
 

 

3a Reunió  Comissió Seguiment del procés: Tria el verd de la Colònia! 

 

 

Data  25/04/2018 18:30h 

Lloc  Espai Colònia Castells (Sala Contenidor) Carrer Montnegre, interior de l’illa 

Assistents    
Conseller tècnic, Col·lectiu Punt6, tècnica democràcia activa, tècnica referent barri les 
Corts, tècnic participació Ecologia urbana. representant Assoc. Veïns afectats Colònia 
Castells, Hort Urbà Espai Colònia Castells- Les Corts, Secretaria Assoc. Veïns Les Corts, 
Vocal de Junta comunitat propietaris Equador 55-61, Representant comunitat propietaris 
Entença 251-261, coordinador inserció comunitària Ass.CHM,  Plataforma entitats infantils 
i juvenils, Entitats del lleure i Comissió Mixta afectats Colònia Castells. 
 
Es disculpa: Responsable Salut Comunitària CAP Montnegre 
 

     

 

Ordre del Dia 

Temes Informatius: 
 
1.- Presentació dels resultats de les sessions propositves 
2.- Preparació del retorn. 
3.- Avaluació del procés participatiu.   

  

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 
Eva Albaladejo, explica i agraeix la feina feta i la participació en les dues sessions de 
debat de propostes.  
 
Punt6 fa una exposició dels resultats, com s’han treballat tots els conceptes, com hem 
anat prioritzant les propostes i hem anat concretant sobre idees clau: Tipus de verd, 
quina imatge tenim del verd i com la valorem. Quin tipus de relació amb la natura ha 
de tenir el verd. Quina relació entre activitats i espais voldríem respectar.  
 
Comentem les metodologies per recollir les propostes concretes i enriquir la descripció 
que s’haurà de fer per transformar en criteris claus que s’hauran de plasmar en el 
projecte executiu. Recull de idees/propostes clau. 
 
Comentem que totes les propostes donen a entendre la filosofia del que es vol 
treballar en l’espai públic. 
 
J.A. comenta uns aspectes fonamentals: Recomanació de fer un decàleg d’idees clau 
on hi hagi el màxim consens. En quan als apartats diferenciats sobre hort urbà i 
memòria històrica opina que cal concretar més clar. La memòria històrica es un tema 
molt sensible i demana veure com es treballa la proposta del Districte de respectar 
criteris de preservació memòria històrica. 



 

 

 
Es proposa tenir molt definides les idees prioritàries, justificació màxima de cada 
concepte (argument). Definir les idees sobre el silenci, tranquil·litat, inclusiu, el verd. 
 
Es comenta reiteradament que els veïns dels edificis que envolten la Colònia Castells 
pensen que és molt important que els espais públics de la Colònia ajudin a reduir la 
forta contaminació acústica de l’entorn, els veïns del barri troben un petit refugi de 
tranquil•litat. A més, cal que tingui la màxima extensió de verd possible, el que és 
coherent amb els objectius del Pla Clima 2018-2030 impulsat per l’Ajuntament. De fet, 
el mateix procés participatiu s’ha nomenat “Tria el verd de la Colònia”.  
 
Es proposa que com un element de preservació de la memòria històrica el nom més 
adient per l’espai públic és “Jardins de la Colònia Castells” 
 
Atenent tot el que s’ha parlat als tallers i les reunions de la Comissió de Seguiment, es 
proposa com a idees clau que l’espai sigui: 
- Verd 
- Silenciós i tranquil 
- Inclusiu i intergeneracional 
- Interrelacionat amb la xarxa de jardins del barri 
- Respectuós amb la memòria històrica  
 
S’obre un debat sobre la vinculació i compromís dels criteris i propostes que hagin 

sortit en el procés i quina continuïtat tindran en el projecte executiu. Per aquest motiu 

es fa la proposta de demanar que la Comissió de seguiment pugui continuar fent el 

seguiment i/o acompanyament del projecte executiu. Afavorir que el projectista o 

equip redactor tingui una escolta activa de la visió del procés. 

Toni Coll agraeix l’esforç i la disponibilitat del temps per treballar sobre l’espai i 

considera que ha estat molt enriquidor. 

Entrem en la tercera fase del procés, la de retorn. La redacció de l'informe de criteris i 

propostes, i es prepara un Retorn en un format lúdic, que es vol fer en l’entorn de la 

Colònia Castells en una sessió extraordinària, el dia 11 de maig.   

Es demana poder veure l’informe amb la Comissió de seguiment abans de ser 

entregat i tancat formalment. 

Finalment, passem un full d’avaluació de la Comissió de seguiment. 

  
 

 

 

Acords Presos 

1. Poder veure l’informe amb la Comissió de seguiment abans de ser entregat i 
tancat formalment. 

2. Demanar que la Comissió de seguiment pugui continuar fent el seguiment i/o 
acompanyament del projecte executiu. 



 

 

3. Recomanació de fer un decàleg d’idees clau on hi hagi el màxim consens 

4.  Es demana veure com es treballa la proposta del Districte de respectar criteris de   
preservació memòria històrica. 

 


