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SESSIÓ ENTITATS DE TREBALL AMB JOVES 

Dades de l’activitat 

 
Objectius de l’activitat: 

● Recollir propostes per a incorporar en el Pla d’acció del Pou de la Figuera. 

● Enfocar en la recollida de propostes en: 

○ Recollir els valors positius del Pou de la Figuera. 

○ Usos i activitats en l’espai públic en clau de millora de la convivència i foment 
de la diversitat dels usos. 

○ Millores de l’entorn físic (manteniment, renovació i nous elements). 

○ Millores en la comunicació i la coordinació d’activitats. 

● Reconèixer el potencialitat i les accions que es fan actualment. 

● Fomentar el treball en xarxa. 

● Reforçar els vincles entre els participants per motivar a la recuperació de l’espai públic. 

Estructura de la trobada 

● Presentació del marc del Pla d’acció i de la sessió. (20’) 

● Espai de participació i treball col·laboratiu estructurat en tres moments: 

○ Reconèixer el que es fa actualment i s’ha de potenciar. (40’) 

○ Completar les propostes puntuals recollides fins ara. (30’) 

○ Construïm projectes o accions conjuntes i transversals (10’) 

● Tancament i avaluació (10’) 

Persones i entitats assistents 

A la sessió van participar 13 persones. 9 dones i 4 homes. Es va convidar a 17 entitats, 
associacions o projectes. Finalment van assistir 8 entitats o projectes. 

 

 

 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL
PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA

Dia de l’activitat  1 desembre de 2020 

Durada de l’activitat  de 12.00 h a 14.00 h 

Lloc de l’activitat  Sala reunions virtual zoom. 

Entitats convidades  Entitats assistents 

Associació Ex-menas 
Associació Juvenil Joves del Centre 
Gegants Sant Pere Puel·les 
Colla Gegantera Casc Antic 
Diables del Casc Antic 
Taula Joves comtal la salle comtal 
Riborquestra 
Encircant el Barri 
Migraestudium 

ADSIS 
Casal de Joves Palau Alòs 
Mescladís 
Fundació Comtal 
EICA 
Fundació Bayt al- Thaqafa 
Casa Candela 
Espai Sona 
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Resultats: 

Valor positiu destacable de l’espai 

● La ubicació estratègica de l'espai 

● Diversitat, multiculturalitat i riquesa 

● Epicentre; espai de trobada entre entitats i del barri, espai transcendental 

● Comunitat, transformació i  diversitat 

● Barreja i potencial 

● Interacció 

● Comunitat i interculturalitat 

● Trobada 

Què es fa actualment (context abans de la pandèmia) i que s’hauria de millorar? 

● Bayt al-Thaqafa. Fem activitats de dinamització en la plaça amb joves. Accions 
formatives per a joves migrats derivats de centres o majors d'edats, amb seguiment 
socioeducatiu, acompanyament emocional, jurídic, etc.   Podem fer activitats 
conjuntes.   Potenciar la comunicació i coordinació entre les entitat 

● Espai Sona. Activitats socioculturals diverses. Per comoditat i proximitat fem ús del 
parc de la Ciutadella. Accedim a joves amb més recursos (pagament). Tenen alguns 
amb beques. Tenim la idea de fer activitats de fer accions que barrejin col·lectius joves 
més diversos. També ens oferim a fer concerts o assajos a la plaça del Pou. Ara els 
fem a altres places (Sant Pere per exemple). 

● Espai Mescladís. Programa integració social i laboral dels joves mitjançant formació en 
hosteleria.   Els usuaris normalment no són del barri (obert a la ciutat i fora de la 
ciutat).  Programa Dona-li la volta (Programa comunitari que coordina l'Agència de 
Salut Pública de Barcelona, amb la implicació de diverses entitats i recursos del barri.). 
En el projecte de Mescladís es bequen a 10 joves del barri, però la demanda és molt 
alta (300 sol·licituds). Descobrir quins recursos i eines podem oferir. Voluntat d'implicar 
a comerços i bars de la zona per fomentar l'ocupació en el propi barri. 

● EICA. Fem activitats d'acompanyament a joves. Donem assessorament, recursos per 
solucionar tràmits. Problemàtica important en la regularització i accés a ocupació. 
Manca coordinació i potenciar més el treball entre les entitats 

● Casa Candela. Treball amb el flamenc (música i dansa) adaptada a les necessitats 
socials. Activitats de formació a joves de manera directa i amb entitats tutelades, per 
fer accions al barri i remunerades. Treball des de la identitat amb eines artístiques. 
Acostumen a fer servir el parc de la ciutadella (van fer classes d'anglès per exemple), 
però la idea de futur és poder realitzar i oferir activitats continues de caràcter cultural, 
relacional i de trobada a la plaça, si es reforma o es fa una coordinació entre les 
entitats. 

