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1. Introducció: els processos de participació ciutadana 
 
 

Barcelona és una ciutat diversa, amb múltiples interessos, necessitats, formes 
de percebre, fer ús i viure la ciutat. L'administració pública té l'obligació de 
recollir aquesta riquesa de la que es composen els barris de la ciutat per 
implementar polítiques públiques que responguin a consensos amplis i vetllin 
pel bé comú. 
 
La participació ha de ser un eina per apropar i obrir les institucions a la 
ciutadania, i implica un compromís per aprofundir en el diàleg i l'escolta activa 
en la identificació de necessitats i problemàtiques, l’elaboració de propostes, i 
el treball per a la millora de la ciutat. 
 
Aquest compromís està recollit a la Carta Municipal de Barcelona, a les Normes 
Reguladores del Funcionament dels Districtes, que estableixen que tota 
actuació del Districte ha de fomentar la promoció de la participació ciutadana, i 
molt especialment en el nou Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel 
Consell plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 6 d’octubre de 2017. 
 
Per acomplir aquests objectius, en els darrers anys s'ha anat construint un 
acord ampli al voltant de la necessitat d'implementar processos de participació 
a la ciutat i en el marc del Reglament de Participació Ciutadana s’introdueix 
explícitament en el Capítol 3, la definició, requisits i fase que ha de contemplar 
tot “procés participatiu”. 
 
Com s’especifica a l’Article 18, “el procés participatiu és una seqüència d'actes, 
delimitats en el temps, dirigit a promoure el debat i el contrast d'arguments 
entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir 
les seves opinions i propostes respecte d'una determinada actuació municipal”. 
Així com, a l’Article 25, es defineix aquesta seqüència d’actes en diferents 
fases: (1) fase d’informació, (2) fase de debat, (3) fase de retorn i (4) fase de 
seguiment. 
 
A més a més, en tot l’articulat s’emfasitza la contemplació necessària de la 
màxima pluralitat i diversitat de la participació ciutadana, per raó de sexe, 
classe, origen, edat i diversitat funcional. En aquest sentit, aquest procés que 
posa en marxa el Districte de les Corts conjuntament amb la Direcció de 
Democràcia Activa i descentralització entén la participació com el procés 
d’involucrar en els projectes a les pròpies persones destinatàries, no 
considerant-les simples usuàries sinó com expertes coneixedores de l'entorn 
que habiten i de les seves necessitats. 
  



 

2. Definició espai verd la Colònia Castells 
 
 

 
 

 

Antecedents 

2015 - El procés impulsat pel Districte de les Corts per reconduir el projecte 

de Colònia Castells va servir de prova pilot per crear un nou model d’actuació 

municipal en processos de transformació urbanística d’aquestes característiques, que 

implicaven afectacions a famílies i als seus habitatges. 

Aquesta transformació tal i com es contempla en el punt 3.3.14. Colònia Castells del 

Pla d'Actuació del Districte 2016-2019, ja ha treballat l’emplaçament i remodelació per 

a la seva dignificació, assegurant l'acompanyament durant tot aquest procés per part 

de les veïnes i veïns afectats de la Colònia Castells. 

 



 

2017/2018 – Actualment hi ha una petita adequació de l'espai per a ubicar usos 

provisionals com: horts urbans i jocs  infantils. Aquest estat transitori es fa per pal·liar 

el deteriorament i la preocupació, que té el veïnat pels anys que dura aquesta 

transformació. 

 

 

 

El procés estarà subjecte al marc tècnic i pressupostari que regula la redacció del 

projecte executiu d’una zona verda. Espai zona verda d'uns 10.000 m2 lliures entre els 

carrers del Montnegre, d'Equador, Taquígraf Serra i els edificis que formen la façana 

de l'illa al carrer d'Entença.   Superfície aproximada 1 H  destinat a nou parc públic.  

 

El Districte fa la proposta de tenir en compte els criteris de preservació de la memòria 

històrica:  

Segons el planejament, es permet la construcció o conservació d’edificis que no superi 
el 5% de la ocupació de la zona verda. Es proposa mantenir doncs aproximadament 
480 m2 en planta dels habitatges del passatge encara en peu (un 5% dels 9.600 m2 
de la zona verda corresponent). 
 
  



 

3. La necessitat de definir criteris i propostes  
 
 
La finalitat que persegueix el procés participatiu Tria el verd de la Colònia és: 

 Fer diagnòstic de l’articulació d’aquest espai públic a la vida quotidiana 

del barri. 

 Poder incloure la participació de les persones que viuen al voltant de l'illa 

i en l'àmbit de tot el barri. 

 Valorar propostes per introduir en el projecte executiu de l’obra que es 

farà sobre l’espai públic de zona verda. 

