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PROPOSTES SOBRE L’ESPAI 
 

TIPUS DE VERD 

Generar un pulmó verd per mitigar els problemes de contaminació que patim a la 

ciutat i gaudir de la natura  amb silenci i tranquil·litat. Hi ha controvèrsia entre 

trepitjar el verd i posar gespa i entre posar o no aigua oberta, com una bassa. 

 

Destinar la major part de l’illa a Espai verd 

Amb Arbrat i vegetació diversa i autòctona, es a dir, espècies que s’adapten al 

clima i tinguin fàcil manteniment. Posar per exemple: xicrandes, mimoses, magnòlies, falsos 

pebrers, arbres de l’amor, arbusts diversos, etc. Tot aquest verd, com parterres i arbres, pot 

servir per a definir els espais de les activitats. 

 

Gaudir d’una illa enjardinada amb espècies que s’adapten al clima i tinguin 

fàcil manteniment, on hi hagi terra, arbres, floretes, bolets i poca jardineria petita.  Algú 

va sintetitzar en: “Posar un únic ús, jardí amb arbres, gespa i arbustos i dos usos 

complementaris: 10% hort urbà i una casa Colònia Castells per M. Històrica per a parcs i 

jardins” 

 

TIPUS D’ACTIVITATS 

Promoure esports al nou espai i això suposa disposar d’espais adequats i 

per a totes les persones diverses. S’han posat exemples com:  Taula de ping pong, 

córrer, rocòdroms, bàsquet, patinar, anar en bici nens i nenes.  També hi ha persones que 

han especificat que la resposta no sigui posar pistes esportives  

Desenvolupar activitats tranquil·les i estimulants, com: seure, parlar, jugar escacs, 

descansar, passejar, olorar, contemplar, etc., fins i tot activitats per gaudir i per 

sortir de l’aïllament 

Generar activitats que promoguin l’educació en el lleure i el joc creatiu, per exemple: 

jugar amb cordes, escalar, experimentar, etc. 

Destinar espai per activitats relacionals, usos puntuals i per a diversitat d’edats, com: 

escoltar música o ballar, escoltar una xerrada, fer teatre, practicar gimnàstica, fer una petita fira, 

fer un sopar, etc. 

Proposar espais sense activitats específiques, és a dir que siguin espais on es poden 

desenvolupar activitats diverses. 

Per a conviure amb els gossos, demanar que estiguin sempre lligats 

Proposar activitats que puguin vincular-se als serveis que envolten l'illa. Compartir els 

treballs de l’hort, disposar de taula per a seure i socialitzar, etc. 
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TIPUS D’ESPAIS 

Dissenyar un espai verd o illa enjardinada, on la imatge és sentir la natura 

per tot arreu. Amb zones assolellades i zones protegides del 

sol 

Posar-se d’acord en si hi ha zona per gossos o no 

Adequar espais per acollir activitats esportives com un circuit, un rocòdrom, una taula de 

ping pong, etc.  

Ubicar un  espai infantil amb llocs diversos per a promoure el joc creatiu i l’educació 

en el lleure. Preveure espais protegits amb arbres de fulla caduca i amb terra tova. 

Instal·lar pèrgoles i/o espais per a protegir-se quan plou. És a dir, espais d’estada puntuals 

on es pugui fer activitats com llegir. També es poden col·locar plaques solars per aprofitar 

l’energia. 

Incloure  un amfiteatre  o mini auditori que pugui servir per escoltar una xerrada, fer teatre o 

practicar gimnàstica com ioga o patinar, fins i tot, convertible en lloc d’estada i relacional. 

Fer un espai obert per activitats de tipus temporal com una fira, un sopar, etc.) 

Instal·lar zona de màquines per fer gimnàstica, que siguin diverses i de caire 

intergeneracional  

Disposar d’un servei de bar, algunes persones han dit que es podria ubicar en la carnisseria 

de marbre que hi ha al c/Taquígraf Serra. El bar també es proposa ubicar en una de les 

casetes. Aquest espai està per a enderrocar en la fase actual del projecte urbanístic.  

Ubicar un equipament d’ús públic, com una escola bressol als baixos de la zona edificable 

en la cantonada del c/Taquígraf Serra i el c/ Entença, això donaria control social a l’interior del 

nou espai de la Colònia. 

