


LES PROPOSTES

LA
IDENTITAT

15 de setembre 
10:00h-13:00h BSJA

P1. Rehabilitar la façana fluvial (àrea biblioteca), fent èmfasi amb els 

voltants del Pont Penjant

P2. Re-valoritzar la serra del Montsià transformant-la en un espai 

educatiu

P2.1. Crear un esplai municipal (No és d’inversió municipal)

P3. Enllaçar la via verda amb el nucli urbà, tot potenciant l’accés a la 

ciutat pel passeig canal

P3.1. Enllaçar la via verda amb una passarel·la per baix del pont penjant 

(No és viable amb 150.000e)

P4. Instal·lar i millor les senyals indicatives a la ciutat, i 

homogeneïtzar les plaques dels noms dels carrers amb la nova 

nomenclatura

P5. Crear una escola esportiva municipal (No és d’inversió municipal)

P6. Construïr un auditori municipal (No és viable en 150.000e)

P7. Dinamitzar Amposta mitjançant panells informatius fixes a cada 

barri



P. IDENTITAT

1. 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 descarrega  
(passeig)
− Instal·lar il·luminació
− Instal·lar una plataforma multi-ús que permeti realitzar 
pícnic
− Realitzar els requeriments necessaris per condicionar 
els voltants del pont (condicionar zona pàrquing de 
terra, millorar la imatge de la façana d’escuma, netejar 
els sostres i façanes de la plaça Santa Susana...)



P. IDENTITAT

2. Re-valoritzar 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 per a que famílies i 
escoles en puguin fer ús i descobrir el Montsià



P. IDENTITAT

3. Donar continuïtat al passeig canal

Àmbit: Des del passeig canal direcció al casc urbà i 
direcció via verda.

Objectiu: Potenciar i re-valoritzar 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



LES PROPOSTES

ELS 
LLOCS

29 de setembre 
10:00h-13:00h BSJA

P1. Vegetar i ombrejar les zones verdes de la ciutat

P1.1. Vegetar i ombrejar el barri del Grao i de les Quintanes (No és viable 

en 150.000e)

P.1.2. Crear una rambla a l’Avinguda Catalunya i Vegetar i ombrejar 

l’Avinguda Santa Bàrbara (No és viable en 150.000e)

P.1.3. Crear una zona verda al barranc entre el Pla d’Empúries i el Grau 

(No és viable en 150.000e)

P2. Crear una àrea de pernoctació d’autocaravanes

P3. Crear una àrea de pícnic

P4. Habilitar un espai jove (No és viable en 150.000e)

P5. Adequar i millorar de l’àrea de la Carrova

P6. Crear una programació de teatre, dansa i música clàssica per al 

2019

P7. Rehabilitar i adequar el parc municipal d’Amposta

P8. Rehabilitar el Montsià

P9. Habilitar un local multi-ús per a entitats on es pugui practicar 

castellers (No és viable en 150.000e)

P10. Crear un espai de festes i reunions de la 2ª edat (No és viable en 

150.000e i no és d’inversió municipal)



P. LLOCS

4. Vegetar i ombrejar zones verdes

Àmbit: parcs i zones verdes.

Objectiu: ombrejar amb vegetació 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 



P. LLOCS

5. 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



P. LLOCS

6. 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



LES PROPOSTES

EL 
CARRER

6 d’octubre 
10:00h-13:00h BSJA

P1. Interconnectar els diferents trams de carril bici per a crear una gran xarxa 

de mobilitat sostenible

P2. Repensar i reformar l’Avinguda Catalunya (No és viable en 150.000e)

P3. Recuperar i reubicar l’antiga font del Mercat Municipal

P4. Millorar els accessos a la ciutat (No és de comp. municipal / No és viable eco.)

P5. Dotar d’usos alternatius el pàrquing de les piscines velles en caps de 

setmana, festius i temporada d’estiu

P6. Reformar l’Avinguda Santa Bàrbara (No és viable en 150.000e)

P7. Reformar l’Avinguda Generalitat (No és viable tècnica i legalment ni econòmica)

P8. Dotar de continuïtat l’Avinguda Aragonesa pel Pla d’Empúries fins a la carretera 

C-12 (No és viable en 150.000e)

P9. Millorar els accessos i els espais verds de l’Ermita del Montsià

P10. Crear una rotonda entre el Carrer Barcelona i l’Avinguda Josep 

Tarradellas (No és viable tècnica i legalment)

P11. Dotar d’Il·luminació el passeig que creua de la pista d’Atletisme fins a les 

pistes de futbol sala

P12. Peatonalitzar el Carrer Palau i Quer

P13. Ombrejar la plaça del mercat 

P14. Peatonalitzar Passatge Assumpció de la Verge (No és de competència mun.)



P. CARRER

7. 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...



P. CARRER

8. Reubicar l’antiga font de la plaça 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



P. CARRER

9. Dotar d’altres usos el pàrquing piscines 
velles

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 plantar vegetació
− Instal·lar mobiliari urbà
− Instal·lar alguna carpa per a que puntualment hi hagi 
servei de bar/restauració 



LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT HA ESCOLLIT...

10. Adequar l’àrea de la Carrova 
(de la sessió LLOCS)

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 nous panells 
informatius
− Actualitzar la zona de pícnic



tufas.amposta.cat

tufas@amposta.cat

MOLTES GRÀCIES!




