Tot seguit
Plaça de la Reública
Per passar una bon estona amb molt 
d’humor.

KARAOKE D’ADULTS
Tot seguit
Plaça de la República
Perquè puguis demostrar les teves 
aptituds musicals... ... O no!!!

Divendres 30 
d’agost

HOLI PARTY
11:30 h
Pl. de Can Torres
Vine amb la comissió a fer la “guerra” 
de colors típica de l’Índia
Preu de les paperines de colors: 2¤

RUIXADA 
Tot seguit
Pl. de Can Torres
En acabar la Holi Party hi haurà una 
ruixada per a tothom!!!

GIMCANA ESCLAT!!!
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17:30 h
Pl. de la República
Vine a passar una tarda amb la 
família i els amics i a realitzar una 
gimcana de pistes pel poble.
Obligatori un major d’edat en cada 
grup o equip
Organitza: Grup d’Esplai l’Esclat !!!

MÚSICA AL COMÚ 
19:00 h
Plaça del Comú
El grup del municipi “Tres Minutos” 
ens oferirà un concert que, segur, 
serà inoblidable. 

BALLS AMB ANIMACIÓ
A les 20 h
Plaça del comú
Vine a ballar amb les animacions de 
Virgili Cedeño de Salseados Mataró.                                                                                                  
Amb la col·laboració de Frankfurt el 
Comú.

CORREFOC INFANTIL
de 19:30 a 20:30 h
c/ 1 d’octubre
Correfoc infantil a càrrec dels “Cabrits 
de Foc de Dosrius” 

CORREFOC
22:30 h
Del Pavelló de Dosrius a 
l’Ajuntament
Correfoc a càrrec dels Diables de 
Dosrius. Colla covidada: 
“Mansuets del Foc”

Recorregut: Pavelló, c/ Sant Llop, 
plaça de la República, c/ Pau 
Casals, c/ Rials, c/ Marquès Castell 
de Dosrius, c/ Lluís Moret, plaça 
el Comú, c/ Sant Iscle, plaça de 
l’Església, c/ Sant Antoni i plaça de 
l’Ajuntament.  

• Protegiu els vidres i finestrals si el 
  correfoc passa a prop de casa 
  vostra. A més, si teniu tendals, 
  recolliu-los.
• Si participeu al correfoc, porteu 
  jersei i capell o mocador per evitar 
  cremades.
• No aparqueu cotxes ni cap altre 
  vehicle a cap carrer per on passa el 
  correfoc.

NIT DE FESTA 
00:00 h
Pl. Can Torres
Una banda tribut que fa les millors 
versions amb humor. Enguany tenim 
el showman David Moreno i la seva 
banda “Versión Imposible”
Hi haurà servei de bar durant tota la 
nit a càrrec de la comissió de festes.
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Dissabte 31
d’agost
3A PAELLA POPULAR
14:00 h
Pl. Can Torres
Enguany celebrarem tots junts un 
dinar de Festa Major.
Paella, pa, beguda (aigua i vi), cafès 
i postres per només 5€. Venda 
anticipada a l’OAC de l’Ajuntament de 
Dosrius. 
Preu venda el mateix dia a plaça Can 
Torres a les 13:00 h: 10€

TARDA DE JOCS
Tot seguit
Parc de Can Torres
Tarda de jocs i concurs de Rummikub 
i de Catan.
Organitza CE Dosrius 
(secció jove 4 pedres)

13È TORNEIG 
DE FERMÍ MUÑOZ 
18:00 h
Camp de Futbol de Can Batlle
Partit dels veterans de Dosrius.
Organitza: Agrupació d’esports de 
Dosrius (Veterans de Dosrius)

PLANTADA I CERCAVILA 
DE GEGANTS 
18:30 h
Plantada i sortida: c/ Rials
El geganters de Dosrius, 
acompanyats pels grallers 
Argeganters d’Argentona faran una 
cercavila pels carrers del poble. 
Colles convidades: Ullestrell, La 
Garriga, Vilassar de Dalt, Alella i St 
Pere de Vilamajor.

