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Salutació
Comencen les Festes Majors del 2020, i sabeu que aquest primer semestre, ha estat un any 
difícil per a moltes famílies, per a molts negocis, per a molts autònoms, per a molts treballadors 
i treballadores, per a molts veïns i veïnes del nostre municipi.

I precisament per totes les dificultats que estem passant, creiem que ens mereixem gaudir de 
les nostres Festes Majors, seran una mica diferents, sí, però ens podrem retrobar i compartir les 
actuacions que les comissions de festes us han preparat. 

I m’agradaria dedicar la primera festa major a una persona que durant molts anys va col•laborar 
amb a la Festa Major de Canyamars i que, malauradament, aquesta malaltia se’ns l’ha emportat, 
Dolors sempre estaràs al nostre record. 

També us he de dir, que desprès del que estem passant em sento molt orgullosa de ser la vostra 
alcaldessa, pel vostre bon comportament durant aquests moments difícils, per com us heu cuidat 
entre els veïns, de com heu complert aquests mesos de confinament, de com quan s’ha reanudat  
l’activitat cultural i esportiva per ajudar als comerços del municipi, allà heu estat, veïns i entitats, 
fent poble i això m’enorgulleix.

I us vull fer un prec, que no abaixem la guàrdia, que sortim i que ens ho passem bé, que la 
responsabilitat és de tots, absolutament de tots, (des dels joves fins als més grans), que complint 
totes les mesures de seguretat, faran que ens en sortim,  perquè no dubteu que entre tots ens 
ensortirem.

ENS VEIEM A FESTES MAJORS !!!
Sílvia Garrido Galera

Alcaldessa

Col·laboradors 2020
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 les persones integrants de:

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

I a totes i cada una de les persones que heu fet possible aquestes tres festes majors 
del Municipi de Dosrius.
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del 30 de juliol

al 2 d’agost

Festa Major

Canyamars
. .

  

NETEJA DE PARCEL·LES, EXCAVACIONS I MURS DE PEDRA
VELA

NETEJA DE TERRENYS I FINQUES.
DESBROSSAMENTS DE CAMPS I MARGES.

EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES.
MURS DE ROCALLA PER ELIMINACIÓ DE DESNIVELLS.

.
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CONCERT DE GALA 
22:00 h
Plaça Germandat
Concert a càrrec de “Venus Orquestra”.

BALL DE GALA
Tot seguit
Plaça Germandat
A càrrec de “Venus Orquestra.”
La comissió de festes oferirà servei de bar.

dissabte 1 d’agost
XERINGADA
11:00 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!!!

INFLABLES AQUÀTICS
12:00 h
Pista poliesportiva
Per poder-se refrescar, tot gaudint dels 
inflables.

XINDRIADA I MELONADA
al matí
Pista poliesportiva
Talls de xíndria i meló per a tothom. 
Gentilesa del restaurant Cal Víctor 
i el Supermercat Canyamars.

TARDA INFANTIL
17:00 h
Pla del Molinot
Jocs, racons, tallers, mandales i una pila 
d’activitats perquè els més petits puguin gaudir 
d’una tarda memorable. 
Duorum Rivuum ens oferiran un espectacle de 
titelles.
Durant la tarda, els nens i nenes podran 
berenar per gentilesa de Can Miqueló.
Durant la tarda hi haurà la pintada del mural de 
la Festa Major 2021 amb la col·laboració dels 
artistes del municipi.

Hi haurà venda d’aigües, refrescs i sucs a 
càrrec de la comissió de festes.

dijous 30 de juliol
JOC DE PISTES
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.

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.

NIT DE RUMBA A 
CANYAMARS
22:00 h
c/ Major
Vine a ballar les millors rumbes a càrrec 
de “Mataró Rumba All Stars”.

divendres 
31 de juliol
GIM-CANYA
18:00 h
c/ Major
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.

BATUCADA I CERCAVILA
20:30 h 
Sortida: plaça de la Germandat 
Batucada i cercavila pels carrers del poble a 
càrrec dels Tutubatum.

