Sr. Serafí Costa i Barniol
Alcalde-President de l’Ajuntament de Casserres
Escodines, 14
08693 - Casserres

Benvolgut Sr. Costa,
Ens plau adjuntar-li la carta, que en data d’avui, em tramés al Sr. Lluís
Busquets que, en representació de la Federació d’Associacions de Veïns del
Baix Berguedà, s’ha
adreçat a la nostra Associació per exposar la
problemàtica que viu la colònia Guixaró, pertanyent seu terme municipal. La
carta, textualment, diu el següent:

Benvolgut Sr. Busquets,
L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial
de Catalunya va valorar molt positivament la redacció i l’aprovació del Pla
Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat com a instrument fonamental
per a la protecció i preservació del singular patrimoni de les colònies Industrials,
així com per la planificació d’un desenvolupament coherent i respectuós amb
aquest patrimoni.
Des de l’AMCTAIC es va fer un seguiment del Pla Director Urbanístic de les
Colònies del Llobregat amb unes conferències que vàrem organitzar amb
ponents molt representatius i coneixedors del tema com són el Sr. Pere Vall,
responsable de l’equip redactor, i el propi Director General d’Arquitectura i
Paisatge Sr. Joan Ganyet.
El nostre recolzament i suport al PDU és total ja que entenem que és un
instrument molt ben elaborat tant des del punt de vista tècnic com de model de
participació i de concertació entre tots els agents implicats. La nostra voluntat
és de col·laborar en tot el que ens sigui possible per la seva correcta aplicació
tot i que hem de ser conscients que és una associació sense cap tipus
d’atribucions en l’àmbit administratiu.
En la reunió del Grup de Defensa del Patrimoni Industrial de la nostra
Associació que va tenir lloc el 27 d’octubre de 2008 es va analitzar la situació

creada a la colònia Guixaró, a partir dels escrits i documentació aportada pels
veïns de la colònia, i es va acordar:
•

Sense voler prejutjar, ja que entenem que hi ha els corresponents
estaments competencials, sí que no podem deixar de fer constar la
nostra preocupació per una proposta d’actuació que tendeix a trencar un
dels trets característics de les colònies com és la interrelació del parc
d’habitatges amb l’activitat fabril així com el fet de compartir els espai
públics i d’equipaments. La continuïtat paisatgística del conjunt de la
colònia es podria veure fortament afectada.

•

Recavar més informació i el parer de l’equip redactor del Pla Director
Urbanístic de les Colònies del Llobregat sobre l’actuació que
l’Ajuntament de Casserres vol portar a terme a la colònia del Guixaró, i
l’acompliment dels criteris que contempla el PDU i també amb els
objectius i en l’esperit en que es va redactar.

•

Adreçar-nos a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de la
Generalitat de Catalunya per tal fer-li avinent la nostra preocupació i
demanar-li que vetlli pel correcte desenvolupament del Pla Director
Urbanístic de les Colònies del Llobregat.

•

Fer constar la nostra predisposició a treballar i utilitzar els recursos de
que disposem per tal d’ajudar a trobar una proposta que sigui acceptable
pels diferents agents implicats.

Ben atentament,
Terrassa, 30 de novembre de 2008

Assumpció Feliu
Vicepresidenta de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de Catalunya

