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1. INTRODUCCIÓ
En aquest document es recullen les conclusions del procés participatiu per a la
transformació urbana de Sant Feliu de Llobregat després del soterrament de les vies de tren. El
contingut del document ha servit per a construir els requeriments de ciutadania validats a les
sessions de validació realitzades al el mes de gener de 2019.
Durant aquest període es van realitzar 48 activitats participatives, en les quals es van recollir
més de 1.400 de comentaris, enquestes i propostes realitzades per moltes de les quasi 1.900
persones que d’alguna manera es van apropar en les activitats participatives, ja sigui,
informant-se, fent una enquesta o participant als diferents tallers. En la següent taula es presenten
desglossades les activitats realitzades i la informació generada en cadascuna d’elles:
ACTIVITATS FASE OBERTURA:
17 sortides amb el punt d’interacció itinerant 1.108 persones informades
253 aportacions individuals a la pregunta: com t’imagines
realitzades entre els dies
Sant Feliu després de les vies?
10 d’octubre i el 4 de novembre.
20 enquestes individuals omplertes
2 activitats lúdiques
realitzades en el marc de la
Festa de Tardor
6 itineraris participatius
realitzats els dies 4, 9, 16, 20, 23 i 27 d’octubre.
9 tallers amb joves d’instituts.
realitzats els dies 18, 19 i 25 d’octubre, el 8 de
novembre i els 3, 10 i 17 de desembre

151 persones informades
90 aportacions individuals a la pregunta: com t’imagines
Sant Feliu després de les vies?
16 enquestes individuals
49 persones participants.
242 aportacions individuals recollides.
246 persones participants.
178 aportacions grupals recollides.

ACTIVITATS DIGITALS TRANSVERSALS
Espai web Decidim.

74 aportacions recollides al web.
62 enquestes amb
276 comentaris individuals a les enquestes.

ACTIVITATS FASE DIÀLEG CIUTADÀ
9 sessions de diàleg ciutadà
realitzades els dies 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 de
novembre, i el 4 i l’11 de desembre.

88 persones participants.
172 aportacions consensuades recollides.

6 sessions amb consells sectorials

48 persones participants.
116
aportacions consensuades recollides.
realitzats els dies 9, 12 i 21 de novembre, el 8 de
6 enquestes individuals
novembre i els 5, 10 i 12 de desembre

ACTIVITATS FASE VALIDACIÓ
3 sessions de validació
realitzades els dies 15, 17 i 22 de gener

47 persones participants.
40 requeriments validats.
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Aportacions
recollides
S’han recollit un total de
1.416 aportacions.
Les 1.416 aportacions
contenien 1.908 peces
d’informació.
També s’han incorporat a
l’anàlisi els comentaris
oberts facilitats a les
enquestes.

Persones participants
per activitat
1.873 persones
participants.
De les 1.108 persones
informades al Punt
d’interacció mòbil, 343 han
participat de manera activa.
Els participants poden estar
repetits. S’ha contat a cada
participant de manera
independent.
*Els participants al Decidim
s’han calculat sumant les
enquestes i propostes
rebudes.

Enquestes recollides
Dins de les 62 enquestes
recollides al web es van
aportar també 294
comentaris dins dels apartats
de resposta lliure.
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2.

TIPOLOGIA DE LES APORTACIONS

Tal i com es va plantejar la metodologia de treball del procés participatiu es van realitzar
molts espais de participació diversos, per poder arribar a la major quantitat de gent possible i amb
els mitjans més àgils i propers. Degut a aquesta diversitat es van recollir aportacions molt variades
i que s’han de ponderar i classificar per poder posar-les en comú i facilitar la visualització de les
aportacions en conjunt.
Distingim per tant quatre tipus diferents d’aportacions:
●

Aportacions consensuades: Són aquelles aportacions recollides en les sessions de
diàleg ciutadà i en les sessions de Consells Sectorials (a excepció del Consell d’infants).
Aquests espais de diàleg ciutadà eren els espais on es volia construir de manera més
sòlida l’encàrrec de cara al concurs d’arquitectura, i per tant es considera que les propostes
obtingudes en aquests espais son fruit d’un consens en espais legitimats pels participants.

●

Aportacions grupals: Son aportacions recollides en els tallers amb institut, ja que s’han
fet en un marc de treball en grups, però sense arribar al consens entre les classes, ja que
només es posava en comú.

●

Aportacions individuals: Aquestes son les aportacions recollides a les activitats
d’obertura: itineraris participatius i les sortides amb el Punt d’Interacció Mòbil i també
aquelles recollides amb la plataforma de Decidim, tant les propostes individuals, com els
comentaris fets a les enquestes. Degut a que no han sigut treballades en grup, serviran per
a apuntar o esbrinar el nivell d'interès en els diversos temes.

●

Enquestes: degut a l’especificitat en el format de l’enquesta (amb temes tancats) es
considera com el nivell mínim de les aportacions, però servirà per detectar les valoracions
respecte al determinats temes plantejats a la resta d’activitats participatives.
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2.1.

Classificació de les aportacions.

