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1. MARC DELS TALLERS AMB CONSELLS SECTORIALS
Els tallers amb Consells Sectorials s’emmarquen en la fase 2 del procés participatiu per a la
transformació urbana de Sant Feliu de Llobregat, anomenada Diàleg Ciutadà. Amb les sessions
amb els Consells Sectorials es pretén recollir la veu de la ciutadania organitzada de Sant Feliu,
recollint la seva expertesa envers els temes que es tracten habitualment en cada Consell. S’han
realitzat un total de 6 sessions que es detallen a continuació.
Consell d’Infants

9 de novembre Centre Cívic Les Tovalloles

Consell Agents Econòmics

12 de novembre Can Ricart

Consells d’Educació, Cultura i Esports

21 de novembre Sala Ibèria

Consell de les Dones

5 de desembre Sala de Plens (Ajuntament)

Consells d’Urbanisme i Medi Ambient

10 de desembre Sala de Plens (Ajuntament)

Consells d’Accessibilitat, Serveis Socials i Solidaritat 12 de desembre Sala de Plens (Ajuntament)

Aquestes sessions han servit per a complementar i aprofundir en els temes i propostes
recollides, tant en la fase prèvia d’obertura, com en les sessions de diàleg obertes a la ciutadania,
per tal d’enriquir els requeriments de la ciutadania per al futur projecte d’urbanització de l’àmbit
d’actuació. Els objectius generals de les sessions de Consells Sectorials van ser els següents:
-

Informar sobre el calendari del soterrament i aportar informació útil, responent als dubtes
de les persones assistents.

-

Construir espais de debat, aprofundir en temes clau detectats durant el procés participatiu i
recollir propostes concretes.

-

Extreure un primer llistat de requeriments de manera consensuada.

-

Tenir una experiència enriquidora fomentant la participació en la transformació de la ciutat.

Tal com les sessions de diàleg, els tallers amb els Consells sectorials han estat pensats per
aprofitar la intel·ligència col·lectiva i cada sessió ha tingut uns objectius específics que es detallen
més endavant. Les dinàmiques de treball han estat adaptades a cada taller en funció dels temes a
treballar. Així, en aquest document presentem de manera diferenciada els resultats del Consell
dels Infants, per la seva especificitat de treball amb infants, i la resta de sessions sectorials.
En cada un dels d’aquests dos grans blocs podem trobar els objectius i temes a treballar en
cada espai, la metodologia i els resultats. Es pretén visibilitzar el conjunt de propostes recollides
del treball col.lectiu en cada sessió específica.
Al final del document es presenten les dades de participació en cada sessió i la valoració de
la dinàmica que van fer les persones assistents als diàlegs.
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2.

SESSIÓ DEL CONSELL D’INFANTS

El Consell d’infants està format per uns 20 nens i nenes escollits per l’alumnat de les escoles
de 5è i 6è de primària i són els representants dels infants a l’Ajuntament1. Participen a diverses
activitats del consistori on volen conèixer la seva visió; així com en activitats festives, culturals i de
patrimoni de la ciutat per donar a conèixer el consell. El divendres 9 de novembre vam ser molt bé
acollits en el Consell d’Infantsde la ciutat on vam realitzar un taller amb 19 nens i nenes.
La intenció d’aquest taller va ser incorporar la visió dels infants en la definició del nou espai
públic que es generarà amb la transformació urbana que suposa el soterrament de les vies del
tren.

2.1.

Objectius del taller

-

Recollir la visió dels infants sobre la ciutat del futur.

-

Incorporar propostes col.lectives des de la infància en els requeriments de ciutat.

-

Tenir una experiència divertida i enriquidora fomentant la participació en la transformació
de Sant Feliu.

2.2.

Temes a treballar

-

Identitat i imaginari del nou espai

-

Espai públic: usos i mobilitat

2.3.

Metodologia de treball en grups

La metodologia participativa va posar èmfasi en acompanyar als infants perquè poguessin
expressar les seves necessitats i interessos en relació al nou espai creat a la ciutat, així com
projectar com els hi agradaria que fos el Sant Feliu del futur. La sessió es va plantejar perquè els
infants formulesin propostes col.lectives, creatives i alhora, per extreure informació valuosa per a
orientar la transformació de la ciutat. Vam utilitzar el collage i el mapatge col.lectiu per visibilitzar
les idees generades.
Aquesta trobada ens va permetre recollir la seva visió sobre la ciutat del futur per
incorporar les seves propostes als requeriments de la ciutadania. Així, ens vam focalitzar en la
identitat i l’imaginari del nou espai, així com en la definició dels usos dels espais públics i de la
mobilitat.
Com a fruit del treball col.laboratiu vam crear dos mapes de l’àmbit d’urbanització amb
imatges i dibuixos de les activitats i usos per als espais públics i la relació entre ells. Es van
generar diferents eslògans per transmetre l’esperit de la nova ciutat, entre els quals destaquem
“sobre la via també hi ha vida”, “el futur ens espera” i “canvia la via, canvia el futur”. El resultat va
ser una definició coherent del centre de Sant Feliu amb unes propostes raonades i pensades per a
tothom.

