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Raons Públiques és una cooperativa d’urbanisme (SCCL) especialitzada en participació per a
la construcció de la ciutat. El nostre equip interdisciplinari desenvolupa projectes
caracteritzats per la implicació de les persones en la concepció, la transformació i la gestió
del seu entorn.
La metodologia de treball que desenvolupem permet a les institucions públiques impulsar
projectes que involucren de manera activa al conjunt d'actors implicats a la construcció de la
ciutat. Les nostres intervencions integren amb un alt valor pedagògic els conceptes que
considerem claus per generar una ciutadania crítica amb capacitat transformadora:
participació, construcció i educació.
Participar per a ser i sentir-se part, com a eina d'innovació social mitjançant la qual treballar
les problemàtiques detectades entre els actors involucrats.
Construir per concretitzar i donar forma a les necessitats formulades pels diferents agents
mitjançant un procés que resulta tant social (construir relacions entre els agents implicats)
com físic (transformació dels espais).
Educar per “aprendre a conèixer” el nostre entorn urbà, “aprendre a viure junts”, en el sentit de
conèixer i comprendre, i poder formular les condicions de la construcció del nostre Hàbitat
(barri, escola, carrer…).
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Projectes
Sep 2015-Des 2015

Millorem els Consells de barri
. Acompanyament metodológic i dinamització dels
Consells de Barri dels districtes de Les Corts, Horta-Guinardó i Ciutat Vella,
Ajuntament de Barcelona.

Sep 2015 - Jul 2016

Transformació del pati de l’escola Dovella.
Juntament amb Coeducacció, col·lectiu
especialitzat en diagnosis escolars des de la perspectiva de genere, es realitza
l’acompanyament a la comunitat escolar per a la reforma del pati.

Sep 2015 - Jul 2016

Acompanyament al projecte A les Places
! Assessorament, redacció i realització
del projecte de l’Ajuntament de granollers, amb l’objectiu de reforçar la
transversalitat interna i realitzar diagnosis participatius mitjançant accions
ludico-culturals a les places de la ciutat.

Agost - Des 2015

Els cromos de barri El Coll-Vallcarca
. Edició d’una col·lecció de cromos d’espais
singulars dels barris, impliquant a la comunitat educativa, les associacions i els
comerciants del barri.

Abril-Octubre 2015

Disseny participatiu de la Fira solidària Barrejant
. Procés de disseny col·lectiu i
autoconstrucció de l’espai de la fira d’entitats, Ajuntament de Sant boi de Llobregat.

Maig-Octubre 2015

Fem Comunitat transformant el Carrer Concòrdia.
Projecte orientat a involucrar als
veïns i les veïnes del carrer Concòrdia al Poble Sec, Ajuntament de Barcelona.

Febrer-Abril 2015

Procés participatiu per a la planificació integral de l’Avinguda del Paral·lel
. Espai
de treball compartit del Paral·lel, Ajuntament de Barcelona.

Oct 2014-Març 2015

Quina Gràcia? Participa per fer el Pla d’usos
, procès participatiu per a la definició
del Pla especial d'establiments de concurrència pública del barri de Gràcia,
Ajuntament de Barcelona. (projecte realitzat en col·laboració amb La Hidra
Cooperativa, Urbanin+).

jun.14 – Des 2014

La Fundació Miró i el barri de Poble Sec
, estratègia de potenciació de la relació de
la fundació amb el barri, Fundació Miró, Barcelona.

Des. 2014

Disseny participatiu i construcció de la carpa solidària, Fira de la Purissima
,
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

jun.14 – Des 2014

Arxiu Alicia
, recull de vivències infantils a l'espai públic mitjançant la intervenció
artística, programa europeu "Actors for urban change", Barcelona.

nov.13 - juny 2014

Assesorament urbanístic a la plataforma “Can Sanpere 100% públic”
, Premià de
Mar, Barcelona.

set.11 – feb.14

Fem comunitat transformant el pati de l’escola
, disseny participatiu i millora
d’habitabilitat per a l’Escola la Pau, Barcelona.

Actualització Novembre 2015.

Raons públiques SCCL info@raonspubliques.org
Concòrdia 30, baixos
raonspubliques.org
08004 Barcelona
+ 34 931814025

set.13 – març 14

Disseny participatiu i adequació d’espais per al projecte d’emprenedoria social
CoBoi al Casal Casablanca
, Ajuntament de Sant Boí de Llobregat, Barcelona.

nov.13 – feb.14

Germaqueta
: dinamització del solar Germanetes per al concurs Dispositius-post,
IDensitat, Barcelona.

maig 13 – oct.13

Definició d’usos de la cobertura de les vies de tren a Sants
per a l’Ajuntament
de Barcelona (projecte realitzat en col·laboració amb La Col).

gen.13 – maig 13

Reforma de local al Carrer Concòrdia, 30
per a ús com a oficina, Barcelona.

des.10 - juliol 11

Diagnòstic participatiu del barri de Fort Pienc
, Barcelona.

juliol 2010

L’atelier des merveilles” al workshop d’urbanisme i paisatge
“workshop Sospel
2010” organitzat per L’Atelier Sans Tabou (L’AST) a Sospel (França).

oct.09- jun.10

Concurs “Racons Públics”
, Foment de les Arts i el Disseny, Barcelona.
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Premis i concursos
Setembre 2014

Premios Nacionales de Juventud
. Categoría Iniciativa emprendedora en
materia de empleo. Instituto Nacional de la Juventud.