● Fundació Comtal. Activitats diverses  socioculturals e la pròpia plaça. Ús directe amb 
mares del centre i adolescents. Es podria millorar la coordinació entre entitats 
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● Palau Alòs.(Centre d'informació i punt de referència per als joves). Activitats de tota 
mena al centre i també a la plaça (més centrat en esport i activitats lúdiques). Cal més 
coordinació entre les entitats referents del col·lectiu. Necessitat d'espai de participació 
regular i continuo, pot ser una taula seguiment, per potenciar i coordinar les accions i 
iniciatives de les diferents entitats. Es convida a participar a l’espai que ja existeix, 
dotat de recursos i impulsat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona anomenat: 
Dona-li la volta a la plaça. Es fa un convit formal a les entitats. 

● Fundació Adsis. Fem activitats esportives, lúdiques, artístiques, etc. directament a la 
plaça i amb els joves. Estaria bé millorar de l'espai físic del POU (terra sobretot). Manca 
de coordinació entre les entitats per tal de potenciar i no solapar les activitats i 
iniciatives de les entitats 

Altres valoracions sobre l’estat actual 

● Es detecta una necessitat de millorar la coordinació, participació i coneixement entre 
les entitats vinculades als joves. 

Propostes de millora 

Coordinació i comunicació: 

● Proposta a curt termini: Fer servir l'espai de Dona-li la volta a la plaça dins del projecte 
de l’ASPB, com a punt de trobada, amb l’objectiu de conèixer i coordinar les accions i 
iniciatives de les diferents entitats. 

● CREACIÓ D'UNA TAULA COMUNITÀRIA JOVES.  

○ Objectiu de potenciar la comunicació i coordinació. 

○ Dotar-la d'una figura d'un dinamitzador/a coordinador/a intern.  

○ Que no depengui dels dinamitzadors/es en cada moment (no personalizar-la). 

● CREAR CANALS DE COMUNICACIÓ ÀGILS: 

○ Crear un canal inmediat i ràpid de comunicació i difusió entre les entitats 
ràpid...pot ser un whatsapp, cadenes de mails… 

○ Compartir un calendari / revista de la plaça: què es fa a la plaça i qui ho fa. 

Activitats a l’espai públic 

● Activitats socioculturals oberts al barri, de forma continua i regular. 

● Dinamització comunitària  a través d'activitats lúdico-esportives - en clau gènere - 
hàbits saludables, obertes al veïnat, de forma regular i continua. Dinamització activa 
per part dels joves. 

● Activitats conjuntes i organitzades amb les entitats referents. Fent partícips i 
protagonistes al propi col·lectiu i a joves monitors del barri. 

Dinamització socioeconòmica. 

● Crear i potenciar una xarxa laboral activa jove. 
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Millores de l’entorn físic 
● Millores genèriques a l'espai físics tals com; mobiliari urbà està brut, millorar 

il·luminació. 

● Habilitar zona / espai d'estada per poder fer picnics i reunions veïnals (possibilitat de 
posar gespa). 

● A condicionament de la pista esportiva, paviment nou, per poder fer esports i altres 
activitats de manera adecuada (hi ha forats i quan plou s'embruta tot) 

● Introduir intervencions pictòriques que convidin al joc 

● Estudiar una possible renovació / recol·locació l'escenari per poder fer activitats i fer-lo 
accessible (Ara no poden pujar persones amb cadires de rodes) 

● Més accessibilitat en l'entorn. 

Projectes o accions transversals proposades 

● PROGRAMA D'ACTIVITATS LA PLAÇA AMB DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA.  

○ Potenciar i oferir activitats diverses socioculturals; esportives, cuina, ball. Que 
no només siguin esportives: fomentar presència també de noies. 

○ Fomentar la coneixença - relació - apropar al col·lectiu/barri 

○ Possible primera activitat: diumenges a la plaça: activitats lúdiques orientades 
a veïns i visitants, amb possible pica-pica per part de Mescladís. 

● PROGRAMA D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ.  

○ Necessitat d'Espai físics per a formacions (Reactivar les plantes baixes - Es 
podria ocupar amb tallers, espais formatius.).  

○ Tenir en compte les necessitats e interessos dels joves (Cuina, comerç, 
informàtica i mecànica, per exemple) i versus possibilitat del mercat laboral. 

