
 

 

 

 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA 
ALTERNATIVA CIUTADANA DE DOSRIUS A L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS AMB 
L’OBJECTIU DE DEMANAR LA UTILITZACIÓ DELS REÈDITS ECONÒMICS 
GENERATS PER LA FIRA DE BOSC MEDIEVAL DE CANYAMANRS PER LA 
MILLORA DEL FERM DELS CARRERS DE CAN CANYAMARS 
 
 
Enguany se celebrat la desena edició de la fira del bosc Medieval de 
Canyamars amb una important presència de públic vingut tant del municipi de 
Dosrius com de fora. 
 
Aquesta afluència de gent ha fet que s’hagi habilitat diverses zones 
d’aparcament que s’han quedat petites i per tant els cotxes han hagut 
d’aparcant als carrers adjacents, i per tant, dins de la urbanització de Can 
Canyamars. 
 
L’ajuntament, amb bon criteri, havia previst això i per tant havia intentat 
minimitzar els problemes de sots que hi ha al ferm dels carrers de Can 
Canyamars, abocant-hi sorra. 
 
És evident doncs,  que cal que aquests carrers estiguin en bones condicions 
per tal de donar un bon servei als visitants de la fira medieval, però 
principalment cal que els veïns tinguin un bon encès a casa seva al igual que 
possibles serveis d’emergència o altres. 
 
L’ajuntament obté diversos ingressos amb les taxes per les parades que 
s’instal·len a la fira i pels derivats de la venda de menjars i begudes, així com 
altres ingressos extraordinaris provinents de taxes per la utilització de carrers. 
 
Per tot això proposem el següent acord 
 
ACORD: 
 
L’ajuntament realitzarà les actuacions necessàries per tal de millorar el ferm 
dels carrers principals de Can Canyamars de manera que no siguin uns 
arranjaments provisionals, si no que s’utilitzarà el material necessari per que 
aquests arranjaments perdurin més enllà d’uns pocs dies. 
 
 

 

Dosrius octubre de 2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

Observacions moció: 

 

-Ja han fet algunes intervencions per millorar el ferm de manera provisional i 
per tant no ens poden dir que no poden intervenir legalment en un espai privat. 
Si és així és que ja han fet una il·legalitat. 

 

-Demanen un informe jurídic justifiqui si es pot o no intervenir en aquests 
carrers. 

 


