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Qui som?

Raons Públiques SCCL / www.raonspubliques.org 
Raons Públiques és una cooperativa d’urbanisme especialitzada en la participació 
per a la construcció de la ciutat. 

Des del 2009 desenvolupem projectes caracteritzats per la implicació de les 
persones en la concepció, la transformació i la gestió del seu entorn.

L’equip estarà format per 6 persones de diverses disciplines (arquitectura, 
urbanisme, comunicació, educació social, dinamització i facilitació de grups) i una 
cooperativa (Bruna SCCL) que farà l’enregistrament en vídeo del procés.

http://www.raonspubliques.org


Sant Feliu té un passat

1946



2018



2028

Quina ciutat volem?



Tenim un nou espai i noves connexions
per crear la ciutat del futur

on viure, treballar, somiar, jugar, enamorar-se, innovar, 
descansar, construir, llegir, debatre, passejar, trobar-se...



100.000 metres quadrats



- La superfície d’actuació del projecte d’urbanització 
serà d’uns 100.000 m2

La urbanització de la superfície un cop soterrades les 
vies ha de ser sostenible econòmicament per a la 
ciutat.

És un projecte de ciutat: implica la transformació 
urbana de Sant Feliu.

- És una oportunitat de futur: quina ciutat volem?

Procés de participació ciutadana per a la 
transformació de Sant Feliu



Us volem explicar com es pot formar part 
d’aquest procés per crear el Sant Feliu del futur

Què presentem avui?



Què presentem avui?

- Situem en el temps aquest procés de participació: d’on venim i cap a on 
anem

- Expliquem per què es fa i per a què pot servir la participació ciutadana 
en un projecte de transformació urbana com aquest

- Compartim de què parlarem durant les trobades ciutadanes

- Parlem dels espais hi ha per participar i el calendari previst

- I us convidem a col·laborar durant el procés per arribar a tothom

- Torn de paraula per dubtes i aportacions 



Procés de participació per a la 
transformació urbana

Obres de soterrament 

Setembre - Febrer

Requeriments 
ciutadania

Bases i 
concurs

Votació 
ciutadana

Març - Octubre 17 Nov. 2019

20192018

AbrilGener

Ponència 
unitària

Acord 
ADIF

Acords soterrament

20282023

D’on venim i cap a on anem?

Fase 
informativa

Diàlegs del 
Soterrament 

Maig - Juny

Licitació 
obres Construcció

Pendent definir inici entre 3 i 5 anys.

Obres d’urbanització



Com hem dissenyat el procés de participació?

Preparació i 
validació

Setembre

- Validació metodològica

- Elaboració de materials 

- Entrevistes i contactes 
previs

- Planificació

Difusió i 
diagnosi

Octubre

- Sortides del punt 
d’interacció mòbil i 
activitats al carrer

- Itineraris participatius

- Tallers amb joves als 
instituts

Deliberació i 
construcció 
propostes 

Novembre i desembre

- Sessions de diàleg ciutadà 
per temes i territoris

- Sessions en espais de 
participació de la ciutat 
(consells sectorials).

Tancament i 
devolució

Gener i febrer

- Redacció d’informes

- Traspàs a equip tècnic

- Sessions de devolució de 
resultats a la ciutadania

26 febrer 2019.

Avaluació

Avaluació i tancament 
intern d’aquesta 
primera fase del 
procés de 
participació.

Entrega de la 
memòria final 

Març

20192018



Quins són els objectius del procés de participació?

Implicar-nos en el procés de transfomació de Sant Feliu.

Aprofitar els espais de treball conjunt per compartir i entendre la 
informació tècnica que ens ajudi a pensar col·lectivament els 
requeriments per a urbanitzar l'espai guanyat i transformar la ciutat.

Tenir accés a la informació sobre el soterrament i la urbanització.

Objectius 
operatius



De què parlarem?

REQUERIMENTS 
TRANSVERSALS

Quins valors i elements d’identitat i memòria ha de 
transmetre aquest espai? Quin model de ciutat volem?

➔ Treballem amb la ciutadania a partir de les necessitats detectades, els seus 
sabers, l’experiència quotidiana i els usos dels espais. 

➔ Enriquim el debat amb informació tècnica per generar intel·ligència col·lectiva.

➔ Recollim requeriments per guiar el projecte d’urbanització.

REQUERIMENTS 
ESPAI PÚBLIC Usos permanents / Usos temporals / Mobilitat

REQUERIMENTS 
ESPAI EDIFICAT Equipaments / Habitatge / Activitat econòmica 



Com pot participar la ciutadania?

- 16 sortides a l’espai públic amb un Punt Interacció Mòbil 

- 3 activitats lúdiques vinculades a esdeveniments 
culturals (Castanyada i Festa tardor).

- 6 itineraris participatius (implicació d’entitats i veïnatge)

- 5 tallers amb instituts

- 6 sessions amb consells sectorials 

- 12 sessions temàtiques de diàleg ciutadà 

- 3 sessions de retorn de resultats a la ciutadania

màxima 
participació

màxima 
diversitat

50 
activitats



Exemples d’activitats tipus

Punt Interacció Mòbil Itinerari participatiu



Exemples d’activitats tipus

Tallers als instituts Tallers temàtics



Eines utilitzades a les activitats 

Mapeig col.lectiuDinàmiques de grup



Eines utilitzades a les activitats 

Maquetes Informació tècnica comprensible



Eines utilitzades a les activitats 

Devolució a la ciutadania dels resultatsMaterials per a itineraris i tallers



Quin calendari tenen les activitats?