Totes les propostes han sigut classificades en funció de dos característiques: el seu origen
(en quin espai de participació es van recollir, tipus d’aportació) i en funció del contingut de
proposta. Amb aquest criteri es van classificar les 1.416 aportacions recollides als espais de
participació. En el cas de que una aportació tingués més de dos temes diferents, es van separar
en diverses peces d’informació. A continuació es mostra un exemple d’aquesta classificació:
APORTACIÓ
Buidatge

ORIGEN DE LA PROPOSTA
Tipus
activitat

Activitat
específica

Passeig central peatonal per a tothom Taller
IES Bon
envoltat de vegetació i arbrat, amb
Institut
salvador A
bancs, fonts i petites esplanades de
descans, flors, fonts decoratives i carril Taller Institut IES Bon
salvador A
bici sense cotxes (0% CO2).

Tipologia
aportació

CONTINGUT DE LA PROPOSTA
Àmbit

TIPUS

SUB-TIPUS VARIABLE

Grupal

Àmbit 3

ESPAI
PÚBLIC

TIPOLOGIA
Espai de
ESPAI PÚBLIC passeig

Grupal

Àmbit 3

MOBILITAT BICICLETA

Carril bici

La classificació de les propostes es va fer en base al marc d’anàlisi previ, estructurat en 4
temes principals, 14 subtemes i diverses variables (fins a 127 diferents) que es van anar
retroalimentant en el procés participatiu. Aquests temes es mostren a la següent taula.
Tema

Sub-tema

Descripció

VALORS

Es recullen els valors que volem que l’espai tingui en futur. Parlem de conceptes
abstractes, però que poden ajudar a definir el caràcter o la personalitat de l’espai

MEMÒRIA

En aquest àmbit es col·loquen les aportacions en relació a elements
“patrimonials” o “històrics” que s’han de preservar, tal com l’estació de tren.

TIPOLOGIA

En aquest sub-tema es classifiquen aportacions amb el tipus d’espai públic de
manera genèrica: espai verd, passeig, plaça, espai d’estada, jocs infantils, etc.

CONDICIONS

Com a condicions entenem característiques físiques i concretes que ha de tenir
l’espai: il·luminació, mobiliari, paviment, etc.

ACTIVIT. I USOS

Aquí es classifiquen potencials usos o activitats festives, lúdiques o d’altre tipus.

PRIORITAT

Aquest subtema respon a una pregunta específica: qui es considera que ha de
ser el “protagonista” de la mobilitat en l’espai.

VIANANT

S’agrupen en aquest subtema aportacions en relació a la mobilitat dels vianants.

BICICLETA

S’agrupen en aquest subtema aportacions en relació a la mobilitat de bicicletes.

TRANSPORT
PÚBLIC

S’agrupen en aquest subtema aportacions en relació a la mobilitat de transport
públic: busos, tramvia, etc.

TRANSPORT
PRIVAT

S’agrupen en aquest subtema aportacions en relació a la mobilitat amb transport
privat: aparcament, circulació, etc.

FORMA URBANA

Amb aquest subtema es classifiquen aquelles aportacions que tenen a veure
amb l’alçada, relació amb edificis existents i carrers dels futurs edificis de l’espai.

EQUIPAMENTS

Aquí es classifiquen les aportacions vinculades a necessitats d’equipaments
públics: culturals, educatius, esportius, etc.

HABITATGE

Aquí es classifiquen les aportacions vinculades a necessitats d’habitatge,
sobretot el futur parc d’habitatge públic, en relació a la seva tipologia i els seus
possibles destinataris.

ACTIVITAT
ECONÒMICA

Aquí es classifiquen les aportacions vinculades a possibles activitats
econòmiques que puguin sorgir en l’àmbit de la transformació urbana.

IDENTITAT

ESPAI
PÚBLIC

MOBILITA
T

ESPAI
EDIFICAT
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3. RESULTATS
Aquests resultats son el primer esborrany del document de requeriments de la ciutadania per
a l’elaboració de les bases del concurs d’arquitectura per a la transformació urbana de Sant Feliu.
Els resultats es presenten amb l’estructura que es va fer servir en tot el procés participatiu.

3.1.

Mapa de les aportacions.

A continuació es presenta un resum de la categorització de les 1.416 aportacions recollides
als diferents espais de participació. Aquest mapa representa fonamentalment els temes d'interès
de manera quantitativa, sense entrar a valorar el grau de consens o la part més qualitativa de les
aportacions, qüestió que es farà en els capítols següents. La mida dels quadrats i la seva foscor
representa més quantitat d’aportacions.

7

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

3.2.

Identitat: Valors identitaris de l’espai

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 43
aportacions que tenen a
veure amb els valors que
ha de transmetre l’espai.

Aportacions
individuals:
S’han recollit 643
aportacions que responen
a la pregunta de com
t’imagines Sant Feliu
sense les vies. Les 10
primeres suposen el 75%
del total.
Altres s’han ficat totes
aquelles amb menys de
10 mencions (27 valors
diferents).

Aportacions
enquestes1
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 99 respostes
d’aquesta pregunta.

1

Es va donar a escollir entre diverses variables que s’havien de valorar en una escala del 1 al 5.
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Conclusions sobre valors identitaris de l’espai:
Si hem de destacar 5 valors identitaris que hauria de tenir l’espai del futur Sant Feliu, podem
dir que:
-

Un espai verd. 8 aportacions amb 21 suports als diàlegs ciutadans i un 21% de la gent el
menciona en el seu imaginari de l’espai. Podem afegir, que com a element identitari es
podria incloure motius vinculats a les roses (4 aportacions i 10 suports als diàlegs
ciutadans).

