Amb el suport de

PROCÉS PARTICIPATIU
Construïm Sant Feliu. Pressupostos del Pla de Millora de l’espai urbà
Acta de la Sessió de Priorització de propostes

1. Descripció de l’activitat
Data: 16/06/2021
Horari: 18:30 - 20:30h
Lloc: Plataforma online Zoom
La sessió ha tingut un doble objectiu. D’una banda, informar als participants sobre el
procés, en relació a les activitats realitzades, les xifres de participació i de propostes
rebudes. D’altra banda, presentar al veïnat de Sant Feliu de Llobregat, les propostes
resultants dels diversos espais participatius del procés i prioritzar-les per a que passar a
la següent fase de votació de la plataforma decidim.
La sessió s’ha desenvolupat en 3 moments: Benvinguda i presentació del procés,
Priorització de propostes i Posada en comú, cloenda i avaluació de la sessió.
A continuació es presenta el guió general de la sessió:
[Plenari]

Benvinguda i presentació del procés.
18:30 - 18:40
Benvinguda i presentació per part de la Regidoria de Govern Obert i
Participació Ciutadana
18:40 - 19:00
Presentació del marc del procés participatiu:
Objectius, activitats participatives, dades de participació, resum general
de propostes.
A càrrec de Berta Cendrós i Ollé, Tècnica de Participació ciutadana.
[Treball en grups]

Priorització de propostes.
19:00 - 20:00
Presentació de propostes resultants candidates a ser votades al
DECIDIM i Priorització de propostes.
A càrrec d’Equal Saree.
[Plenari]

Posada en comú, cloenda i valoració de la sessió.
20:00 - 20:15
Presentació de les propostes prioritzades per cada grup de treball.
20:15 - 20:30
Cloenda i valoració de la sessió.
Tancament per part de la Regidora d’urbanisme de l’Ajuntament.
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2. Participants
●

●

●

03 Veïnes i 06 veïns de Sant Feliu de Llobregat, organitzats per àmbits segon
consells de barris:
Àmbit 1: Noemí Banyoles (FOAP Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat) i Albert
Llupià (veí de Can Calders).
Àmbit 2: Teresa (AAVV Can Maginàs), Isaac (veí de Can Bertrand i president de ADFAssociació de Discapacitats Físics de Sant Feliu de Llobregat) i Carles Roca (veí de
Can Llobera).
Àmbit 3: Laura (Escola Miquel Martí i Pol), Lázaro (Escola Miquel Martí i Pol), Gabriel
(AAVV Torreblanca) i Ricard Valls.
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: Berta Cendrós i Ollé (Tècnica de
Participació ciutadana), Oriol Bossa i Pradas (Regidoria de Govern Obert i
Participació Ciutadana), Mireia Aldana Llorens (Regidoria d’urbanisme, Educació i
Infància), Maite Ruf Almirall (Tècnica d’Urbanisme).
Empresa dinamitzadora: Equal Saree (Helena Cardona Tamayo, Trilce Fortuna
Chuchón i Julia Goula Mejón).

Fig 01. Participants a la Sessió de priorització de propostes.
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3. Resultats de la sessió
3.1. Àmbit 1: Les Grases, La Salut, Can Calders

Fig 02. Panell resultant de la priorització de propostes de veïns i veïnes de l'àmbit 1.

Fig 03. Propostes presentades al veïnat de l'àmbit 1, organitzades per àmbits temàtics.
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3.2. Àmbit 2: Can Maginàs, Can Llobera, Falguera, Can Nadal i Can Bertrand

Fig 04. Panell resultant de la priorització de propostes de veïns i veïnes de l'àmbit 2.

Fig 05. Propostes presentades al veïnat de l'àmbit 2, organitzades per àmbits temàtics.
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3.3. Àmbit 3: Roses Castellbell i Mas Lluí

Fig 06. Panell resultant de la priorització de propostes de veïns i veïnes de l'àmbit 3.

Fig 07. Propostes presentades al veïnat de l'àmbit 3, organitzades per àmbits temàtics.
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4. Resum de propostes prioritzades
En total s’han prioritzat 34 propostes, per un pressupost màxim de 3.050.000€, de les
quals 8 són propostes de millora a un àmbit de ciutat (pressupost màxim de
950.000,00€) i 26 són propostes de millora en relació als àmbits treballats
(pressupost màxim de 2.100.000,00 €).
A l’àmbit 1 s'han prioritzat 10 propostes, a l’àmbit 2 s'han prioritzat 9 propostes i a
l’àmbit 3 s'han prioritzat 7 propostes. El pressupost prioritzat per a cada àmbit equival a
un valor màxim de 700.000€.
Total de propostes prioritzades

34

3.050.000,00 €

Àmbit ciutat

8

950.000,00 €

Àmbit 1

700.000,00 €

Barri Les Grases
Barri La Salut
Barri Can Calders

10
2
2
5

700.000,00 €

Barri Can Bertrand
Barri Can Maginàs
Barri Can Llobera
Barri Can Falguera
Barri Can Nadal

