
MOCIÓ PER FORMAR PART DE LA PRIMERA CORONA 
DEL TRANSPORT PÚBLIC I SUMAR-NOS AL PROJECTE 
T-MOBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
ALTRES MILLORES AL TRANSPORT URBÀ DEL 
MASNOU. 
 

 
 
 
 
 
 

Pàgina 1 de 2 

 

Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 

(PSC-CP) 

 
 
El Masnou, a 5 de febrer de 2016 
 
 
 
 
El Masnou pateix un greuge històric des del moment en què es van definir les corones o 
zones tarifàries del transport públic, ja que municipis tant o més allunyats de la ciutat de 
Barcelona com El Prat de Llobregat, Sant Joan d’Espí i Montcada i Reixach pertanyen a 
la zona 1 mentre que la nostra Vila pertany a la zona 2. 
 
La millora de la nostra mobilitat i la nostra integració a la zona 1 del transport públic és un 
tema prioritari i cabdal; s’ha d’exigir una solució perquè és un element que repercuteix 
negativament en la despesa dels nostres veïns i veïnes, majoritàriament per anar a 
treballar. 
 
Si tenim present que el Servei de Transport Públic del Masnou, tot i ser de caràcter 
obligatori,  no dona el servei de qualitat que necessita la ciutadania ni tant sols afegint-hi 
les línies interurbanes. 
 
La dimensió de la nostra Vila i especialment les característiques geogràfiques, fan que el 
transport públic urbà sigui especialment necessari per a les persones grans i/o amb 
diversitats funcionals, especialment per a desplaçaments entre els nostres equipaments 
públics o les estacions de RENFE. 
 
Els barris més allunyats o amb forts desnivells, com ara Maricel o Santa Madrona, esperen 
millores en la xarxa urbana pel que fa a nous recorreguts, millors horaris, increment de la 
freqüència i major nombre de marquesines d’espera en les parades, elements que també 
caldrà millorar a la resta de barris. 
 
Si bé és cert què el canvi de gestor en l’autobús urbà augura una previsible millora el 
servei la realitat és que la limitació de línies, la excessiva cadència de pas per parada i la 
limitació d’aquestes el fa encara insuficient per la creixent demanda del servei de transport 
públic. 
 
La situació de crisi econòmica i financera que ha patit la Generalitat de Catalunya aquests 
darrers anys, així com la situació de transitorietat dels diferents governs, ha fet què molts 
projectes de millora vinculats a la mobilitat del maresme hagin quedat totalment aturats. 
 
En aquests moments, des del Govern de la Generalitat s’està treballant amb el projecte 
de la “T-Mobilitat”, un nou projecte que proposa nous mecanismes més àgils i moderns 
d’accés als diferents serveis del transport públic, el qual està previst que entri en 
funcionament al llarg d’aquest any 2016. 
 
Aquest projecte significarà l’adequació de moltes disfuncions en la concepció de la 
zonificació i tarifació. Serà sense dubte una gran oportunitat perquè des del Masnou es 
faci arribar les nostres inquietuds i les nostres propostes als diferents òrgans de decisió: 
Govern de la Generalitat de Catalunya, Autoritat del Transport Metropolità (ATM), 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
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Per tot això, proposem al Ple els següents ACORDS: 
 

1) Incrementar freqüència de pas i el nombre de parades així com el servei tots els 
caps de setmana. 

2) Garantir  el funcionament de l’accessibilitat de tots els busos en servei. 
3) Garantir la connexió entre tots els equipaments municipals amb el servei 

d’autobusos urbans. 
4) Estudiar la possibilitat de millorar la nostra xarxa urbana amb llançadores entre 

Maricel i Santa Madrona i les parades de RENFE. 
5) Sol·licitar, per part de l’alcaldia, una reunió amb el conseller de Territori i 

Sostenibilitat, i amb els responsables de l’ATM, i TMB, per tal de rebre informació 
directa del projecte T-Mobilitat, la seva implantació i l’afectació al nostre municipi, 
així com traslladar-los-hi les propostes de: 
 

a. Proposta de que el Masnou passi a formar part de la zona 1 tarifària. 
b. Demanar que la nostra vila sigui inclosa en el projecte T-Mobilitat des de 

la seva posada en marxa, prevista inicialment aquest any. 
 

6) Fer difusió d’aquests acords entre les Entitats, Associacions i veïns mitjançant la 
revista “El Masnou Viu”, la pàgina web municipal i altres mitjans que es cregui 
adients per tal de demanar la seva col·laboració i complicitat per portar a terme els 
objectius exposats. 

7) Comunicar aquests acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat, a l’ATM, a TMB 
i a l’AMB. 
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