-

Un espai que cohesioni i connecti la ciutat i els seus habitants. 4 aportacions
amb 14 suports en relació a la cohesió i 5 en relació a connectar i un 13 % de mencions
sobre connexió. A més a més es valora en un 4,2 sobre 5 la cohesió social i amb un 4,1 les
activitats i vida al carrer.

-

Un espai accessible i segur. 6 aportacions amb 13 suports sobre accessibilitat i els
valors d’accessibilitat i seguretat estan entre els 4 primers amb quasi el 14% de mencions.

-

Un espai fet per a les persones. Podem afegir a l’anterior que a més a més, les
persones i les activitats culturals al carrer han de ser els protagonistes de l’espai. S’han
recollit 4 aportacions amb 7 aportacions als diàlegs sobre la necessitat de tenir en compte
a les persones, 5 aportacions amb 9 suports que diuen que ha de ser habitable, còmode i
vital i 2 propostes sobre la importància de la cultura (ambdues als Consells Sectorials).

-

Un espai sostenible, amb 3 aportacions amb 8 suports als tallers i una valoració del 4,1
a les enquestes, tot i que no es situa entre les primeres en el cas de les mencions
individuals.
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3.3.

Identitat: Elements de memòria per incorporar a l’espai.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 20
aportacions sobre
maneres d’integrar la
memòria com a element
identitari en l’espai.

Aportacions
individuals:
S’han recollit 44
aportacions individuals als
itineraris i 16 a la
plataforma Decidim.
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Aportacions
enquestes
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 31 respostes
d’aquesta pregunta.

Conclusions sobre valors identitaris de l’espai:
-

S’ha de recuperar la memòria de l’estació amb la seva reconstrucció . Això ha
sigut la proposta més recollida tant als tallers (5 aportacions amb 19 suports), com
individualment (12 aportacions per fer una rèplica i 5 amb la intenció de fer el museu) i
també la més valorada a les enquestes (3,9 sobre 5).

-

S’ha d’integrar la memòria existent i passada en l’espai urbanitzat. Amb la
integració d’elements existents (les cases de Can Farga, els jardins i elements de mobiliari
existents, els parcs de Can Nadal i el seu refugi, les pròpies vies de tren) i la recuperació
de la memòria d’elements desapareguts o que desapareixeran (Casa Mayrach, el Pont de
la Riera, etc.).

-

S’ha de realitzar un memorial que recordi les víctimes dels atropellaments així
com la memòria de la lluita veïnal pel soterrament. S’han recollit 2 aportacions
amb 10 suports, tot i que la seva valoració en les enquestes és de 3,4 sobre 5. A més hi ha
20 aportacions individuals més en aquest sentit.
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3.4.

Espai públic: tipus d’espai públic.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 46
aportacions sobre
tipologia d’espai públic.

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves als
instituts i al consell
d’infants s’han fet 74
aportacions (69 i 5
respectivament) sobre
tipologia d’espai públic.
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Aportacions
individuals:
S’han recollit 38
aportacions individuals als
itineraris i 171 a la
plataforma Decidim.

Aportacions
enquestes
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 140
respostes d’aquesta
pregunta.

Conclusions sobre tipologia d’espai públic.
-

L’espai públic ha de centrar-se en generar parcs i zones verdes. Acumula el major
nombre d’aportacions, tant consensuades com individuals, i és la segona aportació en el
cas de grupals i a les enquestes.

-

Ha de ser un espai de passeig. És el segon tipus d’espai que acumula més aportacions.
A més és l’espai millor valorat a les enquestes, juntament amb els espais verds.

-

Ha de preveure un espai de trobada per esdeveniments de diversa mena.

-

Segons les aportacions individuals, hi ha necessitat de crear espais de joc per infants,
espais esportius i també possibles espais amb aigua.
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3.4.1.

Espai públic: tipus d’espai públic per àmbit.

Als tallers s’ha proposat als participants que situessin en un mapa de l’àmbit d’intervenció,
on s’imaginaven cadascuna de les possibles tipologies d’espai públic. S’han recollit 98 aportacions
que estans situades en aquests àmbits (sobretot als tallers amb instituts amb 45 aportacions).
Aquest resultat es mostra per poder concretar més les possibilitats d’aquests espais públics.

Un espai d’esdeveniments i
Un espai de passeig (tipus
Un espai verd tipus “gran parc
trobada, a prop de l’estació. Un
boulevard). La presència d’espais
espai amb usos diversos
urbà” que integri el parc Nadal i la
esportius és una demanda del
(esportius, comercials, verds, etc.)
finca de Can Farga i Pins d’or.
col·lectiu jove.
a la zona del camp de futbol.
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3.5.

Condicions de l’espai públic.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 22
aportacions sobre
condicions i elements que
ha de tenir l’espai públic.

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves als
instituts i al consell
d’infants s’han fet 7
aportacions sobre
elements i condicions de
l’espai públic.

Aportacions
individuals:
S’han recollit 14
aportacions individuals als
itineraris i 27 a la
plataforma Decidim.
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Aportacions
enquestes
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 89 respostes
d’aquesta pregunta.

