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Amb quina imatge?
L’equilibri entre gaudir de la natura en un pulmó verd / l’illa 
enjardinada i la possibilitat transformadora de trobar joc per 
a totes les edats i totes les diversitats. Dit, d’una altra manera, 
equilibrar les activitats tranquil·les amb altres activitats de 
petit format.

Amb quines característiques?
còmode, protegit, 
confortable tant a l’estiu com a l’hivern
vinculat a la natura, amb espècies que s’adeqüin al clima: 
Cedre de l’Himàlaia, Sabina Cartagena, Acàcies i Ginjolers i 
arbustos com: Carolina, Corona de Núria i Murta.
acurat amb el medi ambient, sostenible (l’enllumenat amb 
energia solar i la recollida d’aigua pluja)
segur, ben equipat, ben il·luminat (a l’interior de l’illa i als 
voltants de l’illa) 
net, amb fàcil manteniment

Amb quin tipus de serveis? 
FONT/AIGUA. Posar una font o punt de servei polivalent i accessible per beure i 
per la utilització de l’hort. NO posar aigua tipus font ornamental, estany o bassa.

PUNT DE COMUNICACIÓ. Posar una cartellera o similar com element per 
cohesionar i per establir contactes veïnals i donar informació. Ubicar-la en relació 
a les activitats concorregudes.

ENDOLL. Disposar d’un endoll vinculat a un espai que pugui acollir activitats 
temporals com un sopar, etc.

SERVEIS SANITARIS. Accessibles i amb bon manteniment. Els serveis haurien 
d’estar vinculats a les activitats que tinguin continuïtat: l’aigua en relació a l’hort; 
els serveis sanitaris pròxims a les casetes destinades a les activitats de memòria 
històrica, etc. NO posar només serveis a les casetes de la Colònia.

PÈRGOLES. No hi ha acord respecte a la instal·lació de pèrgoles. Es va debatre, 
que no fos un espai túnel, que fos visible i que fes ombra i que pogués servir 
per captar energia solar. 

PIPICAN. NO posar espai exclusiu per a gossos. S’ha de millorar i mantenir els 
espais que hi ha al barri per als gossos. Es demana que els gossos sempre vagin 
lligats. 

BAR. No hi ha acord sobre la necessitat de posar un bar a l’interior de l’illa. Si 
es posa, es va dir que fos de dimensions petites i que no cal que hi hagi lloc per 
consumir.
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Amb quines qualitats relacionals?
silenciós, acollidor
intergeneracional (per atendre i relacionar diverses franges d’edats)
tranquil 
accessible
inclusiu (amb les persones que tenen qualsevol diversitat funcional)

Amb quin mobiliari? 
Bancs i cadires, (per socialitzar i dialogar als diferents espais i per 
gaudir del temps a l’estiu i a l’hivern), taules, etc.
Font 
Papereres
Tipus de paviments, adequats a les activitats que fi nalment hi hagi.
Intergeneracional (per atendre i relacionar diverses franges d’edats)
Inclusiu amb les persones que tenen qualsevol diversitat funcional

Amb quin tipus d’activitats? 
EQUILIBRI entre ACT IVITATS TRANQUIL·LES i ACTIVITATS DE PETIT 
FORMAT. Gaudir d’activitats prioritàriament tranquil·les com: descansar, passejar, 
olorar, contemplar, etc. i d’activitats de caire cultural i eventuals com: una fi ra, 
un sopar comunitari, fer teatre o escoltar música, etc. Per això es necessita un 
espai obert de dimensions reduïdes amb qualitats per acollir formats diversos 
d’activitats i que quotidianament pugui servir perquè per exemple, nenes i nens 
patinin.

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS i INCLUSIVES. Vincular i/o aproximar, 
els espais d’estada i joc, per exemple lligar un espai infantil amb una àrea de 
màquines per fer gimnàstica i un rocòdrom. Proposen un espai que propiciï 
activitats i tipus de joc per a totes les franges d’edat (infantil, juvenil, i més) i 
per a totes les diversitats i que es contemplés activitats de “risc” o moviment 
com per exemple: jugar amb cordes, escalar, experimentar, etc. La imatge del 
parc verd i arbrat donarà de si per a la educació en el lleure i per això no calen 
infraestructures específi ques perquè es important promoure el joc creatiu lliure.