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.

INFLABLES INFANTILS
durant la nit
Plaça Germandat
Hi haurà inflables perquè els nens i nenes s’ho 
passin molt bé mentre els grans escolten i 
ballen amb l’orquestra.
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diumenge 2 d’agost
PASSEJADA PER 
CANYAMARS 
10:00 h
Punt de trobada: Plaça 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 Sant 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 
a 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 
D’ENTREPANS
21:00 h
Plaça de l’Església
Imprescindible fer prereserva (consultar 
les notes d’interès d’aquest programa). No es 
vendrà cap tiquet de menjar durant l’acte.
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 
Plaça de l’Església
Enguany tornen “Les Anxovetes”, un dels 
grups d’havaneres amb més èxit de l’actualitat. 
La millor manera d’acomiadar la nostra festa 
major!!!!
Hi haurà rom cremat per a tothom.

SOPAR A LA FRESCA
21:00 h
Pou de Glaç
Imprescindible fer prereserva (consultar 
les notes d’interès d’aquest programa). No es 
vendrà cap tiquet de menjar durant l’acte.

Per poder fer un mos tot esperant una nit 
especial. 

La comissió de festes vendrà pa amb tomàquet 
i embotit i farà servei de bar a preus populars.

NIT DE JAZZ I SWING AL 
POU DE GLAÇ
22:00 h
Pou de Glaç
Vine a escoltar bona música amb 
els “Men in Swing”.

NIT DE 
FESTA 
AL POU DEL GLAÇ 
23:30 h 
Pou de Glaç
Vine a veure les novetats d’aquest any, a 
degustar els nostres  “mojitos” i a gaudir de la 
música del nostre dj Giuseppe Martini 
(Dj Resident Classic Mataró).

Hi haurà servei de bar a càrrec de la comissió 
de festes.

! Durant la nit hi haurà un “Punt Lila” itinerant 
per a la prevenció d’agressions sexistes. NO 
és NO!!!
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Cuines · Portes · Finestres
Parquets · Tarimes

serrafusters@hotmail.com
Canyamars · 669 100 896

Especialitat en mobles a mida
Pressupost sense compromís

C. Antoni Sanfeliu, 2 - 08318 Canyamars · Tel. 93 795 50 96 · Mòbil 606 82 57 86 · marsan.jr@gmail.com

PROJECTES, OBRES I REFORMES

Rehabilitacions · Façanes i vivendes · Pintura interior i exterior
Tot tipus de teulades i terrats · Desguassos i clavegueram 

Servei de grua · Subministraments de materials i àrids

MARSAN serveis

C. Major, 70 · Canyamars (Dosrius)
www.calvictor.com · calvictor@hotmail.es

R E S T A U R A N T

Telèfon 93 795 50 10
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Festa Major

del 27 al 30 d’agost

Dosrius

C. Major, 28 - 08318 Canyamars - Tel. 93 795 59 93 - supermercatcanyamars@hotmail.com

• Pa • Bolleria • Alimentació • Drogueria • Ferreteria • Fruita 
• Begudes • Servei a domicili • Zona Wifi • Visa/Mastercard • Basar
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CORREFOC
22:30 h
Del Poliesportiu de Dosrius a l’Ajuntament 
Un any més gaudirem del correfoc a càrrec 
dels Diables de Dosrius. 

Recorregut: Poliesportiu, c/ Sant Llop, pl. de la 
República, c/ Pau Casals, c/ Rials, c/ Marquès 
Castell de Dosrius, c/ Lluís Moret, plaça el 
Comú, c/ Sant Iscle, pl. de l’Església, c/ Sant 
Antoni i pl. 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 als 
carrers per on passa el correfoc.

NIT DE FESTA
00:00 h
Plaça de Can Torres
Una banda tribut que fa les millors versions 
amb humor. Enguany tornem a tenir 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.

dijous 27 d’agost
CERCAVILA-BATUCADA 
19:30 h
Inici: Escola Castell de Dosrius  
El grup Tutubatum ens farà una cercavila per 
anunciar-nos que ja comença la Festa Major.