 

S’adjunten panells de resultats del taller de la plataforma de treball col·laboratiu emprada. 
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Quin valor destacaríeu del Pou de la Figuera?1

Identitat

Epicentre; espai 
de trobada 

entre entitats i 
del barri, espai 
transcendental

Comunitat i 
interculturalit

at

Barreja i 
potencial

Diversitat, 
multiculturali
tat i riquesa

La ubicació 
estratègica 
de l'espai

Comunitat, 
transformació 

i  diversitat

Trobada Interacció



Què hi ara que s'ha de reforçar / donar suport / millorar?
Quins recursos teniu, i quins trobeu a faltar?2

Usos i activitats en l'espai públic Xarxes i comunicació

Programa integració social i laboral dels 
joves mitjançant formació en hosteleria.

Els usuaris normalment no són del barri 
(obert a la ciutat i fóra de la ciutat).

Programa Dona- li la volta: es bequen a 
10 joves del barri, però la demanda és 

molt alta (300 solicituds).

Descubrir quins recursos i eines podem 
oferir. Voluntat d'implicar a comerços i 
bars de la zona per fomentar l'ocupació 

en el propi barri.

Activitats socioculturals diverses, però 
per comoditat i proximitat fan ús del parc 

de la Ciutadella. Accedim a joves amb 
més recursos (pagament). Tenen alguns 

amb beques.

Tenim la idea de fer activitats de fer 
accions que barrejin col·lectius joves més 

diversos.

També ens oferim a fer concerts o 
assatgos a la plaça del Pou. Ara els fem a 

altres places.

Es detecta una 
necessitat de millorar 

la coordinació, 
participació i 

coneixement entre les 
entitats vinculades als 

joves.

Fem activitats de dinamització en la plaça 
amb joves. Accions formatives per a joves 

migrats derivats de centres o majors 
d'edats, amb seguiment socioeducatiu, 
acompanyament emocional, jurídic, etc.

Podem fer activitats conjuntes.

Potenciar la comunicació i coordinació 
entre les entitat

Treball amb el flamenc (música i dansa) 
adaptada a les necessitats socials. 

Activitats de formació a joves de manera 
directa i amb entitats tutelades, per fer 
accions al barri i remunerades. Treball 

des de la identitat amb eines artístiques.

Acostumen a fer servir el parc de la 
ciutadella (van fer classes d'anglès per 

exemple), però la idea de futur és poder 
realitzar i oferir activitats continues de 

caràcter cultural, relacional i de trobada a 
la plaça, si es reforma o es fa una 

coordinació entre les entitats.

Quines afegiríeu?

hi ha una a través 
del casal Palau 

Alós; potenciar i 
convidar a la 
participació 
d'aquestes

Espai de 
participació 

i 
coordinació

Activitats d'acompanyament a 
joves no migrats. Donem 

assessorament, recursos per 
solucionar tràmits. Problemàtica 
important en la regularització i 

accés a ocupació.

Manca coordinació i potenciar 
més el treball entre les entitats

Activitats diverses  
socioculturals e la pròpia 

plaça. Ús directe amb 
mares del centre i 

adolescents.

Es podria millorar la 
coordinació entre entitats

Fem activitats esportives, 
lúdiques, artístiques, etc. 

directament a la plaça i amb els 
joves.

Millorar de l'espai físic del POU.

Manca de coordinació entre les 
entitats per tal de potenciar i no 
solapar les activitats i iniciatives 

de les entitats

Casa 
Candela

Fundació 
Adsis

BAYT

Eica

Espai 
Sona Mescladis 

del Pou

Fundació 
Comtal

OBJECTIU
conèixer i 

coordinar les 
accions i 

iniciatives de les 
diferents entitats

Proposta a curt 
termini: Fer servir 
l'espai de Dona'l la 
volta a la plaça dins 
del projecte de Salut 
Pública, com a punt 

de trobada.

PRIMERA SESSIÓ: 
compartir què 
fem (serveis i 

recursos). 
Conéixer el que hi 

ha.

TAULA 
COMUNITARIA

Centre informació i punt de referència 
per als joves. Activitats de tota mena al 

centre i també a la plaça (més centrat en 
esport i activitats lúdiques).

Més coordinació entre les entitats 
referents del col·lectiu. Necessitat d'espai 
de participació regular i continuo, pot ser 

una taula seguiment, per potenciar i 
coordinar les accions i iniciatives de les 

diferents entitats

Palau 
Alós



Aquestes son propostes recollides anteriorment. Quines afegiríeu?3

 Activitats 
diverses 

dirigides al 
jovent

Usos espai públic

Renovar i 
mantenir espais 

esportius 
actuals

Millores entorn

Usos i activitats en l'espai públic Millores de l'entorn físic

Dinamització econòmica

Activitats 
familiars i 

dirigides als 
infants

Usos espai públic

Activitats 
festives co- 

organitzades 
per les entitats

Usos espai públic

Activitats 
per la 

gent gran
Usos espai públic

Activitats 
culturals 
(teatre - 

cinema, etc)
Usos espai públic

Mercat 
setmanal a l’aire 
lliure o similar

Dinamització econòmica

Usos espai públic

Servei de 
dinamització 
comunitària

Usos espai públic

Accions 
destinades a 

millorar el 
civisme

Usos espai públic

Renovar 
l’espai de 

jocs infantil

Millores entorn

Renovar 
l’espai de 

l’hort
Millores entorn

Retirar els 
parterres amb 

vegetació 
actuals

Millores entorn

Millorar el 
mobiliari 

de la plaça.

