Amb el suport de

PROCÉS PARTICIPATIU
Construïm Sant Feliu. Pressupostos del Pla de Millora de l’espai urbà
Acta de l’activitat “Passejada àmbit 3: Roses Castellbell i Mas Lluí”.

1. Descripció de l’activitat
Data: 02/06/2021
Horari: 17:30 - 19:30
Lloc: Punt de trobada Centre Cívic Roses, Sant Feliu de Llobregat
Les passejades urbanes amb perspectiva de gènere formen part del procés participatiu
“Construïm Sant Feliu. Pressupostos del Pla de Millora de l’espai urbà” i s’han realitzat a
3 àmbits del municipi:
Àmbit 1: Les Grases, La Salut, Can Calders
Àmbit 2: Can Maginàs, Can Llobera, Falguera, Can Nadal i Can Bertrand
Àmbit 3: Roses Castellbell i Mas Lluí
Aquestes passejades tenen per objectiu reflexionar sobre els usos dels espais públics
visitats i fer propostes de millora tenint en compte les necessitats quotidianes en relació
a la diversitat de persones que utilitzen aquests espais. El present document recull el
desenvolupament i els resultats de la passejada de l’àmbit 3 que inclou els barris
de Roses Castellbell i Mas Lluí.
Un cop han arribat les persones participants al punt de trobada, Berta Cendrós i Ollé,
tècnica de participació de l’Ajuntament ha donat la benvinguda i ha presentat el marc del
procés participatiu d’aquesta activitat. Finalment, Equal Saree, l’empresa dinamitzadora
ha fet una breu introducció als aspectes clau a tenir en compte durant el recorregut
(ulleres de la quotidianitat i la diversitat), ha explicat el tipus de propostes de millora que
es poden proposar en relació al topall pressupostari i el desenvolupament de la
passejada i, finalment, s’han organitzat els grups per als diferents recorreguts.
Durant la passejada, s’han fet parades a espais clau, on s’ha reflexionat al voltant
d’aquells factors urbans que faciliten o dificulten la vida quotidiana, a partir de preguntes
que han obert el debat i motivat les propostes.
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Fig 01. Propostes veïnals a peu de carrer, a l’àmbit 3 del procés participat

2. Participants
●

●
●

Veïnes i veïns dels barris de Roses Castellbell i Mas Lluí, organitzats en 2 grups:
Recorregut vermell: Laura (Escola Miquel Martí i Pol), Lázaro (Escola Miquel Martí i
Pol), Josep Xarau Bonet (Associació de Discapacitats Físics de Sant Feliu de
Llobregat), Isaam (Centre d’Acollida Mirabolà), Ayub (Centre d’Acollida Mirabolà),
Apeno (Centre d’Acollida Mirabolà) i Ibrahim (Centre d’Acollida Mirabolà).
Recorregut verd: Mercè Gómez (Casal de la Dona), Mercè Fernàndez (Casal de la
Dona), Gabriel (AAVV Torreblanca), Pascual Padilla (Coral Roses de la Gent Gran) i
Ricard Valls.
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: Berta Cendrós i Ollé (Tècnica de
Participació ciutadana).
Empresa dinamitzadora: Equal Saree (Helena Cardona, Julia Goula i Trilce Fortuna).

Fig 02. Veïnes i veïns participants de la Passejada a l’àmbit 3.
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3. Les passejades
Amb la finalitat d’optimizar la passejada, s’han dissenyat 2 recorreguts, tenint en compte
la geografia (distàncies, topografia) i la representació diversa dels col·lectius. A cada
recorregut s’han fet entre 5 i 6 parades a espais concrets, proposats per l’Ajuntament i
complementats a la “Sessió Informativa i Preparació de les passejades”.
El recorregut vermell ha visitat els barris de Mas Lluí i part de Roses Castellbell, mentre
que el recorregut verd ha visitat els barris de Roses Castellbell. Les veïnes i veïns han
escollit lliurement quin recorregut fer en funció del vincle que es té amb el territori.
A continuació, es mostren els dos recorreguts realitzats:

Fig 03. Recorregut vermell: Mas Lluí i part de Roses Castellbell.
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Fig 04. Recorregut verd: Roses Castellbell i part de Mas Lluí.