1

http://participacio.santfeliu.cat/consellinfants/
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2.4.

Resultats

Al taller es van recollir 15 propostes vinculades a la identitat, l’espai públic, i la mobilitat.
Aquestes propostes es van fer en cada grup per separat, i tot i que es va fer una posada en comú,
considerem que no van ser consensuades les dues propostes generades, per això es visualitzen
les dades pels dos grups d’infants que han fet les propostes.
Aquestes propostes s’han classificat per a generar una primera visualització de les dades
recollides, que ens dóna una idea dels temes més importants pels participants.

Es van recollir sobretot
propostes vinculades a
tipologia d’espai públic i
usos.
Es van recollir 15
propostes: 6 en un grup i
9 en altre grup.
Hi va haver dues
propostes que es repetien
en ambdós grups: el carril
bici i l’espai de passeig.

Propostes vinculades a la identitat
A continuació presentem els “noms” o “eslògans” de cada una de les propostes generades
per cada grup. Aquests noms representen l’imaginari que tenen aquests infants envers al futur
espai, no són propostes concretes en sí mateix.
GRUP 1: EL FUTUR "ENS ESPERA"
GRUP 2: SOBRE LA VIA TAMBÉ HI HA VIDA i CANVIA LA VIA, CANVIA EL FUTUR
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Propostes vinculades a l’espai públic
Espai verd amb bancs
Proposta dels dos grups

Fer un passeig verd al llarg de tot l'espai central, amb bancs. Per
exemple, per passejar el gos.

Espai esportiu al
costat del Complex

Fer un espai esportiu al costat de la futura zona al costat dels
equipaments (Complex i zona del pavelló)

Proposta d’un grup

Espai per a fires
Proposta d’un grup

Espais de joc infantil

Promoure un espai en el qual es puguin fer mercats i fires al voltant
del espais d'equipaments: casal gent gran, biblioteca, etc.

Proposta d’un grup

Fer parc infantils per a infants distribuïts al llarg de tot el futur espai
central.

Espai de trobada
cultural

Fer activitats culturals i concerts al voltant del espais d'equipaments:
casal gent gran, biblioteca, etc.

Proposta d’un grup

Espai amb gespa
Proposta d’un grup

Espais d’ombra
Proposta d’un grup

Escultures en l'espai
públic

Fer un espai de pícnic amb gespa on descansar a la Finca de Pins
d'or.
Fer un espai d'ombra a la finca dels Pins d'or, on es pugui llegir,
descansar, etc.
Fer una escultura per conmemorar algún artista de Sant Feliu.

Proposta d’un grup

Propostes vinculades a mobilitat
Carril bici
Proposta de dos grups

Fer un carril bici al llarg de tot l'espai central, on també es pugui
patinar

Propostes vinculades a activitats econòmiques
Terrasses al llarg del
passeig
Proposta d’un grup

Fer un espai de terrasses distribuïdes al llarg de tot el passeig. Al
costat de l'estació, al parc Nadal, a la finca dels Pins d'or, al centre
cívic, a prop de l'escola Arquitecte Gaudí. Així els pares poden vigilar
als infants que juguen als jocs infantils.
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3.

DESCRIPCIÓ DE LES SESSIONS

Les sessions en la resta de consells sectorials es van plantejar per aprofundir, aprofitant
l’espai de participació i treball de les entitats, en algunes qüestions clau del futur projecte
d’urbanització: la perspectiva de les dones en el disseny de la ciutat; la visió dels agents
econòmics per activar el centre i generar sinergies amb els altres eixos comercials del municipi; la
tipologia dels espais verds i la incorporació de criteris de sostenibilitat; la transversalitat dels valors
educatius, culturals i esportius en el projecte de ciutat; així com els requeriments per garantir i
donar prioritat als elements d’accessibilitat que facin de Sant Feliu una ciutat amable per a tothom.
El resultat ha estat l'enriquiment dels requeriments de la ciutadania recollits al procés participatiu i
l’aprofundiment en les aportacions que aborden valors transversals clau que s’han detectat com a
prioritaris en les propostes realitzades per les persones i entitats de Sant Feliu en tots els espais
de diàleg.

