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SESSIÓ AMB LA TAULA DE DIVERSITAT FUNCIONAL 

Dades de l’activitat 

 
Objectius de l’activitat: 

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

● 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). 

● 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. (30’) 

○ Recollir aspectes positius del Pou de la Figuera. 

● Espai de participació i treball col·laboratiu: (70’) 

○ Completar les propostes recollides i fer noves propostes: 

○ Quines millores necessita l’espai de la plaça? 

○ Quines activitats es podrien fer per a fer un ús més comunitari? 

○ Com es podrien coordinar i comunicar millor les activitats? 

● Tancament i avaluació (10’). 
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Dia de l’activitat  21 gener de 2020 

Durada de l’activitat  de 11.00 h a 13.00 h 

Lloc de l’activitat  Sala reunions virtual zoom. 
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Persones i entitats assistents 

A la sessió van participar 15 persones. 6 dones i 9 homes. Es va convidar a 11 entitats, 
associacions o serveis, i finalment van assistir-ne 6. Van participar a la sessió persones 
professionals de les entitats i persones usuàries d'entitat i servei, amb diversitat funcional. 

 

Resultats: 

Valor positiu destacable de l’espai 

● Ens agrada molt l’espai a la plaça, zona oberta, zona verda amb plantes que cuidaven 
totes les veïnes, un lloc molt únic. 

● El pou el lligo molt amb el casal de barri. És molt amable, flexible, amb la diversitat que 
es dóna per sé, la plaça m’agrada, em sento còmode.  

● Ens agrada com espai perquè els infants poden jugar i s’hauria d’arreglar el terra 
perquè les persones amb cadira de rodes també podem gaudir. 

● L’hort com una cosa molt pròpia: col·laborant amb veïnatge i entitats. Fa Comunitat i 
manté els arrels de la terra dins de la ciutat. 

● Molt positiu la diversitat que existeix i les entitats que treballen al territori estan molt al 
carrer (espai exterior) i amb la comunitat. 

● Hi ha una càrrega social històrica, i cal que aquest espai es cuidi i cal intervenció social 
que dignifiqui l’espai i les persones que hi viuen. 

Altres valoracions sobre l’estat actual 

● Residència Vigatans. No hi anem molt, el terra no és adequat per anar amb la cadira de 
rodes. Tenir-ho a la ciutat aniria molt bé, els altres jardins són molt petits. És molt 
important que estigui ben arreglat per també accedir a l’hort. 

Propostes de millora 

Millores de l’entorn físic 

● Millora de l’accessibilitat per facilitar que les persones en cadires de rodes puguin 
gaudir d’aquest espai, ja que actualment no poden. Millorar l’accessibilitat a l’entrada al 
pou, posar una rampa al palau. S’ha d’analitzar el tema de les rampes per millorar tota 
l’accessibilitat. 

● Arreglar el terra i fer itineraris accessibles. Les persones en cadira de rodes no fan 
servir l’espai perquè, el terra no és adequat.  
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Entitats convidades  Entitats assistents finalment a la trobada 

Centre de Salut Mental d'Adults Ciutat Vella 
Fundació ASPASIM 
Associació Oratge. 
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç EIPI Ciutat Vella. 

Sínia 
Ràdio Nikosia 
Residència Vigatans 
Taller ocupacional Sant Jordi 
Club social AIXEC 
CSMIJ de Ciutat Vella. (Centre de Salut Mental Infantil i 
Juvenil) 
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● Espais d’ombres. És necessari generar espais d’ombra per poder fer activitats i usos a 
la plaça en moments de calor. Des de Ràdio Nikòsia es reforça aquesta proposta i 
s’explica que la ràdio a la plaça no es pot fer en aquestes situacions. S’aporta que es 
podria generar ombra amb arbres i vegetació. 

● Millora de la il·luminació per millorar la seguretat a la plaça. Es comenta que quan és 
fosc es genera sensació d’inseguretat i no és agradable per a les activitats. S’afegeix 
que en una ocasió van haver de canviar l’horari d’un taller de ioga de les 18 a les 16 h, 
perquè hi havia sensació d’inseguretat o no volien estar a les fosques. 