 
QUALITATS 

Imaginen  un espai públic obert o tancat?. S’ha valorat si el nou espai 

públic ha d’estar obert o disposar d’una tanca   

Imaginen unes zones assolellades i altres protegides. Per gaudir del sol a l’hivern i protegir-

se a l’estiu. Parlar d’aquesta qualitat, és parla de bancs per a gaudir del clima  

Imaginen un espai de relació Intergeneracional. Aquesta 

qualitat s’ha de complir sense superposar activitats  

Imaginen un nou espai silenciós i tranquil pel barri  

Imaginen un nou espai net 

Imaginen espais visibles, sense racons. A l’interior i des de l’exterior. 

Imaginen l’ús de materials naturals com la fusta, la pedra, l’aigua, etc. 
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Imaginen relacionar-se amb ocells  

Imaginen un espai continu entre les voreres del c/ Montnegre. Això vol dir, posar una 

plataforma única per facilitar les mobilitats i vincular les activitats amb els serveis que hi ha. 

Imaginen un espai públic adequat a les necessitats de les persones amb diversitat 

funcional 

Imaginen un paviment còmode per a caminar i diversos per a poder trepitjar: sauló o 

terra 

Imaginen alguna relació amb aigua per gaudir del soroll i seients al voltant per a 

contemplar-la 

 
SERVEIS 

Col·locar mobiliari urbà com: font, bancs (per socialitzar als diferents 

espais), papereres , cadires, taules, seients per a dialogar, etc. 

Disposar de serveis sanitaris  

Ubicar serveis en les casetes del passatge Piera, per exemple: sanitaris, estris de l’hort, etc. 

Disposar d’un servei de bar, quiosc, etc. 

Col·locar les lluminàries que siguin necessàries i que funcionen amb d’energia solar. 

Disposar de punts d’endoll per a activitats diverses. 

Condicionar cartellera o similar per establir contactes veïnals 

Posar punt d’aigua per al servei de  l’Hort 
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PROPOSTES SOBRE LES RELACIONS AMB EL BARRI 

Dissenyar un espai obert, de pas i permeable que sigui un espai de pas i 

que es pugui creuar, sense activitat concreta; travessar el nou espai. 

 

Habilitar un accés a l’espai des del carrer Entença, aprofitant la construcció l’edifici 

d’habitatge de protecció social a Taquígraf Serra amb Entença, permetre que els baixos 

tinguin accés a l’espai públic i que els baixos siguin d’ús públic i que l’edifici ajudi a 

millorar la connexió entre Entença i l’espai públic de la colònia. Ubicar l’escola 

bressol en els baixos de la zona edificable 

 

Dissenyar l’espai de Colònia Castells en conjunt i en relació als Jardins 

Gaietà Renom i als carrers que l’envolten,  garantint l’accessibilitat a l’espai 

des de tots els carrers que rodegen, pacificant els que rodegen l’illa de la colònia i 

pensant l’espai en conjunt  amb els Jardins Gaietà Renom per millorar ús i 

accessibilitat a aquests jardins.  

 

Millorar relacions i connexions amb els altres jardins del barri, per crear un 

corredor verd amb elements que senyalitzin i connectin aquests espais i que puguin 

servir per fer passejades o itineraris saludables. 

 

Incloure el pati de l’escola Paideia en el programa de patis oberts, 

per compartir l’espai públic que en l’actualitat ocupa el pati de l’Escola Paideia  

després d’horaris escolars i que pogués ser també la pista de bàsquet que es demana.  

 

Vincular l’espai de Colònia Castells amb la xarxa de parcs petits del barri 

 

Diversificar usos a l'entorn de l'illa 

 

Posar-se d’acord en si cal Tancar l’espai a la nit, posant una balla perimetral o tancant 

només una part, per exemple, la més propera als edificis d’Entença o bé, Deixar 

l’espai obert a la nit sense balles ni portes, que no es tanqui, que sigui 

un espai de pas, que es pugui travessar, que sigui permeable, visible. I en tot cas si 

queda obert Implementar mecanismes de vigilància formal i informal de l’espai per tal 

que no es tanqui l’espai 

 

Implicar els centres educatius del barri en l’ús i manteniment de l’espai, 
transmetre la memòria històrica del barri, cuidar l’espai, per exemple, a través del seu 

ús i de col·laborar en el manteniment (pintar mural si queda algun mur de les casetes). 
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PROPOSTES SOBRE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 

Decidir quines activitats i elements es preserven i s’inclouen a les casetes 

per memòria històrica de la colònia, conservar alguna caseta que representi 

com es vivia; on s’expliqui els orígens de la Colònia Castells  com a fàbrica, les rieres i 

aigües freàtiques, i la seva història a través de fotos i altres expressions artístiques 

