
 

        
 
 
 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GIM - GRUP INDEPENDENT DEL MASNOU -  DE 
MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA CRUÏLLA DELS CARRERS DE FLOS I 
CALCAT AMB VENTURA GASSOL. 

 
Atès que és prou conegut pels usuaris de cotxe el gir del carrer de Francesc Flos i Calcat 
per accedir al carrer de Ventura Gasol. Aquest gir que per la seva configuració forma un 
angle recte, afegit al fet que al costat esquerre d’aquests dos carrers, anant en la direcció 
del carrer Flos i Calcat, es ocupat per cotxes aparcats, fa que el vehicle que circula en la 
direcció del carrer de Flos i Calcat hagi de envair en part el sentit contrari de la circulació, 
amb l’afegit de que no te visibilitat sobre els vehicles que baixen pel carrer de Ventura 
Gasol en direcció mar, posant així en perill la seva integritat i la del vehicle que circula en 
direcció contraria.   
 
Atès que des de ja fa uns anys, està obert a la circulació el tram del carrer de Bilbao  
entre els carrers de Ventura i Gasol i la plaça de la República i que també es pot accedir  
al passeig de Pompeu Fabra per el carrer de Francesc Macià. 
 
Atès que aquest gir es utilitzat amb freqüència per vehicles que des de el centre de la 
nostra vila volen accedir al carrer d’Amadeu I, be per anar direcció Barcelona o Alella, be 
per creuar la riera d’Alella per accedir al Bell Resguard o Can Teixidó, la qual cosa dóna 
preferència a un sentit de circulació (Mataró-Barcelona) envers l’altre (Barcelona-Mataró). 
 
Atès que aquest es camí de pas de alumnes que van a l’institut Mediterrània i que sense 
voler-ho es poden veure implicats en un accident. 
 
Atès que el nostre grup entén que una mesura com a aquesta ha de servir per millorar la 
mobilitat de vehicles i la seguretat del usuaris de la via. 
 
És per tot això esposat, que el Grup Independent del Masnou proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
1.- Iniciar les actuacions necessàries perquè l’Ajuntament del Masnou procedeixi al canvi 
en el sentit de circulació del carrer de Ventura Gasol, tram comprès entre els carrers de 
Flos i Calcat i Francesc Macià, de manera que en aquest tram només es permeti la 
circulació en el sentit de mar-muntanya, i també a canviar el sentit de circulació del carrer 
de Flos i Calcat, tram comprès entre els carrers de Pompeu Fabra i Ventura Gassol, de 
manera que en aquest tram només es permeti la circulació en el sentit Mataró-Barcelona. 
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