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DADES GENERALS DE L’ACTIVITAT 

 
             Dia de l’activitat Dimarts 29 de Juny de 2021 
             Durada de l’activitat 18.30 a 20.30 hores  
             Lloc de l’activitat Ateneu de la Colònia Güell 
             Persones assistents 15 persones  

 
Emmarcament 

En aquest document es resumeixen els resultats de la sessió participativa de tancament de la  
 primera fase del procés participatiu dels entorns de la Colònia Güell. Fins al moment s’han dut a  
 terme diverses activitats: 

• Sessió informativa de presentació del projecte en línia. 
• Una sessió adreçada a entitats. 
• Tres itineraris participatius oberts pels entorns de la Colònia. 
• Una activitat autogestionada amb les escoles. 
• Una enquesta de diagnosi ciutadana amb més de 120 respostes. 
• També s’han recollit aportacions a través del portal de participació i de la pàgina web del 

consorci de la Colònia Güell. 

A partir d’aquestes activitats de participació s’ha recollit més de 2.000 aportacions diferents, que 
s’han analitzat i classificat una a una, per poder generar les conclusions d’aquesta primera fase 
del procés de diagnosi ciutadana.  

La sessió de tancament d’aquesta primera fase vol servir per posar en comú aquestes primeres 
conclusions, per validar-les, completar-les (si escau), i fer un primer debat sobre aquestes 
conclusions. 

Recordem els objectius del procés participatiu: 
• Facilitar informació clara, comprensible i amb transparència a la ciutadania sobre el Pla 

dels Entorns de la Colònia Güell.  
• Posar a debat, des dels seus inicis, la proposta d’elaboració del PECG aportant per una 

banda, una diagnosi sobre el model de ciutat i sobre la percepció social del territori. 
• Establir una relació amb agents i ciutadania al llarg de tot el procés de redacció del PECG. 

Particularment, els objectius de la sessió de tancament de la fase 1, són: 
• Informar sobre el punt del procés participatiu i com segueix. 
• Informar sobre la situació actual del planejament en el territori i els següents passos de la 

redacció del document. 
• Posar en comú les primeres conclusions extretes a partir de la informació recollida. 
• Validar i completar les conclusions preliminars. 
• Aprofundir en alguns temes clau o temes no recollits en les activitats prèvies. 
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Esquema de la sessió 

La sessió es va estructurar en diferents moments: 

● Introducció presentació de la dinàmica i introducció del taller 

● Informació del procés participatiu i del punt en el qual es troba la redacció del planejament1 

● Informació sobre els resultats: conclusions preliminars.. 

● Dinàmica participativa per grups. Es fan dos grups de treball, en els quals es revisen els tres 
blocs (passat, present i futur). Cada grup comença per un tema diferent. Es proposa la 
següent seqüència de treball. 

o Recordatori dels resultats (si escau). 

o Diàleg obert amb les següents preguntes: Com a persones que heu viscut el procés o 
coneixeu el territori, penseu que s’han recollit els aspectes importants que s’han parlat en 
les activitats? Creieu que falta alguna cosa?  

● Tancament: posada en comú dels principals temes i explicació dels següents passos  

 

Persones i entitats participants 

A la sessió van participar un total de 15 persones, de les quals 8 han mencionat que participen en 
representació d’aquestes entitats: 

● Santa Coloma de Cervelló per la República 
● Mountain waste collection. 
● Dones pels 4 Cantons 
● Associació de Veïns de la Colònia Güell 
● Cooperativa de Consum responsable La Llauna 
● Associació de Veïns Barri Cooperatiu-Moli Nou 
● CAU i ESPLAI La Greska 

 

Relat de la sessió. 

El taller es va desenvolupar en dos moments, un moment informatiu de 30 min i un altre 
participatiu d'una hora aproximadament. 
En la part informativa es va compartir el marc general del projecte (pels assistents que participen 
per primera vegada) i un resum visual de totes les activitats participatives que han format part 

                                                 
1 Es recomana la visualització de la sessió de presentació realitzada el dia 13 d’abril, amb els representants 

del Consorci i que es troba disponible al canal de YouTube de Govern Obert: 
https://www.youtube.com/watch?v=g0e8OeBcPZw  

https://www.youtube.com/watch?v=g0e8OeBcPZw
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d'aquesta fase. L'equip redactor va realitzar una breu intervenció sobre aspectes relatius al 
planejament i per últim es va compartir la informació recollida al llarg del procés. 
La informació es va presentar endreçada en funció dels eixos de treball del procés 
participatiu: passat, pressent i futur i categoritzada per temàtiques.  
Els assistents van poder prendre nota al llarg de la presentació amb unes plantilles amb les 
mateixes categories. 
Després de la part informativa es van generar dos grups de treball on validar la informació 
recollida o  compartir les notes i opinions sobre les diferents temàtiques, amb l’objectiu de matisar 
o ampliar les conclusions del procés.  
 