Temes parlats
Els recorreguts s’han enfocat en parlar dels usos que tenen lloc als espais visitats, des
de l’experiència directa i les necessitats dels i les participants, tenint en compte la
diversitat de persones que utilitzen diàriament aquests espais. En aquest sentit, segons
les característiques de cada parada, s’ha posat especial atenció en parlar d’autonomia
(percepció d’inseguretat, accessibilitat, espais de descans, serveis bàsics), mobilitat
(mobilitat a peu i en bicicleta, xarxa de transport públic), representativitat (participació,
identitat, simbolisme) i vitalitat (usos i vida quotidiana, espais de relació, confort, espais
de joc i activitat física, verd urbà).
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Espais visitats
Recorregut vermell:
1.

Cruïlla C/Tibidabo amb C/Verge del Pilar
● Es considera un espai desaprofitat i tranquil, s'hauria de millorar. Es comenta que
●
●

●

●

2.

en funció de com s'utilitzi podria generar molèsties al veïnat pel soroll.
Les persones participants no utilitzen aquest espai dins del seu recorregut
quotidià, però es sap que els nois i noies de l'institut Ordola sí.
Opinions contraposades respecte a la ubicació de mobiliari, per una banda es va
esmentar que els usos ocasionarien soroll i el veïnat es podria queixar. Per una
banda es va esmentar que s'hauria de complir l'horari de descans (a partir de les
23 h)
Es va comentar que les persones amb mobilitat reduïda no solen utilitzar aquests
carrers per pujar, només per baixar. Es prefereix anar per la zona del Parc Europa
que el pendent és més suau.
Es va parlar sobre el nivell de confort i d'accessibilitat dels elements per seure
que ja existeixen a l'espai.

Plaça Solidaritat
● Es considera una plaça "desangelada", tenint en compte els elements urbans que
té, però molt utilitzada per diferents franges d'edat en diferents horaris.
● És un espai utilitzat per infants per jugar futbol -encara que no hi hagi porteries-,
bàsquet i per patinar. Les criatures utilitzen la zona de jocs infantils.
● També és utilitzada per la gent jove per jugar a ping-pong i bàsquet. Puntualment
es fa "botellón".
● Com que el patinatge és un dels usos principals d'aquesta plaça, es considera
complicat posar porteries.
● Es considera que la zona de jocs infantils és petita. Es van fer dues propostes al
respecte. Per una banda es va proposar ampliar la zona de jocs infantils, per
l’altra, es va reflexionar sobre la possibilitat de treure la zona de jocs infantils
perquè hi ha una altra a la cantonada i es considera que no es trobarà a faltar.
● L'espai verd s'utilitza com a pipicà, per la qual cosa les persones no la poden
utilitzar com zona d'esbarjo.
● Es considera que la façana posterior dels habitatges propers no potencia l'ús de
l'espai públic.
● No es troben problemes d'accessibilitat.
● L'entorn de les sortides del pàrquing es troben segures, però fosques.
Puntualment l'entorn de la sortida proper al C/ General Manso.
● Es va esmentar que el parc Europa s'utilitza més que la plaça de la Solidaritat.
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● Es va proposar moure la zona de jocs infantils a una cantonada i incorporar

terrasses de bar properes per les persones cuidadores, però la proposta no va
rebre suports.
3.

Parc Europa, zona de jocs infantils
● Es va esmentar que el parc té espais diferenciats que són força utilitzats pels
infants per a jugar.
● Al parc hi ha un canal que travessa de manera longitudinal, però no funciona, no
té aigua. Es considera que les peces de formigó del canal d'aigua tenen cantells
molt perillosos pels infants, algunes peces estan trencades i tenen ferros
exposats. Així mateix el fossat sense aigua representa un risc.
● Pel que fa a l'origen del canal, es va exposar que abans hi havia un torrent al
mateix lloc. Es suposa que el canal actual es va construir per recordar el Torrent
de Matases i mantenir la memòria del lloc.
● Es troba que la frondositat dels arbustos de la banda del C/ Les Roses no afecta
la percepció de seguretat, en tot cas es va reflexionar sobre la manca
d'il·luminació a aquesta zona, es considera que l'enllumenat de les balises no és
suficient.

4.

Plaça Disià
● Es va esmentar que la plaça és un espai que s'utilitza per anar a l'Arxiu Comarcal,
al Centre Cívic i pel veïnat que viu al voltant.
● Es troba que l'accessibilitat és limitada, només és accessible des del C/
Clementina Arderiu.
● Es va esmentar que quotidianament la zona més utilitzada és la zona ombrejada,
sobretot a l'estiu. Pel que fa als usos esporàdics, és un espai on s'organitzen
moltes activitats del barri -com la festa del barri- i del centre cívic.
● Es troba que les activitats quotidianes del Centre Cívic no són visibles des de la
plaça, les portes mai estan obertes i les finestres solen estar tapades per protegir
l'interior de l'assolellament. Puntualment, el Centre Cívic es relaciona amb la plaça
quan es fan activitats a l'aire lliure com teatre, concerts, danses, etc. Per aquestes
activitats, a la zona exterior propera, s'instal·len tarimes, cadires i kioskos.
● Es considera que les millores de la plaça haurien de mantenir l'espai lliure per
continuar fent activitats a l'aire lliure.
● Es considera que és un espai on el soroll no afecta el descans del veïnat.
● Pel que fa al mobiliari, es troba que hi ha elements per seure, però no són
accessibles, es tracta d'elements posats per definir l'espai. Es troba que la font
d'aigua no és visible.
● Es considera que al barri fa falta espais per la gent gran, es va esmentar que el
Casal de la Gent Gran és utilitzat sobretot per joves.
● Es va proposar incorporar mobiliari esportiu per fer cal·listènia, però no va rebre
suports de les persones participants.
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5.

Parc Villeneuve le Roi
● Es considera un espai deixat i antiquat, falta de manteniment. Hi ha una tanca de
fusta que divideix el parc en dos espais diferents: zona de jocs infantils i zona
verda. Entre ells hi ha un desnivell.
● Es suposa que la tanca delimita i protegeix la zona de jocs infantils, però es va
reflexionar sobre altres possibilitats, per exemple, amb vegetació, bancs i altres
elements.
● Pel que fa al tipus d'elements de jocs, es considera que limiten l'edat de joc.
● Hi ha una font d'aigua propera, es va reflexionar sobre la seva accessibilitat, però
no es van fer propostes de millora al respecte.
● Es considera que les zones d'estar són confortables, hi ha bancs a l'ombra.
● Es va valorar les diverses ubicacions dels bancs: a l'ombra i al sol, la qual cosa
dóna diverses possibilitats d'estar.
● Respecte al sorral, es va valorar que sigui un joc que gaudeixin diversos col·lectius
i nens i nenes d'edats més grans.
● Es va proposar crear un pipicà i incorporar un trampolí, però no van rebre suports
dels participants.

6.

