
 

Raons públiques és una cooperativa 
d’urbanisme especialitzada en participació per a 
la construcció de la ciutat.  El nostre equip 
interdisciplinari desenvolupa projectes  caracte-

ritzats per la implicació de les persones en la 
concepció,  la transformació i la  gestió del 

seu entorn.

Construeix una capseta 
amb aquest full de mà...

raonspubliquesSCCL

@RaonsPubliques



Pensem en Paral•lel. Procés participatiu per a la planificació 
integral de l’avinguda del Paral•lel.
Ajuntament de Barcelona.

Rehabilitació del Casal Casablanca. 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Què passa sobre les vies? Definició d’usos de la 
cobertura de les vies a Sants. 

Ajuntament de Barcelona.Disseny i execució de la Fira Barrejant 2015.
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Quina Gràcia? Procés participatiu per a la 
definició del Pla d’usos del Districte de Gràcia.
Ajuntament de Barcelona.

   Raons Públiques

Carrer Concòrdia, 30
08004 Barcelona
<M>L3 Poble Sec

COM TREBALLEM ? SERVEIS

  ARQUITECTURA I DISSENY PARTICIPATIU

Disseny, construcció i rehabilitació d’espais 
a través de metodologies participatives, des 
de la concepció de la idea i l’anàlisi de l’espai 
fins a la seva execució final. L’espai esdevé una 
eina per al desenvolupament de la comunitat ,  
de manera que s’arribi a un coneixement més 
profund de les necessitats dels usuaris i de les 
seves relacions.

Fem comunitat construint a l’escola. 
Projectes amb centres educatius per a 
potenciar els vincles entre els membres de la 
comunitat educativa a partir de la concepció, 
el disseny i la construcció col•lectiva dels seus 
espais comuns.

    
Processos participatius urbans tot 
integrant la comunitat en la presa de 
decisions i la gestió urbana.  

La plani�cació estratègica urbana 
participativa desenvolupa polítiques de 
millora urbana alhora que implica la 
ciutadania en la seva diagnosi, definició i 
execució.

Els processos participatius per a l’elaboració 
de normativa urbanística permeten 
contrastar i enriquir polítiques i intervencions 
impulsades des de l’administració vinculades 
a la ciutat i a l’espai públic.

Promoció de la reflexió crítica sobre la ciutat 
per a contribuir a la transformació social des 
de l’urbanisme. 

Tallers, eines i dispositius de divulgació i 
dinamització de l’espai públic per a apropar la 
ciutadania i les associacions a la transformació 
col•lectiva del seu entorn.

Formacions i acompanyament especialitzat 
a l’Administració pública, els agents socials i 
els tècnics per a la incorporació de 
metodologies participatives en el disseny de 
la ciutat.

Us coneixeu? Potenciant la relació 
entre la fundació i el barri. 

Fundació Joan Mirò, Barcelona.

Cromos del barri El Coll-Vallcarca. 
Ajuntament de Barcelona.

Fem comunitat transformant el pati 
de l’escola. Escola La Pau, Barcelona

Acompanyament al projecte “A les places”
Ajuntament de Granollers.

web: raonspubliques.org
e-mail: info@raonspubliques.org
tel: +34  931814025

URBANISME I PARTICIPACIÓ  EDUCAR PER A LA PARTICIPACIÓ


