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1. Emmarcament de les sessions de diàleg ciutadà 
Aquestes sessions de diàleg ciutadà s’emmarquen en la fase 2 del procés participatiu per a 

la transformació urbana de Sant Feliu de Llobregat, que té com a objectiu recollir propostes per a 
construir de manera conjunta els requeriments de ciutadania per l’elaboració de les bases del 
concurs d’urbanisme que es farà l’any 2019. 

Anteriorment a aquestes sessions s’han recollit informació prèvia en les activitats de la fase 
d’obertura, que ens ha permès detectar els temes clau a treballar en les sessions de diàleg. Els 
temes clau s’han endreçat, per tant, en tres blocs: La identitat del nou Sant Feliu, Espai públic i 
mobilitat, i Espai edificat: equipaments, habitatge i activitats econòmiques.  

Es van realitzar un total de 9 sessions de diàleg (tres per cada tema) en diferents punts de la 
ciutat, per assegurar la màxima assistència dels veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Feliu. 

Sessió de diàleg 1: La identitat del nou Sant Feliu. 
Dijous 8 de novembre. Centre Cívic Tovalloles 
Dimarts 13 de novembre Casal de Joves 
Dimarts 20 de novembre Centre Cívic Mas Lluí 

Sessió de diàleg 2: Espai públic: usos i mobilitat 
Dijous 15 de novembre. Centre Cívic Tovalloles 
Dimarts 27 de novembre Casal de Joves 
Dijous 20 de novembre Centre Cívic Mas Lluí 

Sessió de diàleg 3: Edificis: equipaments, habitatge i activitats econòmiques 

Dijous 22 de novembre. Centre Cívic Tovalloles 
Dimarts 4 de desembre Casal de Joves 
Dimarts 11 de desembre Centre Cívic Mas Lluí 

Objectius de les sessions de diàleg ciutadà. 
- Informar sobre el calendari del soterrament i informació útil. 

- Aportar informació tècnica en relació als temes de treball del procés. 

- Construir espais de debat i recollir propostes concretes per als diferents temes a tractar en 
el procés participatiu. 

- Extreure un primer llistat de requeriments amb una ponderació del seu suport. 

Metodologia 
Els tallers temàtics estan pensats com a espais per aprofitar la intel·ligència col·lectiva. Es 

tracta de generar espais de debat i de treball en grup entre la ciutadania, on passar de la proposta 
individual a la proposta col·lectiva. Les dinàmiques de treball es van adaptar a cada taller en funció 
dels temes a treballar. 

Dins de cada taller hi ha hagut una aportació d’informació tècnica, que es concreta amb la 
presència de tècnics municipals, que permet aportar elements per al debat posterior, on a partir 
del treball per grups i una posada en comú, es van detectar els aspectes de consens i també els 
punts de desacord que es podran seguir treballant en els tallers de validació de gener. 
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1. La identitat del nou Sant Feliu. 
Descripció de la sessió. 

En aquesta sessió es volia plantejar als assistents dos temes fonamentalment 

El primer tema va ser parlar dels “valors” que ha de tenir el nou espai. Pensem que la 
importància de debatre els valors essencials d’aquest espai és fonamental, ja que d’alguna 
manera simbolitzen la personalitat de l’espai. Dit d’una altra manera, pensem que és molt 
important, i que pot orientar les propostes que presentaran despatxos tècnics d’urbanisme i 
arquitectura, que es tingui present la personalitat, o el valor diferencial d’aquest espai com a lloc 
propi de Sant Feliu. En definitiva la pregunta que volem respondre en aquest primer tema és: 
quins valors volem que transmeti l’espai i que siguin propis de la ciutat de Sant Feliu? 

D’altra banda per reforçar la identitat d’aquest espai també s’ha contemplat la possibilitat 
d’establir alguns elements de memòria que permetin recordar el passat de Sant Feliu i la seva 
relació amb les vies de tren, especialment l’estació de tren actual i la preservació de la memòria de 
les víctimes dels atropellaments i de les lluites dels veïns pel soterrament. 

Objectius 
- Establir quins elements identitaris i de memòria s’han de mantenir o recuperar per fer un 

espai propi de Sant Feliu. 

- Establir els valors (esperit, personalitat) que ha de tenir aquest espai en el futur. 

- Establir de quina manera es pot recuperar la memòria de l’estació actual de Sant Feliu. 

Aportació tècnica i experta per al debat 
En aquestes sessions de diàleg es va comptar amb la presència de dues expertes, que van 

introduir en els aspectes tècnics i van aportar idees i contingut per al debat.  

- La primera experta és Ana Caballero, arquitecta i tècnica de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, que va explicar els motius pels quals no es pot mantenir l’estació de Ferrocarril 
actual, així com l’explicació de tot el projecte constructiu del soterrament. 

- La segona experta és Esther Hachuel, tècnica de patrimoni del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. Ella ens va ampliar la mirada sobre els elements que fan 
que un espai tingui una identitat, ens va explicar la història de l’estació i quins elements 
podrien ser patrimonials i de quines maneres es podria recuperar aquesta memòria de 
l’estació. 

