Tria el verd de la Colònia

Veïnat
associat i
no associat
del barri

ELS ESPAIS PÚBLICS I COMUNITARIS DEL BARRI
• La falta de manteniment i
neteja
• L’estat físic o la disposició
d’activitats en l’espai
públic
• La falta d’usos al voltant
d’espais públics
• L’abandonament (ex. Pl. de
Les Corts: l’estat de l’aigua i
del paviment, la falta de
cura del verd i el
deteriorament del pipican)
• La percepció de lloc
tancat, la falta
d’accessibilitat i la
percepció de por (als
Jardins de Gaietà Renom)

• L’ambient recollit i de
convivència en un espai
sense cotxes, amb activitats i
serveis diversos
• Els espais on desenvolupar
activitats intergeneracionals
• L’arbrat del barri (tot i que hi
ha poca varietat)
• El mobiliari urbà per atendre
les activitats (ex. seure a
l’ombra)
• El silenci i la tranquil·litat
(jardins interiors, pacificació
dels carrers)
• La possibilitat de fer esport
als espais públics, (la pista als
J. de les Infantes s’ha quedat
petita pel barri)

• Generar un pulmó verd pel barri (arbrat i
vegetació diversa i autòctona)
• Disposar d’espais sense gespa ni aigua
oberta (riu o bassa)
• Aconseguir zones assolellades per l’hivern i
protegides del sol a l’estiu
• Diversificar les activitats i els equipaments
(entorn de l’Illa de la Colònia Castells)
• Atendre les activitats amb mobiliari urbà
(font, wc, bancs, papereres, etc.)
• Mantenir la ubicació i activitat de l’hort
• Potenciar un espai intergeneracional sense
superposar activitats
• Tenir zones amplies i segures per als gossos
• Mantenir la memòria històrica (ubicar
serveis en les casetes: sanitaris, estris de
l’hort)
Hi ha diverses opinions respecte a si la zona verda
ha de estar o no tancada a la nit
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ALTRES INICIATIVES ASSOCIADES A L’ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La falta d’accessibilitat (J. G. Renom)
El soroll del trànsit no és favorable per
les activitats tranquil·les
La falta de vegetació i verd
El mal estat del pipican (Pl Les Corts)
La falta de diversitat de jocs infantils
L’abandonament (Pl de Joan Altisent)
Els gossos no atesos
Els bancs mal orientats
Els camins que estan mal dissenyats
L’entrada de metro a través d’un lloc
poc concorregut (J. De Màlaga)
Percepció d’inseguretat al voltant de
l’illa de la C. Castells (poca llum, no hi
ha botigues diverses a les plantes
baixes, l’espai està en transformació, hi
ha zona de prostíbuls
La manca de WC a tots els espais
públics del barri

•
•
•
•
•
•
•
•

Una plaça ordenada, neta, moderna,
accessible i té jocs, vegetació autòctona i
mobiliari ergonòmic on pots tombar-te
Un parc viu, i intergeneracional, on es pot
jugar a la petanca i al bàsquet (les activitats
s’entrebanquen a hores punta)
La vegetació, un Eucaliptus meravellós, les
buguenvíl·lies i els tarongers, el jardí
vertical...
Un passeig amable per anar amb bici o
patins
Els jocs infantils i bars, ja que generen
zones d’estança concorreguda
Els racons tranquils i recollits (espai de
silenci i sense trànsit)
Els espais públics ben condicionats amb
serveis (jocs infantils, diversos bancs i WC)
Les activitats puntuals comunitàries als
espais públics com el cinema a la fresca

•
•
•
•
•

•
•
•

Disposar d’un espai verd
amb silenci i tranquil·litat
Garantir la permanència de
l’hort urbà
Apostar per una illa
enjardinada
Lligar l’activitat de l’hort
amb una escola de
jardineria
Potenciar una illa amb
característiques adequades
per atendre i ajudar als que
els hi cal (l’alumnat del
col·legi, la gent d’inserció
social, etc.)
Tenir espais esportius
Ubicar un pipican
Atendre les activitats amb
serveis (WC, font, papereres)
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ALTRES EXPERIÈNCIES QUOTIDIANES DELS ESPAIS PÚBLICS

