
ENQUESTA CIUTADANA PER ESCOLLIR LA IMATGE GRÀFICA DEL MIL.LENARI

La participació ciutadana, es una forma de decidir, de veure i viure la ciutat. El compromís  
ha  ser  fer-ho  conjuntament,  informar  comunicar,  preguntar,  escoltar,  convocar  i  oferir  
canals  i mitjans per que la ciutadania conegui, opini i decideixi. Es un dret a participar 
activament en tot allò que sigui del seu interès.

En  aquest  sentit  i  amb motiu  del  Mil·lenari  de  la  ciutat,  hem preparat  la  imatge  que 
identificarà  aquest  esdeveniment  durant  tot  l’any  2012.  Dos  logotips  dels  quals  s’ha 
d’escollir un.

Per això, oferim la possibilitat a tots els veïns  i veïnes de Sant Adrià, decidir quin dels dos 
logotips commemoratius d'aquest esdeveniment els agrada més.  

Posem a la disposició de tothom, una enquesta disponible al web municipal www.sant-
adria.net, a la qual es pot accedir del 7 al 13 de novembre d'enguany.
Els  resultat  d'aquesta  enquesta  es  farà  públic  a  través  de  la  web  i  de  les  diferents  
pantalles informatives.

Per que tothom  pugui participar a l'enquesta ,es facilitaran aquests punts de votació, en 
els següents equipaments municipals, corresponents als dos marges de Sant Adrià:

Marge dret:
- Biblioteca Pública Font de la Mina,  de    dilluns a  divendres de 16.00 a 20.30 h. C/ de 
Ponent, 21-25
- Centre Cultural Besòs. Pl. Josep Tarradelles, s/n  de dilluns a divendres de 16.00h a 
20.30h 

Marge esquerra: 
- Centre Polidor de dilluns a divendres de 16.00h a 20.30h. Pl. G.Vidaña
- Casal de Cultura, de dilluns a divendres de 16 h a 20.30 h. C/ Mare de Deu del Carme, 
22.

      I a l’Ajuntament : Oficina d'Atenció al Ciutadà, de dilluns a divendres de 9 a 13.45 h i de 
dilluns a dijous de 16 a 18.45 h. Vestíbul de l'Ajuntament, Pl. de la Vila, 12

Esperem la participació de tots els veïns i veïnes de Sant Adrià amb l’objectiu d’obtenir la 
imatge mes representativa, sortida a traves de la voluntat de la ciutadania. 

El  logotip  que resulti  escollit  serà  el  que conformarà  la  imatge de totes  les  activitats 
d'aquesta celebració.
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