
4’50 metres 

2 (de 3’35 metres cadascun)

Nou

Nous LED amb doble il·luminació

Total (de la B-23 al c/ Riera Bonet)

Nous

Nova

SI

Renovada

1 Aprox. 64 aparcaments i 12 zones de càrrega

NO

Jardineria i arbrat

Nou

3’40 metres (igual que ara)

2 (de 3’10 metres cadascun)

Nou

Nous LED amb doble il·luminació

Total (de la B-23 al c/ Riera Bonet)

Nous

Nova

SI

Renovada

1 Aprox. 64 aparcaments i 12 zones de càrrega

SÍ, segregat

Jardineria i arbrat

Nou

3’40 metres (igual que ara)

2 (de 3’35 metres cadascun)

Nou

Nous LED amb doble il·luminació

Total (de la B-23 al c/ Riera Bonet)

Nous

Nova

SI

Renovada

2 (igual que ara) Aprox. 112 aparcaments i 15 zones de càrrega

NO 

Jardineria i arbrat

Nou

Amplada de voreres

Carrils per vehicles

Clavegueram

Il·luminació

Abast

Semàfors

Senyalització viària

Voreres adaptades

Xarxa d’aigua potable

Carrils de Serveis
(aparcament, zones de càrrega i descàrrega ZCD, etc)

Carril bici

Enjardinament

Mobiliari urbà

ELEMENTS COMUNS A TOTS ELS PROJECTES

SISISIPas elevat a la Plaça de la Bàscula

PROPOSTA A PROPOSTA B PROPOSTA C

Carretera. Es renova i millora tot el paisatge urbà però 
no canvien els usos actuals d’aquesta via.

Aquesta proposta incorpora un carril bici segregat. Es 
prioritza el pas de bicicletes de forma segura pel vial 
eliminant un dels carrils de servei. 

Aquesta proposta preveu voreres més amples i també 
preveu suprimir un dels carrils de servei.

ACTUACIONS



COM VOLS
LA CARRETERA?

 PROCÉS PARTICIPATIU

L’Ajuntament de Molins de Rei posa 
en mans dels vilatans i vilatanes com 
ha de ser la reforma de la Carretera. 

Després de recollir les opinions 
ciutadanes i de plasmar-les en tres 
projectes  diferents ara arriba el 
moment de decidir quin s’executarà. 

PODEU 
CONSULTAR

EL DETALL DE 
LES PROPOSTES
www.molinsderei.cat/participacio

Qui pot votar
Persones majors de 16 anys empadronades 
a Molins de Rei i inscrites al Registre de 
Participació Ciutadana.

Quan es pot votar

Vot telemàtic:  del 27 de febrer al 5 de 
març (rebreu indicacions un cop registrats).

Vot presencial: el 4 de març (d’11h a 14h i de 17h a 20h)
i el 5 de març (d’11h a 14h) a l’OAC (Rubió i Ors, 2).

Com  es vota

Vot telemàtic:  Cal inscriure’s online al Registre 
de Participació Ciutadana que trobareu a 
www.molinsderei.cat/participacio i seguir les 
indicacions que rebreu per correu electrònic. 

Vot presencial: Cal portar el DNI per comprovar    
l’edat i l’empadronament. El vot és personal 
i no es pot delegar.  

Nom i cognoms 

Adreça

Població Codi Postal

Telèfon Data de Naixament

Correu electrònic Gènere

Home          Dona

_ _ / _ _/ _ _ _ _

DNI

El Registre de Participació ciutadana, és on hi consten per 
voluntat pròpia totes les persones empadronades a la Vila, 
majors de 12 anys que puguin i vulguin participar a totes les 
convocatòries que l’Ajuntament faci per comptar amb la 
proposta de la ciutadania i la seva acceptació de projectes i/o 
accions.

No obstant això, el procés participatiu de la Carretera està 
restringit als majors de 16 anys.

Les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer "Partici

-

pació Ciutadana" creat per l'Ajuntament de Molins de Rei per 
la realització de processos participatius i la difusió de les 
seves activitats. L’Ajuntament, com a responsable del fitxer, 
informa que teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les 
vostres dades i a oposar-vos que siguin tractades, en les 
condicions previstes en la legislació vigent, drets que podreu 
exercir davant de l’Oficina d’Atenció Ciutadana al carrer 
Rubio i Ors, 2-4.

Accepto la meva inscripció en el Registre de Participació Ciutadana

Accepto rebre informació sobre activitats de participació ciutadana

participació
ciutadana
+ participació = + democràcia

VOTA
del 27 de febrer al 5 de març

Vine a les sessions informatives:
13 de febrer / 20h / Federació Obrera
28 de febrer / 20h / Sala Gòtica

www.molinsderei.cat/participacio

 Signatura:

participació
ciutadana
+ participació = + democràcia


