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Presentació 

El Pla d’Actuació Municipal Socialista (PAM) és el full de ruta basat en el programa electoral dels socialistes 
del Masnou per al període 2019-2023 i que pretén fixar uns objectius de municipi; així doncs, esdevé un 
resum ordenat del conjunt de propostes d’actuació que, com hem avançat, hem recollit al programa electoral 
amb la voluntat que siguin aplicades pel proper govern del Masnou.  

Aquest document és el resultat de l’anàlisi i la concreció del programa electoral per a les eleccions 
municipals del 2019, fruït del treball de moltes persones de forma directa i indirecta, començant amb la 
tasca primigènia del grup impulsor, la suma de les aportacions de veïnes i veïns en reunions, de lectures 
del document i correccions, suggeriments i propostes, a les que cal afegir la feina d’oposició dels darrers 
quatre anys del grup municipal socialista i del coneixement de la situació actual de la Vila i de les noves 
necessitats i de les ja esmentades aportacions, que sens dubte han millorat el text original basat en el 
programa electoral de 2015. 

El Pla d'Actuació Municipal Socialista pel proper mandat conté els objectius estratègics de treball, que 
son: 

• Promoure els serveis socials dels quals la nostra ciutadania podrà fer un millor ús. 
• Potenciar la creació de nous llocs de treball i l’activitat econòmica local 
• Fomentar la cultura com  un dels eixos vertebradors de la nostra societat 
• Garantir un millor espai públic i una millora de la mobilitat municipal 
• Millorar la gestió municipal estructurant i reorganitzant serveis 
• Mantenir un contacte directe per atendre totes les demandes dels barris 

Aquests objectius estratègics es despleguen en sis eixos d'actuació previstos al programa electoral 
aprovat per la militància, que son: 

1. Acció social i comunitària 
2. Economia 
3. Cultura 
4. Espai Públic 
5. Gestió Municipal 
6. Barris 
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Objectius estratègics 

1. Promoure els serveis socials dels quals la nostra ciutadania podrà fer un 
millor ús. 
En el context socioeconòmic canviant en què vivim, la participació de la ciutadania adopta un paper 
indispensable i el Masnou no és una excepció. Cal reforçar l’acció comunitària a la vila per potenciar una 
societat inclusiva, conscient de les amenaces i oportunitats. Alhora, cal formular noves respostes davant 
les necessitats socials, mitjançant la coresponsabilització.  

L’articulació de les xarxes socials, la negociació de pactes de convivència, els processos d’inclusió social i 
l’oferta d’espais de diàleg entre els diferents col·lectius de la vila, l’Ajuntament i els agents privats, 
esdevenen, tots aquests, eines que permetran mantenir i garantir el benestar de la nostra comunitat.  

2. Potenciar la creació de nous llocs de treball i l’activitat econòmica local 
L’efecte més dur que la crisi econòmica encara té per a molta gent és la manca de feina i d’oportunitats per 
guanyar-se la vida. El treball s’ha convertit en un dels béns més difícils d’obtenir a la nostra societat. Molta 
gent, massa gent, no té feina. I poques persones del Masnou poden treballar a prop de casa. 

Algunes de les solucions a aquest problema passen per aconseguir fer créixer l’economia local: més 
empreses, més professionals, més autònoms, més llocs de treball, més activitat econòmica en general. I 
proposem algunes mesures que serviran per assolir aquests objectius, com ara mesures per facilitar i 
estimular l’establiment o l’ampliació d’empreses que generin llocs de treball, mesures de suport a la recerca 
innovació i adaptació a la nova indústria 4.0 i formació continuada professional per incrementar l’activitat 
dels nostres comerços i establiments o mesures per millorar la nostra competitivitat. 

Però no n’hi ha prou. Les oportunitats de treball i de guanyar-se la vida en un entorn d’economia sostenible 
no necessàriament passen pel creixement econòmic permanent. També cal explorar altres vies alternatives 
que des de la proximitat i la cooperació entre les persones puguin complementar les capacitats del mercat 
de treball tradicional per oferir oportunitats a tothom per guanyar-se dignament la vida. Volem recolzar la 
posada en marxa de noves experiències d’economia social, com podrien ser l’emprenedoria social, el 
consum col·laboratiu, agricultura social urbana, el cooperativisme, i moltes altres. 

I també hem d’afrontar el problema del treball precari i els seus efectes de pobresa laboral i social, 
conseqüència directe de la darrera reforma laboral. 

3. Fomentar la cultura com  un dels eixos vertebradors de la nostra societat 
La cultura i l’educació, el coneixement i la creativitat, són essencials per millorar i créixer, tant personalment 
i individualment, com col·lectivament. Ens proporcionen més recursos i ens ajuden a estar més segurs de 
nosaltres mateixos. Ens defineixen i enforteixen com a col·lectivitat. Estimulen la nostra creativitat i ens 
ajuden a ser més competitius, a estar més preparats per guanyar-nos la vida. Fan de nosaltres ciutadanes 
i ciutadans més responsables i més exigents, més crítics. 

En definitiva, ens ajuden a ser millors persones, a sentir-nos més segurs com a comunitat, a estar més 
oberts al món i a tenir més oportunitats, tant a nivell individual, com col·lectiu. 

La cultura és una de les principals responsabilitats dels ajuntaments. I la societat masnovina és cada vegada 
més exigent de bones ofertes culturals. 

L’educació no és una responsabilitat directa de l’ajuntament, sinó que ho és de la Generalitat. Tanmateix, 
l’educació transcendeix l’àmbit de les escoles i dels serveis educatius, i és molt el que poden fer els 
ajuntaments per promoure l’educació, fins assolir plenament la condició de poble que educa. 

La política educativa que aplicarem es basa en ser exigents i col·laboradors amb les nostres escoles i 
instituts, a fi de poder assegurar una educació de qualitat i plenament integrada a la nostra ciutat per a tots 
els nostres infants i joves, i en promoure i facilitar serveis i estímuls per a l’educació i la formació permanents 
de totes les persones. 

4. Garantir un millor espai públic i una millora de la mobilitat municipal 
L’espai públic del Masnou el conformen els carrers, avingudes, places, parcs i jardins, el passeig marítim, 
el port i la platja; també ho són els equipaments públics, així com el nostre patrimoni històric i cultural.  

L’espai públic té un paper determinant en la concepció de pobles i ciutats; és l’espai democràtic per 
excel·lència on tothom hi té cabuda i que tothom utilitza: la gent gran, els joves, els nens i les nenes, el 
treballador i l’aturat, fins i tot aquells que menystenen la convivència i el civisme. És especialment espai de 
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festa i celebració, d’activitat econòmica a l’aire lliure, com és el cas del mercat setmanal; és l’espai de 
socialització i de transversalitat, i com a tal, element essencial d’urbanitat. 

