
A. Carrer de Sant Cristòfol

B. Carrer Rafael Casanova

C. Carrer Lluís Millet 

 D. Carrer Sant Miquel 

E. Carrer Torrent Umbert 

F. Avinguda de Pau Estapé i Maristany 

G. Carrer Figueres

H. Carrer Mare Nòstrum 

A. Carrer de Sant Cristòfol: carrer principalment peatonal, al qual hi donen les portes d’accés i dels garatges de vivendes unifamiliars i blocs plurifamiliars de 3 i 4 alçades. El trànsit rodat és permès, però la major part de desplaçaments són peatonals, en direcció al forn de pa. Quan arriba al solar de les fàbriques, topa amb un mur de maó de gran alçada, un obstacle visual i físic que posa punt i final al seu recorregut.  

B. Carrer Rafael Casanova: carrer important per la presència d’una escola pública a uns 100 metres del solar fabril. D’un únic sentit, concentra pics d’ús rodat al matí i a la tarda, i sempre hi ha peatons utilitzant-lo. Estret, però amb més urbanitat que el Rafael Casanova. La xemeneia és una icona visible al llarg de bona part del seu recorregut. Al final també topa amb el mur del solar, que finalitza la seva perspectiva. 

C. Carrer Lluís Millet: carrer encara més rellevant que Sant Cristòfol i Casanova, atès que presenta comerços en PB a un centenar de metres del solar, a part d’incloure l’església major, un institut públic i un geriàtric, i connectar amb la riera d’Alella. Més ample que els anteriors, amb una àmplia perspectiva de la nau i el turó. El projecte atorgarà continuïtat a aquest carrer i accessibilitat a través del solar. 

D. Carrer Sant Miquel: carrer d’igual transcendència que el de Lluís Millet, aglutinant la resta de comerços, i una de les parts més denses del Masnou, amb blocs de pisos de 6 i 7 nivells. Incorpora el CAP del Masnou a 200 metres del solar, i representa un elevat flux de trànsit rodat i peatonal. Ofereix una visual de tot l’emplaçament i del mar, degut a la seva elevada cota. La sensació d’urbanitat és elevada en el seu conjunt. 

E. Carrer Torrent Umbert: eix vertical de la població, comunicant amb Teià pel seu límit nord, arribant a travessar l’autopista. De elevadíssim trànsit rodat i significatiu ús peatonal, representa un carrer frontissa entre una ciutat lleugerament densa i una ciutat difusa i de passatges monofuncionals. Al llarg del seu recorregut hi ha dos equipaments, i ara s’hi afegirà el nou centre d’arts escèniques i el nou parc del Masnou. 

F. Avinguda Pau Estapé i Maristany: carrer de breu longitud però de raonable amplada amb plàtans ancians a banda i banda. El seu final està tapiat amb un mur, però gaudirà d’unes vistes excel·lents al mar i al conjunt del nou parc. Es proposaran, a escala urbana, unes vivendes de lloguer per a joves en aquest punt, per a emfatitzar els fluxos des de l’estació de tren a través del parc, així com la seva possible nova vitalitat.

G. Carrer Figueres: passatge peatonal i rodat, monofuncional,oferint accés a les vivendes unifamiliars i els seus garatges. Precisament té el seu final en la porta d’un garatge privat. El més destacable és la seva connexió visual, rodada i peatonal amb l’important eix que representa la riera d’Alella, així com l’enllaç de 90 graus amb l’Avinguda Pau Estapé i Maristany, i el possible benefici que això pot representar. 

H. Carrer Mare Nòstrum: carrer també monofuncional i secundari, sense cap mena d’equipament o ús diferent que el residencial unifamiliar al llarg del seu brevíssim recorregut. Representa l’últim carrer que connecta des de la Riera d’Alella amb la trama masnovina abans d’arribar a la carretera nacional. És valorable que, des del seu final, s’observa la façana oest d’una nau fabril, i que connecta amb un carrer de gran pendent. 
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