Parc Mas Lluí
● És un espai utilitzat per aparcar el cotxe, fer "botellón", posar música, sobretot
les nits de dijous i caps de setmana. També es va valorar que és un accés a
Collserola on es fa esport.
● Un altre punt esmentat com punt on es fa "botellón" és la vorera de la zona
esportiva del Barça, cap a les vies del tren.
● Es considera que l'accés es podria millorar i l'espai lliure de pas de les voreres és
molt estret en relació als usos. Es va esmentar que els bancs disminueixen l'espai
per a vianants.
● Es va debatre sobre les trobades per fer "botellón". Es van rebre comentaris
contraposats. Per una banda, es va reconèixer que totes hem sigut joves per la
qual cosa s'entengui i toleri, i per altra banda, es troba negatiu normalitzar aquesta
pràctica a més que genera brutícia a l'espai públic.
● Es va reflexionar sobre la percepció negativa que es té sobre les activitats que
fan els joves.
● Pel que fa als espais per adolescents i joves a Sant Feliu, es va esmentar el Casal
de la Gent Jove, però es considera que falten pistes municipals amb equipaments
esportius, per jugar en equips, la Pista de Can Nadal no té porteries. Es va
comentar que per jugar futbol s'ha de pagar per utilitzar una pista privada.
● En definitiva, es vol consolidar el camí interior del parc com un itinerari esportiu a
l'aire lliure per anar en bici, córrer, passejar, fer estiraments i altres activitats
físiques.

7.

Parc situat a la cruïlla del C/ Rosa Luxemburg i C/ de les Roses, al costat de
l'escola Miquel Martí i Pol
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● Zona de pícnic utilitzada sobretot per infants i famílies de l'escola Miquel Martí i

Pol.
● Es troba que fa falta una font d'aigua pels usos relacionats al pícnic i a la zona

esportiva. La font d'aigua més propera es troba a la zona inferior, que no és visible
des de la zona de pícnic, la qual cosa impedeix que els infants la utilitzin amb
autonomia.
8.

Parc Europa: Espai verd situat entre el C/ de les Roses i el llac del Parc Europa
● L'espai verd davant de l'accés a l'escola Martí i Pol és un espai molt utilitzat, però

fa falta elements per seure, sobretot per la gent gran.
● Aquesta zona del Parc Europa es considera un espai segur, amb diversos
accessos.
Recorregut verd:
1.

Cruïlla C/Marquès del Monistrol amb C/Girona i amb C/Verge del Pilar
● Els i les participants valoren positivament la recuperació de l'espai com a placeta
i la retirada d'aparcament de vehicles privats. Es considera que Sant Feliu ha
d'esdevenir una ciutat sostenible i això passa per potenciar la mobilitat en
bicicleta i recuperar espais per a les persones. Tot i això a l'espai li calen millores.
● Actualment és un espai serio que no convida a ser utilitzat. Li falta vegetació,
ombres i color més vius.
● El carril bici no es veu com un punt conflictiu. Es comenta que la incorporació del
carril bici genera problemes al gir de l'autobús, però altres ho desmenteixen.

2.

Cruïlla C/Josep Ricart amb C/Sant Jaume i amb C/Daoiz i Velarde
● Es valora positivament la pacificació de la cruïlla. Tot i que l'espai no es considera
prioritari a modificar, si que es recullen algunes propostes de millora com generar
ombra als bancs o reorganitzar els bancs per fomentar el diàleg ja que és un espai
molt utilitzat per joves.
● També es comenta que la limitació de la incorporació dels vehicles al C/ Sant
Jaume dificulta la mobilitat del veïnat.
● Finalment, es parla sobre el patrimoni social de la zona recuperant la memòria
d'algunes personalitats com "Maria les Hòsties" i emfatitzant que abans hi havia
ca l'Albareda, una finca antiga. Com que l'espai no té nom es proposa anomenarlo com Plaça Ca n'Albareda o Plaça Maria de les Hòsties.

3.

Tram Rambla Marquesa de Castellbell entre C/Santiago Russinyol i Av. de
Montejurra
● Es comenta que la Rambla no té un final clar i s’hauria de poder continuar fins a
la Carretera Reial. Un dels motius és que el canvi de secció provoca embussos
de vehicles privats a la cruïlla.
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● Des d’aquesta parada es parla sobre dos dels creuaments de les vies. El del

C/Santiago Rossinyol (que no garanteix la percepció de seguretat) i el pas sota
les vien del C/Verge de Montserrat (s’hauria de refer el mural artístic).

4.

C/ Josep Ricart
● Es parla sobre els graons i desnivells per accedir a alguns comerços i plantes
baixes del carrer. A més de no garantir l'accessibilitat poden suposar risc de
caiguda.

5.

Plaça Emil Von Behring
● La connexió del municipi amb el Parc Torreblanca és adequada, però es comenta
que el temps per creuar el semàfor de la Crta. Reial és insuficient per a les
persones grans o amb mobilitat reduïda. Es demana que els diferents ajuntaments
(Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat) cooperin per
resoldre aquest punt. Es proposa reduir la velocitat a la rotonda per garantir la
seguretat.
● També s'informa de la construcció del nou CUAP, i es demana que es prevegi un
aparcament que doni servei a l'equipament.
● Donar protagonisme a la creu d'entrada al municipi i protegir els escocells dels
arbres
per
evitar
l'entrada
de
gossos.

6.

Parc Caterina Albert
● El parc s'utilitza molt pel veïnat però es voldria un espai més inclusiu i amigable.
Es comenta que el fet de tenir paviment de sorra fa que s'utilitzi com a pipicà.
● S'identifiquen problemes de manteniment. Es demana que es faci un
manteniment regular del sistema de reg ja que les plantes dels parterres
s'assequen per falta de rec. Es proposa combinar diferents tipus de vegetació per
quan els rosers no tinguin flor no es vegin les lones de geotèxtil.

7.

Zona Parc Mercè Rodoreda (cruïlla C/de la República amb C/Maria Noguera).
● És un espai que està desaprofitat i per les condicions en què es troba no convida
a utilitzar-se. Es proposa que s'hi podria condicionar un espai per a gossos (ja
que actualment s'utilitza el parc Caterina Albert) o un espai d'estada per infants i
famílies. Es comenta que a una altra zona del parc hi ha condicionat un espai per
a gats i que per tant, l'espai per a gossos es podria ubicar a prop i reservar l'espai
visitat com una zona d'estada lúdica.

8.

Plaça Solidaritat
● La plaça té moltes mancances en qüestió de qualitat urbana. Li falta presència de
vegetació i ombres.
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● Es comenta que el grafiti genera un impacte positiu i dóna més qualitat a l'espai.

Es torna a reivindicar la promoció del col·lectiu d'artistes i el fet de promocionar
Sant Feliu com un municipi referent en street art.
● Les participants no són usuàries habituals de l'espai però es recullen vàries
propostes. En primer lloc, es fa referència a l'espai de lleure de Can Calders com
una bona pràctica i es proposa utilitzar l'espai per activitats culturals a l'aire lliure.
Quant al parc infantil existent es comenta que és insuficient, tant per les
dimensions com per l'oferta lúdica. Es proposa diversificar les opcions de joc,
obrir la zona de jocs tenint com a referència el nou parc de la plaça Elisabeth
Eidenbenz, on la tanca es substitueix per altres mecanismes com jardineres o
parterres.
● Es fa una segona parada a l'espai entre blocs per parlar sobre la percepció que
ens dóna l'espai. Les i els participants coincideixen en el fet que l'accés pel carrer
Joan de Batlle no convida a entrar i l'espai es podria millorar adequant les façanes
en planta baixa amb una intervenció artística per convidar a entrar. També es
parla sobre la il·luminació i es proposa millorar-la ja que l'actual no és suficient i
té un color ataronjat.
● En contrast amb aquest espai entre blocs i la plaça en general es comenta que la
zona del carrer Carles Buigas és molt concorreguda per la presència de bars,
bancs i arbrat.; és un espai més confortable.
9.

