Resultats
Procés participatiu
PLAÇA MIRAMAR – MONT-ROIG DEL CAMP

Resum de l’acció participativa
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, entre el 10 d’abril i el 10 de maig, va dur a terme un
procés de participació ciutadana, amb l’objectiu que la població pogués opinar sobre el Pla
de Rehabilitació Integral de la Plaça Miramar, un dels projectes previstos per aquesta
legislatura en el PAM (Pla d’Acció Municipal).
La Plaça Miramar és una de les zones més cèntriques del municipi, on s’hi ubiquen
comerços, bars i empreses que aglutinen molta afluència de gent, per aquest motiu s’ha
optat per aprofitar aquests espais per dipositar-hi butlletes i unes urnes on tothom pogués
donar la seva opinió respecte diverses opcions que es plantegen en relació a les obres de
reforma de la plaça.
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Per altra banda, també es va donar l’opció de participar a través de la pàgina web de
l’Ajuntament i del telèfon mòbil, descarregant una aplicació específica per promoure la
participació. A més, el dia 6 de maig es va realitzar una festa de caire familiar, on també
es podien omplir les butlletes o bé fer altres aportacions.
Un cop recollida la informació, es va realitzar una entrevista a tots els comerços de la zona
per tal de saber quin era el punt de vista dels empresaris i comerciants de la Plaça
Miramar.

Resultats del procés
Un cop realitzat el buidatge de totes les butlletes participatives i dels resultats de les
respostes telemàtiques (web i app) hem pogut elaborar les estadístiques dels resultats de
les respostes.

En relació a la peatonalizació de la plaça les respostes han sigut les següents.

PEATONALITZACIÓ
223

170

156

Total

Parcial

Deixar-la com està

La major part de les persones que han participat a la consulta són partidaris de la

peatonalització parcial de la plaça, deixant una part de l’espai per al trànsit rodat i per al
pas de vehicles dels veïns i destinant una altra part de la superfície de la plaça només als
vianants.
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Respecte les opcions d’aparcament a la plaça, on es proposava restringir-lo o eliminar-lo
les respostes dels veïns han estat molt igualades.

APARCAMENT

Eliminar l'aparcament

105

Restringir/Limitar l'aparcament

106

Sobre les diferents opcions respecte la pregunta sobre l’arbrat actual de la plaça, la major
part de les respostes opten per mantenir els arbres actuals.

ARBRAT

25%

Mantenir-lo

42%
Substituir-lo per zones
enjardinades

33%
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En quant als possibles usos i equipaments que es podrien donar a la plaça en un futur, tot
i que les opcions dels veïns han estat diverses, el que queda clar és que tots consideren
que s’hauria de poder utilitzar per realitzar-hi moltes altres activitats, a banda de ser un
espai de joc infantil o un punt de trobada per als veïns.

USOS I EQUIPAMENTS
345
287
218

189

171
105

millorar la zona de Millorar l'espai de Posar font d'aigua Col·locar element

Realitzar-hi
activitats culturals i

jocs infantils

relació entre veïns

monumental

l'accessibilitat a la
plaça

lúdiques
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