El recorregut serà: c/ Rials, c/Pau 
Casals, c/ Sant Llop, c/ Salvador 
Dalí, c/ Esteve Albert, c/ Pau Picasso, 
c/ Barcelona, c/ Salvador Dalí, c/ 
Lluís Moret, Pl. de la República, c/ 
Marquès Castell de Dosrius i Pl. 
Ajuntament.
Organitza: Colla Gegantera.
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NOMENAMENT DEL 
GUANYADOR/A DEL 
JOC DE L’ASSASSÍ 
A les 19:30h
Parc de Can Torres
Durant la festa major es farà el joc 
de l’assassí. Consistirà en “matar” 
a la gent amb una pistola d’aigua. 
Caldrà que prèviament t’hagis inscrit 
a assassi@cedosrius.cat. S’acabarà 
l’acte amb una xeringada popular.
Organitza CE Dosrius 
(secció jove 4 pedres)

CONCERT DE FESTA 
MAJOR
21:30 h
Pl. Can Torres
Concert a càrrec de l’orquestra 
“Titanium” 

GRAN BALL DE FESTA 
MAJOR
Tot seguit
Pl. Can Torres
Gran Ball amb l’orquestra “Titanium”.
Hi haurà servei de bar durant tota la 
nit a càrrec de la comissió de festes.

NIT JOVE AMB LA 
FLUOR PARTY
24:00 h
Can Batlle
Espectacular nit jove amb llums, 
projector, pantalla, DJ i 3 animadors 
que ompliran la festa de llum i de 
color!!! Música Disco per a tots els 
gustos i fins a la matinada. Hi haurà 
servei de bar durant tota la nit.

Diumenge 1
de Setembre
MISSA, BENEDICCIÓ I 
VENDA DE PANETS 
11:00 h
Ermita de Sant Llop
Organitza. Parròquia de Dosrius.

BALLADA DE 
SARDANES
12:00 h 
Sant Llop
Enguany a càrrec de la cobla Vila de 
la Jonquera.

VERMUT DE FESTA 
MAJOR 
Tot seguit
Sant Llop
Per gentilesa del Supermercat 
Dosrius (SUMA) i el Supermercat 
BonÀrea.
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INFLABLES INFANTILS
de 17:00 a 20:00 h
c/ 1 d’Octubre
Inflables infantils perquè els 
més menuts passin una tarda 
memorable!!!

XOCOLATADA INFANTIL
18:30 h
Pati de l’escola 
Castell de Dosrius
La xurreria Peñacorada convida a 
xocolata amb xurros als més petits. 

SOPAR A LA FRESCA
20:30 h 
Pl. del Comú
Ha arribat el vespre i hem de sopar.
Tu porta el que et vingui de gust, o 
encarrega-ho als establements del 
poble, i nosaltres posarem les taules 
i cadires.

HAVANERES
21:30 h
Pl. del Comú
Cantada d’havaneres 
amb el grup 
“Son de l’Havana”. 
Hi haurà cremat 
per a tothom

TRACA FINAL
Tot seguit
Pl. del Comú
La millor manera d’acomiadar la 
Festa Major d’engany !!!!
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Col·laboradors 2019
A més de tots els col·laboradors, empreses i comerços que figuren 
explícitament en cada un dels actes d’aquest programa, donem les 
gràcies a:

• Comissió de Festes de Canyamars
• Comissió de Festes de Can Massuet
• Comissió de Festes de Dosrius
• Uriswagen

I a totes i cada una de les persones que han fet possible aquestes tres 
festes majors del Municipi de Dosrius.

Notes interès 2019
Tots els actes són gratuïts excepte aquells on els preus surten especificats 
en el programa.

Les Comissions de Festes es reserven el dret d’admissió als diferents actes 
de la Festa Major, així com d’alterar el present programa si causes alienes a 
la seva voluntat obliguen a fer-ho.

Es recomana guarnir finestres, jardins, façanes.... Així entre tots farem la 
festa més lluïda.

Durant els dies de Festa Major pot ser que la circulació del trànsit es vegi 
afectada per petits canvis. Us demanem comprensió i col•laboració.

Es demana fer ús de papereres, contenidors i bujols per tirar tot el material 
rebutjable de cada una de les fraccions que s’utilitzi durant les Festes 
Majors.

Es prega la màxima puntualitat als actes.

Les persones amb mobilitat reduïda, que no tinguin mitjà de transport i 
vulguin assistir a qualsevol acte de les Festes Majors hauran de trucar amb 
antelació a l’Ajuntament de Dosrius (telèfon 93/791.80.14)