Conclusions sobre condiciones de l’espai públic.
-

La condició principal que ha de tenir l’espai públic és que sigui accessible (8
aportacions consensuades amb 26 suports, així com 15 aportacions individuals).

-

La sostenibilitat és un altre element que s’ha de considerar, tenint en compte les
aportacions individuals (12 en total) i les consensuades (2 amb 8 suports) en aquest sentit.

-

També els elements verds que es facin han de ser amb ombra i sostenibles. S’apunta
en algunes propostes que sigui amb espècies autòctones.

-

Cal tenir en compte la demanda de mobiliari, lavabos públics així com la
il·luminació.

16
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Aportacions específiques sobre condicions de l’espai públic dels Consells sectorials:
Aportacions Consell d’Accessibilitat:
-

Mejorar la accesibilidad escuchando y teniendo en cuenta a las personas afectadas. En la
estación provisional adaptando los andenes y las medidas del ascensor para que quepan sillas
tipo "batec". Tener en cuenta la accesibilidad en todos los espacios durante las obras del
soterrament y en la urbanización final.

-

Que tot sigui el més pla possible, les baixades poc pronunciades (menys del 8%, millor 2-3%
encara que els recorreguts siguin més llargs). Fer encaminaments i marcar tot per les persones
cegues (topes o marques, sobretot tram encara que estigui integrat).

-

De cara a cadires de rodes elèctriques, manuals. et. vetllar per superfícies pavimentades,
rugoses, marcades per a invidents, etc.

-

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

-

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.

-

Senyalització ordenada i alineada, amb una alçada superior a 2 metres (per no ensopegar-se) i
amb postes rodons (sense cantonades vives).

-

Els terres caldria fer una camins amb paviments, rajoles, panots o asfaltats per facilitar la
mobilitat de persones en cadires de rodes, invidents, etc.

Aportacions Consell de dones sobre perspectiva de gènere:
-

Garantir una bona il.luminació de tot l'espai.

-

Fer les cantonades en forma de T i donar continuïtat als espais.

-

Paviment no lliscant i llis.

-

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

-

Posar bancs i zones d'estada

Aportacions Consell CAU
-

Que les zones verdes i arbrades segueixin el Pla d’Arbrat del municipi, fomentant espècies
autòctones i de fàcil manteniment.
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3.6.

Activitats i usos de l’espai públic.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 8
aportacions sobre
possibles activitats a
l’espai públic.

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves als
instituts i al consell
d’infants s’han fet 3
aportacions

Conclusions sobre possibles usos i activitats a l’espai públic.
-

L’espai hauria d’acollir activitats culturals (vinculat al punt de trobada o espai cívic
central).

-

També s’hauria de tenir en compte possibles espais esportius a l’aire lliure vinculats a
la zona del Complex.

18

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

3.7.

Mobilitat: prioritat.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 15
aportacions sobre
possibles activitats a
l’espai públic.

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves
s’han fet 2 aportacions

Aportacions
individuals:
S’han recollit 24
aportacions individuals als
itineraris i 8 a la
plataforma Decidim

Aportacions
enquestes
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 83 respostes
d’aquesta pregunta.
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Conclusions sobre la prioritat en els mitjans de transport en l’espai.
-

La mobilitat prioritària en l’espai ha de ser pel vianant. En tots els tipus d’aportació
ha sigut la més anomenada.

-

En segon lloc s’hauria de situar el transport públic i amb bicicleta.
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3.7.1.

Aportacions dels vianants i circulació bicicletes

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 10
aportacions sobre
necessitats dels vianants i
transport en bicicleta

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves als
instituts i al consell
d’infants s’han fet 14
aportacions

Aportacions
individuals:
S’han recollit 1
aportacions individuals als
itineraris i 19 a la
plataforma Decidim

Conclusions sobre les aportacions de mobilitat de vianants i en bicicleta.
-

La mobilitat en bicicleta hauria de tenir en compte un carril bici (4 aportacions i
25 suports) i també 12 aportacions per part dels joves i infants i 13 individuals.

-

També la col·locació d’aparcaments de bicicletes.

-

L’única aportació rellevant sobre mobilitat de vianants és la possible creació d’una
plataforma única de vianants (2 aportacions i 12 suports).
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3.7.2.

Aportacions vinculades al transport públic.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 16
aportacions sobre
necessitats de transport
públic.

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves als
instituts i al consell
d’infants s’ha fet 1
aportació.

Aportacions
individuals:
S’han recollit 24
aportacions individuals als
itineraris i 24 a la
plataforma Decidim

Conclusions sobre les aportacions de mobilitat de transport públic.
En aquest cas les aportacions són molt heterogènies. Podem destacar que:
-

S’ha d’aprofitar la transformació urbana per millorar el transport públic en tota
la ciutat, amb la creació d’un intercanviador (2 aportacions i 16 suports) i la millora de la
xarxa de transport públic (bus, tramvia i altres) 6 propostes amb 11 suports.

-

Pel que fa al tramvia (23 aportacions individuals sobre aquest tema), degut a la seva
implantació per l’eix del futur espai, la majoria d’aportacions van en la línia de reduir el
seu impacte, fer-lo permeable i garantir l’accessibilitat i la seguretat.