SOPAR POPULAR
21:00 h
Plaça de la República 
Imprescindible fer prereserva (consultar 
les notes d’interès d’aquest programa). No 
es vendrà cap tiquet de menjar durant l’acte.
Tradicional sopar d’entrepans de llom, botifarra 
i cansalada a preus populars. 
Hi haurà servei de bar a càrrec de la comissió 
de festes. 

TRIA LA TEVA CANÇÓ !!!
22:00 h
Plaça de la República
Acosta’t al nostre DJ i tria la cançó que et ve de 
gust escoltar d’entre una pila de possibilitats!!!

divendres 
28 d’agost
FESTA DE L’ESCUMA
11:30 h
Plaça de Can Torres
Després de molts anys torna la Festa de 
l’escuma de colors a Dosrius.

RUIXADA 
Tot seguit 
Plaça de Can Torres
En acabar la Festa de l’Escuma hi haurà una 
ruixada per a tothom!!!

CONCERT AMB 
INSTRUMENTS DE COBLA 
19:00 h
Pati de l’escola Castell de Dosrius
La “Principal de la Bisbal” ens oferirà un 
concert amb instruments de cobla.
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diumenge 30
d’agost
MISSA, BENEDICCIÓ I 
VENDA DE PANETS
11:00 h
Ermita de Sant Llop 
Organitza: Parròquia de Dosrius.

AUDICIÓ DE SARDANES
Tot seguit 
Sant Llop 
Enguany a càrrec de la Cobla Vila de la 
Jonquera.

REFRIGERI
Tot seguit
Sant Llop 
Petit refrigeri per a tots els assistents.
Per gentilesa del Supermercat Dosrius 
(SUMA) i el Supermercat BonÀrea.

INFLABLES AQUÀTICS
16:30 h
Carrer de l’1 d’octubre
Porta banyador i tovallola que aquest anys són 
inflables d’aigua !!!

XOCOLATADA INFANTIL
18:00 h 
Carrer de l’1 d’octubre 
La xurreria Peñacorada convida a xocolata amb 
xurros als més petits. 

SOPAR A LA FRESCA 
20:30 h
Plaça del Comú
Tu porta el que et vingui de gust, o 
encarrega-ho als establiments del poble, 
i nosaltres posarem les taules i cadires.

HAVANERES 
21:30 h 
Plaça del Comú
Cantada d’havaneres amb el grup
“Els Cremats”.

dissabte 
29 d’agost
4a PAELLA POPULAR 
14:00 h
Plaça de Can Torres
Enguany també El Cullerot ens farà una paella 
perquè tots junts puguem fer un dinar de Festa 
Major.

Imprescindible fer prereserva (consultar 
les notes d’interès d’aquest programa). No 
es vendrà cap tiquet de menjar durant l’acte.
Paella, pa, beguda (aigua i vi), cafès i postres 
per només 8 €.

PARTIT HOMENATGE A 
JAUME PICAÑOL
16:00 h
Poliesportiu de Dosrius 
Partit de futbol sala.
Organitza: Futbol Sala Dosrius del Maresme.

13è TORNEIG FERMÍ 
MUÑOZ
18:00 h
Camp de Futbol de Can Batlle  
Triangular de veterans per celebrar el 25è 
aniversari dels veterans de Dosrius.
Organitza: Agrupació d’Esports de Dosrius 
(Veterans de Dosrius).

PLANTADA I CERCAVILA 
DE GEGANTS
Acte pendent de confirmació segons 
condicions Covid-19.
18:30 h
Plantada i sortida: c/ Rials
Els geganters de Dosrius, acompanyats del 
grup de xaranga “Xarangarín” faran una 
cercavila pels carrers del poble.
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.

BALL DE FESTA MAJOR
21:00 h
Plaça del Comú
Concert a càrrec de l’orquestra “Betty 
Orquestra”.

