
PLA ESTRATÈGIC DE 
CIUTAT, FEM VINARÒS.
La trobada del passat 20 de desembre va ser el tret de sortida per a 
l’elaboració del Pla Estratègic de Ciutat (PEC) de Vinaròs. Ara, amb la 
posada en marxa del procés participatiu del pla, és necessària una reflexió 
per part de la ciutadania sobre el model de ciutat que volem per a Vinaròs.

QUÈ ÉS UN PLA  
ESTRATÈGIC?
El Pla Estratègic de Ciutat és el procés a partir 
del qual reflectir la visió de futur que tenen els 
ciutadans, empresaris i l'Administració pública, 
sobre el model de ciutat on els agradaria viure 
a llarg termini, sobre el futur Vinaròs. 

Mitjançant i fomentant la participació i el 
consens, s’elaborarà el document de partida 
d’un procés que perdurarà en el temps 
després de validar-lo.

Este document s’elaborarà a partir d’un 
procés de participació ciutadana i recollirà els 
objectius de futur de la ciutat, les necessitats 
evidents dels ciutadans i aquelles que no ho 
són tant. Es confeccionarà amb una estruc-
tura clara i concreta, comprensible per a la 
ciutadania ja que es vol establir una referència 
d'excel·lència qualitativa per a Vinaròs com a 
ciutat, però al mateix temps flexible i obert a 
possibles canvis i noves possibilitats futures. 

QUÈ ES FARÀ D’ARA 
ENDAVANT?
Un seguit d’accions participatives fins a la 
redacció definitiva de l’estratègia del PEC, 
garantint la transparència, difusió i conside-
ració dels suggeriments i/o modificacions que 
es recolliran durant el procés participatiu. 

La creació i l'ús de canals de comunicació 
bidireccionals és l’eina que garantirà un diàleg 
permanent entre l’Administració i el ciutadà. 

TAULES DE TREBALL
Actes oberts de debat i aprovació de les bases 
i objectius del PEC. S'ha de consensuar entre 
els participants el futur de la nostra ciutat, 
tot definint els objectius, les actuacions i/o 
projectes necessaris perquè eixe futur siga una 
realitat.

Els eixos de treball seran quatre:

1. Desenvolupament econòmic  
2. Desenvolupament urbà i medi ambient  
3. Política social  
4. Cultura, educació, esports i oci

Realització de diferents 
jornades o tallers temàtics 
per a treballar de manera més 
exhaustiva aspectes concrets 
d’algunes qüestions tractades 
en les taules de treball. 

QUÈ APORTA LA CIU-
TADANIA?
Per a elaborar el Pla Estratègic de Ciutat és 
necessari executar amb èxit un procés de 
participació ciutadana que és la peça clau en 
la definició del Vinaròs d’ara i del Vinaròs del 
futur.

Es pretén, amb la conscienciació dels ciuta-
dans sobre la seua capacitat d'actuació en 
una governança participativa real, aconse-
guir el seu compromís per participar i definir 
conjuntament el model de ciutat desitjada. 

Les reflexions i les idees consensuades en 
el procés de participació del PEC, amb la 
implicació i contribució real de tots els sectors 
de Vinaròs i institucions púbiques, es prendran 
com a punt de partida per al Vinaròs del futur.

fem vinaròs!
Quin és el Vinaròs que volem per al futur?

Més informació: 
www.participa.vinaros.es