● Espais de gimnàstica, skate park i petanca. 

● Fer més accessible l’espai dels horts. Fer accessible els horts per a les persones en 
cadira de rodes, horts elevats. 

Activitats a l’espai públic:  

Activitats que es fan actualment: 

● Sínia: Coneixem poc la realitat del dia a dia només quan fem activitat amb Palau Alòs i 
Cooperem en la diversitat. A la plaça no fem activitats, només la utilitzem com a lloc de 
trobada si visitem alguna persona que viu allà. Vam fer aportacions a través del 
projecte de Cooperem en la diversitat a través d’un veí que va fer moltes aportacions. 

● AIXEC i xarxa sense gravetat: Fa molt que no fem acció a la plaça, quasi un any que no 
fem activitats al Palau Alòs.  

● Ràdio Nikosia: Fem moltes activitats al Casal i al Palau Alòs. Algunes activitats es 
poden fer al carrer i altres no per diverses dificultats: 

○ Activitats musicals: els tallers de percussió pot provocar problemes i 
desconeixem si es pot fer o no. Altres tallers tenen la dificultat d’haver de treure 
tots els instruments fora, alguns cops hem anat a la Ciutadella. 

○ Teatre: necessites espais més acollidors no oberts. 

○ El que ens complica és fer activitats al Casal del Pou amb la calor a l’estiu: fa 
molta calor a partir de les 11 h. A l’agost molt difícil mantenir a la gent dins 
perquè no es podia. A l’hivern hi ha calefacció, però no hi ha sistema de 
ventilació per a l’estiu. Dificultat de fer coses a l’estiu allà dins.  

○ La dansa no es pot portar a terme a la plaça.  

○ Els nostres projectes arriben a gent de tota la ciutat i coneixen el Pou si venen a 
les activitats. Dins un taller de pintura es va proposar fer retrats a les persones 
al carrer, però la professora no ho veia perquè a la plaça no va funcionar 
anteriorment per les dinàmiques que hi havia. També es va proposar fer un 
taller d’art i la professora va comentar que no s’atrevia a anar al Pou de la 
Figuera. En altres ocasions persones usuàries no volien anar perquè han viscut 
processos de consum de tòxics en moments anteriors en aquest espai. 

Proposta de noves activitats dirigides a públic divers: 

● Activitats de moviment i corporals. Seria interessant poder portar aquestes activitats 
a la plaça, però requereix que el terra no sigui de sorra, a més quan plou es fa un basal. 
Actualment l’espai està molt dedicat al futbol. 
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● Activitats esportives diverses (com bàsquet). 

● Activitats dinamitzades. Les entitats i les persones usuàries valoren molt 
positivament les activitats organitzades (ex. taller de circ). Es considera fonamental 
tenir una figura dinamitzadora de les activitats. 

● Activitats dirigides als joves i a famílies i infants. 

● Activitats festives i lúdiques organitzades amb les entitats al voltant de la plaça, això 
pot fomentar l’espai com a punt de trobada del veïnat. També es poden implicar als 
joves en l’organització de les festes (programació i realització) per a que tinguin 
responsabilitats i se sentin útils i valorats. Es comenta que les actuacions de festa 
major i del Cooperem (com activitat de percussió o de jocs col·laboratius a la plaça) 
tenen molt bona acollida. Es necessita professionals amb experiència en medi obert 
que facilitin i dinamitzen les activitats i es podrien recuperar, ja que actualment les 
activitats són puntuals i es poden potenciar també a l’estiu. També es comenta que es 
va fer una activitat a la plaça i es van proposar jocs, que van tenir molt bona 
participació. 

● Jocs de taula 

● Activitats de jocs amb cadires de rodes, per compartir amb joves. 

● Activitats culturals, inclusives i que donin visibilitat i fomentin la col·laboració entre 
les entitats. 

● Quiosc social amb materials de préstec (per exemple paletes de ping-pong, etc.). No 
com a negoci, sinó amb una funció social. Es comenta que podria ser com la caseta de 
Ciutadella que ofereixi material i dinamitza activitats i vincula al veïnatge. Cal estudiar 
el model de gestió. Es veu potencial per generar sinergies amb altres projectes, serveis 
i entitats, per exemple una entitat que cedeix material esportiu i el Banc de Recursos 
Mancomunats de Ciutat Vella. 