3.1.

Objectius específics per a cada Consell

Sessió amb Agents Econòmics
-

Recollir les visions de les persones amb comerços i generadors d’activitat econòmica sobre
la ciutat del futur.

-

Incorporar propostes col.lectives des de l’àmbit del comerç en els requeriments de ciutat.

-

Resoldre dubtes i recollir inquietuds per tenir en compte per part de l’Ajuntament en
projectes de promoció econòmica de la ciutat.

Sessió amb el Consell d’Educació, Cultura i Esports
-

Recollir propostes col·lectives envers l’ús i condicionants de l’espai públic per incorporar de
manera transversal valors educatius, culturals i esportius.

-

Recollir propostes col·lectives envers als equipaments que es necessiten i la seva relació o
no amb l’espai de les vies de tren.

Sessió amb el Consell de les Dones
-

Incorporar una mirada de gènere i interseccional de manera transversal a la transformació
urbana.

Sessió amb el Consell d’Urbanisme i Medi Ambient
-

Recollir aspectes específics en relació a la sostenibilitat i el verd en el passeig.

Sessió amb el Consell d’Accessibilitat, Serveis Socials i Solidaritat
-

Recollir una visió transversal que posi en valor com generar un espai divers i inclusiu.
Aprofundir en els requeriments per incorporar l’accessibilitat en tot el nou espai generat.

3.2.

Metodologia de treball

Els tallers han estat pensats com a espais per aprofitar la intel·ligència col·lectiva. S’han
generat espais de debat entre les persones i entitats membres dels Consells Sectorials, on passar
de propostes individuals a propostes col·lectives com a consell. Les dinàmiques de treball en grup
han estat adaptades a cada taller en funció dels diferents col.lectius implicats (que són molt
diversos) i dels temes a treballar.
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4.

RESULTATS

En les 5 sessions específiques en consells sectorials s’han recollit 108 propostes en total.
Sobre espai públic s’han realitzat 32 aportacions i sobre mobilitat 31. Pel que fa a la identitat s’han
recollit 8 propostes i 37 han estat referides a les edificacions (equipament, habitatge i activitat
econòmica).
Cal destacar que en aquestes sessions s’han realitzat propostes coincidents amb els tallers
de diàleg ciutadà i s’han incorporat propostes que no havien sorgit fins el moment referides a
sostenibilitat dels espais verds, a la promoció econòmica de la ciutat, així com mesures i elements
concrets per garantir l’accessibilitat i per incorporar una perspectiva interseccional que faci del
centre de la ciutat un espai inclusiu. A continuació es presenta un mapa de les aportacions
recollides a les sessions sectorials.
Aportacions per eixos
temàtics

Aportacions per
sub-temes.
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4.1.

Consell d’Agents econòmics

Llistat de propostes sobre espai públic
Crear un lloc bonic,
més vinculat a l'oci
per a atraure a la gent

Crear un espai bonic, atractiu i vinculat a l'oci (restauració, activitats
culturals i esportives) que pugui atraure gent durant tot el dia.

Potenciar les zones
verdes

Potenciar les zones verdes en tots els àmbits de l’espai.

S'ha de potenciar el
nou espai central de
Sant Feliu com a eix
comercial

Fer un "Centre comercial obert" que enllaci el nou espai central amb
eixos comercials existents (Laureà Miró, Passeig del Pins, Joan
Batllori, Rambla Marquesa Castellbell i la zona central).

Llistat de propostes sobre mobilitat
Facilitar l'entrada i
sortida de cotxes a
nivell urbà

Que la futura urbanització tingui en compte que amb la nova mobilitat
que es generi es pugui millorar la sortida i entrada de cotxes a la
ciutat, i així fomentar el comerç.

Promoure el transport
públic

Promoure el transport públic per mobilitat en el municipi.

Fer un pàrquing del
tipus "Park-Ride"
vinculat a la nova
estació intermodal i
promoure el transport
públic

Fer un pàrquing del tipus "Park-Ride" (aparcament d'enllaç o
dissuasori) vinculat a la nova estació intermodal, que pugui atraure
gent que va cap a Barcelona (per exemple veïns de Sant Just
Desvern).

