PROCÉS PARTICIPATIU
PALAMÓS AMB VEU I VOT!

CALENDARI DEL PROCÉS
1 de juny del 2017
Taller participatiu 1
A la Sala d’actes. Hospital de Palamós
Edifici Fleming. Planta 2
en horari de 18 h a 20 h.

7 de juny del 2017

Mapa de les zones d’aparcament a Palamós:

Taller participatiu 2
A L’Espai d’Entitats. La Gorga
C/ Ave Maria, 3. 1er pis

Participa de
l’espai públic
de tots i totes!

en horari de 15 h a 17 h.

15 de juny del 2017
Fòrum ciutadà
A L’Espai d’Entitats. La Gorga

Procés participatiu sobre
les zones d’estacionament
de Palamós

C/ Ave Maria, 3. 1er pis
en horari de 19 h a 21 h.

Participa I digues la teva!

Maig i juny del 2017

Com funcionarà el procés?
TALLER PARTICIPATIU 1
Orientat als veins i veïnes de la zona de l’Hospital, I als
usuaris/es, treballadors/es de l’Hospital de Palamós.
Recull de problemàtiques, necessitats i propostes de
millora

OBJECTIUS DEL PROCÉS

TALLER PARTICIPATIU 2

PARTICIPATIU

Orientat als empresaris i comerciants Palamosins.
Recull de problemàtiques, necessitats i propostes de
millora

L’aparcament de
Palamós avui:
El 2013 s’aprova l’ordenança reguladora
de l’estacionament de vehicles sota control
amb horari limitat “Zones blaves i zones
verdes” que estableix les anomenades
“àrees d’estacionament regulat” (ADER).
Amb la voluntat de fer partíceps als veïns i
veïnes de Palamós en la presa de decisions
de l’espai públic, es proposa un procés
participatiu orientat a la reflexió, canvi i
millora de l’actual distribució de zones
d’estacionament limitat a la ciutat.

FÒRUM CIUTADÀ

Recollir
les
opinions,
propostes de canvi i millora
dels veïns i veïnes per al
posterior procés de revisió
de les concessions actuals,
que es durà a terme al
2018.

Dirigit a la ciutadania de Palamós.
Discussió de la informació (problemàtiques, necessitats I
millores) plantejades als tallers participatius específics.

Tens moltes coses a dir! Després de 4 anys d’implementació de les zones ADER, és
el moment perquè els ciutadans de Palamós diguin la seva per a millorar l’espai public
de tots I totes!
ZONES
BLANQUES i
aparcaments
delimitats

Facilitar l’estacionament dels veïns/es quan no es disposa de garatge i dels
usuaris/es d’equipaments públics.
Els aparcaments delimitats tenen la funció de facilitar la mobilitat i aparcament
dels vistants.

ZONES
VERDES

Facilitar la rotació a punts de pressió de la ciutat (zona comercial, d’oci i
serveis) però facilitant l’aparcament als veïns i veïnes de la zona.

ZONES
BLAVES

Facilitar la rotació a punts de pressió de la ciutat (zona comercial i d’oci).

