
Rehabilitar la façana fluvial 
Àmbit: des de l’arc gòtic aigües amunt, direcció 
la Carrova, concretament el tram de entre l’arc 
i la descàrrega del canal. I els voltants del Pont 
Penjant.
Objectiu: Fer accessible i confortable aquest 
tram de la façana fluvial i millorar la imatge 
dels voltants del pont penjant.
Actuacions:
− Netejar la vegetació i la brossa
− Donar accessibilitat a peu a la zona de la descàrrega 
(passeig)
− Instal·lar il·luminació
− Instal·lar una plataforma multiús que permeti 
realitzar pícnic
− Realitzar els requeriments necessaris per 
condicionar els voltants del pont (zona pàrquing de 
terra, millorar la imatge de la façana d’escuma, netejar 
els sostres i façanes de la plaça Santa Susana...)
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Revaloritzar la serra del Montsià 
Àmbit: Serra del Montsià (terme municipal 
d’Amposta).
Objectiu: Promocionar l’espai i afavorir l’ús 
d’aquest com a espai educatiu i d’esbarjo.
Actuacions:
− Senyalitzar l’accés des de la ciutat a diferents punts 
d’interès (Montsianell, Ermita del Montsià, Racó de 
Cedrilles, Les 7 piques ...)
− Adequar camins d’accés
− Instal·lar panells informatius educatius a punts 
d’interès
− Crear material didàctic educatiu perquè famílies i 
escoles en puguin fer ús i descobrir el Montsià

Donar continuïtat al passeig canal 
Àmbit: Des del passeig canal direcció al casc 
urbà i direcció via verda.
Objectiu: Potenciar i revaloritzar uns dels 
principals accessos a la ciutat (des de Sant 
Carles i Sant Jaume).
Actuacions:
− Allargar el passeig fins al nucli urbà
− Allargar el passeig fins a la via verda
− Plantar vegetació
− Instal·lar mobiliari urbà (bancs, papereres...)
− Instal·lar il·luminació
− Compatibilitzar l’ús de la bici amb el vianant

Vegetar i ombrejar zones verdes 
Àmbit: parcs i zones verdes.
Objectiu: ombrejar amb vegetació de parcs i 
zones verdes de la ciutat.
Actuacions:
− Estudiar com ombrejar parcs i zones verdes segons 
prioritat
− Plantar arbres que facin ombra a parcs i zones 
verdes
− Instal·lar mobiliari urbà acompanyant l’arbrat
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Crear una àrea d’autocaravanes 
Àmbit: a determinar (que sigui fàcilment 
accessible).
Objectiu: Habilitar una zona per a rebre 
l’afluència d’autocaravanes, amb un gran 
potencial turístic i econòmic.
Actuacions:
− Habilitar espai per aparcar les autocaravanes
− Ubicar els serveis necessaris
− Instal·lar un panell informatiu de rutes turístiques 
a peu i en bici
− Habilitar una zona amb mobiliari urbà

Crear una àrea de pícnic 
Àmbit: a determinar (que sigui fàcilment 
accessible sense vehicle)
Objectiu: Habilitar una zona de pícnic i d’esbarjo 
a la ciutat adequada per a fer rostides.
Actuacions:
− Habilitar la zona de pícnic
− Instal·lar barbacoes
− Instal·lar taules i bancs
− Ubicar aigua corrent i serveis
− Habilitar zona ombrejada
− Habilitar espai verd d’esbarjo
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Crear una xarxa de carril bici 
Àmbit: a tota la ciutat
Objectiu: Fomentar l’ús de la bici amb la 
connexió i ampliació del recorregut de carril 
bici ja existent per afavorir la mobilitat 
sostenible entre joves i petits, permetent-los 
anar a l’escola i els espais d’esbarjo amb bici.
Actuacions:
− Senyalitzar recorreguts
− Crear nous carrils bici on l’espai ho permeti
− Compatibilitzar l’espai de la bici i del cotxe en els 
espais on no es pot separar mitjançant la reducció 
de la velocitat dels vehicles (màx. 30 km/h.) i la 
senyalització
− Instal·lar aparcaments de bicis (estil «U» invertida) 
en punts d’interès com escoles, zona esportiva, 
mercat...
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Reubicar font de la pl. del Mercat
Àmbit: a determinar.
Objectiu: Recuperar i reubicar l’antiga font 
que hi havia a la plaça del Mercat per tal de 
dignificar-la.
Actuacions:
− Recuperar i restaurar l’antiga font
− Estudiar la seva reubicació
− Instal·lar-la
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Ampliar usos pàrquing piscines
Àmbit: el pàrquing de les piscines velles.
Objectiu: compatibilitzar l’ús del pàrquing amb 
altres usos d’oci i d’esbarjo permetent
el gaudi de la façana fluvial.
Actuacions:
− Instal·lar ombres i vegetació
− Instal·lar mobiliari urbà
− Instal·lar alguna carpa perquè puntualment hi hagi 
servei de bar/restauració

Adequar l’àrea de la Carrova 
Àmbit: zona de la Carrova.
Objectiu: Promocionar i dinamitzar l’entorn de 
l’àrea de la Carrova.
Actuacions:
− Netejar l’entorn de la Vila Romana
− Instal·lar nou tancat
− Instal·lar nova senyalització i panells informatius
− Actualitzar la zona de pícnic



Trobaràs més informació a: 
tufas.amposta.cat

Contacta:
tufas@amposta.cat

Impulsat per:

Dissenyat i coordinat per:

Aquesta és la teva!

Entre tots farem 
Amposta!

--------- 

Les preguntes clau:

--------- 
Què? 
Votació per escollir on s’invertiran 150.000 
euros del pressupost del 2019

Quan? 
Del 5 de novembre fins el 9 de desembre

Qui? 
Majors de 16 anys empadronats a Amposta

Com? 
Prioritzant 4 de les 10 propostes finalistes

On? 
Via telemàtica a tufas.amposta.cat o als baixos 
de l’Ajuntament

Per què? 
Perquè Tu fas Amposta!
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CONEIXEM ELS RESULTATS / Setmana 10 

Des
Es donaran a conèixer els resultats del procés i, 
per tant, el projecte que s’executarà.
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AVALUEM EL PROCÉS / 7Des-20Gen
Tots els participants tindran l’oportunitat 
d’avaluar el procés per tal de poder recollir 
millores de cara a processos participatius 
futurs.

VOTEM ELS PROJECTES 
FINALISTES / 5Nov-9Des

Tots els veïns i veïnes d’Amposta 
majors de 16 anys empadronats a 
Amposta, podeu repartir els vostres 
vots en 4 projectes segons la vostra 
prioritat.

El vot es pot realitzar per 
via telemàtica, a través de la 
plataforma tufas.amposta.cat, o 
de forma presencial als baixos de 
l’Ajuntament.
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VOTA!
DEL 5 DE NOVEMBRE
AL 9 DE DESEMBRE

Vot online:
tufas.amposta.cat

Vot presencial: 
Baixos de l’Ajuntament

D’on venim?

--------- 
DE GENERAR ELS PROJECTES EN SESSIONS 
PARTICIPATIVES, PRIORITZATS EN:
- IDEANTITAT / 15Set
- LLOCS / 29Set
- CARRER / 6Oct

AVALUACIÓ DELS PROJECTES / 7Oct-4Nov
La Comissió Tècnica va analitzar els projectes 
per confirmar que compleixen amb els criteris 
establerts i la seva viabilitat tècnica i econòmica.