-

Per últim es va detectar diverses aportacions (2 als diàlegs ciutadans i 1 als itineraris)
sobre la necessitat o no de que hi passin línies d'autobús per l’eix central del nou
passeig.
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3.7.3.

Aportacions vinculades al transport privat.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 24
aportacions sobre
necessitats dels vianants i
transport en bicicleta

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves als
instituts i al consell
d’infants s’han fet 2
aportacions

Aportacions
individuals:
S’han recollit 16
aportacions individuals als
itineraris i 60 a la
plataforma Decidim
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Aportacions
enquestes
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 83 respostes
d’aquesta pregunta.

Conclusions sobre les aportacions de mobilitat en transport privat.
-

En el futur espai s’ha de garantir l’aparcament (14 aportacions als tallers i 22 de les
aportacions individuals van en aquest sentit). S’especifica que la solució més idònia seria
fer aparcament soterrat (4,3 sobre 5 a les valoracions de les enquestes) i específicament a
la zona del camp de futbol, complementant els possibles espais residencials i comercials.
Cal destacar el gran nombre d’aportacions individuals en relació a l’aparcament.

-

L’espai també ha de garantir que es pugui travessar, per punts concrets, d’un costat a
l’altre per vehicles privats per millorar la connexió N-S (3 propostes i 13 suports als tallers i
5 propostes individuals).

-

Per últim, ha de contemplar l’accés als veïns i comerços a l’àmbit amb un carril
de servei (1 proposta i 11 suports i també 2 aportacions individuals).
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3.8.

Forma urbana.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 13
aportacions sobre
necessitats dels vianants i
transport en bicicleta

Aportacions
individuals:
S’han recollit 17
aportacions individuals als
itineraris i 26 a la
plataforma Decidim

Aportacions
enquestes
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 90 respostes
d’aquesta pregunta.
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Conclusions sobre la forma dels futurs edificis.
-

Els edificis del futur espai han de ser similars als de l’entorn (3 aportacions i 22
suports als espais de diàleg i 5 aportacions individuals), o de una mida de planta baixa més
quatre plantes (3 aportacions i 19 suports als espais de diàleg i 6 aportacions individuals).
A les enquestes també es rebutja l’idea de fer edificis singulars (té una valoració de 2,4
sobre 5).

-

Sobre la localització dels edificis, les aportacions més nombroses són les que els situen a
la zona del camp de futbol i als voltants de la finca de Can Farga i Pins d’Or
(completant la trama urbana).
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3.9.

Equipaments.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 31
aportacions sobre
equipaments.

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves als
instituts i al consell
d’infants s’han fet 46
aportacions
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Aportacions
individuals:
S’han recollit 27
aportacions individuals als
itineraris i 50 a la
plataforma Decidim

Aportacions
enquestes
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 93 respostes
d’aquesta pregunta.

Conclusions de les aportacions sobre equipaments:
-

L’aportació més clara en els tallers ha sigut la d’un teatre municipal (amb 8 propostes i
37 suports). També ha sortit en tercer lloc de les aportacions individuals. La puntuació més
alta a les enquestes es refereix també a teatres i altres equipaments culturals.

-

Les aportacions sobre equipaments esportius també són les més nombroses si tenim
en compte totes les fonts d’informació (6 aportacions i 21 suports als tallers), 13
aportacions en el cas dels joves i 15 en aportacions individuals, tot i que tenen la puntuació
més baixa a les enquestes.

-

Es podria destacar un altre equipament: el museu, associat a la reconstrucció de l’estació
actual. Té 5 aportacions i 21 suports i apareix mencionat a les aportacions de joves i
individuals.

-

Per últim, també destaca la necessitat d’equipaments de gent gran (residències
sociosanitàries)
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3.10.

Habitatges

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 22
aportacions sobre
equipaments.

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves
s’han fet 1 aportació.

Aportacions
individuals:
S’han recollit 23
aportacions individuals als
itineraris i 32 a la
plataforma Decidim

29

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

Aportacions
enquestes
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 90 respostes
d’aquesta pregunta.

Conclusions de les aportacions sobre equipaments:
-

S’ha de generar suficient habitatge de protecció pública (s’han recollit 3 aportacions
consensuades amb 24 suports, a més de 14 individuals, i l’aportació al taller de joves).
Aquest habitatges haurien de ser en règim de lloguer, ja que ha sigut l’aportació més
repetida als talls ciutadans (5 aportacions i 32 suports), i la que té més valoració a les
enquestes (3,8 sobre 5).

-

Pel que fa a col·lectius destinataris, les necessitats es centren en generar habitatges per
a joves (2 aportacions i 10 suports) i 11 aportacions individuals, i una valoració de 3,8a les
enquestes, i a la gent gran, amb diferents propostes de models de convivència i gestió,
com pisos tutelats (3 aportacions i 24 suports) o pisos amb servei (1 i 3).
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3.11.

Activitats econòmiques.

Aportacions
consensuades:
S’han recollit 26
aportacions sobre
activitats econòmiques.

