
 
  

 

  
 

 
  

 

  
 

ACORD PEL MASNOU

ESQUERRA
REPUBLICANA

EL MASNOU 2015 - 2019

Entrada al CD 
Masnou i Masovers

Entorn del Bell 
Resguard

Rotonda de la 
carretera d'Alella 

Jardins de Lluís 
Companys

Pla de xoc de 
calçades 

Parc de skate 
Tanatori

1

3

2

5

4

67

Habitatges
per a gent gran 8

Cuines i 
menjadors escolars 9

Espais per a gossos  10

Parc de Vallmora 11

Complex esportiu 12

Habitatges de 
protecció o�cial 13

Plaça de les 
Dones del Tèxtil 14

Zona per a vianants 
de Roger de Flor 15

Plaça de l’Església16

Parcs infantils17

Estació d’Ocata18

Zona per a vianants 
de La Calàndria 15

Mina Museu 20

Paci�cació d’Ocata 21

Pla de xoc de voreres 22

Passos soterrats 23

Xarxa d’abastament 
d’aigua 24

1. Nou accés al camp del CD Masnou i rehabilitació dels  Masovers
2. Millores a l’entorn del Bell Resguard, al carrer de la Constitució i al parc de l’hivernacle
3. Nova rotonda amb millora de la mobilitat de vehicles i de persones
4. Inici de les millores del parc
5. Millores de les calçades de diversos carrers
6. Ampliació de la pista de skate 
7. Ampliació de les sales de vetlla
8. Projecte per a la construcció de 36 habitatges de lloguer
9. Nova cuina i menjador de l’escola Ferrer i Guàrdia i reforma de les de les escoles Ocata i Marinada 
10. Nous correcans als jardins de la Nimfa, Ametllers, Bell Resguard i a la platja del Masnou. Renovació dels espais per a gossos dels 
       Pinetons i del Mil·lenari 
11. Nou parc amb zones verdes i jocs infantils
12. Nou pavelló. Condicionament de l’antic, amb nova pista de parquet. Millora de l’entorn

13. Projecte de construcció de 108 nous habitatges de protecció o�cial entre l'Illa Centre i l'antiga caserna
14. Nova centralitat al municipi, amb un espai obert, jocs infantils i futurs comerços i aparcament públic
15. Nou eix per a vianants des del parc de Vallmora �ns a la platja
16. Conversió en zona de vianants i millora dels carrers de l'entorn 
17. Nou parc infantil al Mercat Vell. Renovació dels jocs infantils de: Jardins de les Nacions, plaça de Ramon y Cajal, plaça d’Espanya,
       Jardins del Mil·lenari, Pintor Domènech i Farré, centres educatius, jardins de Can Targa, Torrent Umbert i Pollacra Goleta Constança
18. Signatura d’un conveni amb Renfe per a la remodelació de l’estació
19. Nova zona per a vianants. Inclou l’obertura del carrer de Cuba i la connexió amb el passadís de l’entrada del port
20. Obertura del Centre d’Interpretació de la Mina d’Aigua
21. Nova illa de prioritat per a vianants
22. Millora de les voreres de diversos carrers 
23. Creació del nou pas soterrat del carrer de Brasil i millores d’il·luminació als passos de la plaça de la Llibertat i de l’estació d’Ocata
24. Actuacions de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable



Noves línies d’ajuts 
socials, especialment en 

l'àmbit de l'habitatge, i 
consolidació del Centre 

de Distribució 
d'Aliments. 

Creació de la Taula de 
la Salut Mental, amb 
suport a la implantació 
de serveis assistencials 
a l'ambulatori d'Ocata, 
i campanyes actives de 
prevenció. 

Impuls a les promocions 
de protecció oficial i 
posada en marxa d’un 
servei d’assessorament en 
matèria d’habitatge. 

Consolidació d’una 
programació estable 
d’arts visuals i 
escèniques en diferents 
equipaments 
municipals.

Augment de les activitats 
vinculades al patrimoni i al 
foment de la memòria 
històrica.
Pla estratègic de turisme
i impuls de nous itineraris
i rutes culturals.

Aposta pel comerç local, amb diverses campanyes i formació. Reconversió del solar de 
l’Illa Centre en una nova centralitat, amb l’oportunitat de revitalitzar el Mercat Municipal.
Més oferta laboral de la mà de diversos  plans ocupacionals i programes, així com convenis  
i mediació per a garantir llocs de treball al municipi. 

Inici de la recollida 
comercial segregada, la 
dignificació de punts de 

recollida de residus, o 
actuacions en el terreny 

de l’eficiència energètica.

Impuls del Consell de la 
Vila i altres consells 
sectorials. També 
mecanismes diversos de 
participació ciutadana, 
com audiències públiques 
o trobades amb l’alcalde.

Pas endavant comunicatiu: 
xarxes socials institucionals, 
“El Masnou Viu” mensual, 
pantalles informatives i un 
renovat web municipal, 
distintiu de transparència. 

Foment del civisme i la 
convivència mitjançant una nova 
ordenança, campanyes de 
sensibilització i la creació d’una 
comissió amb representació veïnal. 

Compromesos amb la construcció 
de la República catalana, des de 
posicionaments polítics fins a la 
materialització del referèndum de 
l’1 d’octubre. 

Noves tecnologies per facilitar la 
relació amb la ciutadania, així com 
nous tràmits des de la seu electrònica 
o l’app “El Masnou Net”. 
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