Generar aparcament
gratuït per comprar al
centre de la ciutat

Generar aparcament gratuït (30 minuts) per a gent que vulgui venir a
comprar al centre de la ciutat.

Generar espais de
càrrega i descàrrega
per a facilitar el
comerç

Generar espais de càrrega i descàrrega per a facilitar el comerç.

Fomentar un transport
públic que faci el
recorregut a través de
"l'eix comercial
integral"

Que un transport públic faci recorreguts que integrin els diferents
eixos comercials de la ciutat (pot ser un autobús o un trenet com fan
a altres municipis per potenciar el comerç local).
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Llistat de propostes sobre espai edificat
No fer un nou centre
comercial

Apostar per un model de petit comerç amb franquícies de superfície
petites que puguin conviure amb els comerços actuals i de proximitat.

Fomentar el comerç
de proximitat

Fomentar i protegir el comerç de proximitat: amb formacions, amb
suport als comerç existents, amb facilitats per al trasllat de comerços
si cal.

.Llistat

de propostes sobre estratègies de promoció econòmica

Reforçar i apostar pel
sector serveis per
donar suport a les
empreses

Reforçar i apostar per sector serveis a la zona dels polígons, per
donar suport a les empreses. A la zona del Pla i altres polígons.

Unir-se per fer
publicitat conjunta

Potenciar amb campanyes per generar activitat comercial integral
conjunta i potenciar el comerç local.

4.2.

Consell de les Dones

Llistat de propostes sobre identitat
Fer de l'àmbit 1 un
espai verd i sense
cotxes

Fer de l'àmbit 1 un espai verd i sense cotxes.

Fer una réplica de
l'edifici de l'estació

Recuperar l'estació actual per mantenir la seva memòria.

Llistat de propostes per incorporar perspectiva interseccional
No fer les cantonades
en forma de T

No fer les cantonades en forma de T i donar continuïtat als espais per
millorar l’accessibilitat.

Garantir una bona
il.luminació de tot
l'espai

Que tot l'espai estigui ben il.luminat i es faci amb il.luminació càlida.

Posar bancs i zones
d'estada

Posar bancs i zones d'estada per facilitar que sigui accessible per a
tothom i crear espais per a la diversitat de persones.

Paviment no lliscant i
llis

Posar un paviment que no sigui lliscant i sigui llis (ex. basalt) per
millorar l'accessibilitat
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Llistat de propostes sobre espai públic
Habilitar zones
d'aparcament en cada
àmbit

Habilitar zones d'aparcament en cada àmbit per facilitar deixar el
cotxe i poder connectar amb transport públic o anar caminant.

Poblar amb arbrat
d'espècies autòctones
el Parc Nadal

Poblar amb arbrat d'espècies autòctones el Parc Nadal per densificar
la vegetació, tal com era abans.

Fer de l'àmbit 3 un
espai amb comerç i
sense cotxes

Fer de l'àmbit 3 un espai amb comerç i sense cotxes

Mesures
d'accessibilitat en
llocs de desnivell

En els llocs de màxim desnivell posar bancs i elements
d'accessibilitat (escales mecàniques, rampes, etc.).

Fer un circuit de trens
al Parc Nadal

Fer un circuit de tren i/o maquetes en el Parc Nadal (ex. Cornellà,
Sabadell, etc.) per atreure infants i famílies.

Instal.lar labavos
públics inclusius

Instal.lar banys públics o obrir els banys dels equipaments i que
aquests siguin inclusius (sense diferenciar home i dona, que tinguin
canviadors per a nadons)

Elements de mesures
preventives davant
atacs terroristes

Instal.lar elements de mesures preventives davant atacs terroristes
(ex. bancs de formigó, bolards,jardineres...) per evitar que vehicles
puguin accedir al passeig peatonal.

Llistat de propostes sobre mobilitat
Model de circulació
d'autobusos en
itineraris circulars per
nord i sud del nou eix
central

Que hi hagi dues línies d'autobusos que facin recorreguts circulars en
la zona nord i en la zona sud del nou eix central (actual vies del tren)
amb un punt de connexió entre les línies que pot ser l'estació de
rodalies o altres punts. Això implica que no hi ha circulació
transversal d'autobusos que travessen l'eix central.

Prioritat de vianants i
de TRAM

Prioritat de vianants en tot el nou eix i del tramvia. No circulació de
cotxes, excepte accés per al veïnatge i càrrega/descàrrega.