Coordinació i comunicació: 

● Cal millorar la coordinació amb serveis socials per donar alternatives a la gent que 
està pernoctant a l’hort, buscar cases, atenció a les drogodependències i ajudar a sortir 
de la situació de carrer. Protocol escrit per donar alternativa a la gent que dorm al 
carrer i saber què podem fer nosaltres per la nostra part amb ells. Aquesta 
problemàtica es dóna principalment a l’hort perquè és un espai que utilitzen al ser un 
espai resguardat. 

● Hi ha molts espais de participació i estructures i costa arribar a tot arreu, costa que 
s’incorporin noves entitats. 

● Fer valdre que les entitats i professionals es van coneixent i reconeixent, així com a les 
persones del barri i la plaça. S’han de generar vincles de confiança i quan es necessiten 
estan. 

 

 

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

És molt amable, 
flexible, amb la 

diversitat que es 
dóna per sé, la plaça 
m’agrada, em sento 

còmode.

Molt positiu la 
diversitat que existeix i 

les entitats que 
treballen al territori 
estan molt al carrer 

(espai exterior) i amb la 
comunitat

Hi ha una càrrega 
social històrica, i cal 
que aquest espai es 
cuidi i cal intervenció 
social que dignifiqui 
l’espai i les persones 

que hi viuen.

Ens agrada com espai 
per que els infants 

puguin jugar i s’hauria 
arreglar el terra per 

que les persones amb 
cadira de rodes també 

podem gaudir.

Zona oberta, zona 
verda amb 
plantes que 

cuidaven totes les 
veïnes, un lloc 

molt únic.

L’hort com algo molt 
seu col.laborant 
amb veïnatge i 

entitats. Fa 
Comunitat i manté 

els arrels de la terra 
dins de la ciutat.



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

Sínia: Coneixem poc la 
realitat del dia a dia només 

quan fem activitat amb 
Palau Alòs i Cooperem en 
la diversitat. A la plaça no 
fem activitats, només la 
utilitzem com a lloc de 

trobada si visitem alguna 
persona que viu allà.

Cal millorar la coordinació amb serveis 
socials per donar alternatives a la gent 

que està pernoctant a l’hort, buscar 
cases, atenció a les drogodependències i 

ajudar a sortir de la situació de carrer. 
Protocol escrit per donar alternativa a la 

gent que dorm al carrer i saber què 
podem fer nosaltres per la nostra part 

amb ells. Aquesta problemàtica es dona 
principalment a l’hort perquè estan més 

resguardats.

AIXEC i xarxa sense 
gravetat: Fa molt 

que no fem acció a 
la plaça, casi un any 

que no fem 
activitats al Palau 

Alòs.

Radio Nikosia: Fem 
moltes activitats al 

Casal i al Palau Alós. 
Algunes activitats es 
poden fer al carrer i 

altres no per 
diverses dificultats:

Tallers de 
percusió pot 

provocar 
problemes i 

desconeixem si es 
pot fer o no.

Altres tallers tenen 
la dificultat d’haver 
de treure tots els 
instruments fora, 
alguns cops hem 

anat a la Ciutadella.

La dansa no 
es pot portar 
a terme a la 

plaça.
Posar en valor que les 

entitats i professionals es 
van coneixent i 

reconeixent, així com a les 
persones del barri i la 

plaça. S’han generar vincles 
de confiança i quan es 

necessiten estan.

Hi ha molts espais 
de participació i 

estructures i costa 
arribar a tot arreu, 

costa que 
s’incorporin noves 

entitats.

Teatre: 
necessites 
espais més 

acollidors no 
oberts.

Dins un taller de pintura es 
va proposar fer retrats a les 
persones al carrer, però la 

professora no ho veia 
perquè a la plaça no va 

funcionar anteriorment per 
les dinàmiques que hi 

havia.