Cadascun dels participants va donar la seva opinió de manera individual, es va generar un debat 
sobre diferents qüestions, en alguns temes amb opinions similars, però en altres amb diversitat de 
visions, no va donar temps de compartir el treball realitzat pels dos grups de treball, i per això 
considerem la informació recollida amb caràcter d'aclariments generals, noves aportacions o 
reafirmació del posicionament. Les diferents visions dels participants queden reflectides a 
vegades en el mateix bloc temàtic i a vegades es visualitza en la lectura transversal de la 
informació. Els aspectes on es perceben diferencies són: la necessitat i model d'habitatge, el 
model de mobilitat i les diferents visions sobre les necessitats de determinats equipaments. 
El temps reservat per posar en comú els principals temes, es va utilitzar per tancar els debats 
interns  dels grups de treball  i es va finalitzar el taller amb una petita avaluació de la sessió. 
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Passat/ identitat 

Informació presentada Noves aportacions o 
aclariments 

 

Un dels valors que no ha quedat 
recollit, és el respecte i la 
convivència. Mai hi ha hagut 
confrontació social tot i que hem 
de conviure persones amb 
interessos i realitats diverses. 

 
La col·laboració i 
l'associacionisme ens identifiquen 
com a part d'un patrimoni històric. 

 

L'antiga escola de la Colònia va ser 
un element d'inclusió, els nens de 
Santa Coloma baixaven a la llar 
d'infants. 

Les instal·lacions esportives 
també han tingut un paper similar 
com a element que ha facilitat la 
integració davant del creixement de 
diferents nuclis al voltant de la 
Colònia, com el barri Cooperatiu en 
el seu moment o el Pla de les 
Vinyes. 

 

Es valida la informació recollida. 
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No es reconeix la Riera de Can 
Soler com un espai on s'han de 
celebrar festes de Sant Joan o 
revetlles, el que sí que va passar a 
la zona dels antics garrofers és que 
els xavals feien fogueres pel seu 
compte, però es van cremar uns 
arbres i no es veu amb bons ulls. 

Per altra banda hi ha tres fires que 
formen part de la identitat: la fira de 
la Cirera, la del Vi i la fira 
Modernista. 

 

 
Es comenta que el bosc al costat 
de la Cripta es va  replantar, com 
una manera de preservar el 
paisatge. 

Tenir una visió de reaprofitament 
de l’entorn natural. 
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Present / vida quotidiana 

Informació presentada Noves aportacions o  
aclariments 

 

 
 
 
 
 
La tranquil·litat és un aspecte 
positiu que es pensa que es pot 
perdre si es construeix i arriba 
gent nova de fora. "Tota la gent 
de Santa Coloma ens coneixem i 
hi ha bon rotllo, la gent de fora pot 
crear conflictes com ja hem 
viscut molts anys, tant en festes, 
dies quotidians, etc." 

 

 

 
Es reitera una de les opcions que 
ja apareixen en la informació 
donada (no cal més habitatge): 
no hi ha d'haver habitatge ni car 
ni econòmic, perquè es destruiria 
l'essència del poble i es 
massificaria i perdríem molts 
beneficis: molta més mobilitat i 
pèrdua de la tranquil·litat. 
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Falten serveis, però només al 
nucli de la Colònia, Santa Coloma 
i Sant Boi si tenen serveis i 
botigues. 
No agafar la resposta de la falta 
de serveis per justificar la 
col·locació de més serveis. 
 

 

 

 

 

Piscina publica descoberta 
perquè les existents són privades, 
inclús es proposa ubicar-la a la 
Plaça Eliseu Graner, profunditzant 
en la temàtica, hi ha equipaments 
més prioritaris com un auditori, ja 
que els serveis de piscina estan 
coberts mitjançant pagament. 
Al barri de Ciutat Cooperativa 
falta un casal per a totes les 
edats. 
Al barri de Ciutat Cooperativa 
falta un casal per a totes les 
edats. 

Joves. Especialment falta espai per a joves en Sant Boi, en Santa Coloma tenen el "carletes" però és molt tancat, seria 
interessant fer una gestió més oberta per cobrir un territori més ample mitjançant una coordinació col·lectiva. 
Mercat. Els horaris del mercat no ajuden al seu ús, només obren als matins, i estan les grans superfícies que et posen més 
facilitats i pots anar amb el cotxe. S'hauria de repensar el model i valorar si es fa una aposta per un altre model de mercat. 
Equipament cultural: no falten equipaments culturals, falta coordinació, promoció i mercat per les activitats. 
Falta un aparcament a l'estació de la Colònia, per afavorir el transport intermodal. 