Cruïlla C/Tibidabo amb C/Verge del Pilar
● Es considera indispensable fer partícips als i les adolescents de l'Institut Ordola
per a la definició d'aquest espai.
● Revitalitzar l'espai amb jardineres, bancs i intervenir a les mitgeres (mural o
mitgera enjardinada).
● Es reflexiona sobre la tipologia de bancs individuals. En general, agrada aquest
tipus de banc sempre que es combini amb altres tipologies o no estiguin sols.
es
creu
convenient
edificar
a
les
parcel·les
lliures.
● No

Els següents espais no es visiten però s’han parlat durant la passejada:
10. Plaça Pere Dot
● Aquest no és un punt visitat però se’n parla per denunciar la perillositat dels
graons d’escala per accedir a la plaça Francesc Macià.
11. Pas sota vies C/Verge de Montserrat
● La intervenció artística del pas sota les vies agrada molt, però es comenta que
actualment està en mal estat. El veïnat no té percepció d'inseguretat en aquest
punt, però si en el pas de les escales.
12. Pont metàl·lic sobre les vies al C/Santiago Rossinyol
● El pont s'ha identificat com un punt negre pel que fa a la percepció d'inseguretat.
Il·luminar el punt al voltant del pont en el C/Santiago Rossinyol.
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4. Propostes
RECORREGUT VERMELL
1.

Cruilla C/Tibidabo amb C/Verge del
Pilar

Domesticar els espais públics a la cruilla C/Tibidado amb
C/Verge del Pilar.
Zones de trobada i estar confortables. Incorporar bancs i arbrat per crear
espais confortables tenint en compte els usos relacionats al Centre Cívic Les
Roses i l'Institut Ordola, per exemple, on els joves puguin esmorzar a l'aire
lliure.
Incorporar una font d'aigua.
Elements urbans jugables. Incorporar elements jugables, com una taula de
ping-pong.
Intervenir el paviment amb dibuixos que promoguin el joc: Oca, escacs.
Mitgeres verdes. Incorporar murs vegetals (amb consentiment previ del
veïnat)

2.

Plaça Solidaritat

Fem la Plaça de la Solidaritat més jugable.
Espai verd jugable. Incorporar zones verdes que siguin jugables, per
exemple dunes.
Mur vegetal a les façanes opaques.
Ombres a les zones d'estada. Incorporar vegetació en relació als bancs.
Diversificar opcions de joc. Obrir l'espai infantil i utilitzar altres mecanismes
de protecció com jardineres o mobiliari urbà. Crear un circuit de patinatge.
Zona central multiús. Potenciar la zona central com un espai multiús.

3.

Parc Europa, zona de jocs infantils

Adeqüem el canal d'aigua del Parc Europa.
Circuit d'aigua segur. Reformar el canal d'aigua de manera que sigui un
element identitari segur on els infants puguin jugar de manera espontània,
sense perill de caure o fer-se mal.
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4.

Plaça Disià

Millorem les zones de trobada i estar de la Plaça Disià.
Elements urbans jugables. Incorporar jocs saludables que puguin ser
utilitzats per la gent gran i ubicats en relació als bancs existents i a les zones
d'ombra.
Diversificar els espais per la gent gran, incorporar taules per jocs de taula a
la zona ombrejada.
Millorar les zones d'estar. Incorporar elements per seure accessibles i
inclusius (per exemple bancs rodons) i taules de pícnic, aprofitant les zones
d'ombra.
Espai lliure per activitats esporàdiques. Mantenir l'espai lliure de la zona
central de la plaça a l'hora d'ubicar nous elements urbans per poder realitzar
les activitats que es fan esporàdicament a la plaça.
Potenciar els usos del Centre Cívic a l'aire lliure. "Obrir el Centre cívic",
acollir usos i activitats a la plaça.

5.