9
0
1
1
0
5
7
3

700.000,00 €

Àmbit 2

Àmbit 3
Barri Mas Lluí
Barri Roses
Castellbell

3

A continuació es presenta una graella amb les 34 propostes prioritzades i es detalla l‘espai
o els espais de participació dels quals deriva:
DC
PI
CI
@
SI
PS

Proposta formulada al Decidim
Proposta formulada als Punts Informatius
Proposta formulada al Consell d’Infants
Proposta rebuda per e-mail
Proposta formulada a la sessió informativa
Proposta formulada a les passejades urbanes
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Així mateix, a cada proposta s’ha especificat l’àmbit temàtic al qual fa referència:
●

Parcs i jardins. Tots aquells espais que fan part d ela xarxa de parcs i jardins del
municipi.

●

Places i placetes. Tots aquells espais que fan part d ela xarxa de places i placetes del
municipi.

●

Interior d'illa. Els interiors d’illa que formen part de la xarxa d’espai públic del municipi.

●

Pacificació o remodelació tram de carrer. Propostes que inclouen la remodelació d’un
tram de carrer per augmentar el seu grau de pacificació.

●

Connexió amb l’entorn natural. Totes aquelles propostes que busquen millorar la
relació entre els barris i l’entorn natural del municipi.

●

Jugabilitat de 0 a 99 anys. Propostes que busquen augmentar, millorar i diversificar la
jugabilitat a l’espai públic per a totes les persones. Nous espais de joc per la infància,
nous espais de joc i trobada per a l’adolescència i/o espais esportius o de lleure.

●

Entorns escolars. Propostes de millora dels espais públics propers a les escoles.

●

Mobilitat. Propostes centrades en la millora de la mobilitat a peu i en bicicleta. Inclou
totes les propostes sobre la xarxa ciclista, la percepció de seguretat a través
d’actuacions de millora d’accessibilitat i d’enllumenat. També inclou propostes que
busquen millorar la convivència entre els diferents mitjans de desplaçament.

●

Confort i cures. Totes aquelles propostes centrades en la millora del verd urbà, de la
materialitat del mobiliari urbà i dels paviments, en la construcció de nous oasis urbans
i en al millora i incorporació dels serveis bàsics (WC, fonts d’aigua, etc). També inclou
les propostes que busquen millorar els espais d’esbarjo per a gossos i les seves
persones acompanyants.

●

Programes comunitaris. Inclou els programes culturals, artístics, de gestió i mediació
comunitària i també la incorporació de nous espais al nomenclàtor femení de la ciutat.

●

Altres. Propostes relacionades amb la gestió de residus, l’aparcament i altres
temàtiques que no entren en cap de les classificacions anteriors.
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ESPAI DE PARTICIPACIÓ
ÀMBIT

BARRI

CIUTAT

DC

PI

CI

x

x

x

@

SI

PS
x

Nº
PROPOSTA

PROPOSTA

Millorem la jugabilitat i el confort dels espais
de joc del municipi
Incorporem nous espais saludables i diversos
Z0.03
per adolescents i joves al municipi

Z0.02

PREU

ÀMBIT TEMÀTIC GENERAL

<

150.000,00 €

Jugabilitat de 0 a 99 anys

<

150.000,00 €

Jugabilitat de 0 a 99 anys

CIUTAT

x

CIUTAT

x

Z0.05 Instalꞏlem lavabos públics al municipi

<

50.000,00 €

Confort i cures

x

Z0.07 Garantim el verd urbà de la ciutat

<

150.000,00 €

Confort i cures

CIUTAT

x

Z0.09

<

50.000,00 €

Programes comunitaris

CIUTAT

x

Z0.10

<

150.000,00 €

Mobilitat

x

Z0.19

<

150.000,00 €

Confort i cures

x

Z0.20

<

100.000,00 €

Mobilitat

x

Z1.02.01

<

100.000,00 €

Places i placetes

<

100.000,00 €

Parcs i jardins

<

50.000,00 €

Entorns escolars

<

50.000,00 €

Interior d'illa

<

50.000,00 €

Places i placetes

<

50.000,00 €

Mobilitat

CIUTAT

x

CIUTAT

x

CIUTAT

x

x

x

x

x

Z1

La Salut

Z1

Les Grases

x

x

Z1.04

Z1

Les Grases

x

x

Z1.06

Z1

Can Calders

x

x

Z1.09

Z1

Can Calders

x

Z1.11

Z1

Can Calders

x

Z1.17

x
x

Convertim Sant Feliu en un referent en street
art
Treballem per la convivència de les diferents
mobilitats (vianant, bicicleta, vehicle) al
municipi
Incrementem i millorem les ombres a l'espai
públic del municipi
Millorem l'accessibilitat a l'espai públic del
municipi
Revitalitzem la plaça Vinya del Puntaire per al
veïnat
Fem més inclusiu i divers el Parc de la Pineda
de La Salut
Millorem els entorns de l'Escola Mestral, l'Aula
Sant Feliu i l'Escola d'Adults Mestre Esteve
Fem un espai segur i d'ús comunitari l'interior
d'illa C/de Santa Creu, C/ de Francesc Sáez i
C/d'Augustí Domingo
Millorem la percepció de seguretat i el confort
de la plaça Laujar d'Andarax
Adeqüem l'aparcament de darrera la pista de
Can Calders per augmentar la percepció de
seguretat.
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Z1