Metodologia de treball. 
Per al desenvolupament del taller, es va proposar als assistents un treball en grups amb 

posada en comú i priorització. Per recollir els valors i identitat de l’espai, es va lliurar als assistents 
un llistat amb el buidatge dels temes recollits a la fase anterior, i es va proposar que escollissin 5 
valors que hauria de tenir aquest espai. Per treballar la recuperació de la memòria de les vies, es 
va proposar que per grups fessin una proposta per a recuperar la memòria de l’estació i també 
altres maneres de recuperar la memòria. Finalment, en el cas que no hi hagués consens, es va fer 
una priorització dels temes més rellevants de manera individual.  
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2. RESULTATS 
En els tres tallers participatius s’han recollit 42 propostes relacionades amb Identitat: valors i 

memòria; 26 vinculades a valors de l’espai i 16 relacionades a la recuperació de la memòria.  

Aquestes propostes s’han classificat per a generar una primera visualització de les dades 
recollides, que ens dóna una idea dels temes més repetits i mencionats pels participants. 
Posteriorment s’han agrupat les propostes en els temes més repetits i rellevants i s’han llistat en 
un quadre síntesi de les propostes, que formen l’encàrrec en relació a identitat: valors i memòria 
realitzat en aquests tallers. 

2.1. Valors identitaris de l’espai 
 

Si observem tant el 
nombre de propostes que 
s’han recollit i el nombre 
de valoracions en taller, 
podem concloure que els 
elements a potenciar com 
a valors identitaris són: 

 
Un espai que fomenti la 
cohesió social 
Un espai verd amb les 
roses com a element 
identitari. 

Un espai accessible. 
Un espai sostenible 
Un espai proper, fet per a 
les persones. 

 

Explicació de les propostes sobre valors identitaris de l’espai: 

Un espai que fomenti 
la cohesió social 
4 propostes i 14 suports 

Que l'espai de la futura urbanització tingui com a valor principal 
generar un espai de trobada entre els veïns i veïnes. Que cohesioni a 
la població de les dues bandes, que sigui integrador i que deixi de ser 
una barrera. 

Un espai verd amb les 
roses com a element 
identitari. 
6 propostes i 13 suports 
(verd) 

3 propostes i 10 suports 

Que l'espai de la futura urbanització sigui un espai en el qual el Verd 
(espais verds, jardins, etc.) siguin un valor central, tant en la zona 
centre (al voltant del Parc Nadal) com en tot el futur eix. Que hi hagi 
arbres, zones verdes i actuï com a un pulmó verd al centre de la 
ciutat. 
Com a proposta ha sorgit la idea que les roses siguin un element 
identitari d’aquest espai, ja que Sant Feliu és coneguda com la ciutat 
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(roses) de les roses. 

Un espai accessible. 
6 propostes i 13 suports 

Que l'espai de la urbanització tingui a l'accessibilitat com un valor 
central. Aprofitar la transformació urbana per apostar per un model de 
ciutat 100% accessible. Eliminar totes les barreres arquitectòniques, 
fer accessible el transport públic i també els espais públics i 
equipaments. 

Un espai sostenible 
3 propostes i 8 suports 

Que l'espai de la futura urbanització tingui la sostenibilitat com un 
valor central, amb elements com panells solars, estalvi energètic, 
zones verdes, mobilitat sostenible, etc. 

Un espai proper, fet 
per a les persones 
3 propostes i 7 suports 

Que l'espai de la futura urbanització sigui un espai de vianants, i 
aquesta sigui la seva senya d'identitat. A més a més, que sigui un 
espai que promogui i fomenti els valors d'associacionisme i 
participació que són propis de Sant Feliu de Llobregat. 

Un espai connectat 
2 propostes i 5 suports 

Que l'espai de la futura urbanització sigui un espai connectat, tant 
internament com amb l’exterior (Fora de Sant Feliu). 

Un espai habitable, 
còmode, viu i alegre 
1 proposta i 5 suports 

2 propostes i 4 suports 

Podem agrupar aquests valors en una mateixa proposta: que l'espai 
de la futura urbanització sigui un espai alegre i viu, on la gent estigui 
còmoda. 

Un espai respectuós 
1 proposta i 3 suports 

Que l'espai de la futura urbanització sigui un espai respectuós amb la 
diversitat cultural i funcional de les persones. 

Un espai amb 
memòria 
2 propostes i 2 suports 

Posar la memòria com un element identitari principal en el nou espai 
del centre de Sant Feliu, recuperant i valorant elements patrimonials 
existents en l’entorn, tan existents com a desapareguts. Per exemple: 
l’estació actual recuperada, el refugi del Parc Nadal, els xalets de 
Can Fargas, l’edifici racionalista de la finca de Pins d’or, les cases i 
torres existents (Casetes al costat del pont de la Riera, Torre de Pins 
d’or, de Can Fargas i del Roser) i les desaparegudes (Torre dels 
dimonis). 

Un espai cosmopolita 
1 proposta i 2 suports 

Que l'espai de la futura urbanització sigui un espai amb valors 
cosmopolites, com la modernitat, el respecte a la diversitat, activitats 
culturals, etc. 

