
Millorem la 

coexistència d’usos 

de l’espai públic de 

Porrera! 

COMPARTIM 

L’ESPAI 

PÚBLIC

HI TENS MOLT A DIR,

ARTICIPA!

T’esperem a les

sessions participatives

dies 21 i 28 de juliol

a les 20h al Casal

Per dur a terme les sessions caldrà seguir les 

mesures de distància i protecció marcades 

per la Generalitat de Catalunya i hi haurà 

aforament limitat.

Teniu disponibles les bases del 
procés participatiu al web de 

l’Ajuntament



OBJECTIU IDEES BASE DEL PLA DE 

MOBILITAT I DE L’ORDENANÇA

El PLA DE MOBILITAT elaborat per la 
Diputació de Tarragona per encàrrec de 
l’Ajuntament, conclou que:

QUINES FASES SEGUIREM?

DIFUSIÓ
Juliol 2020

SESSIÓ 1
INFORMATIVA I RECULL DE 
NECESSITATS
21 Juliol 2020

ANÀLISI DE RESULTATS
Agost 2020

SESSIÓ 3 
RETORN DE RESULTATS
Setembre 2020

SESSIÓ 2
ELABORACIÓ DE PROPOSTES
28 juliol 2020

INFORMATIVA. Principals 

conclusions del Pla de Mobilitat i 

l’ordenança cívica. 

RECULL DE NECESSITATS. 

Reflexió i debat entorn a les 

necessitats, problemes i 

mancances en l’ús de l’espai 

públic de Porrera.

ELABORACIÓ DE PROPOSTES.  

Reflexió i elaboració de 

propostes de millora per donar 

resposta a les necessitats i 

problemes recollits en la 

primera sessió.

RETORN DE RESULTATS. 

Presentació dels resultats, per 

arribar a compromisos que 

garanteixin la materialització 

de les propostes recollides i 

viables.

COM PODREM PARTICIPAR?

L’espai urbà de Porrera és un entramat de
carrers, molts d’ells petits i costeruts, que
compartim tots els veïns i veïnes, algunes
activitats econòmiques, les entitats...

Des de l’Ajuntament engeguem un procés
participatiu per tal que entre tots i totes
millorem els usos que en fem, millorant,
així, el nostre poble i la nostra convivència.
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La proposta d’ORDENANÇA DE 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA 
recull les següents idees:

Es pot mantenir la plataforma única 

dels carrers, mentre el volum de 

vehicles que hi circuli continuï baix 

com fins ara.

Caldria augmentar l’espai per als 

vianants en punts d’alta atracció com 

la zona esportiva, la piscina, el casal, 

l’escola, la plaça Catalunya o la 

vessant nord del municipi on es troben 

més serveis turístics.

Seria important senyalitzar millor les 

entrades i els aparcaments.

Seria necessari augmentar l’oferta 

d’aparcament a la zona sud, donada 

la impossibilitat de fer-ho a la zona 

nord.

Fomentar el respecte i cura envers 

l’espai públic.

Regular l’ús privatiu de l’espai públic.

Prevenir actes i activitats que puguin 

malmetre l’espai públic o suposin risc 

per a la població.