El primer dels seus dos components, l’espai no edificat –el carrer, el parc, el passeig o el racó urbà–, ordena 
l’estructura urbana de buits i plens; l’altre, l’edificació, principalment els edificis d’ús públic i col·lectiu, són 
els que acaben de donar perfil a la ciutat i la seva representació. Tots dos són, a més d’espais de trobada i 
convivència, elements generadors de cultura i civilitat. 

Per aquestes raons, els espais públics, lliures o edificats, s’han d’executar amb criteris d’alt nivell  de 
projecte i de qualitat constructiva, perquè són l’ingredient essencial del projecte de ciutat: la ciutat per a 
tothom. S’ha de donar el mateix tractament a l’ampla avinguda i la petita placeta, la mateixa consideració 
que gaudeix el centre l’han de tenir els barris. L’espai públic, en sentit ampli, actua com el primer element 
de redistribució en el territori. 

Pel que fa a la mobilitat, apostarem per promoure la mobilitat sostenible i segura, de manera que els vehicles 
de motor disposin de l’espai necessari per circular i aparcar, i la resta d’espai disponible, es retorni als 
vianants com a usuaris preferents. En definitiva, proposem les actuacions encaminades a seguir aquest 
criteri: prioritzar el millor repartiment de l’espai, pacificar el trànsit rodat i protegir el centre històric. 

5. Millorar la gestió municipal estructurant i reorganitzant serveis 
El Masnou necessita un ajuntament més eficient per afavorir el desenvolupament de l’economia local i les 
oportunitats de la nostra gent. Un ajuntament que compleixi les seves responsabilitats, que faci les 
inversions i presti els serveis que necessita la comunitat local, i ho faci amb el menor cost econòmic possible, 
beneficiant sempre com més gent millor.  

La gestió de l’Ajuntament ha de funcionar igualment al marge de qui estigui governant per garantir la qualitat 
dels serveis que presta l’Ajuntament. Tant aviat com la llei ens ho permeti, la creació de la figura del Gerent 
general i de gerents d’àrea seran la base d’aquesta garantia alhora que facilitaran la transició a un sistema 
de servei basat en la qualitat. 

6. Mantenir un contacte directe per atendre totes les demandes dels barris 
Designaren a un regidor del govern com a Regidor de Barri que serà l’interlocutor directe entre les 
associacions i veïns del barri i el consistori i que serà l’encarregat de coordinar les reunions de treball dels 
temes de barri. Es crearà una plataforma on-line des de la qual els ciutadans podran contactar amb el 
regidor de barri, aquest sistema farà encara més fàcil la comunicació i participació entre la ciutadania i el 
govern del municipi. 

Com ja hem comentat, les associacions de veïnes i veïns tindran el seu espai de debat i interacció, on totes 
i seran representades i on les farem partícips de les accions als barris que representen. Donarem a aquestes 
entitats la importància que els correspon en tant que corretja de comunicació de veïnat i barri.  
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Eixos, línies i actuacions 

1. Acció social i comunitària 
1.1. Civisme i convivència 
1.1.1. Pla d’acció pel Civisme: El desenvoluparem i actualitzarem el per tal de promoure el compromís 
actiu i la responsabilitat personal de la ciutadania en l’ús de l’espai col·lectiu i de fomentar l’equilibri i el 
respecte en les relacions de convivència.  

1.1.2. Vigilants cívics: Promourem el potencial educador, cohesió i convivència que tenen els vigilants 
cívics, fins a convertir-los de fet en educadors cívics. Incrementarem el nombre de vigilants cívics. 

1.1.3. Comunitat local: Promourem xarxes locals per col·laborar, ajudar-nos, compartir, intercanviar i 
cohesionar. Promourem la implicació de les associacions de veïns en les xarxes socials locals i la seva 
participació en tasques de solidaritat dins el Consell de la Vila. 

1.1.4. Entitats: Posarem a disposició de les entitats del Masnou espais, equipaments i serveis necessaris 
per desenvolupar les seves activitats de servei a la col·lectivitat, donant suport a les entitats de voluntariat 
de serveis socials i reforçant les trobades al Consell de Benestar Social. Actualitzarem la Guia d’entitats. 
1.1.5. Integració de les persones amb diversitat funcional: Impulsarem activitats per aconseguir la 
màxima integració de totes les persones amb diversitat funcional en la vida social, esportiva o cultural del 
nostre poble, en col·laboració amb les entitats especialitzades que treballen amb elles. 

1.1.6. Voluntariat: Confeccionarem, gestionarem i coordinarem una borsa virtual de voluntaris. L’actitud de 
l’Ajuntament amb aquests grups serà la de facilitar i promoure la seva activitat i fomentar que serveixin els 
interessos públics locals de forma coordinada amb els serveis i les polítiques municipals. 

1.2. Convivència i cohesió social 
1.2.1. Pla d’atenció de serveis socials: Desenvoluparem i aplicarem el Pla d’Atenció Local en matèria de 
serveis socials, elaborarem un pla de qualitat i promourem la informació sobre les seves prestacions. 

1.2.2. Salut: Ampliarem les campanyes preventives en favor a la salut i promourem pràctiques de consum 
responsable. Negociarem amb el Servei Català de la Salut un increment dels serveis del CAP – Ocata que 
incorpori el servei de Pediatria i de Diagnòstic per la imatge per apropar l’assistència sanitària als usuaris. 

1.2.3. Drogues: Plantarem cara a les drogues promovent un canvi d’actitud radical de tolerància zero. Cal 
ser molt rigorosos amb els Clubs de Cànnabis en l’exigència del compliment de la normativa. Impulsarem i 
donarem suport a una implicació intensa de la policia municipal i una major implicació dels serveis socials. 

1.3. Solidaritat i cooperació 
1.3.1. Nova ciutadania: Serem curosos per acollir i integrar a les persones que han escollit la nostra societat 
per viure i vetllarem per a què puguin gaudir dels drets i complir el deures que els corresponguin. 

1.3.2. Parelles solidàries: Promourem parelles entre persones d’autonomia limitada amb una altra que 
pugui fer-li companyia i ajudar-la en les seves necessitats bàsiques. 

1.4. Accions transversals per edat 
1.4.1. Infància: Promoure el Masnou com a municipi amic de la infància. Completarem una xarxa de parcs 
infantils al nostre municipi amb una configuració més atractiva i un manteniment més curós. Millorarem la 
planificació i la coordinació de les activitats extraescolars. 

1.4.2. Joventut: Desenvoluparem i aplicarem les previsions del vigent Pla d’acció jove, aprovat 
unànimement per l’Ajuntament.  