(murals, plaques) que es proposen de posar tant a dins com a l’exterior; amb especial 

referència a que era una colònia obrera d’àmbit llibertari i recordant organització veïnal  

i de lluita per a que es preservés la Colònia Castells com a espai cultural alternatiu i 

incloent també memòria històrica més recent sobre model de ciutat d’especulació 

immobiliària. I per ús social, públic i com a equipaments, que 

promoguin relacions socials i seguretat, que es destini una per un bar o quiosc, que 

acullin serveis vinculats a l’espai (lavabos, magatzem hort, etc.), un petit auditori on fer 

xerrades, centre social, fer classes i activitats relacionades amb “el verd” de la Colònia, o 

que es destinin per l’ús dels esplais i caus del barri i entitats infantils i juvenils, 

dotant-les d’un espai propi i fomentant el vincle amb l’espai. També es podria 

utilitzar en dies de pluja. 

 

Decidir quantes casetes es mantenen i en quina disposició, si es 

conserven en una sola línia (per a que no restin racons de difícil vigilància i actes pel 

vandalisme), si es conserven 4 cases de manera que quedin dues a dues (encarades) 

amb el carrer compartit, mantenint la disposició original de les cases per entendre el barri 

que formaven i l’espai que compartien (tot i que pot augmentar percepció inseguretat), si 

es conserva el mur de les cases que dóna al carrer, o si es decideix conservar més 

la memòria com a forma de vida (activitats plàstiques i sindicals, tertúlies veïnals, viure al 

carrer) i no pas les cases, i traslladant l’ús social que es preveu en aquestes als baixos de 

l’edifici d’habitatges a construir a Entença amb Taquígraf 

 

Donar visibilitat dels estudis històrics previs als enderrocs, que ja estan fets 

però no han tingut difusió i Recollir material documental i fotogràfic facilitat per 

antigues persones residents de la Colònia i veïnatge o Fer un petit documental  

 

Mantenir el màxim de casetes possibles per habitatge social per gent del barri, amb 

l’estètica de les cases, pujar un pis si fos necessari per habitatge social, on s’hi pugui fer vida 

per donar resposta a la manca d’habitatge al barri. 

 

Fomentar el manteniment i la cura de les casetes i de l’espai a través de 

l’autogestió per part d’entitats del barri: Plataforma infantil i juvenil, Ateneu, 

Associació de Veïnes i Veïns, etc. 

 

Vincular l’emplaçament i el disseny de l’hort a les casetes  

Conservar els arbres existents de l’espai actual, ja que són molt antics i 

formarien part de la memòria històrica 

Difondre la memòria històrica a través de les escoles del barri, al temari o a 

través d’activitats com el teatre. 



Tria el verd de la Colònia!       
Procés Participatiu per definir l’espai públic de la Colònia Castells 

 
 

 6 

PROPOSTES SOBRE L’HORT 

En general, les persones afavoreixen i desitgen que el treball i creació de l’hort 

tingui continuïtat.  L’hort urbà ha estat creat i pensat amb la intenció que el 

manteniment i ús sigui de gestió veïnal (fins ara hi ha una associació que 

s’encarrega de la gestió). Si hi ha molta demanda, que es pugui gaudir per torns. Es 

proposa que hi hagi una persona responsable a qui es pugui acudir per consultes 

(hores o dies en concret)  

 

Aprofitar els recursos que proporciona el terreny, fent estudis sobre la viabilitat del 

sòl per saber si es poden fer bancals arran de terra, a més del nivell freàtic que 

podria abastir el rec i podria ser un element en l’aprofitament de recursos hidràulics 

subterranis. 

 

Destinar una de les cases que es conservin com a espai per acollir 

serveis, on les eines de l’hort es puguin guardar o es pugui ubicar els serveis 

sanitaris.   

 

Les casetes que es conservin, també podrien acollir un espai polivalent, on fer 

xerrades i tallers d’horticultura a més del foment de la sobirania alimentària 

i/o l’agricultura ecològica. 

 

L’espai majoritari hauria de ser obert per tal que tothom hi pugui accedir. Ha 

de tenir accés per a totes les persones que ho vulguin. A més, cal distribuir l’espai de 

l’hort per fer-lo accessible a persones amb diversitat funcional. 

 

Afegir un espai destinat a plantes aromàtiques i/o jardineria. 

 

Involucrar les escoles en els programes de l’hort, fer visites, transmetre 

coneixements i establir relacions entre la gent de diverses edats (inclús com a activitat 

del temari escolar). 

 

En el nou espai públic l’hort ha de tenir un espai reduït, en cap cas pot ser la 

prioritat nº1 del parc.  

  