 

L’objecte del procés es donar criteris i propostes per a la redacció del projecte 

executiu de l’espai públic, resultant de la transformació urbanística de Colònia 

Castells.  

Aquestes propostes són obertes i formulades pels participants. Una vegada es 

tingui l’informe de criteris i propostes, la Direcció de Projectes urbans i IMU farà 

una valoració tècnica de com introduir-ho al projecte executiu. 

 
 
 

4. Proposta de procés participatiu  
 
 
 

Nom del procés: 
 

Tria el verd de la Colònia! 

Unitat administrativa: La unitat administrativa responsable del funcionament del 
procés participatiu és la Gerència del Districte de les 
Corts. 
 

Comissió de seguiment: La constitució de la Comissió de Seguiment serà 
representativa de les persones  participants del procés, 
que tingui part activa en l'acompanyament de tot el 
procés participatiu. El número de membres  és entre 10 i 
15 persones, amb perfil plural i molt vinculat a l’entorn de 
la Colònia Castells. 
 

Proposta metodològica: Es plantejaran les metodologies adequades per 
desenvolupar el procés, a on puguin participar diversos 
agents del territori. En aquest sentit es tindrà especial 
cura d'aquelles persones que sovint no són visibles ni 
protagonistes: com dones en la seva diversitat, la 
infància, la joventut, la gent gran, persones amb 
diversitats funcionals, sempre procurant la reflexió 
individual i col•lectiva i el debat i la definició d'arguments 
que ajudin a definir criteris i propostes per incorporar en 
el projecte executiu del nou espai públic al barri. 
 



 

Agents a implicar: Es busca diferents perfils que ens puguin donar les 
diferents mirades de com afecta l’espai públic en la vida 
quotidiana del barri. Per aquest motiu es treballa en uns 
tallers específics i en diferents metodologies per tal de 
garantir la participació de tots els col•lectius.  Es planteja 
la necessitat de convocar a professionals i usuaris dels 
equipaments de serveis a les persones de l’entorn, 
veïnes i veïns del barri de les Corts, en especial atenció 
els de l’entorn de la zona verda, i altres col·lectius 
vinculats als horts urbans i el medi ambient. En definitiva 
col·lectius de notòria existència en la vida quotidiana del 
barri.  
 

Fases: Fase preparació. 
Aquesta fase serà treballada internament per part del 
Districte de Les Corts, de la direcció de Democràcia 
Activa i Descentralització, d'on sortirà un disseny definitiu 
del procés. Es contracta una empresa externa que 
ajudarà a recollir i processar la informació actual del 
projecte urbanístic i fer un treball de camp dels possibles 
participants per a plantejar les metodologies 
participatives (punts de partida, qui, com, quan i on).  
 
Fase d'informació i diagnòstic. Durant aquesta fase es 
realitzen sessions de treball per descriure les 
expectatives i necessitats al voltant de l'espai Públic 
Colònia Castells. La seva finalitat és la d'aportar el 
coneixement necessari per poder elaborar un diagnòstic 
comú que sigui la base de la fase propositiva. Aquesta 
fase es fa amb tallers sectorials i amb metodologies 
adients als grups participants. FEBRER 2018 
 
Fase de debat i propostes. Derivat del diagnòstic 
conjunt es preparen els temes a tractar per l’anàlisi dels 
resultats i acordats tècnicament amb el Districte. Aquesta 
fase es fa en dues o tres jornades amb tallers 
transversals als grups sectorials i amb metodologies 
adients per a l'aportació dels criteris i propostes que 
enriquiran la redacció del projecte executiu. MARÇ 2018 
 
Fase de retorn i informe final. Aquesta fase es dura a 
terme en tres parts. Primer es fa una presentació del 
informe en sessió de treball per exposar els resultats, 
validar-los i treballar-los amb la Comissió de Seguiment. 
Després es fa la redacció de l'informe i per últim es 
prepara el Retorn en un format acordat, que podria ser 
en el marc d'un consell de barri o d’una sessió 
extraordinària. MARÇ/ABRIL 2018 
 
 

Decidim.Barcelona Per a que la ciutadania pugui anar fent el seguiment del 
procés participatiu, s’utilitzarà la plataforma 
Decidim.Barcelona  mitjançant la qual s’informarà de 
totes les trobades que es facin i es podran consultar les 
actes-resum, així com les propostes que es plantegin a 



 

cada taller. Es podrà obrir la possibilitat de fer propostes 
on-line, sempre que després es puguin posar a debat en 
les sessions propositives presencials. 
 

 
 
metodològica: 

Agents Ç 

5. Altres: 
 
 

 

 