• La lentitud del procés de
transformació (de la Colònia
Castells )
• Els espais públics que
semblin solars buits
• Els espais amb molt ciment
• La vegetació escassa i simple
• La manca de fonts
• La mala apropiació de l’espai
per part d’algunes persones
• La falta de serveis als espais
públics
• La falta de zones d’estada
per passar un dia plujós

• La petita transformació que
s’ha fet amb l’hort
• Un lloc acollidor, on pots seure
tranquil·lament a llegir
• La vegetació
• La pista de futbol sala, on els
caps de setmana “et trobes amb
gent per jugar”
• Un espai ample i tranquil amb
molt poc trànsit
• La natura, l’aigua i la gespa o
passejar entre rosals per
“sentir-te en altre món”

• Participar en el cuidat de l’hort. Es
veuen amb capacitat d’implicació
• Disposar d’una nova zona verda que
potenciï activitats per a les persones
usuàries del menjador, per exemple
posar jocs de taula com escacs. El
servei del menjador social és un lloc
de trobada i només funciona fins a les
14 h
• Potenciar la convivència amb la natura
i els horts urbans. Aconseguir fer
activitats que servissin com una
forma de treure coses de la ment,
per gaudir i sortir de l’aïllament
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PENSEM ELS ESPAIS PÚBLICS. RECORREGUT PEL BARRI
•
•
•

•
•
•

•

Els espais infantils
que hi ha
condicionen el joc
de l’infant
Totes les places són
molt similars, tot i
que no acaben
d’estar resoltes les
necessitats que
cobreix cada una

•
•
•
•

Els espais sense cotxes, de plataforma única
Els bancs que afavoreixen activitats de
socialització
Els espais diferenciats on es poden
desenvolupar diferents activitats (per exemple a
partir de paviments) i contempli la diversitat de
persones
La convivència sense conflicte de les diverses
activitats i persones
L’ús de materials naturals com la fusta per els
espais infantils i l’absència de barreres als
espais de joc infantil
La incorporació d’elements naturals com l’aigua
i la gespa. Així com l’equilibri entre les zones
d’arbres i espai obert al cel
La Plaça de les Corts, valorada per ser cèntrica,
connectora, còmode i representativa de les
festes
Els espais on s’hi desenvolupin activitats
puntuals com: dinars populars, concerts,
xerrades per enfortir vincles veïnals i espaials
Els espais amb escala de barri

• Crear espais de joc creatius (ex.
rocòdroms, jocs amb cordes, tirolines, etc.)
• Generar espais per activitats de tipus
temporal (ex. horts, fira, poder fer
activitats a les places, etc.)
• Potenciar l’ús de materials naturals als
espais públics i de joc infantils
• Buscar espais de joc per a totes les franges
d’edat
• Aconseguir espais per associacions que
treballen l’educació en el lleure com a
espai de joc i d’estar, que contempli els
dies de pluja
• Proposar espais per les diferents entitats,
que no quedin apropiats per una sola
• Disposar d’espais per a gossos, sense
tanques. Buscar altres tipus de
límits/barreres
• Mantenir l’hort de la Colònia Castells,
perquè el veïnat se’l sent propi
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L’EXPERIÈNCIA VISCUDA ALS ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI

• Les rampes impossibles per
anar amb cadira o amb tacataca
• La mala apropiació de l’espai
públic
• La ubicació dels contenidors
perquè a l’estiu l’olor puja
directament a les habitacions
• Els arbres del c/ Montnegre ja
que no són apropiats, les
persones rellisquen amb les
fulles i les llavors
• Els escocells perillosos dels
arbres

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els espais públics que hi ha al barri
L’esperit de poble i comunitari
Els espais vitals intergeneracionals
La incorporació d’elements naturals
El soroll de l’aigua o la possibilitat
de passar per les passarel·les al parc
Els espais accessibles, tranquils i
ben equipats
La oportunitat de passejar amb
cadires, prendre el sol o estar a
l’ombra
Els espais vitals on hi ha activitats
permanents i puntuals (concerts,
festes, trobades intergeneracionals)
L’hort que s’ha posat en taules

• Participar en l’hort, ja que és una
activitat on es poden implicar
• Dissenyar espais que no generin
racons com els que hi ha
actualment
• Aconseguir espais que potenciïn la
mescla d’activitats i persones
• Tancar els espais públics
comunitaris a la nit
• Treballar la comunicació entre les
voreres del c/ Montnegre per tal
que sigui accessible, segura i
continua
• Tenir una cartellera o similar a la
taula de ping pong, per quedar amb
altres persones per jugar
• Generar activitats per transmetre la
memòria històrica del barri
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ELS ESPAIS PÚBLICS DELS INFANTS
• Els gronxadors, la tirolina,
entre altres, ja que giren massa
de pressa
• Els túnels, les escales, i els
equilibris difícils
• Els arbres i els sorrals (que li
llancin sorra a la cara)
• El fum ni les coses trencades
• La brutícia, ni que hi hagi
caques, ni pipis als espais de
joc
• Els monstres
• Els espais plens on hi ha
massa canalla
• La manca d’elements per
jugar

• Els tobogans, gronxador, balancí,
tirolina, rodes gegants, un cranc de
joguina, un castell, túnels, etc. per als
més petits i petites
• Espais de joc per a fer equilibris i jugar
amb la sorra, fer coses que es munten
i desmunten, transportar pesos,
penjar-se, passar per les barres
paral·leles i escoltar contes
• Els jocs de canviar cromos, jugar a
pilota, jugar a futbol amb amics i
amigues
• La presència del cel, un bassal, sorral,
gespa i jocs d'aigua i font
• Els espais per anar amb la família

• Generar espai verd amb terra,
arbres, floretes, bolets
• Incorporar elements naturals
com l’aigua en forma de font
i riu
• Disposar d’espais infantils amb
gronxadors, tobogan,
casetes, castells, cèrcols i
taula de ping pong
• Aconseguir un espai net i tenir
papereres i bar
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ELS ESPAIS PÚBLICS ACCESSIBLES I INCLUSIUS

• Els espais sense manteniment
i poc cuidats
• El fet de no saber si un espai és
públic o privat
• Els espais on la gent fuma,
(sobretot la gent jove)
• Els conflictes amb l’ús dels
espais que fan les persones
que porten gossos, els
excrements de gos als espais
públics o que els gossos vagin
sense lligar

• L’Illa de la Colònia Castells i la Pl. De
les Corts per anar a passejar
• Els espais accessibles
• Les situacions on es fa fàcil
orientar-se
• Els espais on se senten segures
• El fet de poder passejar i alhora
passar desapercebut
• El riu i el soroll de l’aigua, ja que
els hi transmet tranquil·litat

• Mantenir l’espai públic i els horts
de Colònia Castells ja que són molt
favorables
• Disposar de taules de ping pong,
màquines per fer esport i el joc
que hi ha pintat a terra
• Tenir espais amb bancs
• Potenciar els espais que disposin de
jocs per edats joves com
gronxadors grans, altres
màquines per fer esport, una
pista de bàsquet
• Tenir un espai on puguin escoltar
música i ballar
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LES XARXES QUOTIDIANES AL VOLTANT DELS ESPAIS PÚBLICS
•

• Els espais públics on
hi predomina el
ciment
• Els espais on no hi ha
prou bancs per
assentar-se
• Les terrasses de bars
que envaeixen els
espais públics
Hi ha diferències quant a
tancar o no a la nit els
espais públics

• Els espais verds tranquils
i fora dels sorolls
• La vegetació i arbrat
divers
• Els espais on hi ha bancs
per seure
• L’accés a fonts i lavabos
públics
• La diversitat i equilibri
d’activitats als diferents
espais
• Els espais que potencien la
convivència de persones,
activitats i edats
• Els espais visibles, sense
racons, que ajudin a evitar
agressions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenir la memòria històrica a través de les casetes
(pintar un mural, fer un aula ambiental)
Fer recorregut d’identificació històric de la Colònia
Generar espai públic visible (veure de dins a fora i
viceversa)
Equipar els espais públics amb enllumenat a base d’energia
solar
Disposar de pèrgoles amb plaques solars (que serveixin per
fer activitats a sota quan plou)
Garantir espais tant d’estiu com d’hivern
Accedir a serveis: fonts, lavabos púbics, quiosc, etc.
Incorporar un espai amb forma d’amfiteatre per seure,
parlar, escoltar música o ballar
Disposar de bancs per socialitzar als diferents espais
Potenciar la diversitat d’activitats per a diversitat d’edats
Promoure l’involucració comunitària en el disseny i
manteniment del parc
Tenir en compte la vegetació autòctona
Disposar d’un espai amb circuit per córrer, rocòdrom
Proposar un punt d’endoll per connectar ordinadors
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