Aportacions grupals:
Als tallers amb joves
s’han fet 43 aportacions,
per una al Consell
d’infants.
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Aportacions
individuals:
S’han recollit 24
aportacions individuals als
itineraris i 40 a la
plataforma Decidim

Aportacions
enquestes
Escala del 1 al 5.
S’han recollit 96 respostes
d’aquesta pregunta.

Conclusions de les aportacions sobre activitats econòmiques:
-

S’ha de idear un espai que tingui el comerç de proximitat com a protagonista (7
aportacions i 42 propostes) i 9 aportacions individuals, a més de la valoració més alta a les
enquestes (3,9 sobre 5).

-

S’ha de comptar amb la presència d’espais de restauració, amb terrassa, que
dinamitzin l’espai públic. Poden ser en format quiosc (als parcs), o situats als baixos. 8
aportacions i 51 suports en aquest sentit i la segona aportació individual més nombrosa.

-

Hi ha un debat entre la visió dels espais comercials dels joves (que proposen franquícies i
grans superfícies) i el model de proximitat proposat pels tallers de diàleg ciutadà i els
consells. Segons l’aportació del Consell d’Activitats Econòmiques una possible solució
seria fomentar la diversitat de comerç, amb franquícies que ajudin a
dinamitzar el petit comerç, amb la idea de Centre Comercial Obert o avingudes i eixos
comercials.
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Aportacions específiques sobre condicions de l’espai públic dels Consells sectorials:
Aportacions del Consells d’activitats econòmiques
-

Fer espai de restauració (exemple Molins de Rei)

-

Portar franquícies i botigues de roba de marca.

-

No fer un nou centre comercial, apostar per un model de petit comerç amb franquícies petites
que puguin conviure amb els comerços actuals i de proximitat.

-

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

-

Donar facilitats per traslladar botigues a les activitats comercials

-

Crear un lloc bonic, més vinculat a l'oci per a atraure a la gent. Potenciar les zones verdes

-

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

-

Fomentar el comerç de proximitat. Formació al comerç de proximitat. Tenir en compte els riscos
del comerç de proximitat (Comerç en línia).

-

No deslocalitzar les botigues. Potenciació del comerç "als barris".

-

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. Grup comercial.

-

Generar espais d’aparcament (suficients i que promoguin que la gent vingui a comprar).

-

Fer un pàrquing 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 (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

-

Si es fan aparcaments soterrats fer fàcil i pròxima la sortida i entrada de vehicles.

-

Facilitar l'entrada i sortides de cotxes a escala urbana. Millorar la mobilitat per a fomentar el
comerç

-

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

-

Promoure la presència de transport públic (per exemple Bus).
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4.

VALIDACIÓ DELS RESULTATS INICIALS

Després de la síntesi de les aportacions en les gràfiques i l’elaboració, per part de l’equip
dinamitzador del procés participatiu, de l’esborrany de les conclusions per temes, es van realitzar
tres sessions de validació amb les quals es van acabar de validar aquests resultats.
En les sessions de validació realitzades els dies 15, 17 i 22 de gener, es va demanar als
participants que, observant els resultats quantitatius (les gràfiques de resultats del procés) i amb el
punt de partida de les conclusions inicials, que afegissin, matisessin o completessin alguns
aspectes que potser no estaven correctament reflectits. Com que moltes de les persones
participants de les anteriors sessions de diàleg i altres activitats van assistir als tallers de validació,
així ens podem assegurar que els requeriments de ciutadania estan ben recollits.

4.1.

Resultats de la validació.

Es presenten en la següent taula els matisos i correccions que s’han fet en les diverses
sessions. Les conclusions estan agrupades pels quatre temes que han articulat el contingut del
procés participatiu: valors de l’espai, espai públic, mobilitat i espai edificat.
La columna inicial és la formulació inicial plantejada per l’equip de participació, i l'última
columna és la formulació final després de la realització de les tres sessions. Les correccions es
van fer de manera acumulativa, i es presenten en diferents codis de colors:
-

Primera sessió de validació. Notes en color vermell.

-

Segona sessió de validació. Notes en color blau.

-

Tercera sessió de validació. Notes en color violeta.
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Conclusions inicials a partir dels resultats.

Requeriments validats.

VALORS DE L’ESPAI.
IDENTITAT DE L’ESPAI
1. Un espai verd.
2. Un espai que cohesioni i connecti la ciutat i els
seus habitants.
3. Un espai accessible i segur.
4. Les persones i les activitats culturals al carrer
han de ser els protagonistes de l’espai.

1. Un espai verd (verd transversal i pulmó
verd). Incorporant les Roses com a element
identitari de la ciutat.
2. Un espai que cohesioni i connecti la ciutat i
els seus habitants.
3. Un espai accessible, inclusiu i segur per al
vianant.
4. Les persones i les activitats culturals al
carrer han de ser els protagonistes de
l’espai.

ELEMENTS DE MEMÒRIA A TENIR EN COMPTE EN L’ESPAI
5. S’ha de recuperar la memòria de l’estació amb
la seva reconstrucció.
6. S’ha d’integrar la memòria existent i passada en
l’espai urbanitzat (cases i jardins de Can
Fargas, refugi antiaeri del Parc Nadal, vies del
tren).
7. S’ha de realitzar un memorial que recordi les
víctimes dels atropellaments i la lluita veïnal pel
soterrament.