Llistat de propostes sobre edificacions
Promoció d'habitatges
de lloguer social

Incorporar habitatges de lloguer social
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Habitatges amb
serveis per a la gent
gran

Model d'habitatge per a gent gran on cada persona té el seu pis i hi
ha una sèrie de serveis comuns (infermeria, treball social, activitats,
etc.). Facilita l'autonomia, la intimitat, l'arrelament social i familiar en
un entorn amb serveis que cobreixin les seves necessitats sense
anar a una residència.

Foment del comerç
local

Foment del comerç local. Fer un pla estratègic per motivar i fer
actuacions de promoció.

Casal de les dones en
edifici antiga estació

Recuperar l'estació actual i fer el casal de les dones en l'edifici.

Fer una biblioteca

Fer una biblioteca en l'àmbit 1 per no centralitzar tots els
equipaments.

Fer una piscina

Fer una piscina en l'àmbit 1 per no centralitzar tots els equipaments.

Fer un teatre

Hi ha la necessitat de tenir un teatre municipal

4.3.

Consell d’Educació, Cultura i Esports

Llistat de propostes sobre identitat i espai públic
Eix cultural i esportiu

Que l'espai de la futura urbanització tingui la la cultura i l'esport com a
eixos principals.

Plaça Cívica - punt de
referència a la ciutat

Fer una plaça cívica, a prop del futur nucli de l'espai (actual plaça de
l’estació i estació futura), on poder generar un espai de trobada, per
fer activitats i sigui el nexe que articuli l’espai. Hub cultural i social.

Un espai verd amb les
roses com element
identitari

Potenciar l’espai verd i les roses com a element identitari i
vincular-les al memorial a les víctimes.

Fer gran pulmó verd
en l’àmbit 2

Fer un gran pulmó verd en l’àmbit 2 amb el Parc Nadal i la Finca Pins
d’Or.

Palcos/quiosquets on
fer activitats a l'aire
lliure

Palcos/quiosquets on fer concerts, dansa, teatre... a l'aire lliure però
amb el sostre i obert pels costats en diferents punts de l’eix central.

Hub esportiu en
l’àmbit 3

Espai per activitats esportives al costat de l'actual equipament del
complex de piscines.

Espai per poder fer
activitats esportives
en l’àmbit 1

Calen més zones esportives (pistes a l’aire lliure) al voltant dels barris
de La Salut, Can Maginàs i Can Llobera.
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Llistat de propostes sobre edificacions
Fer un teatre
municipal

Fer un teatre municipal per la necessitat que hi ha.

Potenciar el refugi
antiaeri del Parc Nadal

Potenciar el refugi antiaeri del Parc Nadal per a les visites i element
de memòria.

Reconstruir l’estació i
fer el museu del
passat ferroviari

Fer un centre d'interpretació històrica / museu en l'edifici recuperat de
l'antiga estació.

Fer un equipament
sociosanitari

Fer un equipament sociosanitari per a gent gran.

4.4.

Consell d’Urbanisme i Medi Ambient

Llistat de propostes sobre identitat i espai públic
Eix de connexió per a
vianants i bicicletes

Que sigui un corredor de connexió a peu i en bicicleta.

Espai verd sostenible

Zones verdes en tot l'àmbit: aplicar el pla director d'arbrat. Espècies
adaptades al clima mediterrani i sostenibilitat (baixes despeses en
manteniment).

Gran passeig amb
restauració i comerç
als baixos

Que tot l’eix sigui un gran passeig amb restauració i comerç als
baixos.

Gran zona verda en
l’àmbit 2

Gran zona verda. Extensió de la taca verda del parc Nadal a Can
Fargas.

Zona de l'estació com
a centre
intercanviador de
transports públics

Zona de l'estació com a centre intercanviador de transports públics.

Plaça cívica, punt de
trobada

En l’àmbit 3 fer una Plaça cívica, un punt de trobada (on fer activitats,
concerts, correfoc, ...).

Llistat de propostes sobre mobilitat
Prioritat vianants

Prioritat de vianants. No circulació de cotxes, excepte accés veïnatge
i càrrega/descàrrega amb plataforma única.
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Reduir l’impacte del
TRAM

Garantir la permeabilitat del projecte del tramvia i el pas d'un costat a
l'altra per facilitat la connexió d'un espai que ha estat dividit. Estudiar
la possibilitat de via única de TRAM en algunes zones i en altres
doble via per reduir l’impacte.

Fomentar la mobilitat
sostenible

Fomentar la mobilitat sostenible: millorar el transport públic i no
incentivar el vehicle privat.

Carril bici

Carril bici transversal a tot l’àmbit.

Llistat de propostes sobre edificacions
Teatre municipal

Fer un teatre municipal que necesita la ciutat.

Alçades edificis
segons regulació

Les alçades del edificis segons la regulació i respectant l'entorn.

Fer habitatges a
l’àmbit 3

Habitatges al costa de la rambla de Castellbell completant les trames
urbanes existents.

Fer habitatges a
l’àmbit 2

Habitatges a la zona de Can Farga completant les trames urbanes
existents.

Aparcament soterrat
públic (zona camp de
futbol)

Fer un aparcament soterrat públic (zona camp de futbol) a preu
assequible.

Potenciar comerç de
proximitat

Potenciar el comerç de proximitat i la sinergia entre eix comercial des
de la plaça central de l'estació cap a altres eixos comercials i el
mercat municipal.

Potenciar zona
comercial en l’àmbit 1

Zona comercial i restauració per revitalitzar la zona de La Salut.

4.5.

Consell Accessibilitat, Serveis Socials i Solidaritat

Llistat de propostes sobre espai públic accessible
Espai porticat

Als espais públics preveure un espai de porxo, on hi hagi bancs. Els
porxos serveixen per a guiar-se per a les persones cegues.

Senyalització
ordenada i alineada

Senyalització ordenada i alineada, amb una alçada superior a 2
metres (per no ensopegar-se) i amb postes rodons (sense
cantonades vives).
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Il·luminació indirecta i
de bona qualitat

Il·luminació indirecta però de bona qualitat i que estigui alineada (per
poder servir de guia).

Mobiliari urbà: bancs
dobles mínim i
tumbones

Posar mobiliari urbà: bancs dobles mínim i tumbones.

Mobiliari urbà ordenat
i alineat

Que el mobiliari urbà estigui ordenat i col·locat se manera alienada
(per guiar-se).

Jocs infantils
inclusius

Jocs infantils accessibles, amb paviments tous, gronxadors adaptats i
senyalització amb pictogrames inclusius.

Llistat de propostes sobre mobilitat
Estacionaments
reservats

Estacionament amb places genèriques reservades

Garantir pas segur per
a persones cegues

Fer un lloc delimitat per al tramvia o pas soterrat per a la gent invident
“No podem passar per espais molt amplis que no tinguin delimitació
física”).(

Encaminaments per
les persones cegues

Xarxa d’encaminaments per les persones cegues

Pendents màxim 8%

Millor fer un pendent màxim del 8% per les persones amb cadires de
rodes. Fer rampes suaus.

Connexions sense
barreres
arquitectòniques

Connexions sense barreres arquitectòniques en tot l’àmbit
d’urbanització.

Carril bici segregat i
delimitat

Carril bici segregat i delimitat per garantir la seguretat de persones
cegues.

Carril segur per a
vianants

Fer un carril de vianants "segur" per a persones amb discapacitats,
mares i pares amb cotxes, per a que puguin anar més a poc a poc

Llistat de propostes sobre edificacions
Teatre municipal

Fer un teatre municipal en el nou àmbit.
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Museu a l’edifici
recuperat de l’estació

Fer un museu i un punt d’informació a l’edifici recuperat de l’estació
del tren

Respectar alçada dels
edificis d’habitatges

Que els edificis d’habitatge que es construeixin no siguin alts per no
trencar la fisonomia de la ciutat

Habitatge públic de
lloguer social

Fer promoció d’habitatge públic de lloguer social, no de compra.

Habitatge de lloguer
social per a col.lectius
especials

Habitatge per a gent jove, famílies amb menors i persones amb pocs
recursos econòmics.

Habitatge amb serveis

Habitatge amb serveis per persones grans i discapacitat intel·lectual
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5.

PARTICIPACIÓ I VALORACIÓ SESSIONS

48
Persones participants
27 dones i
21 homes.

5 persones
de més de 65 anys
16 persones
d’entre 45 i 65 anys
7 persones
d’entre 25 i 44 anys
2 persones
d’entre 15 i 24 anys
18 persones
d’entre 11 i 14 anys

4,63
Valoració mitjana en els
espais estables de
participació de
persones adultes

2,74
Valoració mitjana dels
infants
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6.

ANNEXOS
6.1.
6.1.1.

Fotografies de les sessions
Consell d’infants

Resultats Grup 1

Resultats Grup 2
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Fotografies de les dinàmiques i del treball en grup.
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6.1.2.

Consell d’activitats econòmiques.
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