
 

        
 
 
 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GIM - GRUP INDEPENDENT DEL MASNOU -  DE 
CREACIÓ D’UNA ILLA DE VIANANTS AL BARRI D’OCATA. 

 
Atès que la zona del Barri d’Ocata compresa entre els carrers de Sant Agustí, Sant 
Domènec i la travessa de Capità Maristany Noms formen una illa de carrers on la 
circulació de vehicles és complicada per l’amplada de les calçades que la formen. 
 
Atès que no resulta imprescindible la circulació per aquesta illa als vehicles que vulguin 
anar en qualsevol de les direccions possibles, tant per anar a les zones nord o sud del 
Barri d’Ocata. 
 
Atès que l’activitat comercial de l’illa actualment es limita a la farmàcia, que s’hi pot 
accedir des del carrer de Doctor Botei. 
 
Atès que aquesta zona és l’antic barri mariner i la seva configuració la fa més pròpia d’un 
casc antic que qualsevol altra consideració urbanística. 
 
Atès que ha de ser una prioritat pels governants municipals preservar espais del poble 
amb la seva idiosincràsia, com és el cas d’aquesta zona tant emblemàtica. 
 
Atès que l’Ajuntament ja està aplicant criteris semblants en altres zones puntuals de la 
població, com ara els voltants de l’Antic Edifici de Correus. 
 
Atès que és prou coneguda la reivindicació dels veïns de la zona en el sentit de limitar 
l’accés a l’illa només  als vianants, restringint l’accés de vehicles exclusivament als veïns. 
 
 
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 a 
declarar la zona del Barri d’Ocata, compresa pels carrers de Sant Agustí, Sant Domènec i 
la travessa de Capità Maristany com a zona de prioritat invertida, és a dir, on els vianants 
tinguin la preferència d’ús, i es limiti l’accés dels vehicles als veïns, com ja s’ha fet en 
altres punts de la població. 
 
2.- Donar compte d’aquest acord als veïns dels carrers afectats. 
 
 
El Masnou, a 18 de gener de 2012 
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