REMODELACIÓ

integral
de la Plaça Miramar

Dóna
la teva
o p i n ió!

Participa!
Del 10 d’abril al 10 de maig

Una plaça
per a tothom_
El Pla d’Acció Municipal 2016-2019
(PAM), aprovat per l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, preveu la remodelació de la plaça Miramar, així com
l’impuls de la participació ciutadana
en la presa de decisions al voltant de
les inversions més importants.

dissabte

06 2017
maig

D’10h a 14h

Amb aquests objectius, l’Ajuntament
impulsa un procés participatiu per

decidir, entre tots i totes, com volem
que sigui la nova plaça. Del 10 d’abril
i fins el 10 de maig podràs donar la
teva opinió a través de diverses vies
de participació per tal de definir possibles usos i equipaments, el paper que
tindran els vehicles, i altres aspectes
del futur projecte.
Participa, la teva opinió és important!

Festa

p ar t ici p a t i v a

PLAÇA miramar

Vine

i digues la teva!

Retalla per la línia de punts i diposita aquesta butlleta a les urnes
que trobaràs a comerços i establiments de la plaça Miramar i el seu entorn.

PEATONALITZACIÓ_
Marca l’opció que més t’agradi
Peatonalització total (que els cotxes no hi puguin circular)		

Peatonalització parcial (que els cotxes hi puguin circular de forma regulada)
Deixar-la com està

						

Restringir / Limitar l’aparcament a la plaça 				
Eliminar l’aparcament a la plaça

ARBRAT_
Marca l’opció que més t’agradi
Mantenir-lo (deixar els arbres que hi ha)		

Substituir-lo per zones enjardinades
Canviar el tipus d’arbrat

USOS I EQUIPAMENTS_
Marca l’opció que més t’agradi
Habilitar l’espai per poder-hi realitzar activitats culturals i lúdiques

Millorar-ne la zona de jocs infantils

Millorar l’espai de relació entre veïns (bancs col·locats per afavorir la conversa)
Posar una font d’aigua potable per a les persones

Col·locar algun element monumental que li doni singularitat a la plaça
Millorar l’accessibilitat a la plaça per donar cabuda a tothom			

També pots
donar-nos la teva opinió:

PEr ordinador

per mòbil

Presencialment

a través del web
www.mont-roig.cat

descarregant-te l’APP
Mont-roig Miami Participa

a la festa del dia
6 de maig

a les urnes que trobarÀs
Part

icip
a!

als comerços i establiments
de la plaça Miramar i el seu entorn.

Participa!

Dóna la teva opinió.
Del 10 d’abril al 10 de maig

Més informació a
www.mont-roig.cat

