
Consulta les activitats de 
participació a les que pots 
assistir.

Digues la teva. Totes les opinions 
compten!

A partir de la tardor podràs votar 
el projecte que més t’agradi.

Per més informació: 

      www.molinsderei.cat/participacio

DISSABTE 21 MAIG 
PASSEJADA  PARTICIPATIVA
I ACTIVITAT “DIBUIXA LA CARRETERA”
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LA TEVA OPINIÓ COMPTA MOLT

L’Ajuntament de Molins de Rei enceta el projecte de reforma de l’Avinguda de 
Barcelona i l’Avinguda de València. Volem que la Carretera esdevingui un 
nexe d’unió entre el Centre Vila i els barris de El Canal i Pont de la Cadena. Un 
eix més amable i més atractiu.

Per a la definició del projecte de remodelació, l’Ajuntament vol comptar amb 
la participació activa de veïns, comerciants, empreses i associacions. Per 
això posa en marxa un procés participatiu on pots ajudar-nos a definir el 
model d’aquesta via i a decidir el projecte final que s’executarà. Estàs 
convidat a participar de totes les activitats que hem organitzat.

Sessió participativa amb comerciants i empresaris 
Dimecres 11 de maig, a les 20’30h a l’Espai Jove (Avinguda de València 
21-23)

Sessió participativa amb associacions i entitats del municipi
Dimarts 17 de maig, a les 20h a l’Espai Jove  (Avinguda de València 21-23)

Sessió participativa amb veïns de la Carretera
Dijous 19 de maig, a les 20h a l’Espai Jove (Avinguda de València 21-23)

Passejada participativa per tot el recorregut de la Carretera i activitat 
“Dibuixa la Carretera” adreçada a infants i joves perquè donin la seva opinió 
particular sobre com els agradaria que fos la nova via. Oberta a tota la 
ciutadania de Molins de Rei. Dissabte 21 de maig, a les 11h a la intersecció 
de l’Av. De Barcelona amb Carrer Primer de Maig. Recomanem inscripció 

prèvia al web www.molinsderei.cat/participacio 

Sessió participativa amb públic en general
Dimarts 24 de maig, a les 20h al Punt de Comerç (Mercat Municipal 

- Rafael Casanova 30) Recomanem inscripció prèvia al web 
www.molinsderei.cat/participacio 

Sessions de retorn. Explicació de conclusions de les 
sessions participatives

Dimecres 25 i dimarts 31 de maig a les 20h a l’Espai 
Jove (Avinguda de València 21-23)

TU DECIDEIXES

Amb la informació aportada en les sessions 
participatives, s’elaboraran tres projectes 

que recolliran les diferents demandes 
ciutadanes per a la reforma.

A la tardor es celebrarà una 
consulta ciutadana, on podran 

votar tots els ciutadans 
majors de 16 anys 

empadronats al municipi, 
per escollir el projecte 

guanyador entre les 
tres propostes.

CALENDARI D’ACTIVITATS PARTICIPATIVES
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