ACTIVITATS PER COMPARTIR ELS ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI. 1. Relacionar 
el nou espai de la Colònia amb altres espais públics del barri per a fer esport. 
Per exemple, crear un recorregut per córrer o fer caminades saludables i que 
l’illa sigui un lloc de sortida o que formi part d’un itinerari verd per així evitar 
anar per la Diagonal. 2. Incloure la pista de l’escola Paideia al programa de patis 
oberts, perquè a les tardes després d’activitat escolar i els caps de setmana i 
festius sigui d’ús comunitari. 
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Des del nou espai de la Colònia cap a 
fora 
CREUAR EL PARC. Els camins per creuar no han de tallar el verd, han de 
seguir la “lògica” dels recorreguts que fan les persones. Si hi ha una tanca, 
hauria de tenir com a mínim, tres entrades, una connectada a Gaietà Renom, 
una altra al carrer Taquígraf Serra i una altra al centre del carrer Equador. Els 
camins ben distribuïts ajudaran a que no quedin zones desertes. Es pregunta 
si es pot habilitar un passatge d’entrada des de el c/ Entença.

UBICAR UN EQUIPAMENT PÚBLIC. Als baixos de la zona edifi cable en 
la cantonada del c/ Entença i el c/ Taquígraf Serra, per exemple una escola 
bressol. Això garantirà  una relació fl uida amb l’interior d’illa, pel que fa als 
usos i per gaudir i cuidar de manera recíproca l’espai verd. La nova edifi cació 
no ha de treure espai verd a l’illa.

OBRIR O TANCAR EL PERÍMETRE DEL NOU ESPAI PÚBLIC. NO hi ha 
acord en aquest tema. (les opinions van estar molt polaritzades). La principal 
preocupació és si es tanca o no a la nit i com garantir la vigilància formal i 
informal. També hi ha debat sobre el tipus de tanca perquè doni visibilitat de 
fora cap endins i viceversa. I per últim, es pregunta si la ubicació de l’hort i les 
casetes ja faran una tanca?
etit format.

Al voltant del nou espai 
de la Colònia 
DIVERSIFICAR ELS USOS DE LES PLANTES BAIXES I 
DINAMITZAR ACTIVITATS DIVERSES I INCLUSIVES DINS 
DEL NOU ESPAI DE L’ILLA. Això servirà per a cuidar i promoure 
la vigilància informal del nou espai de la Colònia.

MILLORAR L’ACCESSIBILITAT. Crear una zona 30km/h en el 
tram del c/ Montnegre entre Equador i Entença, per afavorir la 
mobilitat sostenible i amb un pas segur (plataforma elevada) 
entre la zona de la residència, el CAP i el nou espai públic de la 
Colònia.

ENFORTIR EL VINCLE AMB ELS JARDINS DE GAIETÀ RENOM. 
Posar usos adequats al relleu que té. Per exemple, ubicar un espai 
de joc infantil.
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Més enllà del límit del nou espai de la Colònia  
IMPLICAR ELS DIVERSOS CENTRES EDUCATIUS i ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL DEL BARRI.  Per exemple, en la cura i l’ús i manteniment de l’espai, 
col·laborant, pintant un mural, i implicar-les en els programes per a transmetre la memòria històrica del 
barri o la dinamització de l’hort. 

PACIFICAR L’ENTORN DE L’ILLA AMB PLATAFORMES ÚNIQUES. Al c/ Montnegre i extensible per 
arribar a la plaça de Les Corts. També al c/ Taquígraf Serra. Aquests carrers són interns del barri i poden 
servir per a pacifi car l’interior d’aquesta zona del barri al voltant de la Colònia. Es posa com exemple la 
plataforma única al voltant de la plaça del Carme. L’únic carrer que s’ha de mantenir amb trànsit és el 
c/ Entença.