Octubre 2018

Itineraris participatius

Dijous 4 de 17.30 a 19.00h.
Dimarts 9 de 18.30 a 20.30h.

Dimarts 16 de 18.30 a 20.30h.
Dissabte 20 de 11.30 a 13.30h.
Dimarts 23 de 18.30 a 20.30h.
Dissabte 27 de 11.30 a 13.30h.

Punt de trobada: Edifici de l’estació

Punt d’interacció mòbil

Mas Lluí
Dimecres 10 de 10 a 12h.

Dijous 18 de 18.30 a 20.30h.
Divendres 19 de 18.30 a 20.30h.

Divendres 26 de 10 a 12h.

Estació del tren - Centre
Dimecres 10 de 18.30 a 20.30h.
Divendres 26 de 18.30 a 20.30h.

Falguera - Centre
Dijous 25 de 10 a 12h.

Mercat - Falguera
Dilluns 15 de 10 a 12h.
Dilluns 22 de 10 a 12h.
Dilluns 29 de 10 a 12h.

Roses Castellbell
Dimecres 17 de 10 a 12h.

Dimecres 24 de 18.30 a 20.30h.
Dijous 25 de 18.30 a 20.30h.

Can Llobera - Can Maginàs
Dimecres 17 de 18.30 a 20.30h.

Dimecres 24 de 10 a 12h.

Can Calders - La Salut
Divendres 19 de 10 a 12h.

Tallers en els instituts
Del 9 al 25 d’octubre dins horari escolar

Activitats al carrer

Festes de la Tardor
Dijous 11 de 17.30 a 20.30h.

Dissabte 12 de 11.00 a 14.00h.
Castanyada

Dimecres 31 de 18 a 21h.



Quin calendari tenen les activitats?

Novembre 2018 Desembre 2018

Sessions - Consells sectorials

Sala de Plens de l’Ajuntament
Dimecres 14 de 18.30 a 20.00h.
Dimecres 21 de 18.30 a 20.00h.
Dimecres 28 de 18.30 a 20.00h.

Sala de Plens de l’Ajuntament
Dimecres 5 de 18.30 a 20.00h.

Dimecres 12 de 18.30 a 20.00h.

Gener 2019

Sessions de validació 
amb ciutadania
Casal de Joves

Dimecres 15 de 18.30 a 20.30h.
C.C. Mas Lluí

Dimecres 17 de 18.30 a 20.30h.
C.C.Tovalloles

Dimecres 22 de 18.30 a 20.30h.

Sessió de devolució amb 
ciutadania
Sala Ibèria

Dimecres 26 de 18.30 a 20.30h.

Febrer 2019

C.C. Tovalloles
Taller 1. Dijous 8 de 18.30 a 20.30h.

Taller 2. Dijous 15 de 18.30 a 20.30h.
Taller 3. Dijous 22 de 18.30 a 20.30h.

Casal de joves
Taller 1. Dimarts 13 de 18.30 a 20.30h.
Taller 2. Dimarts 27 de 18.30 a 20.30h.

Casal de joves
Taller 3. Dimarts 4 de 18.30 a 20.30h.

C.C Mas Lluí
Taller 1. Dimarts 20 de 18.30 a 20.30h.
Taller 2. Dijous 29 de 18.30 a 20.30h.

C.C Mas Lluí
Taller 3. Dimarts 11 de 18.30 a 20.30h.

Sessions de diàleg ciutadà - temàtiques i territorials



Què resultarà d’aquest procés participatiu?

Tangibles

- Document amb requeriments de la ciutadania per la redacció de les bases 
del concurs d’urbanització.

- Panells explicatius del procés i els seus resultats.

- Informe de participació i avaluació del procés.

Intangibles

- Consolidació d’un grup de persones “col·laboradores” del procés de 
participació.

- Activació i mobilització per a la votació (17 Nov. 2019) del projecte 
d’urbanització.



Com continúa el procés de participació?

El procés de participació té una finalitat molt concreta: 

establir els requeriments ciutadans per incorporar al plec de condicions del concurs 
internacional d’idees per a la urbanització de la superfície i la transformació de la ciutat.

Transmetre als despatxos d’arquitectura i d’urbanisme quin Sant Feliu volem, quines necessitats i requeriments 
generals tenim per a aquest espai i la interrelació amb la resta del territori. 

Requeriments 
ciutadania

Bases del 
concurs 

internacional 
d’idees

Despatxos 
d’arquitectura 
i urbanisme 

presenten els 
seus 

projectes 

Jurat del 
concurs + 

votació 
ciutadanaEstudis 

tècnics 
d’habitatge i 
de mobilitat

Projecte 
d’urbanització 

guanyador







Cobertura de les vies de tren al barri de Sants i 
urbanització de la plataforma superior.



En sintonia amb altres urbanitzacions del 
voltant: exemple de la riera de la Salut.



Com puc col.laborar en el procés de participació?

Donant difusió a les activitats 
i als continguts a través dels 

vostres canals de 
comunicació 

Motivant al nostre entorn per 
participar en les activitats

Formant part de 
l’organització dels itineraris 

participatius

Col.laborant en els activitats 
a l’espai públic 

Necessitem la vostra col.laboració i les vostres aportacions

Fem que aquest procés de participació 
sigui enriquidor, útil i amb impacte!!



Gràcies per la vostra atenció!
Alguna pregunta o aportació 

sobre el procés de participació?

www.santfeliu.cat/decidim


