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CARRETÓ RODAPOU: VISITES A COMERÇOS  

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 al 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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Lloc de l’activitat  Espai públic - comerç local. 
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Persones i entitats assistents 

En  aquestes visites han participat 2 comerços. Es va convidar a 5 comerciants i també 
es va intentar treballar amb el grup de dones associades a una de les entitats culturals que no 
van poder participar en l’anterior sortida del carretó. Finalment van participar dues persones.   

 

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: 

● Fashion Ama  

● Bar-Cafeteria  

 

Resultats: 

Altres valoracions sobre l’estat actual 

● Es detecta una necessitat de potenciar les activitats culturals diverses en l’espai públic, 
per tal de generar espais comuns de coneixença i confiança entre col·lectius i veïnat. 

● Important incorporar una figura referent exemplar que acompanyi, doni suport al 
col·lectiu jove extutelat, com a punt connector entre aquest i les entitats referents. 

● Caldria promoure i potenciar el teixit associatiu -  laboral juvenil, tenint en compte 
realitats, interessos i potencialitats d’aquest. 

● Necessitats per dur a terme accions formatives - ocupacionals específiques per a 
joves extutelats amb caràcter retroactiu per tal de millorar la situació actual d’aquesta 
comunitat. 

● Es remarca la oportunitat que obrirà al Barri la Mezquita en construcció en l’entorn Pou 
i es demana que es tingui en compte a nivell estratègic per a construir llaços amb la 
comunitat i els joves. 

Propostes de millora 

Dinamització socioeconómica 

● Activitats comercials locals al voltant del Pou - aprofitant els baixos buits del Pou- per 
tal afavorir la confluència i trànsit de vianants diversos en edats i gènere. 

● Potenciar la xarxa de comerç local entorn al Pou -més recursos i més facilitats- 
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Accions per fomentar l’ocupació de les plantes baixes del Pou de la Figuera 

● ESPAI INCUBADORA  com a seu per a projectes o moviments associatius juvenils 
emergents que donen suport, marc i servei al col.lectiu jove extutelat. 

● ESPAIS FORMATIUS  - OCUPACIONALS tals com tallers d’oficis per la inserció 
sociolaboral amb programes específics per a joves extutelats. 

● Incorporar una figura referent dinamitzadora - exemple, jove extutelat d’origen divers- 
com a fill connector entre col·lectiu i comerços locals. 

Millores de l’entorn físic 

● Millora de l'aspecte físic de l'espai en general, amb mobiliari urbà renovat, que convidi a 
l'estada i conversa en grups, donar-li un aspecte més agradable i acollidor  

● Renovació de les zones infantils de l’espai. 

● Millorar el paviment, combinació de sorra i asfalt - o altre tipus de material- 

● Donar protagonisme al VERD de manera que es pugui gaudir de l’ombra i de plantes 
aromàtiques culinàries. 

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

Activitats a l’espai públic: 

● Activitats culturals - amb clau antirumors- obertes a la participació I implicació del 
veïnat, que despertin sobretot l’interés comú del col·lectiu jove extutelat. Generant i 
ampliant la xarxa de suport mutuo. 

● Activitats diverses, inclusives i obertes a tot el veïnat de forma contínua, per tal de 
donar-li vida a l'espai i fomentar la bona convivència veïnal. 

Projectes o accions transversals proposades 

● 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.).  

○ Formacions ocupacionals per a joves extutelats. Impulsar programes 
d’emprenedoria social amb suport i participació de la xarxa comercial local. 

○ Programes d’emprenedoria social, incorporant una figura referent -  exemple, 
jove extutelat d’origen divers-. 

● 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. 

○ Reactivació d'activitats que es van fer durant un temps i van tenir èxit entre la 
població juvenil, com ara; tornejos esportius . 
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Imatges de les visites:   
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