
integral 
de la Plaça MiraMar

REMODELACIÓ
ParticiPa!

Dóna
la teva 
oPinió!

Del 10 d’abril al 10 de maig



El Pla d’Acció Municipal 2016-2019 
(PAM), aprovat per l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp, preveu la remo-
delació de la plaça Miramar, així com 
l’impuls de la participació ciutadana 
en la presa de decisions al voltant de 
les inversions més importants.
 
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 possi-
bles usos i equipaments, el paper que 
tindran els vehicles, i altres aspectes 
del futur projecte.
 
Participa, la teva opinió és important!

Una plaça 
per a tothom_
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i digues la teva!



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 

peatonalitZaCiÓ_

MAntEnir-lo  (deixar els arbres que hi ha)  
substituir-lo PEr zonEs EnjArDinADEs 
cAnviAr El tiPus D’ArbrAt

arBrat_

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   

Usos i eQUipaments_

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.

Marca l’opció que més t’agradi

Marca l’opció que més t’agradi

Marca l’opció que més t’agradi



tamBé pots 
donar-nos la teva opiniÓ:

per ordinador

a les Urnes QUe troBarÀs

per mòBil presenCialment
a través del web 

www.mont-roig.cat

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

descarregant-te l’APP 
Mont-roig Miami Participa

a la festa del dia
6 de maig

Més informació a 
www.mont-roig.cat

ParticiPa!
Dóna la teva opinió.

Del 10 d’abril al 10 de maig

ParticiPa!