1.4.3. Gent Gran: Establirem dispositius per a detectar casos de persones grans que viuen soles i a fer-ne 
el seguiment. Continuarem amb la promoció d’habitatges per a la gent gran. Estudiarem la viabilitat d’un 
Centre de dia públic i municipal. Farem gestions per aconseguir al Masnou places de Residència Pública. 
Potenciarem el Servei de Menjador i cercarem la col·laboració de restauradors del poble que vulguin fer 
donacions d’aliments cuinats al Banc d’Aliments. Promourem la formació de cuidadors de la gent gran i 
organitzarem i promourem la realització de tallers i altres activitats per atendre necessitats específiques. 
Promourem que en els Casals d’avis s’hi facin més activitats, que siguin més oberts, polivalents i 
accessibles. Garantirem la modernització dels Casals i de les associacions que els gestionen. 

1.5. Violència de gènere 
1.5.1. Protocol de Violència de Gènere: Aplicarem i revisarem periòdicament el protocol de violència de 
gènere aprovat pel nostre Ajuntament. I seguirem coordinant i liderant el circuït de vigilància i de serveis de 
violència de gènera, que vetlla per la correcte aplicació d’aquest protocol. Reforçarem la sensibilització i el 
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rebuig ciutadà i promourem la no discriminació per raó de gènere en el treball i afavorir la coresponsabilitat 
i la conciliació de la vida familiar, personal i laboral. 

1.5.2. Igualtat (en la diferència): Donarem continuïtat i potenciarem encara més les polítiques d’igualtat. 
Vetllarem pels drets dels gais, lesbianes i transsexuals amb les associacions del municipi que tinguin 
aquesta finalitat, establint convenis i fiançant activitats que vagin en la línia de cercar la sensibilització. 

2. Economia 
2.1. Estratègia municipal integral pel treball 
2.1.1. Empreses, professionals i autònoms: Donarem suport tècnic i assessorament a empreses, 
professionals i autònoms per que coneguin els procediments i puguin presentar ofertes competitives per 
guanyar licitacions, contractes i concessions, així com informació sobre els tràmits que els afectin. 

2.1.2. Centre de negocis de la Casa del Marquès: La Casa del Marquès s’ha de convertir en un element 
dinamitzador i catalitzador de la innovació per a les empreses del Masnou i per intensificar l’oferta de serveis 
de suport a les empreses i persones emprenedores. 

2.1.3. Sòl per a activitats econòmiques: Dotarem el Masnou de més sòl industrial i terciari per a 
l’establiment de noves empreses. Accelerarem la tramitació i l’execució del planejament amb l’acord dels 
promotors, especialment en els terrenys de l’Estampadora i en el Camí del Mig i a Voramar 2 

2.2. Explorar i promoure noves formes de treball i d’activitat econòmica 
2.2.1. Economia sostenible: Promourem i facilitarem xarxes locals existents de cooperació i intercanvi 
entre les persones. D’aquesta manera potenciarem l’economia sostenible i afavorirem a la creació d’un 
mercat d’intercanvi de productes i serveis. 

2.2.2. Sectors d’activitat que volem promoure: Proposarem als sectors econòmics i social locals 
concentrar els nostres esforços a impulsar tres grans eixos de promoció econòmica: primer comerç, 
restauració i residències per a la tercera edat;  segon, el turisme i en tercer lloc els basats en la creativitat 
artística i cultural. També promourem que al Camí del Mig s’incorporin empreses tecnològiques i d’I+D. 

2.2.3. Atreure més visitants: Més visitants vol dir més activitat per als nostres establiments d’hostaleria i 
restauració i per als nostres comerços i, per tant, més treball i més riquesa per al conjunt de la ciutat, 
millorant les bases definides al Pla Local de Turisme.  

2.2.4. Consumir comerç local: Consumir comerç local dóna vida al Masnou, crea llocs de treball i estalvia 
costos. Volem seguir dinamitzant els eixos comercials amb la seva connexió en xarxa d’un eix que els uneixi 
com una gran rambla cívica i comercial: l’Eix Vallmora o Blau/Verd, eix que ja vam definir a l’any 2009. 

2.3. Suport a les persones en atur 
2.3.1. Borsa de treball: Aprofundirem més en el servei que ja s’està donant i promourem que els 
contractistes de l’Ajuntament donin prioritat a la borsa de treball del servei municipal de promoció econòmica 
per cobrir les seves vacants. 

2.3.2. Formació i reciclatge: Mantindrem i intensificarem les activitats de formació i reciclatge adreçades 
a les persones aturades, tant per estimular-les a mantenir-se en un estat d’ànim positiu, com per a ajudar-
les a assolir els coneixements i les habilitats requerits pels sectors amb demanda de mà d’obra. 

2.3.3. Orientació laboral: Reforçarem el servei d’orientació laboral creant dos nous serveis per a persones 
a l’atur: coaching laboral i assessorament i acompanyament a l’auto ocupació. 

3. Cultura 
3.1. Espais per la creació cultural 
3.1.1. Centre Cívic i Cultural “Casinet”: Cercarem la inversió necessària per posar a disposició de les 
nostres entitats culturals i de la ciutadania del Masnou un gran centre cívic cultural polivalent equipat per 
desenvolupar-hi tota mena d’activitats culturals. 

3.1.2. Compartir espais públics amb les entitats: Facilitarem espais públics a les nostres entitats culturals 
i socials, per tal que puguin desenvolupar les seves activitats. Buscarem la manera de compartir altres 
espais municipals amb entitats de la població sempre que no es causi perjudici al seu normal funcionament. 

3.1.3. Cultura popular i tradicional: Donarem suport a l’associació sardanista del Masnou, per aconseguir 
que el Masnou sigui declarat Ciutat Pubilla de la Sardana. 

3.1.4. Comissions sectorials: Constituirem comissions de participació especialitzades amb la finalitat 
d’integrar-hi una representació àmplia de sectors i persones per desenvolupar una política cultural municipal 
de qualitat i connectada a les demandes de la nostra ciutadania. 
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3.1.5. Consell de cultura: Culminarem l’estructura participativa en un Consell municipal de cultura construït 
des de la base i no des de dalt. 

3.1.6. Ple de Riure: Tenim la intenció de garantir la continuïtat i potenciar el Ple de riure, convençuts dels 
molts beneficis econòmics, culturals i de difusió que aporta a la nostra ciutat. Promourem el Ple de Riure 
com a plataforma per descobrir i donar a conèixer artistes còmics principiants. 

3.1.7. Cicle de cinema còmic: Complementant i reforçant el Ple de riure, programarem un cicle de cinema 
còmic, que també tindrà la finalitat de potenciar el cinema de La Calàndria. 

3.1.8. Ràdio local: Crearem una ràdio local que serveixi com a mitjà d’informació i de debat sobre 
assumptes locals i sobretot com a plataforma per promoure i difondre la creativitat en l’àmbit de l’audiovisual. 