Un espai cooperatiu 
1 proposta i 2 suports 

Que l'espai de la futura urbanització reflecteixi valors cooperatius 
(model d’habitatge cooperatiu, xarxes de consum, comerç de 
proximitat, espais de trobada entre persones, etc.). 
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2.2. La recuperació de la memòria 

 
 
Si observem tant el 
nombre de propostes que 
s’han recollit i el nombre 
de valoracions en taller, 
podem concloure que, en 
relació a la recuperació de 
la memòria: 

 
S’ha de recuperar la 
memòria de l’antiga 
estació amb la seva 
reconstrucció. 

S’han de tenir en compte 
altres elements identitaris 
que hi ha en l’espai. 

Es considera que seria 
oportú realitzar un 
element que recordi no 
només a les víctimes sinó 
també la lluita veïnal pel 
soterrament. 

 

 

2.2.1. Recuperació de la memòria de l’estació 

Reconstruir l’estació i 
fer el museu del 
passat ferroviari 
 
4 propostes i 15 suports 

Donada la impossibilitat de mantenir l’estació, es considera molt 
important reconstruir l'estació en un futur i fer un museu del passat 
ferroviari de Sant Feliu. 

Documentar l’estació 
actual i rescatar 
elements patrimonials. 
 
1 proposta i 10 suports 

Com a pas imprescindible per assegurar-nos que es recuperi la 
memòria de l’estació es considera que s’ha de documentar l'estació 
abans del seu enderroc, amb dibuixos, fotografies i totes les mesures 
necessàries per a facilitar la seva futura reconstrucció. També es 
considera important rescatar elements patrimonials existents (tal com 
plaques o altres elements característics de l’estació). 

Tenir garanties de la 
reconstrucció de 
l’estació amb un ús 
públic. 
 
1 proposta i 6 suports 

Donat la impossibilitat de mantenir l’estació, es considera molt 
important reconstruir l'estació en un futur i col·locar-la en l’espai de la 
futura urbanització. Es considera que ha de tenir un ús social i amb 
garanties de la seva reconstrucció. S’ha mencionat que podria ser 
l’entrada de la nova estació, tot i que es considera que l’ús sigui el 
més adient en funció de les necessitats de la població en el futur i 
condicionants físics del volum de l’estació.  

Conservar la façana i 
fer un equipament 

Conservar només una façana de l'estació actual i la resta 
documentar-lo però sense reconstruir. Aquesta façana que estigui 
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adjunt. 
 
1 proposta i 4 suports 

integrada en un nou edifici que tingui més espai i llum per acollir usos 
més diversos (el volum de l'estació actual no ho permet). Que tot 
estigui en l'actual ubicació de l'estació 

Reproduir-la estació a 
escala petita. 
 
1 proposta i 3 suports 

Fer una reproducció a escala petita de l'estació al Parc Nadal. 

 
2.2.2. Altres elements de memòria a recuperar. 

Integrar elements de 
memòria en la 
urbanització 
 
2 propostes i 15 suports 

Integrar en la nova urbanització els elements de memòria existents i 
donar-els-hi un valor protagonista en el futur espai: xalets de Can 
Fargas amb els bancs modernistes, finca de Pins d'or i jardí de Can 
Nadal. 

Fer un element que 
recordi les torres que 
hi havia en l’espai. 
 
2 propostes i 6 suports 

Fer un record de les cases que hi havia al voltant de les vies (Torre 
dels dimonis, Nadal, Fargas, etc.). 

Recuperar el refugi 
antiaeri. 
 
1 proposta i 5 suports 

Dignificar el refugi antiaeri per adaptar-ho i integrar-lo en la futura 
urbanització. 

Conservar cases 
existents 
 
1 proposta i 5 suports 

Conservar les cases de planta baixa que encara queden a prop de 
les vies (al costat del pas de la Riera de la Salut). 

 
2.2.3. Altres elements de memòria a recuperar. 

Fer un element que 
recordi la memòria de 
les víctimes dels 
atropellaments i la 
lluita pel soterrament 
 
2 propostes i 10 suports 

Fer elements de memòria de les víctimes dels atropellaments i també 
de la lluita del veïnat pel soterrament de les vies de tren: per exemple 
plaques, anomenar una plaça o un espai, fer escultures, etc. 
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3. PARTICIPACIÓ I VALORACIÓ SESSIONS 

23  
Persones participants 

 
14 homes i  

9 dones. 
 

 
9 persones  

de més de 65 anys 
 

10 persones  
d’entre 45 i 65 anys 

 
4 persones  

d’entre 15 i 44 anys 

 

4,75  
Valoració mitjana 

 
10 valoracions 

recollides  
al CC Les Tovalloles 

 
4 valoracions recollides  

al Casal de Joves 
 

5 valoracions recollides  
al CC Mas Lluí 
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4. Annexos 
4.1. Fotografies de les sessions 

 

Taller al Casal de Joves. 13 de novembre. 

 

 

9 



 

PROCÉS PARTICIPATIU BYE BYE VIA  
CREA FUTUR | CREA SANT FELIU 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 

 

Taller al Centre Cívic Mas Lluí. 20 de novembre. 
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