Millores entorn

Millorar la 
il·luminació.

Millores entorn

Millorar 
l’accessibilitat

Millores entorn

Posar 
màquines 

per fer 
exercici

Millores entorn

Posar màquines 
per fer gimnàs 

al carrer 
(calistenia)

Millores entorn

Nous espais 
esportius 

(skatepark)

Millores entorn

Activitats 
socioculturals 

oberts al barri, de 
forma continua i 

regular

Millores genèriques 
a l'espai físics tals 

com; mobiliari urbà 
està brut, millorar 

il·luminació.

Dinamització comunitària   
a través d'activitats 

ludicoesportives - en clau 
génere - hàbits saludables, 
obertes al veïnat, de forma 

regular i continua. 
Dinamització activa per 

part dels joves.

Activitats conjuntes i 
coorganitzades amb 

les entitats 
referents. Fent 

partícips i 
protagonistes al 
propi col·lectiu

A condicionament de la 
pista esportiva, paviment 

nou, per poder fer esports i 
altres activitats de manera 

adecuada (hi ha forats i 
quan plou s'embruta tot)

Habilitar zona / 
espai d'estada per 
poder fer picnics i 
reunions veïnals 
(possibilitat de 
posar gespa).

Estudiar una possible 
renovació / recol·locació 
l'escenari per poder fer 

activitats i fer- lo accessible 
(Ara no poden pujar 

persones amb cadires de 
rodes)

Fer pedagogia per 
que sigui un espai 
de totes (incloure 

persones diversitat 
funcional)

Usos espai públic

Activitats 
culturals per 
a treballar la 
convivència

Usos espai públic

Traballar des 
del conflicte 

com una 
oportunitat

Usos espai públic

Incloure la 
mediació com a 
eina per millorar 

el conflicte a 
l'espai públic

Usos espai públic

Fomentar relacions 
positives 

(desconstruir  la 
imatge de l’altre i fer 

caure barreres)

Usos espai públic

Crear i 
potenciar una 
xarxa laboral 

activa jove

Quines afegiríeu? Quines afegiríeu?

Propostes recollides anteriorment Propostes recollides anteriorment

Introduir 
intervencions 

pictòriques 
que convidin al 

joc

Més 
accessibilitat 
en l'entorn



Compartir un 
calendari / 

revista; qui hi 
ha i qui està 

fent a la plaça

Quines accions o projectes clau creieu que s'han d'impulsar de manera prioritària? 
Intentem articular, combinar i ajuntar propostes per definir un projecte a incorporar en el Pla d'acció4

Potenciar i oferir 
activitats diverses 

socioculturals; 
cuina, ball, ...  - en 

clau génere -

 Fomentar la 
coneixença - 

relació - 
apropar al 

col·lectiu/barri

Reactivar les 
plantes baixes - Es 

podria ocupar 
amb tallers, 

espais formatius.

Necessitat 
d'Espai 

físics per a 
formacions

PROGRAMA 
D'ACTIVITATS 
DE FORMACIÓ 

I OCUPACIÓ

CREAR CANALS 
DE 

COMUNICACIÓ 
ÀGILS

1 sessió de coneixença

Objectiu:
difusió de les activitats 
entorn a la plaça i dels 

serveis que hi 
ofereixen cada entitat

CREACIÓ D'UNA TAULA 
COMUNITÀRIA  JOVE

Objectiu de potenciar la 
comunicació i coordinació.

Dotar- la d'una figura d'un 
dinamitzador/a 

coordinador/a intern.

Crear un canal 
inmediat i rápid  de 

comunicació i 
difusió entre les 

entitats rápid...pot 
ser un whatsapp, 

cadenes de mails...

PROGRAMA 
D'ACTIVITATS  
LA PLAÇA AMB 
DINAMITZACIÓ 
COMUNITÀRIA

Que no només 
siguin esportives: 

fomentar 
presència també 

de noies.

Tenir en compte les 
necessitats e interessos 

dels joves (Cuina, comerç, 
informàtica i mecànica, per 

exemple) i versus 
possibilitat del mercat 

laboral. El taller de fusteria 
no va funcionar.

Possible primera 
activitat: diumenges a 

la plaça: activitats 
lúdiques orientades a 
veïns i visitants, amb 
possible pica- pica per 

part de Mescladís.