3.1.9. FasCurt: Seguirem donant suport al FasCurt per tal d’aconseguir la seva consolidació com a festival 
de referència del curtmetratge. Acordarem amb l’associació uns Premis anuals de Curtmetratge. 

3.1.10. Cinema La Calàndria: Establirem acords de col·laboració amb el Cinema la Calàndria a fi de 
garantir-ne la continuïtat i potenciar el servei cultural i educatiu. 

3.2. El Masnou, una vila amb art 
3.2.1 Art al carrer: Definirem i impulsarem un projecte per estimular l’embelliment artístic i amb criteris de 
qualitat i rigor professional de recons, carrers, façanes o places de la nostra ciutat, amb la intervenció 
d’artistes locals, i amb la col·laboració i implicació de la ciutadania. 
3.2.2. Obertura de patis privats. Seguirem amb aquesta projecte incrementant els patis o elements 
arquitectònics que tinguin especial valor artístic o històric de participar el programa de obertura al públic 
d’aquests espais privats. 

3.2.3. El Masnou, punt de referència per a les Arts visuals: El Masnou té molts elements notables en el 
camp de les arts visuals: pintors i pintores de qualitat, un referent mundial de l’art cinètic (Sala Pericot), una 
escola de dibuix (Blancdeguix), un festival de curtmetratges (Fascurt), una associació de fotografia molt 
activa (FEM), un cinema (La Calàndria), etc. Aprofitarem i potenciarem aquests elements, per convertir la 
Vila en un punt de referència de les arts visuals. 

3.2.4. CercArt i Mercat de les Arts i l’Artesania: Donarem continuïtat al Mercat de les arts i al CercArt, 
que han demostrat ser molt eficaços per apropar la creació dels nostres artistes a la ciutadania i per facilitar 
la difusió i comercialització de les obres d’art i artesania. 

3.2.5. Artesania del Masnou: El Masnou té moltes persones que fan bona artesania. Però no hi ha res que 
les aglutini i que promogui la comercialització dels seus productes. Impulsarem Artesania del Masnou com 
a segell de referència i com a centre de promoció i comercialització dels productes artesans del Masnou. 

3.2.6. Escola Municipal de Música del Masnou (EMMUM): La creació de l’Escola Municipal de Música 
del Masnou (EMMUM) va suposar un avenç significatiu per la democratització d’aquest art. Volem una 
escola consolidada i amb garanties en el temps i per aquest motiu proposarem que des de l’Escola es valori 
l’actual ubicació a l’equipament de Vienesos i si es compatible amb els usos Cívics als que cal destinar 
l’espai i es cerqui un nou espai que es consensuïn amb els responsables de l’escola.  

3.2.7. Activitats extraescolars vinculades a l’art: Subvencionarem activitats extraescolars vinculades a 
l’art, ja que defensem la educació artística com a mitjà d’enriquiment personal i intel·lectual i entenem que 
es molt beneficiosa pel creixement personal de nens i joves. 

3.2.8. Cicles de conferències per a tothom: Organitzarem cicles periòdics de conferències i tallers al 
voltant de temes d’actualitat, art i pensament, amb la finalitat de promoure la difusió i la reflexió sobre les 
grans qüestions del nostre temps, complementaris als que es duen ja a terme amb molt èxit, per exemple, 
a l’Aula d’Extensió Universitària. 

3.3. El Masnou, un poble que educa 
3.3.1. Consell Escolar Municipal: Des del Consell Escolar Municipal fomentarem la comunicació entre tots 
els centres de primària i secundària, públics i privats concertats, i amb l’administració, per poder establir 
accions conjuntes respecte a l’educació i l’aprenentatge 

3.3.2. El Masnou un poble que educa: Fomentarem la recuperació del valor d’estar/ser poble per enfortir 
i crear les xarxes que ens permetran fer del Masnou un poble educador. 

3.3.3. Consells Escolars: Garantirem l’assistència de l’ajuntament als Consells Escolars del diferents 
Centres per poder captar les seves particularitats i establir les sinergies i propiciar la comunicació entre els 
diferents membres de la comunitat educativa i entre els diferents centres. 

3.3.4. Formació permanent de les persones adultes: Elaborarem un Pla integral de formació permanent 
de persones adultes, amb l’objectiu de promoure i oferir serveis de formació i orientació per facilitar 
l’adaptació a un món en canvi permanent i en el que el coneixement és un factor bàsic.  
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3.3.5. Centre de Formació per a Persones Adultes del Masnou (CFPAM): Potenciarem el Centre de 
Formació per a les Persones Adultes del Masnou (CFPAM), que és un recurs social i formatiu molt potent i 
que està infrautilitzat.  

3.3.6. Suport a la Formació Professional i Universitària: Ajudarem a millorar l’oferta de formació 
professional dels nostres instituts en aquelles especialitats en les que hi ha un entorn de demanda laboral 
favorable en el Masnou. Estimularem la creació de practiques remunerades amb la brigada per 
desenvolupar la seva formació lligant-ho al plans d’ocupació que cada any oferta la Diputació de Barcelona. 

3.3.7. Lectura i escriptura: Potenciarem més la nostra Biblioteca com a servei i marc físic on desenvolupar-
hi activitats de promoció de la lectura i l’escriptura en tots els idiomes oficials. 

3.3.8. El Masnou, poble lector: Volem un poble lector i per això farem una aposta per crear activitats i 
prendre mesures per fomentar la lectura, donant suport a les biblioteques i llibreries que hi ha en el poble, 
impulsant accions com ampliar l’horari de la biblioteca municipal, promoure l’intercanvi de llibres, etc... 

3.3.9. Llengües i cultures estrangeres: Estudiarem amb els diferents centres educatius del municipi, 
incloses les acadèmies d’idiomes, les accions que podem realitzar per millorar l’aprenentatge de les 
llengües estrangeres (anglès, alemany, francès i xinès), i les durem a terme. 

3.3.10 Cultura i educació: Treballarem amb els centres educatius, especialment els de secundària, i amb 
les entitats i serveis de cultura de la ciutat per tal d’involucrar més la joventut en la vida cultural del Masnou 

3.3.11. Atenció específica: Vetllarem especialment per l’educació dels nens, nenes i joves amb més risc 
de fracàs escolar, i duem a terme o recolzarem les activitats d’atenció específica adequades. 

3.3.12. Assetjament escolar: La millor acció és la conscienciació i la prevenció, i la millor forma d'evitar-lo 
és que els alumnes comptin amb una informació clara de amb què consisteix, que coneguin la realitat i la 
tragèdia que suposa, i dotar-los de mitjans suficients per evitar ser víctimes d'agressions o d'agressors. 

3.3.13. Equilibri i redistribució: Adaptarem la distribució dels recursos econòmics destinats a l’educació a 
les necessitats reals de l’alumnat de cada centre i a les necessitats reals de cada centre escolar. 

