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SalUTacIó

Aquest any sembla ser que sí, que podrem celebrar les Festes Majors del nostre municipi, 
com han canviat les coses des de l’any passat.....
I precisament per tot el que ha passat durant l’últim any, hem de sortir i gaudir de les 
nostres festes majors que les comissions de Canyamars, Dosrius i Can Massuet del Far us 
han preparat amb tanta il·lusió i que aprofito per felicitar. Penseu que el programa que 
teniu a les vostres mans s’ha pogut elaborar gràcies a la participació desinteressada de 
les persones que formen les tres comissions.
Com veureu els actes del programa són una mica diferents d’altres anys, hem volgut ser 
prudents i assegurar-nos que les podríem celebrar, que ens podríem retrobar, que podríem 
compartir espais del poble, que potser no podrem ballar, però ens podrem saludar i 
explicar-nos com estem i com ens sentim.
Que no farem sopars ni dinars populars aquest any, però si les mesures COVID ens ho per-
meten ho podrem portar de casa, ho podrem comprar als bars i restaurants del municipi i 
podrem menjar plegats, sempre amb cura, però perquè no!!!! Hem de començar a gaudir 
dels nostres veïns i veïnes, hem de passar-ho bé, ens ho mereixem!!!
Per tot això i perquè tinc moltes ganes que ens trobem en les nostres Festes Majors us 
demano que no falteu, sortiu a passar-ho bé i a gaudir de totes les sorpreses que ens han 
preparat les comissions.

Sílvia Garrido Galera
Alcaldessa

COl·LabORadORs 2021

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:
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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DijOuS 29 de JUliOL

 JOC DE PISTES 2.0 
19:00 h
Carrer Major
Una nova versió del joc de pistes ha arribat 
a Canyamars. Vine i converteix-te en un 
investigador. Porta calçat còmode i ganes de 
resoldre enigmes. Per a totes les edats, varis 
nivells.  
   
 SOPAR POPULAR 
21:00h 
Carrer Major
Porta el teu sopar i vine a gaudir d’una 
trobada a la fresca amb els veïns i veïnes 
del poble. Es mantindran totes les mesures 
de seguretat de la Covid-19. La comissió de 
festes posarà les taules i les cadires.  
 
 CONCERT AMB 
 MATARÓ RUMBA ALL STARS 
22:00 h 
Carrer Major
Gaudeix de les millors rumbes en bona 
companyia amb Mataró Rumba All Star.  
 

DivENdRes 30 de JUliOL

 GIM-CANYA 
18:00 h
Plaça Germandat
Passeu una bona estona amb família i amics 
tot fent una gimcana per conèixer els racons 
més amagats del poble! Cal portar calçat 
còmode.     

 JAZZ I SWING AMB 
 “MEN IN SWING” 
20:00 h
Plaça Germandat
Nit de jazz i swing amb el grup “Men in 
Swing”, per gaudir de bona música a la 
fresca.      

 BIG ROCKS 
22:00 h 
Plaça Germandat 
Tot seguit, passem a les millors cançons 
de rock de tots els temps amb el grup “Big 
Rocks”.  
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DisSAbTe 31 de JUliOL

 TARDA INFANTIL AMB 
 PENTINA EL GAT 
17:00 h
Pla del Molinot
Pels més menuts de la casa, una bona tarda 
ben animada per divertir-se amb els amics i 
amigues! 
Preu Entrada: 1€ (mirar notes d’interès)

 TEATRE AMB ROGER PERA 
22:00 h
Plaça Germandat 
“Quina feinada”, una comèdia divertida 
i hilarant que ens farà passar una bona 
estona a tots. 
Preu Entrada: 1€ (mirar notes d’interès)

DiUmeNgE 1 d’aGOsT

 PASSEJADA PER CANYAMARS 
10:00 h
Plaça Germandat
Passejada per descobrir els secrets amagats 
del poble de Canyamars. A càrrec de Joan 
Manel Riera (Escola de Natura del Corredor). 
Organitza: Germandat de Canyamars

 MISSA 
12:00 h 
Església Sant Esteve de Canyamars
Ofici de Festa Major.    
 
 7 INFLABLES PER ALS 
 NENS I NENES 
17:00 h
Pla del Molinot
Inflables i més inflables per poder saltar ben 
amunt durant una bona estona!  
  
