
Reus Espais Vius 

Els Ravals de Robuster i Sant Pere 

Com transformaries el món? 

Les accions 

Reus Espais Vius 

«Reus Espais Vius» és un projecte de 
ciutat que vol contribuir a la revitalització estratègica del comerç, incidint de 
forma específica a aportar solucions a aquelles zones de la ciutat que tenen un 
major nombre de locals buits. 

Aquest projecte inicia la seva actuació als ravals Robuster i Sant Pere 
mitjançant una estratègia de reactivació d’espais comercials buits que té com a 
principal objectiu posicionar els dos ravals, convertint-los en referents d’un 
model de consum d’impacte positiu social i mediambiental, que ofereixi una 
alternativa de compra sostenible a la ciutat de Reus. 

La revitalització estratègica dels dos ravals està basada en la metodologia de 
reactivació d’espais comercials buits «Espais en Transició», creada i dissenyada 
per bbintervencions, consultora estratègica guanyadora del Premi Nacional 
d’Artesania 2019 en la categoria «Impulsa» pel resultat del projecte Espais en 
Transició Vic, que ha reactivat 22 locals buits del Carrer de la Riera d’aquesta 
ciutat, convertint-los en botigues taller artesanes i altres negocis singulars i 
artístics. 

La metodologia consta de quatre fases principals en el procés de reactivació: 

• Identificar i definir l’estratègia en funció de la zona a intervenir. 
• Posar en valor l’espai buit, mitjançant propostes temporals. 
• Negociar i mediar amb tots els agents involucrats en el procés de reactivació.  
• Implementar nous negocis estratègics a través de la crida i acompanyaments 

d’emprenedors/es. 

https://www.reus.cat/serveis/els-ravals-de-robuster-i-sant-pere
https://www.reus.cat/serveis/com-transformaries-el-mon
https://www.reus.cat/les-accions


Per implementar cada una de  les fases s’han dissenyat diferents accions que es 
portaran a terme al llarg dels següents mesos. La primera acció es fa visible 
durant el més de juliol de 2021, i és de caràcter participatiu, amb la intenció de 
connectar el projecte amb la ciutadania de Reus. 

Reactivem Reus 

Reus Espais Vius és un projecte impulsat per la regidoria d’Empresa i Ocupació 
de l’Ajuntament de Reus, emmarcat dins una de les seves línies de treball: 
cercar accions innovadores per donar una imatge més atractiva a alguns dels 
carrers davant la presència de locals buits i així permetre activar i obrir nous 
espais comercials i del Pla de Reactivació Econòmica i Social Reactivem Reus.  

I tu, com transformaries el món? 
La primera intervenció del projecte Reus Espais Vius es realitza als Ravals de 
Robuster i de Sant Pere. Gràcies per la vostra participació! 
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