
 

        
 
 
 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GIM -GRUP INDEPENDENT DEL MASNOU-  
DE RESTAURACIÓ DEL TOPÒGRAF “EL MASNOU” A LA SORTIDA 13 
DE L’AP-7 I LA ADEQÜACIÓ DEL MATEIX TOPÒGRAF A LA SORTIDA 
218 DE LA C-32. 

 
Atès que durant molts anys, a la sortida 13 de l’autopista AP-7, a la 
llegenda del rètol hi figurava sempre la població del Masnou, com a referent 
de població costanera propera a aquest desviament. Aquesta sortida es 
troba a l’alçada dels termes municipals de Granollers i Vilanova del Vallès.  
Atès que des de fa uns mesos, aquesta sortida s’ha modificat i les 
poblacions que hi surten cap d’elles fa referència a la nostra vila. 
Atès que l’AP-7 és l’autopista que ve de França pel nord i del sud 
d’Espanya pel sud, i suposa un fet rellevant que El Masnou figuri en les 
poblacions de referència pel que fa a destinació turística. 
Atès que el Port Esportiu és un referent per a molts turistes i per a persones 
amb domicili a l’interior de l’Estat interessades en deixar el seu vaixell al 
nostre port. 
Atès que la nostra és primera platja que es troben tots aquells conductors 
que circulin per l’esmentada autopista, surtin per la sortida 13 i es dirigeixin 
a la costa. 
Atès que la sortida 218, de l’autopista C32, al seu pas pel terme municipal 
de Montgat, quasi limitant amb el de la nostra vila, fa esment a les 
poblacions de Montgat (nord), Mataró i Girona, quan al final d’aquesta 
sortida s’arriba pràcticament a la platja del Masnou (rodona de Montgat). 
Atès que, a més de les raons esmentades en el punt 1 i següents, es 
confon als conductors indicant que la sortida per anar al Masnou és la 
següent (Alella-El Masnou), ja de peatge i que no connecta directament 
amb la zona de platja, Port Esportiu i resta d’activitats turístiques de casa 
nostra. 
Atès que és responsabilitat dels governants municipals la promoció de la 
nostra vila, especialment com a vila marinera i amb un port esportiu de 
reconegut prestigi. 
Atès que malgrat tot, El Masnou continua sent una població de marcada 
afluència turística, especialment a l’estiu, on el Port Esportiu, les platges del 
Masnou i Ocata, el càmping Masnou o l’Hostal Torino, entre d’altres, 
conformen una oferta suficient per donar a la nostra vila la consideració de 
destinació turística. 
 
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 insti 
al Ministerio de Fomento a què torni a posar el nom del Masnou en la 
sortida 13 de l’autopista AP-7, sense perjudici de cap dels que hi ha ara,  



 
 
 
 
 
 
 
però sense que la inclusió de nous topògrafs minvi la presència històrica i 
reconeguda de la nostra vila com a referent marítim i turístic a la zona. 
 
2.- En el mateix sentit, iniciar les actuacions necessàries perquè 
l’Ajuntament del Masnou insti al Ministerio de Fomento a què inclogui el 
nom del Masnou en la sortida 218 de l’autopista C-32, sense perjudici de 
cap dels que hi ha ara, però que amb la seva inclusió es doni la importància 
real a la vila del Masnou també com a referent marítim i turístic. 
 
3.- Donar complida informació d’aquest acord als mitjans de comunicació 
locals i als punts de referència turística del poble. 
 
El Masnou, a 09 de febrer de 2012 
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