La Salut
Can Calders

Z1

Can Calders

Z1

Can Calders

Z1
Z2
Z2

La Salut

x

Pacifiquem i millorem els espais lliures de la
Z1.18 cruïlla Rambla Marquesa de Castellbell i C/
Riera de La Salut.
Programem espais culturals de trobada
intergeneracionals i interculturals a l'espai
Z1.22
públic "La cultura genera convivència" al barri
de Can Calders
Incorporem zones d'estar i millorem el
Z1.28 manteniment del C/ Santa Creu

x

Z1.30 Fem La Salut un barri més jugable i esportiu.

x

x

x

Can Llobera
Can Falguera
Can Nadal
Can Falguera
Can Nadal

Z2

Can Llobera

x

Z2

Can Maginàs

x

Z2

Can Nadal

Z2

Can Nadal

x

x

Z2

Can Nadal

x

x

Z2

Can Nadal

x

Z2

Can Nadal

x

Z3

Mas Lluí

x

Z2.04

x

Z2.10

x

Millorem la relació física i visual entre el C/del
pla i el Parc agrari
Adeqüem la Plaça Can Llobera per les
Z2.14
persones usuàries de la Residència Llars
Z2.16 Millorem la Plaça Can Maginàs

x

Z2.21
x

Z2.22
Z2.24

x

Z2.27
Z2.32
x

Replantegem el tram de carril bici a la cruïlla
C/Laureà Miró amb C/Prolongament Falguera

x

Z3

Mas Lluí

x

Z3

Roses Castellbell

x

Ampliem i equipem l'espai d'espera per
famílies de l'Escola Mare de Déu de la Mercè
al C/ Sant Llorenç.
Augmentem el confort de l'entorn de l'Escola
Salvador Espriu
Generem nous espais d'espera a l'entorn de
l'Escola Nadal i del poliesportiu.
Millorem el joc i el confort als jardins del Palau
Falguera
Reubiquem el pipicà de la Plaça 8 de Març i
obrim nous espais jugables i esportius.

Z3.01 Mantenim en bon estat el Parc Europa
Millorem els entorns de l'escola Miquel Martí i
Z3.06
Pol
Refem el tram de vorera est del C/Josep
Z3.10 Ricart entre els carrers del Santiago Russinyol
i de Sant Jaume

<

150.000,00 €

Pacificació o remodelació tram
de carrer

<

50.000,00 €

Programes comunitaris

<

50.000,00 €

Confort i cures

<

50.000,00 €

Jugabilitat de 0 a 99 anys

<

50.000,00 €

Mobilitat

<

150.000,00 €

Connexió amb entorn natural

<

50.000,00 €

Mobilitat

<

100.000,00 €

Places i placetes

<

50.000,00 €

Entorns escolars

<

50.000,00 €

Entorns escolars

<

50.000,00 €

Entorns escolars

<

100.000,00 €

Confort i cures

<

100.000,00 €

Jugabilitat de 0 a 99 anys

<

50.000,00 €

Parcs i jardins

<

50.000,00 €

Entorns escolars

<

150.000,00 €

Pacificació o remodelació tram
de carrer
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Z3

Roses Castellbell

x

Z3

Roses Castellbell

x

Z3

Mas Lluí

Z3

Roses Castellbell
Can Calders

x
x

Fem un espai informal per a joves a les
placetes davant el Centre Cívic Roses.
Diversifiquem la plaça Solidaritat i adeqüem
Z3.19
els seus entorns

<

150.000,00 €

Jugabilitat de 0 a 99 anys

<

150.000,00 €

Places i placetes

Z3.21 Generem ombra a l'espai públic de Mas Lluí

<

50.000,00 €

Confort i cures

Z3.32 Millorem el Parc Caterina Albert i entorn

<

100.000,00 €

Parcs i jardins

Z3.18

3.050.000,00 €
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5. Resultats de l’enquesta dades de participació i avaluació de la sessió
Del total de 9 participants a la sessió, 8 han respost el formulari d’avaluació de la sessió.
Dades de participació:
Pel que fa al gènere i edat de les persones participants, el 62,5% s’identifica amb el
gènere masculí, mentre que el 37,5% amb el gènere femení. Així mateix, més de la meitat
dels participants (75%) es troba entre els 46 i 65 anys; seguit pels rangs entre els 36 i 45
anys (12,5%) i entre els 26 i 35 anys (12,5%).
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Avaluació de la sessió:

