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SESSIÓ XARXA INFANTS 

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). 

● 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. 3 passos. 

○ Reconèixer el que es fa actualment i s’ha de potenciar. (20’) 

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

○ Construïm projectes o accions conjuntes i transversals (30’) 

● Tancament i avaluació de la sessió (10’) 

Persones i entitats assistents 

A la sessió van participar 11 persones. 9 dones i 2 homes. Es va convidar a 13 entitats, 
associacions o projectes. Finalment en van assistir 11. 
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Dia de l’activitat  20 novembre de 2020 

Durada de l’activitat  de 12.00 h a 14.00 h 

Lloc de l’activitat  Sala reunions virtual zoom. 

Entitats convidades i que s’han excusat  Entitats assistents finalment a la trobada 

EAP Ciutat Vella 
EIPI Ciutat Vella 
Casal de joves 
Cintra 
AE Ermessenda 
IES Pau Claris 
Escola Pere Vila 
Mescladís 
SDIA Convent Sant Agustí 

Fundació Albert 
Ass. Esplai l’Esquitx 
CSMIJ 
CSS Casc antic 
Escola Bressol Puigmal 
Escola bressol Portal Nou 
Fundació Adsis 
Fundació Comtal 
Fundació Bayt al-Thaqafa 
CSS Casc antic 
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Resultats: 

Valor positiu destacable de l’espai 

● Espai de reunió i trobada de les famílies del barri 

● Punt de trobada, actiu i dinàmic del barri 

● Espai de convivència 

● Espai obert, divers i identitari  

● Oportunitat per generar xarxa i coneixement comú 

● Espai comú i de barri  

 

Què es fa actualment (context abans de la pandèmia) 

● Activitats de dinamització comunitària juntament amb altres entitats i agents del 
territori. 

● Reunions familiars, festes i menjars populars de manera puntual, organitzades per 
entitats de dinamització comunitària en la seva majoria. 

● Activitats lúdiques i relacionals. Abans es feien més sovint amb infants de 0 a 3 anys 

● Activitats lúdiques i relacionals per a joves del barri de 17 a 21 anys. 

 

Altres valoracions sobre l’estat actual 

● Hi ha resistència per part de les famílies d'apropar-se, participar-hi en accions 
concretes en l'espai, a conseqüència de la brutícia i l'ambient insegur. 

● Caldria incloure més il·luminació per tal de guanyar seguretat, sobretot per les franges 
de la tarda - nit, on se solen produir certes dinàmiques incíviques. 

● Massa presència policial que estigmatitza i crea situacions amb els usuaris joves que, 
en alguns casos els educadors han hagut d'intervenir. 

● No s'utilitzen els espais infantils a conseqüència de les dinàmiques i àmbit en l'entorn, 
la brutícia i la inseguretat. 

● Adaptar l’espai per donar serveis a les diferents necessitats (gossos, infants, entitats, 
joves, gent gran, berenar, aniversari...)millorar el mobiliari i els espais infantils. 

● Algunes de les entitats tenen dificultats per dur a terme certes accions o activitats en 
l’espai per manca de recursos econòmics i humans. 
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Propostes de millora 

Activitats a l’espai públic 

● Espais d'estada per compartir i fer aniversaris o reunions tant familiars com veïnals 

● Incorporar la figura de mediació comunitària, hi ha molta segregació horària d'ús per 
part de les famílies. Dinamització comunitària i participació activa de les activitats 
d'aquestes famílies i/o col·lectius estigmatitzades 

● Focalitzar les intervencions en activitats / accions comunitàries i participatives pel 
foment de dinàmiques cíviques en l'entorn. 

 

Millores de l’entorn físic 
● Més vegetació i presència de natura, en tot l'entorn del Pou, però més concretament a 

les zones infantils. 

● Millorar i renovar el mobiliari urbà existent, sobretot dels espais infantils 

● Combinació de sorra amb paviment en les zones infantils 

● Millorar la il·luminació en l'entorn per guanyar més seguretat 

 

Projectes o accions transversals proposades 

● Habilitar espais d'estada amb elements versàtils i orgànics (pot ser taules) que 
convidin l'estada en grups diversos, celebrar reunions veïnals festes populars. 

● Potenciar la mediació comunitària, amb activitats col·lectives, participatives i 
polivalents adaptades a la diversitat pròpia de l'espai, per tal d’afavorir a la no 
estigmatització de certs col·lectius que fan ús de l’espai. 