TROBAR VINCLES AMB ALTRES ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI
• ARREGLAR ELS PETITS PARCS I SERVEIS QUE HI HA AL VOLTANT PER A GENERAR 
DESPLAÇAMENTS ENTRE ELLS. Per exemple, adequar el pipican a la plaça de les Corts o atendre el 
joc infantil que hi ha a la plaça de Caba o als jardins de Joan Altisent. 
• SENYALITZAR AMB INFORMACIÓ LA XARXA DELS DIVERSOS ESPAIS VERDS DEL BARRI.  Saber 
que hi ha i quins són els camins amables entre ells. La xarxa podria incloure: l’Illa de Colònia Castells, 
els Jardins Gaietà Renom, Plaça Del Dr. Barraquer, Plaça Caba, Joan Altisent, els Jardins Joaquim Ruyra, 
Pl. De les Corts.
• CREAR UNA APP PER SEGUIR UN CIRCUIT D’ORIENTACIÓ PEL BARRI. Fer un itinerari adequat 
per a totes les edats i traçat per la xarxa d’espais verds que inclouria l’Illa de Colònia Castells, els Jardins 
Gaietà Renom, els Jardins Joaquim Ruyra, Pl. del Dr. Barraquer, Pl. Caba, Jardí Joan Altisent, Pl. De les 
Corts, Jardins de Can Cuiàs i Jardí de les Infantes, i inclús podria connectar amb La Maternitat.
• RECUPERAR EL CAMÍ VELL DE SARRIÀ. Millorar l’accessibilitat i la mobilitat amb una possible 
plataforma al costat del Jardí Joan Altisent, sense canviar la trama i cap a Tarradellas. Hi ha molt poc 
trànsit.
• OBRIR EL CARRER TANCAT. Donar pas, obrir entrada des de Travessera de les corts als Jardins de 
les Infantes.
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21,65% 

L’HORT URBÀ
Al nou espai públic, l’hort ha de tenir un espai reduït, en cap cas pot ser la prioritat nº1 del parc. 

15,20% 
S’haurien d’aprofi tar els recursos que proporciona el terreny, fent estudis sobre el sòl per saber si es 
poden fer bancals arran de terra i sobre el nivell freàtic que podria abastir el rec.

14,28% 
En general, les persones 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. Desitgen que si hi ha 
molta demanda, es pugui gaudir per torns i que hi hagi una persona responsable a qui es pugui acudir.

12,90%  
Es pot afegir un espai destinat a plantes aromàtiques i/o jardineria.

11,05% 
L’espai majoritari hauria de ser obert per tal que tothom hi pogués accedir i tancat pel bon manteniment. 
A més, cal distribuir l’espai de l’hort per fer-lo accessible a persones amb diversitat funcional.

10,13% 
Les casetes que es conservin, 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.

10,13% 
S’hauria d’involucrar les escoles i els serveis que vulguin, en els programes de l’hort, fer visites, transmetre 
coneixements i establir relacions entre la gent de diferents edats (inclús com a activitat del temari escolar).

4,60%  
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.  

Sense priorització  
Es podria reciclar les bigues de l’enderrocament de les casetes per a construir els bancals de l’Hort.
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25,68%  
S’haurien de conservar els arbres que es troben actualment. Són 
molt antics i formen part de la memòria històrica

14,39%  
Que les casetes tinguin un ús social, públic i com a equipament, 
que promoguin relacions socials i seguretat. Una part pot destinar-
se per un bar o quiosc o per serveis (lavabos, magatzem hort, etc.). 
Es pot ubicar un petit auditori. Es pot destinar per l’ús dels esplais, 
entitats infantils i juvenils. Es podria utilitzar en dies de pluja.

14,00%   
No s’haurien de conservar les cases i sí la Memòria Històrica.

10,89%  
S’hauria de vincular l’emplaçament i el disseny de l’hort a les 
casetes.

7,00%  
S’hauria de decidir quines activitats i elements es preserven per a 
transmetre la memòria històrica de la Colònia. Conservar alguna caseta 
que representi com es vivia; o explicar els orígens de la Colònia Castells  com 
a fàbrica, les rieres i aigües freàtiques, i la seva història amb fotos i altres 
expressions artístiques (murals, plaques).  Amb especial referència que era 
una colònia obrera d’àmbit llibertari i recordant l’organització veïnal i incloent 
també, la memòria històrica més recent sobre model de ciutat d’especulació 
immobiliària. 

8,94% 
S’hauria de difondre la memòria històrica per mitjà de les escoles 
del barri, al temari o a través d’activitats com el teatre.

7,00%  
Decidir quantes casetes es mantenen i en quina disposició, si es conserven 
en una sola línia o mantenint la disposició original de les cases per entendre el 
barri que formaven i l’espai que compartien. 

5,83%  
S’ha de donar visibilitat als estudis històrics previs als enderrocs i recollir 
material documental i fotogràfi c facilitat per persones residents de la Colònia i 
veïnatge o fer un petit documental. 
3,89%   
Mantenir el màxim de casetes possibles per a habitatge social  o per projectes 
de cessió d’ús com la Borda al barri de Sants.

2,33%  
Fomentar el manteniment i la cura de les casetes i de l’espai per mitjà de 
l’autogestió per part d’entitats del barri: Plataforma infantil i juvenil, Ateneu, 
Associació de Veïnes i Veïns, etc.
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LA MEMÒRIA
HISTÒRICA
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