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CARRETÓ RODAPOU: VISITES A CENTRES CULTURALS  

Dades de l’activitat 

 
Objectius de l’activitat: 

Aquestes visites presencials s’han dissenyat dins del procés participatiu del Pla d’acció 
per a diversificar la participació del veïnat del barri i complementar les trobades virtuals que 
s’estan realitzant amb serveis, entitats i altres col·lectius organitzats que tenen relació amb la 
plaça. 

Les visites consisteixen en unes entrevistes semi estructurades, amb 
l’acompanyament dels mediadors socioculturals del Districte de Ciutat Vella. Aquestes 
entrevistes tenen l’objectiu de: 

● 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 

Estructura de la visita 

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

● Espai de participació i treball col·laboratiu a peu de carretó, basant-se en les preguntes 
plantejades al veïnat 

○ Com renovem el parc infantil? 

○ Com donem vida als locals desocupats? 

○ Quines activitats veïnals t'imagines a la plaça 

○ Com renovem la pista? 

○ Com millorem el verd de la plaça? 
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Dia de l’activitat  3 desembre de 2020 

Durada de l’activitat  de 10.30 a 14.30 h 

Lloc de l’activitat  Espai públic 

      Pàg 1/6 



 
 

 

Persones i entitats assistents 

En aquestes visites han participat 13 persones. Es va convidar a 5 entitats de 
col·lectius culturals diversos i a un grup de dones associades a una d’aquestes entitats. 
Finalment van assistir només 4 entitats, ja que el grup de dones no va poder participar en 
l’últim moment. 

 
Aquesta sortida va tenir l'objectiu de diversificar els espais de participació per obtenir 

informació dels veïns i veïnes del barri. Han participat les següents entitats, comerços o 
col·lectius: 

● Centre AlQaim, Sajid. 

● Mesquita Abu Ayoub al Ansari. 

● Mesquita Assafa. 

● Born Halal. 

 

Resultats: 

Valors positius destacables de l’espai 

● Diversitat, multiculturalitat i riquesa 

● Comunitat, transformació i  diversitat 

● Interacció i integració 

● Espai comú i intergeneracional 

Altres valoracions sobre l’estat actual 

● Es detecta una necessitat de millorar la coordinació, participació i coneixement entre 
les entitats vinculades a l'acompanyament i suport dels joves no tutelats 

● Necessitat de potenciar el treball en xarxa i la participació activa entre les entitats 
motores del territori, per tal de donar resposta a les necessitats bàsiques no cobertes 
que actualment pateixen els joves d'origen divers 

● Necessitat de generar espai de socialització, trobada i coneixença entre els diversos 
col.lectius i la resta del veïnat 

● Dificultats per dur a terme accions formatives i de caràcter cultural per manca d'espai 
físic. 
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TOTAL     TOTAL  0 - 14  15 - 24  25 - 44  45 - 64  65 - 

13 
Home  13      1   9  3 
No binari             
Dona             

      Pàg 2/6 



 
 

 

Propostes de millora 

Coordinació i comunicació: 

● CREACIÓ D’UN ESPAI COMÚ DE PARTICIPACIÓ COM A FEDERACIÓ D’ENTITATS : 

○ Potenciar la comunicació i coordinació entre les entitats 

○ Com a paraigües jurídic i comunitari on tenen cabuda totes les entitats 

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

○ Crear trobades per tal de visualitzar els recursos de les diferents entitats entorn 
a  l’atenció, acompanyament i suport al col·lectiu jove no tutelat per avaluar 
com potenciar les xarxes de suport mutuo en benefici de totes i donar-lis 
recolzament 

● CREAR CANALS DE COMUNICACIÓ/DIFUSIÓ ÀGILS ENTRE LES ENTITATS i EL 
VEÏNATGE : 

○ Compartir un calendari / programació comuna de les activitats previstes  

○ Habilitar mitjans de comunicació per arribar al barri per difondre la programació 
existent, les accions i serveis que ofereixen 