 HAVANERES AMB EL GRUP 
 XARXA 
22:00 h
Plaça Església
Per fer un bon tancament de Festa Major, res 
com un bon concert d’havaneres a la fresca 
amb el grup “Xarxa”.    
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PER ANAR ESCALFANT MOTORS...

DisSAbTe 21 d’aGOsT

 TOBOGAN AQUÀTIC 
17:00 h
C/ Barcelona
L’splash slide torna a Dosrius!! Vine a 
refrescar-te i a passar una bona tarda amb 
tota la colla.    
 

   

DijOuS 26 d’aGOsT  
   
 SOPAR POPULAR    
21:00 h
Plaça Comú
Vine amb el sopar sota el braç i aprofita 
per passar una bona estona a la fresca amb 
família i amics. La comissió de festes posarà 
les taules i les cadires.     
 
 LLIURAMENT DELS PREMIS 
 DEL 1R CONCURS DE CARRERS 
 ENGALANATS 

Durant el sopar
Plaça Comú
Durant el sopar, es farà saber quin ha estat 
el carrer guanyador. Animeu-vos a participar!
www.dosrius.cat/Tràmits/Esports, Cultura i lleure.

 MONÒLEG 
 DEL “SR. BOHIGUES”   
Tot seguit
Plaça Comú
Un espectacle d’humor interactiu en petit 
format. Una bona estona amb riures assegu-
rats amb el famosíssim actor Eduard Biosca .  
  

DivENdRes 27 d’AGosT

 TEATRE INFANTIL EN ANGLÈS  
 AMB “KIDS&US” 
11:00 h
Pati de l’Escola Castell de Dosrius
Per als més petits de la casa, veniu a passar 
un matí divertit tot aprenent anglès amb 
l’obra “Where do you live?”
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 GIMCANA ESPLAI 
18:00 h
Plaça 1 d’octubre
Com cada any, el Grup d’Esplai l’Esclat!!! 
organitza una gimcana per a totes 
les famílies recorrent tot el poble. 
Imprescindible mínim un adult per equip.

 PRESENTACIÓ DE “LA FESTA 
 DEL FOC”  
21:00 h
Can Batlle
Els Tutubatum ens faran moure l’esquelet 
per animar la presentació de la Festa del 
Foc d’aquest any.    
 
 FESTA DEL FOC 
Tot seguit
Can Batlle
Per no perdre tradicions, aquest any el 
correfoc es reconvertirà en un format estàtic 
que permetrà veure i gaudir dels Diables de 
Dosrius:  “Els Cabrits” i “Els Isclots”.   
  

 GRUP DE VERSIONS AMB LA 
 “BANDA NEON”
23:00 h
Plaça Can Torres
Vine a gaudir d’una nit amb les millors 
versions dels últims anys a càrrec del grup 
la “Banda Neon”   

DisSAbTe 28 d’aGOsT

 MASTERCLASS DE ZUMBA 
10:00 h
Can Batlle
No hi ha res com un bon matí d’exercici amb 
una masterclass de zumba!! I tot seguit 
una refrescada per a tots els participants.  
 
 PARTIT HOMENATGE 
 JAUME PICAÑOL 
17:00 h
Poliesportiu de Dosrius
Iniciem una tarda esportiva amb aquest 
primer partit de futbol sala. 
Organitza: Futbol Sala Dosrius del Maresme.  
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 13È TORNEIG FERMÍ MUÑOZ 
19:00 h
Camp de Futbol Can Batlle
Tot seguit veurem més esport a Can Batlle 
amb el torneig dels Veterans de Dosrius. 
Organitza: Agrupació d’Esports de Dosrius 
(Veterans de Dosrius).    
   
 MOBY DIXIE (NEW ORLEANS) 
20:00 h
Pl. del Comú
Passa una bona estona d’estiu tot escoltant 
música genuïna i diferent. 

 PEP LLADÓ I LA TWO RIVERS 
 BAND  
23:00 h
Pl. del Comú
El nostre Pep Lladó ens oferirà un concert 
d’allò més espectacular.

DiUmeNgE 29 d’aGOsT
 
 MISSA     
12:00 h
Ermita de Sant Llop
Organitza: Parròquia de Dosrius.  
  

 ACTUACIÓ INFANTIL AMB 
 EL GRUP “COM SONA?” 
18:00 h
Plaça del Comú
Actuació pels més menuts de la casa, amb 
un espectacle divertit i distret per un darrer 
dia de Festa Major.  

 HAVANERES AMB 
 “ELS CREMATS”  
22:00 h
Plaça del Comú
No hi pot haver millor acte final que un 
bon concert d’havaneres amb el grup 
“Els Cremats” per tancar la Festa Major 
d’enguany.    
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DivENdRes 24 
de SEteMbRE  
 
 RUC’N ROLL  
23:00 h
Pista Poliesportiva 
Iniciem la Festa Major de Can Massuet del 
Far amb un recull de les millors cançons de 
rock en català de tots els temps. 

DisSAbTe 25 
de SEteMbRE

 BÀSQUET A CAN MASSUET 
10:00 h
Pista Poliesportiva 
Vine i participa al tradicional torneig de bàs-
quet 3x3 de la Festa Major de Can Massuet 
del Far. Enguany també hi haurà concurs de 
triples per a nens i per a adults. Trofeus per 
als guanyadors. 

 MISSA 
11:00 h
Església de Sant Andreu del Far

 PASSEJADA AMB BICI 
12:00 h 
Plaça Can Massuet 
Bicicletada popular per a totes les edats 
passejant pels espais forestals i agrícoles 
propers a Can Massuet del Far. 
Organitza: Escola de Natura del Corredor. 

 GIMCANA ESPLAI 
18:00 h
Parc Infantil de Can Massuet del Far 
Vine a participar a una de les gimcanes 
familiars més divertides! Obligatori que hi 
hagi participants de diferents edats (adults i 
nens) a cada equip. 
Organitza: Grup d’Esplai l’Esclat!!!

 “CONCERTO A TEMPO D’UMORE”   
22:00 h
Pista Poliesportiva
Us animem a participar en aquest concert 
novedós i diferent, ple d’humor i molts 
riures. Música clàsica per a totes les edats!!!
Preu Entrada: 1€ (mirar notes d’interès) 
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DiUmeNgE 26
de SEteMbRE

 11È CAMPIONAT DE 
 FUTBOL 3X3 
10:00 h
Pista Poliesportiva 
Retrobem una nova edició del campionat 
de futbol 3x3 de la Festa Major. Trofeus pels 
guanyadors. 
 
 CONCERT ÍNTIM A CAN BOSC 
 AMB “MCM” 
12:00 h
Era de 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 FAMILIAR 
17:00 h
Pista Poliesportiva 
Una nou any la Comissió de Festes de Can 
Massuet del Far organitzarà una tarda plena 
d’activitats i sorpreses per a tota la família, 
no us ho podeu perdre! Al llarg de la tarda 
es farà el lliurament dels premis de les 
competicions esportives de la Festa Major. 

 CIRC “VERMUT” 
Pista Poliesportiva 
Durant la tarda, podreu gaudir d’una estona 
de circ amb el grup “Vermut”,  amb les seves 
acrobàcies i  moviments impossibles. 
Preu Entrada: 1€ (mirar notes d’interès)

 MAG SHADO 
Pista Poliesportiva 
Com a cirereta del pastís, aquest any la 
Comissió ha convidat al mag Shado a fer 
un espectacle de màgia amb molts jocs de 
mans!
Preu Entrada: 1€ (mirar notes d’interès)

 TRACA FINAL 
tot seguit
Pista Poliesportiva 
Res com acabar la Festa Major d’enguany 
amb una bona tamborinada final. 
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NotES d’iNtERès 2021

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.
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 COVID-19 
En tots els actes de les tres festes majors es duran a terme totes i cadascuna de les nor-
mes 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 sem-
pre ha de ser el més important per a tothom.
Enguany, per donar compliment a totes les mesures de la covid-19, les Comissions de 
Festes no podran oferir servei de begudes ni menjar a la població. És per això que us 
animem a tots i totes per aprofitar aquests dies de festivitat i fer consum en els comerços 
del municipi, o portar el menjar de casa en aquells actes en els quals s’especifica. 

A més, aquest any, en algun dels actes, serà necessari pagar una entrada simbòlica d’1€ 
per garantir l’aforament del recinte, la distància entre persones i la traçabilitat entre els 
assistents. El pagament s’haurà de fer en efectiu, a les oficines de l’Ajuntament.

Moltes gràcies.

Volem agrair a tots aquells que heu col·laborat en aquest programa, la vostra dedicació 
i el vostre esforç sense el qual no ho hauríem aconseguit. SR ASSOCIATS té tots els drets 

reservats, per això, és prohibida la seva reproducció per qualsevol mitjà.
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