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NOTA DE PREMSA 
 
 

L’incompliment de la Generalitat de Catalunya oblig a al Grup 
Parlamentari Socialista a demanar de nou respostes als problemes de 

contaminació acústica de la C32 al seu pas pel Masn ou. 
 
Durant la IX legislatura del Parlament de Catalunya, es va aprovar en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialista a 
instàncies del grup municipal socialista del Masnou on es demanava la instal·lació de 
pantalles acústiques a la C32 al seu pas pel munici pi . Malgrat que aquesta proposta es va 
aprovar al març de l’any 2012 i, per tant, el Govern liderat per CIU tenia la obligació de complir, 
això no ha succeït, tot i la insistència del grup parlamentari socialista. 
 
Així doncs, iniciada al X legislatura, el Grup Parlamentari del PSC entra de nou la proposta de 
resolució per tal que s’aprovi en la Comissió pertinent, i així es puguin portar a terme les 
actuacions adequades per resoldre el problema greu que pateixen els veïns més propers. 
L’actual portaveu del PSC a l’Ajuntament del Masnou, Marta Neira , es va posar en contacte 
amb la nova diputada, Alícia Romero, per tal que, de manera urgent, s’iniciessin de nou els 
tràmits. 
 
La proximitat de l’autopista i l’elevat trànsit genera una elevada contaminació ambiental i 
acústica  al Masnou, especialment, en els edificis contigus a la carretera i l’escola Rosa Sensat. 
En els estudis realitzats sobre la mobilitat al Maresme ja es van detectar uns nivells de soroll, 
mesurats en decibels, molt elevats. És per això que l’anterior alcalde del Masnou, el socialista 
Eduard Gisbert, ja va fer les gestions oportunes davant ACESA i el Govern de la Generalitat per 
tal que adoptessin les mesures oportunes, tot i sense èxit. 
 
Aquesta proposta de resolució insta al Govern de la Generalitat a fer les gestions oportunes 
amb ACESA perquè instal.li les pantalles acústiques i altres mesures per tal de reduir la 
contaminació, com el plantat de vegetació més adient per recollir els gasos emanats del trànsit.  
 
Pel que fa al pressupost de l’actuació, el Grup Parlamentari socialista creu que el tema dels 
recursos no hauria de ser un problema perquè el recaptat pels mateixos peatges de l’autopista 
s’ha de destinar també a millorar les mesures de seguretat i ambientals. 
 
El Masnou, 5 de febrer de 2013 