També es va proposar fer 
un taller d’art i la 

professora va comentar 
que no s’atrevia a anar al 

Pou de la Figuera. En altres 
ocasions persones usuàries 

no volien anar allà pel 
record del consum que els 

hi suposava



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

Activitats de moviment i 
corporals. Seria interessant 

poder portar aquestes 
activitats a la plaça, però 
requereix que el terra no 

sigui de sorra, a més quan 
plou es fa un basal. 

Actualment l’espai està 
molt dedicat al fútbol.

Espais de 
gimnasia, 

skate park i 
petanca.

Activitats 
esportives 

diverses (com 
bàsquet).

Activitats dinamitzades. Les 
entitats i les persones 
usuàries valoren molt 

positivament les activitats 
organitzades (ex. taller de  

circ). Es considera 
fonamental tenir una figura 

dinamitzadora de les 
activitats.

Millora de la il.luminació per 
millorar la seguretat a la plaça. 

Es comenta que quan és fosc es 
genera sensació d’inseguretat i 

no és agradable per a les 
activitats. S’afegeix que en una 

ocasió van haver de canviar 
l’horari d’un taller de ioga de les 

18 a les 16h, perquè hi havia 
sensació d’inseguretat o no 
volien estar a les fosques.

Activitats 
dirigides als 

joves i a 
famílies i 
infants.

Millora de l’accessibilitat per 
facilitar que les persones en 

cadires de rodes puguin gaudir 
d’aquest espai, ja que 

actualment no poden. Millorar 
l’accessibilitat a l’entrada al pou, 
posar una rampa al palau. S’ha 

d’analitzar el tema de les rampes 
per millorar tota l’accessibilitat.

Arreglar el terra i fer 
itineraris accessibles. 

Les persones en cadira 
de rodes no fan servir 
l’espai perquè , el terra 

no és adequat.

Espais d’ombres. És necessari 
generar espais d’ombra per 

poder fer activitats i usos a la 
plaça en moments de calor. Des 

de Ràdio Nikòsia es reforça 
aquesta proposta i s’explica que 
la ràdio a la plaça no es pot fer 

per en aquestes situacions. 
S’aporta que es podria generar 
ombra amb arbres i vegetació.

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

Quines afegiríeu? Quines afegiríeu?

Propostes recollides anteriorment Propostes recollides anteriorment

 Es necessita de 
professionals amb 

experiència en medi obert 
que facilitin i dinamitzen 
les activitats i es podrien 

recuperar, ja que 
actualment les activitats 
són puntuals i es poden 

potenciar també a l’estiu.

 Jocs de 
taula

 Activitats culturals, 
inclusives i que 

donin visibilitat i 
fomentin la 

col·laboració entre 
les entitats.

 Activitats de jocs 
amb cadires de 

rodes, per 
compartir amb 

joves.

Fer més accessible 
l’espai dels horts. 
Fer accessible els 

horts per a les 
persones en cadira 

de rodes, horts 
elevats.



Quiosc social amb materials de préstec

(per exemple paletes de ping pong, etc.). 
No com a negoci, sinó amb una funció 

social. Es comenta que podria ser com la 
caseta de Ciutadella que ofereixi material 
i dinamitza activitats i vincula al veïnatge. 

Cal estudiar el model de gestió. Es veu 
potencial per generar sinergies amb 
altres projectes, serveis i entitats, per 

exemple una entitat que cedeix material 
esportiu i el Banc de Recursos 
Mancomunats  de Ciutat Vella.

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

Activitats festives i lúdiques organitzades amb les 
entitats al voltant de la plaça

això pot fomentar l’espai com a punt de trobada del 
veïnat. També es poden implicar als joves en 

l’organització de les festes (programació i realització) 
per que tinguin responsabilitats i se sentin útils i 

valorats. Es comenta que les actuacions de festa major 
i del Cooperem (com activitat de percussió o de jocs 
col·laboratius a la plaça) tenen molt bona acollida. Es 
necessita de professionals amb experiència en medi 

obert que facilitin i dinamitzen les activitats i es 
podrien recuperar, ja que actualment les activitats són 
puntuals i es poden potenciar també a l’estiu. També 
es comenta que es va fer una activitat a la plaça i es 

van proposar jocs, que van tenir molt bona 
participació.


