
18 de novembre de 2020

Comissió de seguiment

Procés participatiu del Pla d’Acció Pou de la Figuera
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Objectius i marc del Pla d’Acció



Objectius del Pla d’Acció i del procés participatiu

• Fomentar i portar a terme amb el veïnat, entitats i serveis un 

conjunt d’accions que ajudin a millorar la vivència quotidiana

d’aquest àmbit durant tot el mandat.

• Mitjançant la generació de noves oportunitats i la potenciació dels 

usos veïnals i comunitaris es volen revertir dinàmiques excloents 

i treballar per afavorir la cohesió social.
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Plantejament del procés participatiu



Què esperem de la comissió de seguiment.

• Segons el reglament de participació, destaquem les següents 

funcions:

• Estar informada i fer suggeriments sobre el procés participatiu.

• Fer seguiment del funcionament del procés.

• Conèixer i debatre l’informe de resultats del procés.

• L’objectiu d’aquesta primera reunió és informar del procés i recollir 

aportacions i suggeriments de millora.

• La següent reunió es preveu en febrer, amb els resultats del 

procés.



Plantejament del procés participatiu.

• Procés que continua: s’han fet diverses accions prèvies de 

recollida d’idees i propostes. Ens sumem a aquest procés.

• Partir del que s’està fent: volem incorporar les accions que 

actualment es fan i veure de quina manera es poden millorar, 

complementar, coordinar i estructurar dins del Pla d’acció.

• Treball a mig i llarg termini: és un Pla de mandat que 

s’implementarà fins 2023. Estem en la fase inicial i el volem 

construir conjuntament des de l’inici.

• Suport i seguiment de les entitats: es preveu la creació d’una 

taula ciutadana per donar compliment al Pla d’acció.



Sobre què parlarem?

• Dinamització de l'activació econòmica. Inclou el conjunt de 

propostes relacionades amb les plantes baixes o les possibilitats de 

millorar el dinamisme comercial i econòmic de l’àmbit d’actuació. 

També projectes formatius i ocupacionals per joves.

• Usos i dinàmiques de l’espai públic. Inclou el conjunt d’accions i 

esdeveniments que poden succeir a l’espai públic per tal de fer-ne un 

ús més veïnal. 

• Possibles millores de l'entorn físic de la plaça del Pou de la 

Figuera. aquest àmbit inclou possibles millores consensuades amb el 

veïnat.

• Comunicació comunitària i xarxa de relació entre els diferents 

agents de l’àmbit.



Quines accions es preveuen?

• 8 tallers participatius virtuals (amb convocatòria específica).

• XICA (infància)

• Comerciants + xarxa laboral

• Taula Gent Gran

• Professionals joves

• Famílies

• Taula dona

• Equipaments

• Taula diversitat funcional

• 5 Visites amb el carretó a col·lectius específics.

• Visites a les col·lectius i associacions culturals diverses.

• Visita a entitat de dones.

• Visita a comerços del barri.

• Sortida en el mercat de Santa Caterina.

• Sortida en víspera del dia de reis (a confirmar).

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq16.2015.10e


Quines accions es preveuen?

• 2 tallers presencials al gener (en funció de les condicions sanitàries)

• Taller amb Joves

• Sessió obertaa la ciutadania

• 2 Marxes exploratòries (3 tallers/grup) + 

entrevistes Orientades a dones i dinamitzades pel 

Col·lectiu Punt 6.

• Pàgina web per fer propostes, omplir enquesta i fer seguiment del 

procés: 

https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera

• Qüestionari específic (en format físic).

• Col·laboració per poder-lo fer arribar a la màxima quantitat de gent i perfils diferents.

http://www.punt6.org/ca/aclariments-metodologics-marxes-exploratories-i-recorreguts-de-reconeixement/
https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera


Seqüència del procés participatiu

NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER
TANCAMENTBUIDATGE PARTICIPACIÓ

MARÇ
PARTICIPACIÓ

1. Taula Gent Gran online
2. Comerciants + xarxa 
laboral
3. XICA (infància)
4. Famílies
5. Professionals joves
6. Taula dona
7. Taula diversitat funcional
8. Equipaments

Comissió de 
seguiment

RETORN

ESBORRANY 
DOCUMENT 
PROPOSTES

Retorn 
propostes

TAULA 
CIUTADANA

Carretons o visites

Decidim.barcelona (recollida de propostes i qüestionaris en línia)

Qüestionari

9. Joves 
presencial

10. Ciutadania 
presencial

Marxes exploratòries

VALIDACIÓ 
POLÍTICA I 
TÈCNICA

Comissió de 
seguiment

Resultats 
enquesta Resultats Decidim

Resultats 
diagnosi Punt6

PROPOSTES PER 
INCORPORAR AL 
PLA D’ACCIÓ 
DEL POU DE LA 
FIGUERA



Calendari d’activitats novembre i desembre.

dilluns Cap set.

20 NOVEMBRE
12.00h - XICA 
(Infants).
TELEMÀTICA

18 NOVEMBRE
18.00h - Comissió 
seguiment
TELEMÀTICA

24 NOVEMBRE
14.00h - Eixos 
comercials
TELEMÀTICA

27 NOVEMBRE
12.00h - Taula 
Gent Gran
TELEMÀTICA

3 DESEMBRE
Visita ass. culturals
Visita as. dones
PRESENCIAL

2 DESEMBRE
18:00 h - Sessions 
famílies
TELEMÀTICA

1 DESEMBRE
12.00 h - Profess. 
joves
TELEMÀTICA

4 DESEMBRE
10.00 h - Taula 
Dona
TELEMÀTICA

dimarts dimecres dijous divendres

16 DESEMBRE
18.00 h - Taula 
Equipaments 
TELEMÀTICA

18 DESEMBRE
10.00 h - Taula 
Diversitat
TELEMÀTICA

7  DESEMBRE
Visita comerços
PRESENCIAL

12  DESEMBRE
Carretó Mercat
PRESENCIAL



Calendari d’activitats gener.

dilluns Cap set.dimarts dimecres dijous divendres

5  GENER
Carretó - Dia de 
reis
PRESENCIAL

14 GENER
Marxa exploratòria 
dones 16 GENER. Dissabte

Matí - Ciutadania

PRESENCIAL

14 GENER
Tarda - Joves

PRESENCIAL

13 GENER
Marxa exploratòria 
dones

20 GENER
Marxa exploratòria 
dones

21 GENER
Marxa exploratòria 
dones

28 GENER
Marxa exploratòria 
dones

27 GENER
Marxa exploratòria 
dones



Tallers participatius virtuals

• Tallers amb dues eines:

• Zoom (videoconferència).

• MIRO (plataforma de treball col·laboratiu online).

• Criteris:

• Adequar-nos a l’eina de treball col·laboratiu a les aptituds i a les 

persones participants. No és imprescindible fer-la servir per 

participar.

• Deixar espai per a la conversa. Rondes de paraula obertes i/o 

dirigides amb preguntes.



Quins resultats esperem?

• Accions i/o projectes que:

• Transversals (que puguin combinar diversos temes que es 

plantegen en el procés).

• Tinguin en compte les necessitats de tot el veïnat de la plaça.

• Ajudin a millorar l’entorn i l’ús comunitari.

• Siguin concrets: viables i realitzables.
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Preguntes, dubtes o aportacions!



Gràcies per la vostra col·laboració!

https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera

https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera

