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El sorteig dels deu premis de 300 euros es va portar a terme el 5 de desembre al 
Mercat Municipal i l’entrega de premis a les persones premiades a la sala de plens va 
ser el 9 de desembre. Els premiats hauran de gastar els 300 euros en compres als 
comerços de la vila. 

 Canvis a la Nacional II entre les rotondes de la carretera d'Alella i de Montgat 

El dimecres 9 de gener van començar els treballs de millora de la Nacional II al tram 
comprès entre la rotonda de la carretera d'Alella i la de Montgat. La intervenció, duta 
a terme per la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, donarà com a resultat l'ampliació a dos carrils en 
aquest tram sentit Barcelona i la reducció a un d'únic en sentit Mataró. Aquests 
canvis són fruit d'una proposta que el consistori va fer arribar a la Generalitat, a 
instàncies de la Policia Local del Masnou, i de les reunions que s’han mantingut amb 
els responsables de la Direcció General de Carreteres per valorar diverses propostes 
de millora de l'N-II a l'altura del Masnou. 
 
Aquest canvi a la Nacional II pot portar millores en la fluïdesa en el trànsit en sentit 
Barcelona i probablement no es formaran les cues de vehicles habituals al davant de 
l'estació del Masnou. També es facilitarà la incorporació a l'N-II dels vehicles que ho 
fan tant des de la carretera d'Alella com des de Can Teixidor. En no produir-se tantes 
cues, pot millorar la puntualitat de les diverses línies d’autobús que circula en direcció 
a Barcelona, inclòs el transport urbà. 
 
Aquestes millores augmentaran la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la zona més 
afectada, formada pels habitatges del carrer de Jacint Verdaguer. Segons les 
previsions de la Direcció General de Carreteres, les obres podrien finalitzar la 
setmana del 14 de gener. 
 
 

El senyor Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
La presidència aixeca la sessió a les 18.40 hores del mateix dia, de la qual, com a 
secretària general, estenc aquesta acta a l’efecte que en quedi constància degudament, la 
qual firma el president amb mi, la secretària general, que la certifico. 
 

 