 

 
L'espai natural també s'utilitza de 
manera incívica per fer festes 
alcohòliques. 
Es duen a terme activitats de 
reconeixement botànic de la 
"fauna i flora". 
Ús terapèutic: oci, pícnic, 
trobades 
Algunes associacions fan 
activitats en aquest espai ex: 
Esplai Gresca. 
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Falta mobiliari urbà de tipus 
esportiu per a totes les edats, per 
exemple, bicicletes estàtiques, 
etc. 

 

 
 

 

Es valida l’ informació recollida. 
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Reptes de futur 

Informació presentada Noves aportacions o 
aclariments 

 

Es remarca especialment que no 
es vol habitatge. Incorporar l'opció 
de no edificar habitatge, habitatge 
zero. 
Es fa un matís per part de 
l'associació de veïns de Sant Boi 
sobre la necessitat de reconèixer 
dues realitats diferents que 
conviuen en el territori: 
- Ciutat Cooperativa Noli Nou i Llor 
necessitat de tancar el 
desenvolupament del barri amb el 
parc de Can Soler on incloure 
també habitatge i comerç no 
massificat. 
- La colònia afirma que no té 
necessitat d'habitatge 

Ampliar l'escala per buscar espais. Reubicació d'habitatges i buscar espais en nuclis urbans (no malbaratar espais naturals). 
No construir on no estigui construït. 
Mirar el territori per urbanitzar: espais nucli urbà i altres ubicacions per rehabilitar 
Es pregunta per què “l'obsessió” és construir habitatge? Preguntar-se quines són les necessitats. No hi ha problemàtica 
d'habitatge al municipi. 
Incorporar: un 30% d'habitatge de lloguer. 
Participació ciutadana real: falta implicació social (dormitori) i preocupació per la incidència del procés participatiu en el projecte 
final. 

 

Masia de Can Julià, escoles, espais 
verds, tenim molt d'espai, per què 
no pesen coses? Oferta cultural. 
No hi ha tècnic cultural en l'àmbit 
comarcal 
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Falta capacitat de gestió i 
lideratge. Es pensa que el consorci 
hauria de jugar també un rol de 
dinamització econòmica i social, 
pel desenvolupament social i 
dinamitzar el territori. 

Donar un ús social i fer valdre tota 
la zona 

Activar-lo com oficines, fabriques o 
també com un sector 
d'ensenyament agrícola: qualitat 
de gestió dels camps. 

 

Dues visions o models de 
circulació: 

-Via Cornisa està ocupant la Riera 
de Can Soler (Espai natural), no 
continuar la rambla de Sant 
Ramon, encara que hi hagi 
connexió no potenciar aquesta 
via, anar cap a un canvi de 
mobilitat en vint anys. Àrees amb 
aparcaments i augment del 
transport públic. 

-Connexió de Via Cornisa amb la 
ronda de Sant Ramon per 
dignificar la zona 

Es comenta una proposta radical de tancar la circulació de Via Cornisa i així provocar el col·lapse de les vies de circulació, com 
a mitjà per obligar a fer servir altres modes de transport. 

També es comenta fer un disseny progressiu de les vies de circulació, i que es puguin fer correccions posteriors que 
evolucionin amb el model de mobilitat. 

 

 

Es recorda la visió metropolitana, 
importància del territori i la 
necessitat de mantenir els 
corredors naturals existents. 

La riera com a connector amb 
usos comunitaris. 

Corredors biològics 

Gestió integral de la part boscosa 
(incendis i el manteniment). Cal 
tenir en compte la biomassa com a 
element a gestionar. 
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La majoria de la població durant la 
pandèmia ha estat sortint per la 
muntanya + la colònia + via 
cornisa. Cosa que es perdria si s' 
edifiqués per tota la Colònia Güell 
(Via Cornisa cap amunt) 
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Valoració de la sessió 

Es va fer servir una eina d'avaluació senzilla i ràpida amb una diana de valoració, on es 
preguntava que t'ha semblat el format del taller? Si se situa la valoració al centre, equival a un 5, i 
més cap a l'exterior és un 1. 

Es van recollir 14 valoracions, amb una mitjana de valoració de 4,35. Va haver-hi tres persones 
que el van valorar amb un 5, cinc entre el 5 i el 4, cinc persones amb un 4 i una persona entre 3 i 
4. 

Es van fer dues propostes de millora, ambdues vinculades amb la manca de temps. El taller va 
començar amb 10 minuts de retard i la part informativa es va allargar cinc minuts, la qual cosa 
va reduir l'espai de treball per grups. 
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IMATGES DE LA SESSIÓ 

 

  

  
 

 

 