Parc Villeneuve le Roi

Fem més divers i inclusiu el Parc Villeneuve le Roi
Jocs diversos i accessibles. Reemplaçar els elements de joc per altres
que donin més possibilitats de joc, que siguin més experimentals i
accessibles: gronxador adaptat, tirolina, tobogan, sorral, jocs de so.
Unificar l'espai. Treure la tanca de fusta per unificar la zona de jocs infantils
amb l'espai verd que hi ha cap al Passatge del Garrofer. Utilitzar el desnivell
verd existent per situar alguns elements de jocs, com la tirolina i el tobogan.
Espais d'estar i cures jugables. Als espais d'estar, incorporar jocs
saludables i taules per fer jocs de taula per a la gent gran que acompanya i
cura als infants.
Millorar el manteniment. Millorar el manteniment dels elements de joc
perquè l'espai no es vegi "deixat".

6.

Parc Mas Lluí

Millorem el Parc Mas Lluí.
Potenciar l'ús esportiu del parc. Incorporar elements esportius per fer
estiraments abans de córrer o passejar.
Zones d'estar i descans confortables. Millorar les zones d'estar i descans,
incorporant bancs i fonts d'aigua a diversos punts del camí interior.
Garantir la neteja i el manteniment. Incorporar més papereres a diversos
punts del parc, per facilitar la cura i el manteniment del parc.
Millorar els accessos al parc. Ampliar les voreres per donar més espai lliure
de pas a les voreres eliminant places d'aparcament. Incorporar un pas de
vianants per creuar el C/ Frederica Montseny.
Connectivitat en bicicleta. Fer un carril bici per arribar al parc.

7.

Parc situat a la cruïlla del C/ Rosa
Luxemburg i C/ de les Roses,
al costat de l'escola Miquel Martí i Pol

Instal·lem una font d'aigua al parc situat a la del C/ Rosa
Luxemburg i C/ de les Roses, al costat de l'escola Miquel
Martí i Pol.
Font d'aigua accessible i visible. Incorporar una font d'aigua en relació a la
zona de pícnic i zona d'esport, que sigui visible i accessible, tenint en compte
que és molt utilitzada per infants.
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8.

Parc Europa: Espai verd situat entre
el C/ de les Roses i el llac del Parc
Europa

Ubiquem bancs a l'espai verd situat entre el C/ de les
Roses i el llac del Parc Europa.
Zones de trobada i estar confortables. Incorporar elements de seure
accessibles i a l'ombra, en relació als usos que es donen davant de l'escola.

RECORREGUT VERD
1.

Cruïlla C/Marquès del Monistrol amb
C/Girona i amb C/Verge del Pilar

Naturalitzem i ludifiquem la placeta de la cruïlla
C/Marquès del Monistrol amb C/Girona i amb C/Verge del
Pilar
Vegetació i ombres. Plantar arbrat a les jardineres existents per fer ombra i
incorporar-ne de noves per plantar arbustives i generar més frescor.
Reorganitzar el mobiliari. Reorganitzar els bancs de manera que fomentin
la trobada (més separats o un davant de l'altre) i ubicar les jardineres en
relació als bancs per aprofitar l'ombra durant la temporada de calor.
Emfatitzar el caràcter lúdic. Incorporar nous colors per donar més alegria a
l'espai i pintar geometries menys series que convidin al joc d'infants.
Es proposa col·laborar amb el col·lectiu d'artistes de Sant Feliu.

2.

Cruïlla C/Josep Ricart amb C/Sant
Jaume i amb C/Daoiz i Velarde

Posem nom a l'espai públic de la cruïlla C/Josep Ricart
amb C/Sant Jaume.
Nomenclàtor identitari. Anomenar l'espai amb un nom que recuperi la
memòria de la zona (finques antigues o personalitats de barri).

3.

Tram
Rambla
Marquesa
de
Castellbell
entre
C/Santiago
Russinyol i Av. de Montejurra

Continuem

la
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Donar continuïtat a la rambla en el tram comprès entre C/Santiago Rossinyol
i l'Avinguda de Monterruja.

4.

