
L’ESTACIÓ DE SANT FELIU

Sant Feliu de Llobregat, 15 de novembre de 2018



Ser o no ser?
Realment és aquesta la qüestió?



Lloc o no-lloc? 































L’estació de Sant Feliu és un lloc? 

Té capacitat per singularitzar la ciutat? 

És un patrimoni de Sant Feliu, del Baix 
Llobregat i de Catalunya?



Carles Urkiola Casas

Les estacions de la secció de 
Barcelona a Molins de Rei són 
veritables joies de l’arquitectura 
ferroviària  i tenen un cert british 

touch.



L’estació de Sant Feliu presenta 
algunes característiques que la 
converteixen en una de les més 

interessants de la línia, juntament 
amb la de Molins de Rei. 



Quin és el valor de l’estació de SFL?

• Singularitza la ciutat – patrimoni de sostenibilitat
• És un dels edificis més antics de Sant Feliu i un 

dels exemples més antics d’arquitectura 
ferroviària de Catalunya

• Il·lustra un moment de la història de Sant Feliu, 
del Baix Llobregat i de Catalunya i també les 
relacions del territori amb Europa

• Ha definit l’urbarnisme de la ciutat 
• Sant Feliu ha perdut ja molt patrimoni



Què en fem de l’estació?





Coripe (Sevilla)



Mazariegos (Palència) 



Soto del Real (Madrid)



Guadalajara de Buga (Colòmbia)



La Recyclerie



Brodway railway station, Regne Unit





Os Peares



Què podem aprendre?

• En cap cas han posat les estacions en una vitrina
• Sempre hi ha un projecte
• Poden ser iniciatives públiques o privades (amb o sense 

voluntat de lucre)
• En els casos més reixits s’ha treballat de forma 

enxaraxada
• Els projectes són fruit d’un treball en equip (en algun 

cas amb associacions i voluntariat)
• Se sumen imputs de l’entorn
• Es multipliquen els outputs
• Fantàstic si es treballa el patrimoni des de la 

participació ciutadana efectiva



Imputs que podrien sumar-se 
(poden ser havers o mancances)

• La presència d’una nova llosa urbanizable

• El parc Nadal

• El refugi