3.3.14. Masnou, Vila 2.0: Impulsarem la connexió amb xarxa de fibra òptica de tots els centres educatius, 
públics i privats, a més a més dels equipaments i serveis municipals, i promourem l’ús d’aquesta xarxa, 
apart d’altres finalitats educatives, per facilitar una millor relació entre els centres i entre aquests i el poble. 

3.3.15. Manteniment d’infraestructures escolars: Revisarem les necessitats de manteniment d’ampliació 
i renovació específiques de cada centre i establirem un pressupost anual específic per a cadascú alhora 
que definirem de manera consensuada amb les direccions i AMPA les prioritats de millora de cada centre. 

3.4. Esports 
3.4.1. Formació dels nostres infants i adolescents: Promourem l’esport com a part de la formació, 
individual i col·lectiva, dels nostres infants i adolescents, il·lusionant i educant com a persona tot participant 
en una activitat d’equip per al desenvolupament d’una ciutadania sana i responsable. 

4. Espai públic i mobilitat 
4.1. Parcs, jardins i arbrat viari 
4.1.1. Pla de millora del verd al Masnou: Elaborarem el Pla Director de Parcs i Jardins que serà el 
document que guiarà l’acció municipal en planificació i gestió de la infraestructura als nostres parcs i jardins 
i als nostres carrers i que incorporarà els espècimens d’especial protecció que hagin al Masnou per evitar 
situacions com l’intent de talar els plataners centenaris de la carretera d’Alella. 

4.1.2. Actuacions pendents: Es planificarà l’execució dels següents espais: la 3a fase del parc Vallmora i 
el parc de Santa Madrona, així com l’actualització i millora dels jardins del Mil·lenari, de Lluis Companys, el 
parc de Caramar i el mirador de Bellresguard i Can Targa. 

4.1.3. Eixos cívics i connectors verds: Un eix cívic per excel·lència al Masnou és la façana litoral; 
verticalment i travessant la trama urbana, promourem l’Eix Blau Verd de connexió entre el port i el parc 
Vallmora tot passant per punts d’especial interès. 

4.2. Infraestructures Urbanes 
4.2.1. Clavegueram: El Masnou precisa disposar d’una eficient i eficaç xarxa de recollida d’aigües pluvials 
i residuals al Masnou i per això cal actualitzar i aprovar el Pla Director de la Xarxa de Clavegueram, que tot 
i disposar del document des de març de 2011, mai ha estat tramitat. 

4.2.2. Enllumenat Públic: Assegurarem l’existència d’un enllumenat públic suficient, fiable i segur a totes 
les zones del poble i que estigui equipat amb sistemes d’estalvi energètic i de prevenció de la contaminació. 
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4.2.3. Recollida d’escombraries: Incrementarem el nombre de punts de recollida d’escombraries i farem 
que n’hi hagi molts més de soterrats. 

4.2.4. Deixalleria: Millorarem el servei de deixalleria, amb contenidors siguin més accessibles, més fluïdesa 
i millor atenció. Garantirem la màxima informació de la ciutadania sobre les prestacions d’aquest servei i el 
seu funcionament. 

4.3. Neteja de la via pública 
4.3.1. Millora del servei de Neteja: La neteja de la via pública ha de millorar. Per aconseguir aquest objectiu 
cal el concurs de tothom, de la població i dels serveis municipals. La població s’ha de sensibilitzar 
especialment a no embrutar i a mantenir net i curós l’espai públic, especialment el més pròxim a casa seva. 

4.3.2. Dejeccions animals a la via pública: Ens preocupa especialment la porqueria i els mals olors 
provocats per les dejeccions dels gossos a la via pública, no només les defecacions, sinó també l’orina. 
Farem campanyes d’impacte i accions recurrents de sensibilització per difondre els deures i obligacions de 
tinença responsable d’animals i de pedagogia per educar les persones que no els compleixen. Vigilarem 
amb eficàcia, denunciarem els incompliments i aplicarem amb rigor les sancions previstes a les ordenances. 

4.4. Urbanisme 
4.4.1. Planejament urbanístic: Per tal d’ajudar a desblocar aquesta situació, durem a terme les actuacions 
necessàries des de l’ajuntament per impulsar els projectes de l’Estampadora, Camí del mig i Casino, aquest 
darrer, cercant un acord amb l’entitat.  

4.4.2. Equipaments culturals: Proposarem un Centre Cívic en substitució del vell edifici del Casinet. 

4.5. Habitatge 
4.5.1. Habitatge protegit: Seguirem impulsant noves promocions d’habitatge protegit. Donarem suport a la 
construcció de 36 habitatges per a gent gran a l’Avinguda Joan XXIII previstos des de l’any 2010. Cal 
assegurar-se que l’habitatge protegit previst a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil s’executi el més aviat 
possible. Garantirem la netedat i la transparència en el procés d’adjudicació dels habitatges. 

4.5.2. Lloguers: Prendrem mesures per promoure amb eficàcia el lloguer de molts dels pisos i cases 
desocupats que actualment hi ha a la nostra població amb incentius fiscals pels titulars individuals i sancions 
als grans tenidors si no obrin el seu parc d’habitatge al lloguer social. 

4.6. Millora del Front Litoral 
4.6.1. La Nacional II, via cívica: La N-II ja va ser cedida per l’Estat l’any 2010 a la Generalitat en el tram 
comprès entre Montgat i Mataró. Els socialistes tenim l’objectiu irrenunciable de convertir l’actual carretera 
en una via cívica, de trànsit local i de comunicació entre els pobles de mar, que faci més atractiva i oberta 
al mar la nostra ciutat i faciliti l’activitat econòmica i el lleure. 

4.6.2. Supressió del peatge a l’autopista: Proposem la supressió del peatge de l’autopista fins a Mataró, 
la construcció de més i millors connexions amb els municipis que avui no en tenen, amb l’objectiu de 
canalitzar cap a l’autopista els més de 35.000 vehicles excedents.  

4.6.3. Integració de la platja a la ciutat: La via del tren i la carretera Nacional II són barreres que separen 
el Masnou del litoral; així com, en el cas del tren, la situació actual perdurarà encara molts anys, la carretera 
N II es pot convertir en una via cívica en un termini molt més curt de temps. Incrementarem el nombre de 
passos subterranis amplis per facilitar l’accés còmode i accessible de tothom a les platges, el port i el mar. 

4.6.4. Ordenació del passeig marítim i platja: Definirem i executarem l’ordenació del passeig marítim que 
el faci més acollidor i que el dignifiqui i harmonitzi, tot integrant-hi les guinguetes, les vies de repartiment, 
zones infantils, espais per a la pràctica esportiva i l’esbarjo, illes verdes i de vegetació, arbrat que pugui fer 
funcions de pantalla verda, i dotat de serveis adequats a les necessitats de les persones que el gaudeixen.  

4.6.5. El port: El Port del Masnou és, sens dubte un dels motors de l’activitat econòmica local, a més de 
ser un espai especialment atractiu per a la promoció de la pràctica dels esports nàutics i del turisme del 
Masnou. Promourem una major integració del Port a la ciutat i treballarem perquè l’Ajuntament reclami la 
reversió al finalitzar l’actual concessió del Port i passi a ser de gestió municipal o participada. 

4.7. Medi Ambient 
4.7.1. Educació ambiental: Promourem tallers i activitats formatives als centres docents sobre educació 
ambiental i medi ambient local, amb la finalitat de conscienciar sobre valors ambientals i de sostenibilitat. 
Promourem activitats de formació, informació i sensibilització sobre medi ambient i sostenibilitat. 
4.7.2. Cinturó verd: Executarem un projecte d’arbrat de la part alta del Parc de Vallmora, amb espècies 
que ajudin a elimina els efectes de la contaminació de l’autopista, i promourem el seu ús com a espai d’oci, 
d’esport i de pràctica de la natura. 
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4.7.3. Protecció de la natura i dels espais verds: Desenvoluparem activitats de millora, condicionament i 
restauració a la platja, a les zones verdes, zona de ribera i espais verds o de natura que hi ha al Masnou 
amb la finalitat de la protecció dels elements de natura que hi ha en aquests indrets, i també la millora de 
l’accessibilitat i de les condicions de gaudi d’aquests espais per part de la ciutadania. 

4.7.4. Vehicles ecològics: Amb la finalitat de promoure els vehicles ecològics, dotarem els aparcaments 
públics de zones de càrrega per a cotxes i motos elèctrics, adoptarem mesures específiques per ajudar a 
la càrrega de les bateries de les bicicletes elèctriques i promourem la compra d’aquestes i establirem 
bonificacions a l’impost de circulació dels vehicles ecològics. 

4.7.5. Contaminació electromagnètica: Estarem atents al seguiment i estudi dels efectes nocius per a la 
salut que puguin derivar-se dels serveis, equipaments i infraestructures electromagnètiques i, en la mida 
que esdevingui recomanable, adoptarem mesures preventives per protegir la salut d’aquests riscos. 

4.7.6. Contaminació acústica: Estudiarem mesures per reduir les molèsties caudades per la contaminació 
acústica de vehicles, persones i animals amb mesures tant preventives com educatives, especialment els 
que es produeixen en horaris de descans habitual de les persones. 

4.8. Mobilitat i via pública 
4.8.1. Pla de Mobilitat Urbana del Masnou: promourem el model de mobilitat descrit al Pla de Mobilitat 
Urbana del Masnou que fomenta un canvi d’actituds, tant de l’administració com dels ciutadans, i que 
garanteix la disciplina viària, complint i fent complir les normes de convivència en la mobilitat. El revisarem 
periòdicament amb la màxima participació i adoptarem mesures per a la seva actualització permanent. 

4.8.2. Aparcaments: La nostra ciutat té un dèficit crònic d’aparcaments. Malgrat la construcció i l’adequació 
de diversos aparcaments els últims anys, la proliferació de guals, la conversió de carrers per a vianants i 
l’increment del parc mòbil fan que l’oferta no sigui suficient. Reservarem un nombre important de noves 
places d’àrea taronja a la via pública, zona d’ús gratuït per a la ciutadania del Masnou, facilitarem l’ús de 
l’aparcament del port i promourem aparcaments subterranis de promoció pública. 

4.8.3. Senyalització Urbana: Definirem i aplicarem un Pla de Senyalització Informativa Urbana per que 
sigui homogènia i entenedora. Disposarem una senyalització urbana molt més completa, més uniforme i 
sistemàtica i més ben posada. 

4.8.4. Reduir el soroll de l’autopista: Seguirem amb la construcció de pantalles acústiques efectives que 
protegeixin els veïns de Maricel i Santa Madrona del soroll de l’autopista, aturat des de l’any 2011. 

4.8.5. Seguirem millorant el bus urbà: Amb una nova proposta de servei que millori l’actual i sigui, de 
debò, satisfactori a la ciutadania. Garantirem el seu servei els caps de setmana i els dies festius i promourem 
el desdoblament de la línia en dies i horaris concrets. 

4.8.6. Establirem un nou servei d’autobús entre el Masnou alt i el tren: un servei ordinari tots els dies 
de la setmana i amb l’estudi d’una segona línia de bus llançadora, que durant les hores de major demanda 
connecti els barris més allunyats amb les estacions. 

4.8.7. Reclamarem millores al tren: Reclamarem a la Generalitat millores en freqüències i capacitat dels 
trens, a fi d’incrementar la qualitat del servei ferroviari al Masnou. Exigirem que el Masnou sigui inclòs a la 
1ª corona metropolitana del transports mentre no entri en vigor el pagament per kilòmetre recorregut. 

4.8.9. Autobús des del Masnou a Can Ruti: Estudiarem la viabilitat i promourem un servei d’autobús des 
del Masnou a Can Ruti i subvencionarem un servei especial de taxis a aquest hospital per aquells col·lectius 
més fràgils identificables amb la targeta sanitària “CUIDA’M”. 

4.9. Pla d’accessibilitat urbana 
4.9.1. Pla d’accessibilitat: Els objectius són disposar d’un instrument que possibiliti la transformació del 
municipi de cara al futur i disposar d’un programa d’intervencions per tal de conèixer quines són les 
actuacions a dur a terme per tal d’optimitzar les inversions municipals. 

4.9.2. Adequarem el recorregut de l’autobús urbà: amb la finalitat de què tingui parada a la proximitat 
dels indrets concorreguts per les persones grans, com els pisos de protecció, centres de salut o casals, i 
millorarem les seves prestacions, amb major freqüència de pas desdoblant la línia en alguns moments i dies 

4.9.3. Manteniment de voreres: El Masnou ha de gaudir de voreres amples i accessibles, però també que 
els panots no ballin, netes de fulles o elements que entorpeixin el pas. 

4.9.4. Control i vigilància dels usos irregulars de les places reservades a persones amb discapacitat: 
Cal garantir que les reserves de places son útils pels que realment ho necessiten. Realitzarem campanyes 
de conscienciació a la ciutadania dels problemes derivats de l’ús irregular d’aquestes zones. 

4.9.5. Mapa de Rutes accessibles: Elaborarem un Mapa de Rutes accessibles per a vianants amb mobilitat 
reduïda a tots i cadascun dels serveis del municipi, especialment aquells que son públics, que estarà 
disponible tant a la web com a l’aplicació multidisciplinar de serveis municipals. 
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4.9.6. Plans Locals de Mobilitat i d’Accessibilitat: Actualitzarem els Plans Locals de Mobilitat i 
d’Accessibilitat per dissenyar les vies accessibles als espais municipals des de qualsevol part del municipi, 
amb el disseny dels elements necessaris, la seva quantificació econòmica i planificació temporal.  