Juny 2014

VI Premio Jóvenes Emprendedores Sociales
, Universidad Europea de Madrid.
Youth Action Net.

Març 2014

XIII Premi Barcelona Associacions
, Ajuntament de Barcelona, al projecte “Fem
comunitat transformant el pati de l’escola La Pau”.

Febrer 2014

Premi Participa a l’Escola
, Generalitat de Catalunya, al projecte “Fem comunitat
transformant el pati de l’escola La Pau”.

Juliol 2012

Proposta #Baixem guanyadora al concurs “Les Portes de Collserola”
, Ajuntament
de Barcelona (projecte realitzat en col·laboració amb La Col).

Abril 2010

Proposta “Vies Verdes” guanyadora del premi “Racons Públics”
, convocatòria de
Fort Pienc, FAD- Ajuntament de Barcelona.

Formacions, xerrades i workshops
Novembre 2015

Formació a tècnics municipals “L’actuació comunitària a l’espai públic. Art i
comunitat”. Diputació de Barcelona
. En col·laboració amb Senén Roy i Joan Gener.
Xerrada “
Altres formes de produir habitatge i urbanisme
” cicle de xerrades
organitzat per les 
Biblioteques de Barcelona “Desmarca’t, hi ha alternatives”
.

Octubre 2015

Classe en el 
Màster en recerca i experimentació en disseny
,
BAU
- centre
universitari de disseny de Barcelona.
Mapatge col·lectiu al Campus Mundet
, amb els alumnes de l'assignatura de
Treball social comunitari del curs de Treball social
.
Forum veïnal d'urbanisme de Barcelona
, promogut per la 
FAVB-Federació
d'associacions de veïns i veïnes de Barcelona
. Taller Urbanisme i dinamització de
barris

Juliol 2015

Participació en el 
FAD. Xarxes d'Opinió

Juny 2015

Formació sobre processos participatius urbans
,
postgrau Espai Públic de la UOC
.
Xerrada: Més enllà del soroll. 
El Pla d'usos com a eina de regularització als centres
històrics. Pamplona
.
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Xerrada 
Espai públic i educació
.
Pla educatiu Barcelona
.
Novembre 2014

Presentació en 
Social Shot i xerrada
sobre Recuperació d'espais públics a
Barcelona, 
Universitat Llatina de Sant Pere. Costa Rica
.
Formació a tècnics de l’Ajuntament de Granollers en “Metodologies de diagnòstic
participatiu i creatiu”. 
Diputació de Barcelona
, servei de formació.

Octubre 2014

Curs: 
Ciutadanxs i ciutats – desmuntant prejudicis sobre participació i urbanisme
.
Artefakte.

Juny 2014

Conferència "Desmontando prexuízos sobre a participación no urbanismo" al curs
"Hábitat a escala humana" a la Universidade da Coruña
Presentació de la nostra experiència al posgrau "
Espai públic: polítiques urbanes i
ciutadania" de la Universitat Autònoma de Barcelona

Març 2014

Conferència “
Mapeig col·lectiu
” , 
Cercles Urbans del Coneixement, Institut de
Govern i Polítiques Públiques, UAB
, Barcelona

Gener 2014

Docència al workshop d’urbanisme “
Entre parc nacional de les Cales i Marsella,
quina relació ciutat/natura?
” a la École Nationale Supérieure d’Architecture de
Marsella, Francia
Conferència “
Barcelona i el dret a la ciutat
” a la 
Maison de l’Architecture et la Ville
de Marsella
, Francia

Octubre 2013

Conferència- debat “
L’urbanisme i la reforma del POUM
” , Espai Roig del Bagès,
Manresa (Barcelona)
Docència a la Universitá de la Svizzera Italiana
, Mendrisio (Suissa)
Taula rodona “ Models urbans sostenibles ” al Global Eco-Fòrum, Barcelona

Setembre 2013

Debat “De l’urbanisme d’extensió (plans parcials) al reciclatge urbà autogestionat
”, Taller Vertical, Universitat de La Salle, Barcelona

Maig 2013

Presentació al “Màster de Participació i Polítiques Locals” de la Universitat
Autónoma de Barcelona
, Barcelona
Debat “
Gentrificació: ciutat i exclusió
” , al Museu d’Art Contemporània de
Barcelona (
MACBA
), Barcelona

Abril 2013

Conferència “
Noves experiències d’arquitectura espanyola
” a l’Associació
d’Arquitectura de Oslo, Noruega

Març 2013

Conferència “
Processos participatius top-down: les Portes de Collserola
” amb el
col·lectiu LaCol a les jornades “
La construcció de la ciutat inclusiva
”, Barcelona

Desembre 2012

Conferència “
Experiències de democràcia: projectació participada i projectació
compartida
” a l’Associació Italia Nostra, Treviso, Italia.