C/ Josep Ricart

Refem el tram de vorera est del C/Josep Ricart entre els
carrers del Santiago Rossinyol i de Sant Jaume
Carrer segur i accessible. Eliminar el desnivell al llarg de la vorera.

5.

Plaça Emil Von Behring

Augmentem el temps del semàfor de vianants de la Crta.
Reial (Plaça Emil Von Behring)
Augmentar el temps de semàfor per facilitar la mobilitat de persones grans i
persones amb mobilitat reduïda

Donem protagonisme a la creu d'entrada al municipi
Il·luminar la creu per donar-li més visibilitat i rodejar l'escocell amb un cèrcol.

6.

Parc Caterina Albert

Millorem el parc Caterina Albert
Millorar la neteja i manteniment.
Augmentar els espais verds i millorar el manteniment de les jardineres
existents. Incorporar cartells per fomentar la cura i neteja de l'espai per part
del veïnat. Incorporar papereres.
Zones de trobada i estar.
Incorporar bancs.
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7.

Zona Parc Mercè Rodoreda (cruïlla
C/de la República amb C/Maria
Noguera). Espai sense nom

Donem nous usos al Parc Mercè Rodoreda
Espai jugable i verd. Adequar l'espai de la cruïlla C/República amb C/Maria
Noguera per acollir la trobada veïnal i el joc de nenes i nens amb mobiliari,
elements que fomentin el joc, vegetació i l'adequació del paviment.
Àrea gossos. Condicionar un espai d'esbarjo per a gossos proper a l'existent
per a gats.

8.

Plaça Solidaritat

Diversifiquem la plaça Solidaritat i adequem els seus
entorns
Relacionar l'espai de la plaça amb els seus entorn. Millorar la relació entre
els entorns de la plaça (entre blocs) i la relació amb l'espai central.
Millorar la il·luminació dels entorns. Substituir el tipus de llum dels fanals.
Intervenció artística. Aprofitar els murs cecs de planta baixa per fer murals
i així millorar la percepció de l'espai.
Incloure la participació del veïnat dels edificis adjacents per acabar de definir
els usos

9.

Cruïlla C/Tibidabo amb C/Verge del
Pilar

Fem un espai informal per a joves a les placetes davant
el Centre Cívic Roses.
Espai de trobada per adolescents. Incloure els i les adolescents de l'insitut
Ordola en la definició dels usos dels espais.
Espai caràcter informal. Dotar l'espai d'un caràcter informal amb
intervencions artístiques colorides i mobiliari per trobar-se diferents als bancs
convencionals.
Presència de vegetació. Plantar vegetació en jardineres i/o mitgeres (murs
verticals).

10. Plaça Pere Dot

Protegim les escales de la plaça Pere Dot
Garantir el pas segur a les voreres enfront les escales (a la cruïlla C/Marquesa
de Castellbell amb C/Roses) senyalitzant-les i ubicant una protecció tipus
sòcol o similar.
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11. Pas sota vies C/Verge de Montserrat

Adeqüem el pas sota les vies del C/Verge de Montserrat.
Refer la intervenció artística del túnel per a fer-lo més amable.

12. Pont metàl·lic sobre les vies al
C/Santiago Rossinyol

Millorem la il·luminació al pont metàl·lic del C/Santiago
Rossinyol
Augmentar la il·luminació al voltant del pont metàl·lic en els entorns del
C/Santiago Rossinyol, sota les escales.

PROPOSTES GENERALS
Lavabos públics

Ubiquem WC públics al municipi

Street Art

Convertim Sant Feliu en un referent en street art.
Promoure les intervencions artístiques a l'espai públic amb la col·laboració
del col·lectiu d'artistes de Sant Feliu (Caligràfics)

Esport a l'aire lliure

Fem nous espais per fer exercici a l'aire lliure.
Promoure les intervencions artístiques a l'espai públic amb la col·laboració
del col·lectiu d'artistes de Sant Feliu (Cal·ligràfics)
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