4.9.7. Inversions en voreres i calçades: Incrementarem les inversions destinades a voreres i calçades 
però basades en la planificació anterior i en criteris objectius i prioritats valorades. 

4.10. Equipaments esportius 
4.10.1. Nou complex esportiu al camp de l’Atlètic Masnou: Promourem la creació d’un nou complex 
esportiu als terrenys obtinguts de modificació del PGOUM de La Colomina per per superar la situació dels 
clubs esportius de futbol del Masnou i les mancances que tenen, com hem defensat públicament. 

4.10.2. Nou poliesportiu PAV 2 ampliat: El 2008 ja vam aconseguir les subvencions necessàries. Tot i 
que amb retard injustificat, es possible que en pocs mesos s’acabi la construcció d’un segon i nou pavelló 
esportiu PAV-2 ampliat, amb especial dedicació al patinatge artístic, que faci possible, junt amb l’actual 
pavelló, una millor distribució dels horaris de les altres especialitats esportives.  

4.11. Patrimoni Local 
4.11.1. Catàleg del Patrimoni: Actualitzarem el Catàleg del Patrimoni arquitectònic històric i artístic de la 
nostra ciutat, com instrument imprescindible per assegurar-ne la gestió adequada i la seva conservació. 

4.11.2. Embellim el Masnou: Farem campanya per donar a conèixer els beneficis de formar par de 
l’Associació de Viles Florides, recomanant al veïnat que posi plantes a les finestres i patis davanters. 

4.11.3. Solars degradats: Impedirem que hi hagin solars tancats de qualsevol manera i en situació de 
degradació. Proposarem als propietaris donar-los un ús alternatiu: simplement obrir-los i tenir-ne cura, 
utilitzar-los com aparcament, fer-hi horts urbans, etc. 

5. Gestió Municipal 
5.1. Ajuntament eficient i més obert a la participació ciutadana 
5.1.1. Més eficients: Per afavorir el desenvolupament de l’economia local i les oportunitats de la nostra 
gent necessitem un ajuntament com més eficient millor. S’ha fet molt en aquest sentit els darrers anys i 
seguirem esforçant-nos per guanyar en eficiència. 

5.1.2. Modernització de l’administració municipal: Continuarem els processos de reforma i millora de 
l’administració municipal, a fi de formar, preparar i motivar millor el personal de l’Ajuntament, i així poder 
treure més rendiment a la seva dedicació, i de fer més àgils i eficients els circuïts administratius. 

5.1.3. Estructura municipal professionalitzada: La gestió de l’Ajuntament ha de funcionar al marge de 
qui governi per garantir la qualitat dels serveis que presta. Tant aviat com la llei ens ho permeti, la creació 
de la figura del Gerent general i de gerents d’àrea seran la base d’aquesta garantia alhora que facilitaran la 
transició a un sistema de servei basat en la qualitat. 

5.1.4. Atenció al Ciutadà: Obrirem una oficina municipal d’atenció ciutadana en l’edifici dels Vienesos, on 
els veïns del Masnou Alt podran fer la major part dels tràmits municipals i on com a mínim un dia a la 
setmana l’Alcalde atendrà els veïns i entitats d’aquell barri. 

5.1.5. Regidors de Barri: Designaren a un regidor del govern com a Regidor de Barri que serà l’interlocutor 
directe entre les associacions i veïns del barri i el govern. 

5.1.6. El Masnou Viu: Obrirem la revista municipal El Masnou Viu a la participació ciutadana. Amb aquesta 
voluntat el Departament de Comunicació passarà a ser autònom i es dotarà d’una estructura de la que 
dependran les eines audiovisuals del Masnou i en el que s’establirà un sistema de participació obert. 

5.1.7. Panells informatius: Col·locarem panells informatius lluminosos i digitals d’informació a diferents 
punts especialment visibles i concorreguts del Masnou, amb la finalitat d’utilitzar-los per difondre informació 
fàcilment accessible sobre activitats culturals o socials, i sobre altres qüestions d’interès ciutadà. 

5.1.8. Connexió a la fibra òptica: L’Ajuntament ja va connectar els serveis i les dependències públiques 
amb fibra òptica abans del 2010 i ara tenim previst de continuar aquest procés amb la connexió dels centres 
educatius i dels altres equipaments i serveis. 

5.2. Ciutadania Responsable 
5.2.1. Coneixement i compliments de les ordenances: Farem un major esforç de pedagogia i divulgació 
per assegurar el coneixement de les normes municipals a la ciutadania per protegir l’entorn i serveis locals, 
mom les relatives a la recollida de deixalles, a la tinença de gossos o altres animals de companyia, etc. 
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5.2.2. Promoure la urbanitat i la bona educació: Promourem els valors i hàbits de la urbanitat, la bona 
educació i el respecte, que comporta tenir cura dels espais i dels equipaments públics, tractar amb respecte 
i deferència les altres persones o evitar comportaments agressius o deliberadament ofensius o grollers. 

6. Barris 
6.1. Per a tots els barris 
6.1.1. Regidor de Barri: Designaren a un regidor del govern com a Regidor de Barri que serà l’interlocutor 
directe entre les associacions i veïns del barri i el consistori i que serà l’encarregat de coordinar les reunions 
de treball dels temes de barri.  

6.1.2. Comunicació amb el govern: Es crearà una plataforma on-line des de la qual els ciutadans podran 
contactar amb el regidor de barri, aquest sistema farà encara més fàcil la comunicació i participació entre 
la ciutadania i el govern del municipi. 

6.1.3. Espais de debat: Les associacions de veïnes i veïns tindran el seu espai de debat i interacció, on 
totes i seran representades i on les farem partícips de les accions als barris que representen. Donarem a 
aquestes entitats la importància que els correspon en tant que corretja de comunicació de veïnat i barri.  

6.1.4. Policia de Barri: Establirem un Policia de Barri, agent fix que nomes patrulla pel barri, al marge del 
controls ordinaris d eles patrulles de servei. 

6.1.5. Bus urbà: Perllongarem el servei d’autobús. Mantindrem el servei d’autobús urbà durant els caps de 
setmana alhora que estudiarem la possible implantació d’una nova línia d’autobús urbà de transport de 
viatgers fins a les estacions. Combinada amb l’actual, assegurarà una major freqüència dels trajectes. 

6.1.6. Xarxa de voluntaris: Promourem una xarxa de voluntaris amb les associacions del barri que facin 
un cert seguiment de les persones grans o dependents que viuen soles i poder detectar i avisar amb celeritat 
els serveis socials de qualsevol situació de depressió o de necessitat en què puguin caure. 