Accions per fomentar l’ocupació de les plantes baixes del Pou de la Figuera 

● SEU “Federació” per fer reunions amb les entitats  

● ESPAI MAGATZEM comunitari per guardar diferents materials i mobiliari de les 
entitats, que faciliti la co organització i el desenvolupament d'activitats comunes  

● ESPAIS FORMATIUS  tals com tallers d’oficis,  formació ocupacional en les TIC per la 
inserció sociolaboral del col·lectiu jove amb programes específics per a joves no 
tutelats 

● ESPAIS PER A TALLERS d'emprenedoria social i activitats lúdiques- culturals tals com; 
tallers culinaris, intercanvi d'idiomes... 

Millores de l’entorn físic 

En general es demana: Diversificació i combinació d’espais comuns: espai lliure de passeig 
per la gent gran, zones de reunió i trobada més acollidor, espais infantils i zones esportives. 

● Millora de l'aspecte físic de l'espai amb mobiliari urbà renovat, que convidi a l'estada i 
conversa en grups. 

● Bancs individuals disposats de forma circular, confortables i còmodes per a la gent 
gran. 

● Habilitar zones espai d'estada amb taules per jugar a  jocs de taula, fer picnics. 

● Intervencions pictòriques al paviment, (tipus model illa). 

● Il·luminació per donar sensació de seguretat (no control) podria integrarse en el terra 
amb diferents colors per generant diferents espais. 

● Donar protagonisme al VERD de manera que es pugui gaudir de l’ombra i de plantes 
aromàtiques culinàries … possibilitat de posar gespa i de fonts d’aigua a l’estiu. 
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● Espai polivalent /diàfan per realitzar dur a terme activitats de les entitats interculturals 
referents (menjars i festes populars) reunions veïnals, i festes o trobades interculturals. 

● Potenciar la cura i el manteniment de les zones verdes de l'espai, més neteja en tot 
l'entorn del POU. 

● Acondicionament de la pista esportiva, paviment nou, per poder fer esports i altres 
activitats de manera adequada. 

● Integrar diferents zones de JOCS per el petits/es. 

● Introduir elements  per realitzar diferents exercicis físics tant per joves com per a gent 
gran. 

Activitats a l’espai públic: 

● Activitats culturals obertes a la participació I implicació del veïnat 

● Activitats esportives dinamitzades per als joves acompanyats per entitats que 
promouen hàbits saludables, obertes al veïnat, de forma regular i continua, tals com: 
torneigs de futbol, bàsquet, Volei i d'una pista que es pugui muntar i desmuntar per 
poder transformar des de l'espai diàfan en altres activitats. 

Projectes o accions transversals proposades 

● PROGRAMA D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Impulsar projectes 
d’emprenedoria social 

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

○ Formacions ocupacionals per a joves extutelats, relacionades amb les TIC. 

○ Crear un programa de formació i ocupació dirigit als joves que s'integri en un 
servei per reforçar la xarxa de suport mútua. Es poden dedicar a cuinar i repartir 
aliments, per exemple. 

● PROGRAMA D'ACTIVITATS LA PLAÇA AMB DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA.  

○ Potenciar i oferir activitats diverses socioculturals; esportives, cuina, ball. 

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

○ Possibles activitats;  

- Tallers d’intercanvi d’idiomes;  es poden fer trobades de conversa 
periòdiques que se centrin a donar protagonisme als joves 

- Taller d`Oficis; intergeneracional i intercultural dirigit a les veïnes i obert 
a tota la ciutadania per aprendre oficis 

- Jornades tastet i mostra d’entitats i oficis - cultures (dansa o 
gastronomia ... ) per a potenciar i generar activitats culturals diverses 
que parteixen de llocs comuns i que ajudin a reconèixer la riquesa, per 
tal d'evitar l'estigmatització, apropar i difondre la diversitat cultural, fent 
partícips i protagonistes al col·lectiu. 
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Imatges de les visites:  
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