Octubre 2012

Conferència “
L’espai públic com dret a la ciutat: el cas de Barcelona
” a la
Universitá de la Svizzera Italiana, Mendrisio, Suiza
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Juny 2012

Debat “
Arquitectes per la participació
”, al 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya
, Barcelona.

Abril 2012

Debat “
El Park Güell, pèrdua i reconquesta d’un espai públic
”, a l’Assemblea de
Muntanya de Barcelona

Març 2012

Conferència “
Participació popular i transformacions urbanístiques
” al Centre Cívic
de Sant Andreu, Barcelona.

Abril 2011

Conferència a la “Semana de día” a l
’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona, UPC
, Barcelona

Març 2011

Classe a l’assignatura “
L’arquitecte als processos de participació ciutadana
”a
l’
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
, UPC, Barcelona
Conferència “Experiències de participació” a 
Arquitectes Sense Fronteres
,
Barcelona

Gener 2011

Debat “
Elaboració participativa d’un estudi i criteris per als usos i necessitats de
l’ús dels espais públics
” als esmorzars formatius de l’
Agenda 21
, Barcelona

Octubre 2010

Presentació “
Raons Públiques, un projecte de participació ciutadana en el disseny
de l’espai públic
” a l’ETS d’Arquitectura del Vallés, UPC, Barcelona
Presentació “Participació ciutadana i disseny de l’espai públic ” al Centre Social
Autogestionat CSA La Tabacalera, Madrid

Setembre 2010

Exposició “
Raons Públiques, un projecte de participació ciutadana en el disseny
de l’espai públic
” a l’
ETS d’Arquitectura de Barcelona
, UPC, Barcelona

Juny 2010

Taula rodona “
Participació ciutadana a la Llei de Barris” , Postgrau de
desenvolupament econòmic, 
Servei d’Ocupació de Catalunya, Barcelona
Exposició “
Raons Públiques, un projecte de participació ciutadana en el disseny
de l’espai públic
” a la Casa de Cultura, Girona

Tallers
Abril 2015

Taller de Mapatge col·lectiu. Jornada del col·lectiu de professionals del treball
comunitari de Catalunya

Novembre 2014

Tallers formatius i jocs de rols sobre participació i urbanisme , Universidad Latina y
Universidad europea de Madrid, San José, Costa Rica.

Setembre 2014

Workshop "Educació per al desenvolupament - Ciutats Humanes", organitzat entre
les fundacions Ensurecer Barcelona i Hochdrei Berlin , Barcelona

Setembre 2012

“Observació participativa de l’espai públic” amb l’associació Build Our Nation, a la
Bienal d’arquitectura de Venecia, Italia
Taller a les “Jornades per la Resistència” a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona, UPC, Barcelona

Octubre 2011
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Setembre 2011

Mapeig col·lectiu al simpòsium “Animació de l’espai públic mitjançant les arts:
innovació i sostenibilitat ”, Coimbra (Portugal).
“Imagina la teva ciutat en 25 anys” a la Mostra d’entitats de les Festes de la
Mercè, Ajutament de Barcelona.

Juny 2011

Taller de cartografia col·lectiva a la jornada “A rt, espai públic i comunitat” a la
Casa Sagnier, Barcelona

Setembre 2010

“Escenificant la Rambla” a la Mostra d’entitats de les Festes de la Mercè,
Ajuntament de Barcelona.

Articles i publicacions
A publicar…

Barcelona-San José. Urbanisme et jeux de rôle. Revista Esprit des Villes.
¡Sí se puede! Construyendo el así se hace. Sobre urbanismo, participación
ciudadana y acción comunitaria. Artícle publicat en el llibre Construir en colectivo
(coord. LaCol)

Octubre 2015

Article publicat al blog la Trama urbana, “
¿Qué fem amb els consells de barri? Una
avaluació dels consells de barri de Barcelona a partir de l’observació”
.

Desembre 2013

Article “Complex City, Participation and Art: Towards More Sustainable
Communities” en Duxbury, Nancy (ed.). Animation of Public Space through the Arts:
Toward More Sustainable Communities. Ed. Almedina, Coimbra (Portugal).

Xarxa
Raons públiques es membre de :
XES
, Xarxa d’economía solidària
Xarxa 
Pam a Pam
, mapa col·laboratiu d’economia solidària a Catalunya
Entitat sòcia de 
Coop 57 Sccl
.
Entitat adherida al 
Compromis ciutadà per la sostenibilitat
, Ajuntament de Barcelona
Membre de 
OIDP, Observatori internacional de la democràcia participativa
.
Xarxa 
Arquitecturas colectivas.
Coordinadora d’entitats del Poble Sec.
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