NIT JOVE 
00:00 h
Can Batlle
Música Disco per a tots els gustos i fins a la 
matinada a càrrec del DJ Giuseppe Martini.
Hi haurà servei de bar durant tota la nit a 
càrrec de la comissió de festes.
! Durant la nit hi haurà un “Punt Lila” itinerant 
per a la prevenció d’agressions sexistes. NO 
és NO!!!
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DOSRIUS

C. de la Bomba, 1-3 · Dosrius · Tel. 93 791 80 72
C. Antoni Tàpies, 15 - 08319 Dosrius
 Tel. 93 791 80 24 /  627 91 59 66

 facebook.com/eltrencatdosrius  instagram.com/eltrencatdosrius 

Pl. de Catalunya, 5 · 08319 Dosrius
Tel. 93 791 92 30

www.interinmobiliaria.es
 info@interinmobiliaria.es

GESTIÓ
COMPRA-VENDA

I LLOGUER DE FINQUES

Més de 30 anys al seu servei

Torres, terrenys, rústiques, cases... DOSRIUS • CANYAMARS • CAN MASSUET

Valoracions
Assessorament integral

Gestió financera
Si desitja vendre, llogar o comprar 

a aquesta zona, CONSULTI’NS
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937 919 507
689 205 205 (només whatsapp)

info@farmaciapares.cat

C. Jacint Verdaguer, 24 · Dosrius

Atenció Farmacèutica
Properament: Densitometries
Anàlisi colesterol i glucosa
Audiometries

C. Pau Picasso, 13
08319 Dosrius

Tel. 93 791 92 53
Fax 93 791 96 20

residencia@santllop.com 
www.santllop.com

Centre col·laborador 
de la Generalitat

Residència 
d’avis

Sant Llop

Plaça Catalunya, 1
08319 Dosrius

T. 937 91 91 18

PICANYOL
Xarcuteria-Carnisseria

Productes Artesans de Qualitat ·  Més de 40 anys al seu servei

C/ Glorieta Catalunya, 4 · 08319 Dosrius · Tel. 93 791 90 34

SUPERMERCAT DOSRIUS, S.L.
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Pol. Ind. Els Alocs (Dosrius)
Ctra. de Dosrius, km. 1,8

C. Robinies, Nave-3 - 08319 Dosrius
Tel. 93 791 98 10 - Fax 93 791 98 11

info@futursolidplus.com

TINTS I 
ACABATS 
TÈXTILS

FuturSolid
Plus S.L.
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2RIUS
EXCAVACIONS · ROCALLES

MURS DE PEDRA · TRANSPORTS
SUBMINISTRAMENT D’ÀRIDS 

ENDERROCS

Javier 647 436 930 · Mario 667 363 212
www.excavacions2rius.com P.I. Can Ribot · Dosrius · C/ Cosidores, 16 · www.segellexpres.com · T. 93 795 51 15

FABRICANTS DIRECTES DE:

* Segells personalitzats TRODAT per l'oficina 
* Plaques metàl.liques per marcar a tinta o foc
* Precintes de seguretat per a la traçabilitat 
* Injectadors de plàstic
* Personalitzem amb TAMPOGRAFIA,
   serigrafia, termografia i transfer

I ARA GRAVATS AMB LÀSER

Us desitgem una bona 
FESTA MAJOR!

C. Pau Casals, 13 · 08319 Dosrius · 937 919 696 · 607 870 472
Assegurances · Canvis de nom · Targetes de transport

SERVEI A DOSRIUS

C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 4
08319 Dosrius - Tel . 93 791 81 28

dosriusbasic@femlequip.com

Còpia de claus
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del 25 al 27 

de setembre

Festa Major
Can Massuet del Far

Tel. 666 137 691
www.taxisdosriusmanolo.com

TAXI DOSRIUS
MANOLO

8 PLACES DISPONIBLES o
6 PLACES + CADIRA DE RODES

Aeroport, Port, Recollides, Metges, Esperes,
Compres, Escoles, Paqueteria… 

Preu concertat!!!