6.1.7. Esport al carrer: Equiparem amb elements esportius (porteria, cistella de bàsquet, taula de pin pon, 
etc.) espais per practicar esport no reglat a la via pública. 

6.1.8. Neteja: Controlarem la neteja i estat del mobiliari urbà amb l’assignació d’un Vigilant Cívic a cada 
barri. Vigilar i dotar del mobiliari urbà necessari (papereres, jardineres, pilones per els carrers sense sortida, 
bancs). 

6.1.9. Estacionament: Fer complir amb rigor les normes d’aparcament en els diferents carrers per vianants 
o sense sortida, posant pilones si fos necessari. 

6.1.10 Contenidors soterrats: Posarem contenidors soterrats a les zones que sigui possible per garantir 
un millor servei i una major neteja de l’entorn. 

6.1.11. Solars tancats: Impedirem que hi hagin solars tancats amb tanques fetes de qualsevol manera, en 
situació de degradació. 

6.1.12. Camins escolars: Incrementarem el nombre de camins escolars. 

6.1.13. Guia de Barris: Farem una guia de recorreguts d’interès pels barris, que inclogui coves, cases, 
platges i esports i tots els indrets susceptibles de ser coneguts. 

6.1.14. Brigada de Manteniment: Crearem una brigada específica de manteniment per garantir el 
manteniment dels barris, especialment voreres i accessibilitat i tot allò relacionat amb la salut pública. 

6.2. Bellresguard 
6.2.1. Centre cívic: Rehabilitarem l’antiga seu de CD Masnou al carrer Rosa Sensat per convertir-la en un 
centre cívic pel barri. 

6.2.2. Riera: Seguirem amb l’arranjament de la riera que passa entre el camp de futbol i els edificis de Rosa 
Sensat. 

6.2.3. Aparcament: Adequarem l’aparcament del costat de la Casa del Marquès. 

6.2.4. Parc del Llac: Recuperarem el Parc del Llac i el seu ecosistema, llargament reclamat pel veïnatge  

6.3. El Masnou Alt 
6.3.1. Vienesos: Facilitarem espai dels Vienesos al servei de totes les entitats socials i culturals del barri. 
Obrirem una Oficina municipal d’atenció a la ciutadania (OAC) als Vienesos, on s’hi podran fer els diversos 
tràmits amb l’Ajuntament, inclòs el registre de documents. L’alcalde atendrà en aquestes dependències les 
persones del barri un dia la setmana. 
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6.3.2. Aparcament: Adoptarem mesures per pal·liar el dèficit d’aparcaments que durant la nit hi sol haver 
en la zona del carrer Terol. 

6.3.3. Parc Vallmora: Executarem la segona fase del Parc Vallmora, que inclou el plantat d’arbrat de forma 
més densa a la seva part més alta i més disseminada a la resta per garantir ombra i un circuït per a la 
pràctica esportiva. 

6.3.4. Camí de natura: Proposarem a l’Ajuntament d’Alella arreglar un camí de natura que uneixi els dos 
pobles, des del nostre carrer Terol, i que serveixi per fer exercici i gaudir de la natura, especialment per a 
la gent gran. 

6.3.5. Parc de les Mil Nacions: Cuidarem especialment de dignificar i mantenir net i al servei del barri el 
Parc de les Mil Nacions; hi programarem activitats culturals i d’esbarjo i combatrem les pràctiques incíviques 
de què ve sent objecte. 

6.3.6. Parc Lluis Companys: Executarem el projecte de rehabilitació del Parc Lluis Companys amb cura i 
d’acord a com està planificat. 

6.4. Masnou Centre i Casc antic 
6.4.1. Revitalitzarem el Passeig: Cal revitalitzar la zona del Passeig a partir de Mare de Déu del Carme en 
direcció la carretera d’Alella. Hi ha una barrera invisible que fa que la gent que passeja pel Camí Ral giri en 
rodó en aquest punt.  

6.4.2. Les seixanta escales: Estudiarem mesures per fer practicables les seixanta escales, atès que és 
una via que han d’utilitzar amb freqüència persones grans. 

6.4.3. Seguretat: Desallotjarem les cases ocupades ja que causen molts inconvenients als veïns i a la zona. 

6.4.4. Passeig marítim: Adequar la zona del passeig de la platja entre l’abaixador de la Plaça Vella i 
l’estació del Masnou (paral·lel al pàrquing del Port). 

6.4.5. Reactivació cultural de la zona: Programar un seguit de concerts de música clàssica a diferents 
espais adequats per fer-ho: plaça Espanya, església Verge del Pilar, escola Ocata, escola Sagrada Família, 
escola Escolàpies, mirador de Sant Pere, claustre de la Casa Benèfica, etc… 

6.5. Ocata 
6.5.1. CAP Ocata: Negociarem amb la Generalitat un increment dels serveis del CAP-Ocata que permeti 
garantir el servei de Pediatria i de Diagnòstic per la imatge. 

6.5.2. Parcs i jardins: Ampliarem la zona enjardinada del Camí Ral fins al torrent del Gayo. Acabarem, 
posarem en servei i executarem el pla d’usos de la pista poliesportiva dels jardins dels Països Catalans. 

6.5.3. Enllumenat: Substituirem les antigues lluminàries pel nou model implantat a altres barris, menys 
contaminants i ecològiques i generadores d’estalvi econòmic. 

6.5.4. Bus Urbà: Garantirem el pas de l’autobús fins al final del poble arribant fins a Voramar. 

6.5.5. Neteja viària: Millorarem la neteja en general i Incorporarem el sector de la Colomina en la neteja 
ordinària del Municipi. 

6.5.6. Servei de Manteniment: mantenir netes les entrades d’aigua a les clavegueres per tal que no 
s’embocin tant en cas de riuades. Farem gestions per evitar la desagradable olor que surt en l’últim passatge 
a la platja. Estudiarem rutes de carril bici, que pot ser ideal per a aquesta part tant plana del poble. 

6.6. Santa Madrona 
6.6.1. Jardins del viver: Dissenyarem i construirem, d’acord amb veïnes i veïns, uns nous jardins a l’actual 
viver de l’Ajuntament. 

6.6.2. Riera: Arranjarem i adoptarem mesures de protecció en relació amb la desembocadura de la riera. 

6.6.3. Accessibilitat: Resoldrem el problema de les voreres al barri. Presentarem un projecte de millora i 
adequació pel barri a executar en un termini de 8 anys amb el cost total i la previsió de inversió anyal. 

6.6.4. Aigua: Garantirem la mateixa pressió de l’aigua per a tot el municipi. 

6.6.5. Bus Urbà: Garantirem el pas de l’autobús fins a Santa Madrona, Camp Municipal del Atlètic Masnou 
i al Barri de La Colomina. 

 