● Activació de programes d’ocupació continus t i amb resultats tangibles per la gent del 
barri, articular accions d'inserció sociolaboral a través de la cura, manteniment i neteja 
del mateix espai. Potenciar la xarxa empresarial local. 

● Renovació total del parc infantil del Pou, per facilitar l’ús per part dels infants i de les 
famílies (Casal infantil i activitats per infants d’altres entitats i serveis del voltant de la 
plaça). 

 

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

Espai de 
reunió i 

trobada de les 
famílies del 

barri

Espai de 
trobada i 

obert

Intercultu
ralitat

Obert, 
divers i 

identitari

Espai de 
convivència

Espai de 
referència i 
de trobada 

del barri

Espai de 
barri i 
comú

 Actiu, dinámic, 
per generar 

xarxa 
comunitària



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 Millores de l'entorn físic

Ús lúdic i infantil  
de 0 - 3 (cada cop 

menys).
Les famílies tenen 
por de fer servir el 

parc infantil.

Més 
seguretat i 

manteniment 
de l'entorn

Rehabilitació I 
manteniment 

dels espais 
infantils del Pou 

de la Figuera

No s'utilitzen els 
espais més infantils 
com a conseqüència 
de les dinàmiques i 
àmbit en l'entorn, la 

brutícia i la 
inseguretat.

Ús  de sociabilització 
- relacional  pel 

jovent (es produeix l' 
estigmatització 

d'aquest col·lectiu)

Festes de barri i 
menjars populars 

puntuals i 
organitzats per 

entitats

En general en totes les 
accions:

Necessitat de dur a 
terme més activitats, 
però per manca de 

recursos no poden fer

Resistència per part de les 
famílies d'apropar- se, 

participar- hi en accions 
concretes en l'espai, com a 
conseqüència de la brutícia 

i l'ambient insegur.

Activitats puntuals 
de dinamització 

comunitària amb 
altres entitats

Activitats 
lúdiques i 

relacionals amb 
el jovent del 

barri (17 a 21)

Massa 
presència 

policial

Activitats 
comunitàries 

conjuntes amb 
altres entitats

Incloure més 
il·luminació 
per guanyar 

seguretat

Fundació comtal; zona 
de jocs infantil d’Allada 
Vermell, el parc infantil 

de Francesc Cambó 
amb Via Laietana i el 
parc de La Ciutadella



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

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

Millores entorn

Nous espais 
esportius 

(skatepark)

Millores entorn

S'ha fet millora d'il·luminació i en 
els parterres. Es considera més 

necessaris focalitzar les 
intervencions en activitats / 

accions comunitàries i 
participatives pel foment de 

dinàmiques cíviques en l'entorn

Espais d'estada 
per compartir i fer 

aniversaris o 
reunions familiars 

/ veïnals

Incorporar la figura de 
mediació comunitària, hi 

ha molta segregació 
horària d'ús per part de les 

famílies. Dinamització 
comunitària i participació 

activa de les activitats 
d'aquestes famílies / 

col·lectius estigmatitzades

Més 
vegetació i 
presència 
de natura

Millorar del 
mobiliari 

urbà

Combinació 
de sorra 

amb 
paviment

Renovar 
mobiliari, més el 
físic, per donar- 

li un aspecte 
més agradable

Integració 
d'espais, tancar 
pas del vehicles 

que hi ha pel 
mig de la plaça

Manteniment i 
neteja de 

l'espai i entorn 
del Pou

Millorar la 
il.luminació



Acció 1

Habilitar espais d'estada 
amb elements versàtils i 
orgànics (pot ser taules) 
que convidin l'estada en 

grups divers, realitzar 
reunions veïnals festes 

populars

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

Acció 2
Potenciar la mediació 

comunitària, amb 
activitats col·lectives, 

polivalents adaptades a 
la diversitat pròpia de 

l'espai

Acció 3

Pla d'ocupació amb continuitat i 
resutats tanginbles - Incloure - 

potenciar la inserció sociolaboral 
del barri, articular... en la cura i 

manteniment de l'espai. 
Augmentar la col·laboració amb 

empreses locals a través 
d'aquestes accions

Acció 4
Renovació / 
Habilitació 

parc infantil