PINTOR J. VIÑOLAS
Pintura decorativa · Estucats

Pintura en general
600 78 27 06

M. 629 819 198 · Canyamars
Tel. 93 795 52 81 · 93 795 50 54

Jardineria
Jaume Morell
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SOPAR A LA FRESCA 
21:00 h 
Avinguda de Can Massuet (davant del parc 
infantil).
El Cullerot ens farà un sopar de fideus a la 
cassola, beguda (vi i aigua), pa, postres i cafè. 

Imprescindible fer prereserva (consultar 
les notes d’interès d’aquest programa). No 
es vendrà cap tiquet de menjar durant l’acte.
Preu venda anticipada: 8 €
Reserves fins al dimecres dia 23 de setembre 
al 678.438.368 (de 9:00 a 14:00 h). 

NIT NO TAN JOVE AMB 
HOTEL COCHAMBRE !!!!
00:00 h 
Pista poliesportiva de Can Massuet  
Al 2020 serà un any de grans canvis i de grans 
retorns. Hotel Cochambre seran els convidats 
especials i vindran a celebrar amb nosaltres el 
seu 20è aniversari. No t’ho pots perdre!!! 

Hi haurà servei de bar a càrrec de la comissió 
de festes.  

DISCO NO TAN JOVE 
Tot seguit 
Pista poliesportiva de Can Massuet 
En Giuseppe Martini (Dj Resident Classic 
Mataró) ens farà continuar la festa per a tots 
aquells que són joves... I no tan joves!!!

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.
Trofeus per als guanyadors.

Inscripcions de franc al correu electrònic: 
comissiofestescanmassuet@gmail.com

MISSA SOLEMNE 
11:00 h
Església de Sant Andreu del Far

PLANTADA I BALL 
DE GEGANTS 
Acte pendent de confirmació segons 
condicions Covid-19.
Tot seguit 
Era de Can Guinart
Els gegants de Dosrius, conjuntament amb el 
grup “Xarangarín”, ens oferiran una ballada 
ben lluïda.

PASSEJADA EN BICICLETA 
PER LA HISTÒRIA DE CAN 
MASSUET
16:30 h
Sortida: Pl. de Can Massuet  
Bicicletada col·lectiva lenta i apta pera a tots 
els nivells, passejant pels 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).
També hi haurà llimonada natural per a tots els 
participants.
Organitza: Escola de Natura del Corredor.

GIMCANA DE PISTES 
FAMILIAR
18:00 h 
Parc Infantil de Can Massuet  
Vine a gaudir d’una de les activitats familiars 
més divertides de la Festa Major.
Obligatori que hi hagi participants de diferents 
edats (nens i adults) a cada equip !!!
Organitza: Grup d’Esplai l’Esclat !!!

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

divendres 25 de setembre dissabte 26 de setembre
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SOPAR POPULAR DE 
FESTA MAJOR
21:30 h 
Pista poliesportiva de Can Massuet  
T’esperem a la tradicional mongeta de Can 
Massuet !!!!
Menú: Amanida, mongetes amb botifarra, 
Beguda (vi i aigua),pa, postres i cafè. 

Imprescindible fer prereserva (consultar 
les notes d’interès d’aquest programa). No 
es vendrà cap tiquet de menjar durant l’acte.
Preu: 10 €

Reserves fins al dimecres dia 23 de setembre 
al 678.438.368 (de 9:00 a 14:00 h).

BALL A LA PISTA
Tot seguit 
Pista poliesportiva de Can Massuet
Els “De Gala” tocaran perquè no paris de ballar 
durant una bona estona.

Hi haurà servei de bar a càrrec de la comissió 
de festes.  

NIT JOVE
Tot seguit 
Pista poliesportiva de Can Massuet  
El Dj Giuseppe Martini (Dj Resident Classic 
Mataró) no deixarà que decaigui la festa fins a 
ben entrada la matinada…

! Durant la nit hi haurà un “Punt Lila” itinerant 
per a la prevenció d’agressions sexistes. NO 
és NO!!!

11è 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 amb tanta 
participació compte any rere any.
Begudes per a tots els participants. 
Trofeus per als guanyadors.

Inscripcions de franc al correu electrònic: 
comissiofestescanmassuet@gmail.com

CONCERT ÍNTIM A 
CAN BOSC
12:00 h 
Can Bosc
Deixa el cotxe a casa i gaudeix de la natura 
passejant fins a Can Bosc, per gaudir d’un 
concert íntim irrepetible.

TARDA INFANTIL A 
CAN MASSUET
17:00 h 
Pista poliesportiva de Can Massuet 
Un any més la comissió convertirà la pista 
poliesportiva en tota una festa. No hi faltarà 
de res !!! Hi haurà una pila d’activitats i de 
sorpreses.
No us podeu perdre el “Xtrem Race” un circuit 
d’obstacles per a totes les edats.
A la tarda es farà el Lliurament de premis de 
les competicions esportives de la Festa Major.

Hi haurà servei de bar, a càrrec de la comissió 
de festes.

TRACA FINAL
Tot seguit 
Pista poliesportiva de Can Massuet  
La millor manera d’acomiadar la 
Festa Major 2020.

diumenge 27 de setembre
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Residència canina i felina  
els 365 dies de l’any

Urb. Can Massuet del Far,  Dosrius / 617 310 216 / 617 310 217
 www.rclamasia.com / info@rclamasia.com / sergieducador@gmail.com

centrocaninolamasia / N. nucli zoològic: B2500573

Residència 
canina i felina

Supermercat El Far
93 791 79 12

Can Massuet - Av. El Far, 15 - 08319 Dosrius

Pa • Bolleria • Alimentació • Drogueria • Ferreteria 

Fruita • Begudes • Visa/Mastercard • Bassar

Pollastres a l’ast

AV. EL FAR,  13 · 08319 DOSRIUS
CAN MASSUET

T. 93 791 64 96
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Notes d’interès 2020
· 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. Enguany tot el material emprat per  les comissions de 
festers serà compostable. 

· Es prega la màxima puntualitat als actes.

FESTA MAJOR DE CANYAMARS: per poder reservar els tiquets del “Sopar a la Fresca” 
del dissabte dia 1 d’agost i del “Sopar Popular d’Entrepans” del diumenge dia 2 d’agost podeu trucar al 
678.438.368 (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h). El darrer dia que es podrà fer reserves per als 
dos sopars serà el dijous dia 30 de juliol.

FESTA MAJOR DE DOSRIUS: per poder reservar els tiquets del “Sopar Popular” del dijous 
dia 27 d’agost i de la “4a Paella Popular” del dissabte dia 29 d’agost podeu trucar al 678.438.368 (de 
dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h). El darrer dia que es podrà fer reserves per als dos àpats serà el 
dimecres dia 26 d’agost.

FESTA MAJOR CAN MASSUET: per poder reservar els tiquets del “Sopar a la Fresca” del 
divendres dia 25 de setembre i del “Sopar Popular de Festa Major” de dissabte dia 26 de setembre podeu 
trucar al 678.438.368 (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h). El darrer dia que es podrà fer reserves 
per als dos sopars serà el dijous dia 24 de setembre.

COVID-19
·  En tots els actes de les tres festes majors es duran a terme totes i cadascuna de les normes de prevenció 
que estiguin en vigor en aquell moment (ús de mascaretes, distància de seguretat, neteja i desinfecció de 
materials i espais, controls d’aforament...).

·  Des de l’ajuntament de Dosrius i des de les Comissions de Festes es demana a 
tothom que col•labori en totes i cadascuna d’aquestes normes, la seguretat de les 
persones sempre ha de ser el més important per a tothom. 

Moltes gràcies

Si ens deixa.... 

Edita: S.R. GRUPSIS ASSOCIATS S.L. · T. 93 883 27 96 · info@noetperdis.com · www.noetperdis.com