5. S’ha de recuperar la memòria de l’estació
amb la seva reconstrucció, incorporant
elements originals de l’estació actual.
6. S’ha d’integrar la memòria existent i
passada en l’espai urbanitzat: fer menció a
Manuel Sayrach, preservar la memòria del
Pont de la Salut, patrimoni industrial, record
a les torres antigues (Roser, Dimonis), els
xalets i jardins privats del carrer Can Farga,
refugi antiaeri Can Nadal, recuperar els
bancs dels xalets de Can Farga, conservar
les cases baixes del carrer Constitució
(costat Llobregat) i record del pas a nivell
amb l’empenta actual de les vies.
7. S’ha de realitzar un memorial que recordi les
víctimes dels atropellaments i la lluita veïnal
pel soterrament.
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Conclusions inicials a partir dels resultats.

Requeriments validats.

ESPAI PÚBLIC
TIPOLOGIA DE L’ESPAI PÚBLIC
8. L’espai públic ha de centrar-se en generar
8. L’espai públic ha de centrar-se en generar
parcs i zones verdes
parcs i zones verdes.
9. Ha de ser un espai de passeig.
9. Ha de ser un espai de passeig.
10. Ha de preveure un espai de trobada per
10. Ha de preveure un espai de trobada
esdeveniments (plaça cívica).
(esdeveniments, plaça cívica) ampli per
esdeveniments que es pugui fer servir
11. Crear espais de joc per infants, espais esportius
d’espai de trobada i plaça cívica.
i també possibles espais amb aigua.
11. Crear espais de joc per infants, petits espais
esportius i també possibles espais amb
aigua. Que es concentrin en espais
concrets, o “racons oberts” per deixar
protagonisme als altres usos.

CONDICIONS I ELEMENTS A CONSIDERAR A L’ESPAI PÚBLIC
12.La condició principal és que sigui accessible.
13.La sostenibilitat s’ha de considerar.
14. Elements verds que es facin han de ser amb
ombra i sostenibles.
15. Cal tenir en compte la demanda de lavabos
públics així com la il·luminació.

12. La condició principal és que sigui
accessible i tenint en compte a les persones
amb mobilitat reduïda.
13. La sostenibilitat s’ha de considerar com
aspecte transversal. Per exemple: vegetació
baix manteniment, plaques solars, punt
recàrrega vehicle elèctric, paviments
generadors d’energia, il·luminació eficient,
mobilitat sostenible, etc..
14. Elements verds que es facin han de ser amb
ombra i sostenibles. Preferentment
autòctona de fulla caduca per donar ombra a
l’estiu i sol a l’hivern. Que estiguin vinculats
a les zones de joc.
15. Cal tenir en compte la demanda de lavabos
públics, al voltant de la plaça cívica i del
Parc Nadal.
15. BIS. Cal tenir en compte una bona
il·luminació

POSSIBLES USOS I ACTIVITATS QUE ES PODEN REALITZAR A L’ESPAI PÚBLIC
16.L’espai hauria d’acollir activitats culturals.
17.També s’hauria de tenir en compte possibles
espais esportius a l’aire lliure.

16. L’espai hauria d’acollir activitats culturals.
17. També s’hauria de tenir en compte
possibles espais
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Conclusions inicials a partir dels resultats.

Requeriments validats.

MOBILITAT
PRIORITAT DE MOBILITAT EN L’ESPAI
18. La mobilitat prioritària en l’espai ha de ser pel

vianant.
19. En segon lloc s’hauria de situar el transport
públic i amb bicicleta.

18. La mobilitat prioritària en l’espai ha de ser
pel vianant.
19. En segon lloc s’hauria de situar el transport
públic i la bicicleta.

VIANANTS I BICICLETES
20. La mobilitat en bicicleta hauria de tenir en

compte un carril bici.
21. Possible creació d’una plataforma única de
vianants.

20. La mobilitat en bicicleta (i d’altres elements
de mobilitat personal, per exemple patinets)
hauria de tenir en compte un carril bici.
21. Possible creació d’una plataforma única de
vianants. Es posa en debat sobre si ha de
ser tot l’espai una mateixa plataforma:
fomentar la diversitat d’espais i no posar
problemes d’accessibilitat. Possible creació
en alguns trams de plataforma única
diferenciada.

TRANSPORT PÚBLIC
22. S’ha d’aprofitar la transformació urbana per

millorar el transport públic.
23. Pel que fa al tramvia la majoria d’aportacions
van en la línia de reduir l’impacte del tramvia
(permeabilitat i seguretat).
24. Evitar un gran flux d’autobusos per l’eix, per tal
que la xarxa d’autobusos sigui complementària
al tramvia.

22. S’ha d’aprofitar la transformació urbana per
millorar el transport públic.
23. S’ha de reduir l’impacte del tramvia:
permeabilitat (que es pugui passar d’un
costat a l’altra en molts punts) prioritzant la
seguretat (que hi hagi elements que separin
el tramvia i facilitats per a les persones amb
diversitat funcional).
24. Evitar un gran el flux d’autobusos per l’eix,
per tal que la xarxa d’autobusos sigui
complementària al tramvia i no duplicar el
recorregut.

TRANSPORT PRIVAT
25.En el futur espai s’ha de garantir l’aparcament. 25. En el futur espai s’ha de garantir
l’aparcament. Que els nous habitatges
26.No generar trànsit rodat privat a un espai
comptin amb aparcament privat.
pacificat.
L’aparcament públic que sigui accessible
27. L’espai també ha de garantir que es pugui
econòmicament i soterrat.
travessar, per punts concrets, d’un costat a
l’altre per vehicles privats i autobusos (nord-sud 26. (Afegit el punt 28). No generar trànsit rodat
privat afegit a l’espai pacificat. S’ha de
i viceversa), prioritzant que l’eix central sigui un
contemplar l’accés veïnatge, comerços,
espai pacificat.
serveis i d'emergències.
28. Ha de contemplar l’accés veïnatge, comerços i
27.
S’ha de garantir que es pugui travessar, per
serveis d'emergències
punts concrets, d’un costat a l’altre per
vehicles privats i autobusos, prioritzant que
l’eix central sigui un espai pacificat. També
garantir la connexió de vianants en tots els
passos.
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Conclusions inicials a partir dels resultats.

Requeriments validats.

ESPAI EDIFICAT
FORMA URBANA
29. Els edificis del futur espai han de ser similars

als de l’entorn. Sense edificis alts (torres).
30. Sobre la localització dels edificis d’habitatges,
els situen a la zona del camp de futbol i als
voltants de la finca de Can Fargas i Pins d’Or,
completant la trama urbana.

29. Els edificis del futur espai han de ser
similars als de l’entorn. Sense edificis alts
(torres).
30. Sobre la localització dels edificis
d’habitatges, els situen a la zona del camp
de futbol i als voltants de la finca de Can
Fargas i Pins d’Or, completant la trama
urbana, però sense edificar tota la pastilla/
tota la superfície.
Reformulació: Dues possibles localitzacions
dels edificis d’habitatges poden ser la zona
de camp de fútbol (front que dona a la
Rambla Marquesa de Castellbell) i en la finca
Can Fargas (carrer Roses) per completar les
trames urbanes sense edificar tota la
superfície.

EQUIPAMENTS
31. L’aportació més clara en els tallers ha sigut la

d’un teatre municipal.
32. Les aportacions sobre equipaments esportius
també són les més nombroses si tenim en
compte totes les fonts d’informació.
33. Es podria destacar un altre equipament: el
museu/centre d’interpretació històrica, associat
a la reconstrucció de l’estació actual.
34. Per últim, també destaca la necessitat
d’equipaments de gent gran (residències
sociosanitàries)

31. S’ha detectat la necessitat d’un teatre
municipal.
32. S’ha detectat la necessitat d’equipaments
esportius (integrar en el Pla Director
d’Equipaments i Pla Estratègic de l’Esport)
32. BIS (Afegit) S’ha detectat la necessitat
d’aules d’estudi.
33. S’ha detectat la necessitat d’un
museu/centre d’interpretació històrica,
associat a la reconstrucció de l’estació
actual.
34. Per últim, també destaca la necessitat
d’equipaments de gent gran (pisos tutelats,
centre de dia i residències sociosanitàries).

HABITATGE
35. S’ha de generar suficient habitatge de protecció 35. S’ha de generar el % màxim possible

pública. Aquest habitatges haurien de ser en
règim de lloguer.
36. Pel que fa a col·lectius destinataris, les
necessitats es centren en generar habitatges
per a joves i per la gent gran i persones amb
diversitat funcional, amb diferents propostes de
models de convivència i gestió

d’habitatge de protecció pública. Aquest
habitatges haurien de ser en règim de
lloguer assequible i per a la població de
Sant Feliu.
36. Pel que fa a col·lectius destinataris, les
necessitats es centren en generar
habitatges per a joves i per la gent gran i
persones amb diversitat funcional, amb
diferents propostes de models de
convivència i gestió.

ACTIVITAT ECONÒMICA
37.S’ha de idear un espai que tingui el comerç de
proximitat com a protagonista.

37. S’ha de idear un espai que tingui el comerç
de proximitat com a protagonista, en
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38. S’ha de comptar amb la presència d’espais de

convivència amb petits espais de
restauració, amb terrassa, que dinamitzin
franquícies.
l’espai públic.
38. S’ha de comptar amb la presència d’espais
39. Hi ha un debat entre la visió dels espais
de restauració, amb terrassa, que dinamitzin
comercials dels joves (que proposen
l’espai públic.
franquícies i grans superfícies) i el model de
39. Hi ha un debat entre la visió dels espais
proximitat proposat pels tallers de diàleg
comercials dels joves (que proposen
ciutadà i els consells.
franquícies i grans superfícies) i el model de
proximitat proposat pels tallers de diàleg
Segons l’aportació del Consell d’Activitats
ciutadà i els consells. No està resolt aquest
Econòmiques una possible solució seria
debat. Entre les propostes sorgeix la idea de
fomentar la diversitat de comerç, amb
franquícies que ajudin a dinamitzar el petit
treure aquesta proposta. Sí que es vol
reforçar la idea de comerç de proximitat. Si
comerç, amb la idea de Centre Comercial Obert
o avingudes i eixos comercials.
es posen franquícies que sigui de petit
format. En tot cas, en convivència amb el
comerç de proximitat, preveure petits espais
de franquícies.
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