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SESSIÓ OBERTA A LA CIUTADANIA  

Dades de l’activitat 

 
Objectius de l’activitat: 

● Informar del Pla d’Acció i del procés participatiu: resultats i reflexions sobre el procés. 

● Explicar i completar les propostes recollides fins ara en la resta d’espais de 
participació per a incorporar en el Pla d’acció del Pou de la Figuera en clau de millora 
de la convivència. 

● Prioritzar les propostes recollides per aconseguir una millora de la convivència i un ús 
més veïnal a la plaça: a curt i llarg termini i la seva importància. 

● Debatre i aprofundir en els temes clau de cada àmbit de treball. 

○ Com millorem la relació entre l’espai esportiu i l’escenari? 

○ Quins criteris han de complir les activitats que es facin a la plaça? 

○ Com es pot millorar la seguretat? 

○ Com es pot millorar la formació i ocupació dels joves del barri? 

○ Altres temes que sorgeixin del debat durant la jornada. 

● Posar en comú els resultats i informar dels següents passos. 

 

● 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. 

 

 

Descripció de la sessió 

La sessió de participació oberta a la ciutadania es va plantejar com un espai de diàleg i 
debat entre la ciutadania. Es va voler aprofitar l’oportunitat de tenir un espai de trobada 
presencial per poder compartir les propostes recollides en el procés i completar-les, 
contrastar-les i prioritzar-les. També es va voler aprofitar l’oportunitat d’aprofundir en alguns 
temes claus detectats, aportant, amb el debat en grup, criteris i condicions per cada tema.   
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Dia de l’activitat  23 gener de 2020 

Durada de l’activitat  de 11.00 h a 13.30 h 

Lloc de l’activitat  Pati del Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
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Estructura de la sessió 

● Benvinguda i recepció de les persones participants (15’). 

● Presentació del marc del Pla d’acció i de la sessió (15’). 

● Treball participatiu en grups: 

● Completar i prioritzar les propostes recollides (60’) 

Es van presentar un resum de les propostes inicials per cada tema com a punt 
de partida . 1

○ Debat sobre els temes clau recollits fins ara: establir criteris i condicions (45’) 

Com a suport a la dinàmica també es van preparar una síntesi de les 
aportacions i criteris recollits per cada tema clau. Es van compartir i completar 
amb les persones participants . 2

● Tancament (15’). 

 
Mesures de protecció realitzades 

 
Persones i entitats assistents 

A la sessió van participar 20 persones. 13 dones i 7 homes. 

Al poc de començar la sessió se'n van absentar dues persones. 

La sessió estava orientada a la participació de veïns i veïnes a títol individual, ja que en 
la resta d’espais de participació s’ha treballat més en profunditat amb entitats, serveis i 
col·lectius de la plaça i el barri. Tot i això també han participat dues persones que tenen 
comerços i les següents entitats: 

● Sindicat Habitatge 

1 Aquestes propostes inicials es poden observar en l’annex 1: propostes inicials a completar i prioritzar. 
2 Els temes clau, amb els seus criteris i aportacions recollides en altres espais es poden observar en 
l’annex 2: Temes clau: criteris recollits fins ara. 
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La sessió es va adaptar la situació de pandèmia, i es van incorporar les següents 
mesures de seguretat per reduir el risc de contagis de COVID-19: 

● Inscripció prèvia dels participants. 
● Presa de temperatura a l’inici de la trobada. 
● Grups de participació reduïts de sis persones. Cinc persones participants i 

una dinamitzadora. 
● Ús obligatori de mascareta en tot moment. 
● Desinfecció dels materials de treball. 
● Gel per a desinfecció de mans. 
● Obligatorietat de signar un document d’autoresponsabilitat per a poder 

participar en la jornada, en el qual es declara no haver tingut símptomes ni 
haver estat en contacte amb persones infectades en els últims quinze 
dies. 

● Obligatorietat de deixar contacte telefònic per poder fer un rastreig en el 
cas de detectar positius entre les persones participants de la trobada. 
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● Riborquestra 
● AV “Casc Antic” 
● Ateneu Llibertari 
● Comerciants 

Resultats 

Enfocament. 

La manera d’explicar els resultats que es presenten en aquest document vol reflectir i 
visibilitzar la part de diàleg i debat que es va tenir en aquesta sessió ciutadana. Com s’ha 
explicat anteriorment, l’orientació d’aquesta sessió era generar un espai de trobada i de 
diàleg entre el veïnat i reforçar la part qualitativa dins del procés de participació, ja que en la 
resta d’espais de participació realitzats ja es van recollir moltes propostes concretes, i creiem 
important aprofundir en el debat per establir criteris, i enfocar en la priorització de les 
mesures més adients. 

Així doncs, en primer lloc, es presenten les principals conclusions a tall de resum, pel 
que fa a la priorització de les propostes recollides. Posteriorment es presenta el treball 
realitzat per cada grup, on es pot veure de manera detallada, els debats que s’han tingut. 

 

Principals propostes prioritzades. 

Es fa un resum de les propostes prioritzades en la primera dinàmica de la sessió. En el 
gràfic següent es recull en els grups que s’ha mencionat i la quantitat d’aportacions recollides. 

 

 

   

 

 

 

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

      Pàg 3/20 



 
 

 

Grup 1 

Han participat cinc persones en aquest grup. Quatre dones i un home. 

Moment 1: Completar i prioritzar les propostes recollides fins ara. 

 

TEMA 1: Millores espai públic 

1. Propostes amb més priorització: 

● Neteja i manteniment.  

Es valora que cal millorar molt en aquest sentit. Que hi ha espais poc cuidats 
(parterres, contenidors, etc.). Hi ha una sensació de deixadesa. 

Es proposa canviar els contenidors de lloc, i tenir més informació sobre la 
neteja. 

Es comenta la dificultat de tenir una visió integral de la neteja, ja que part és 
competència de parcs i jardins (tot el centre de la plaça). 

S’apunta com a proposta prioritària i a curt termini. 

● Mobiliari “CUSTODIAT”  

Generar un espai de trobada entre veïns, que fomenti la creació d’espais 
informals (pícnic, taules de jocs, bancs, etc.) per poder organitzar 
esdeveniments veïnals, etc. 

Important que estigui situat en un lloc que pugui ser ben custodiat (proper a 
comerços, ben il·luminat, etc.). Per exemple a prop de l’hort o del Mescladís. 

● Fer una cartelleria o senyalística específica de la plaça (proposta afegida) 
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Per poder identificar ben els espais. Pot ser tipus cartell d’entrada als parcs, o 
també senyals identificatius dels espais de trobada, de joc, d’escenari, etc. 

Es proposa també crear un element informatiu que rescati la memòria de la 
lluita veïnal (tipus cartell Memòria i Història del Pou de la Figuera), i que pugui 
estar situat a prop de la font, per exemple. 

● Millorar la il·luminació,  

És un punt que no hi havia un consens ampli i va haver un debat sobre la 
necessitat o no d’augmentar la il·luminació. No es vol fer una plaça 
sobreil·luminada, però sí poder detectar els espais foscos i intervenir allà. Es 
proposa per tant revisar els punts foscos per millorar la seguretat. 

● Millorar l’espai Infantil.  

Es diu que es podria augmentar l’ocupació de l’espai infantil (en diversitat i 
horaris). No fer necessàriament una reforma integral, però igual fer 
intervencions que apropin als nens (tipus el vaixell de fusta que hi havia abans). 

2. Altres propostes mencionades i no prioritzades sobre MILLORES ESPAI PÚBLIC: 

● Mantenir font modernista que se situa al voltant de la plaça (carrer de la 
Séquia). 

● Mantenir la font que s’ha fet amb l’anterior procés (actualment el 
manteniment el fan els veïns). 

TEMA 2: Activitats a la plaça. 

1. Propostes amb més priorització: i els arguments que s’han donat: 

● Millorar la seguretat:  

L’objectiu és fer de la plaça un espai segur. No amb mecanismes policials (es 
diu que la policia actualment no és com abans, més propera o que coneixia la 
gent, ara és més directa i incriminadora). 

Es proposa un acompanyament sostingut de persones referents (agents cívics 
i comunitaris). Es valora a més a més que el perfil sigui proper a les persones 
que ocupen la plaça i si pot ser implicant a referents de la comunitat. 

Es va relacionar també amb la presència de joves sense papers, que no tenen 
accés a cap activitat. Es menciona que és un problema d’escala de la 
Generalitat i l’Estat, inclús Europeu, i és difícil resoldre-ho a escala local. 
S’hauria de fer un programa d’acollida o un suport per a la integració d’aquests 
joves. 

● Fer activitats que generin cohesió entre el veïnat, que estiguin coorganitzades 
pels veïns, que també compten amb els seus interessos, que siguin 
comunitàries i que tinguin també respecte a la vida veïnal. 

● Creació d’un Mercat setmanal en diversos formats (artesania, mostra 
d’entitats, productes alimentaris, etc.) 

● Torneig de ping-pong! 
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● Necessitat de lavabos (possibilitat d'obrir els equipaments que hi ha al voltant). 

2. Altres comentaris recollits en el debat 

Tot i que es reconeix la percepció d’inseguretat que hi ha a la plaça, es té una visió molt 
positiva d’aquest espai. La majoria de valoracions que s’han fet són com un espai de 
trobada, comunitari, obert i propi. 

S’ha fet molta incidència també sobre la memòria de la plaça i les línies vermelles: 
espai de terra, porteries, sense terrasses, etc. 

S’ha comentat també el rol que juguen alguns serveis i projectes al voltant de la plaça 
(Mescladís, Palau Alòs, etc.). 

Hi ha hagut molta coincidència entre les persones participants. 

 

Moment 2: Diàleg sobre els temes clau: criteris i condicionats. 

S’han tractat tots els temes de manera ràpida fent un retorn sobre els posicionaments 
recollits fins ara i aportant més criteris per al debat. 

S’ha incorporat un tema clau no plantejat inicialment: les terrasses, i s’ha aprofundit 
sobre ells en bona part del debat. 

Tema clau 1: Les terrasses en la plaça. 
1. Punts importants del debat. 

Es comenta, per part de la majoria de persones participants, que en els acords 
“fundacionals” de la plaça, s’havia decidit no tenir terrasses. Es recorda que això 
segueix vigent i que les terrasses que hi ha (Sobretot la que està a prop del Casal de 
barri) no hauria de ser-hi. 

També que el Mescladís té un espai obert dins del pati que funciona com a terrassa i 
que potser no cal que tingui més terrasses fora.  

De totes maneres es planteja, ja que el model del Mescladís té molts valors 
comunitaris i d'integració, que es pugui estudiar fer terrasses a la part sud de la plaça, 
sempre sense perjudici dels bancs o espais per seure que es pugui fer i d’ús públic. 

2. Quins criteris s’han acordat entre les persones participants? 

● Que convisquin les terrasses amb bancs públics i privats. 

● Posar-les al voltant de la plaça (en els carrers d'Armengol, Sant Cristòfor, o 
Montbau) 

● No ocupar mai l’espai central. 

● Fer seients públics tant sí com no, si es posen aquestes terrasses. 

● No mercantilitzar el Pou de la Figuera: objectiu: espai públic. 

 
Tema 2: Millorar la relació de la pista esportiva i l’escenari. 

1. Punts importants del debat. 
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Es comenta que potser hi ha un problema de disseny de l’espai, però que no s’ha de 
prescindir de cap dels elements. 

2. Quins criteris s’han acordat entre les persones participants? 

● Millorar el terra de l’espai esportiu, però sempre mantenint la terra. 

● Estudiar un sistema de treure i col·locar la porteria de manera senzilla, barata i 
ràpida. 

● Moure l’escenari de lloc (mantenint una posició per poder realitzar espectacles 
en el mig de la plaça. 

 
Tema 3: Fer un programa d’activitats divers comunitari i continu. 

1. Punts importants del debat. 

Es comparteix aquesta idea i es valora positivament. 

2. Quins criteris s’han acordat entre les persones participants? 

● Es proposa incorporar en un taulell d’anuncis en la plaça els possibles 
esdeveniments. 

● Es reforça la idea de fer horaris compatibles amb la vida veïnal. 

● Com a possible alternativa. Estudiar moure l’escenari de lloc (mantenint una 
posició per poder realitzar espectacles en el mig de la plaça. 

 
Tema 4: Millorar formació i ocupació dels joves. 

1. Punts importants del debat. 

Es comparteix aquesta idea i es valora positivament. 

2. Quins criteris s’han acordat entre les persones participants? 

● Enfocar en la formació professional, encara es reconeix que legalment és difícil 
accedir-hi. 

● Es podria plantejar un projecte de recuperació de material (com un taller de 
bicis, Recicleta). Es podria fer un taller o un espai de recuperació i reparació de 
materials (tipus Millor que Nou, reparat). 

● Es podria també fer formacions sobre educació física i monitor de temps lliure. 
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Grup 2 

Han participat cinc persones en aquest grup. Dues dones i tres homes. 

Moment 1: Completar i prioritzar les propostes recollides fins ara. 

 

TEMA 1: Millores espai públic 

1. Propostes amb més priorització: 

● Paviment / terra. 

Es proposa canviar per un altre més segur, net i accessible. Es comenta que no 
es manté i no és funcional per a les múltiples necessitats dels espais i que els 
forats són perillosos i no ajuden a l'accessibilitat.  

● Mobiliari. 

Es proposa que s’integrin elements que representin el patrimoni cultural local i 
que es podria integrar algun element artístic (com poden ser escultures 
d'artistes locals). 

● Pista de futbol. 

Que es repensin els espais esportius i que les activitats com el futbol es 
programin en altres espais del barri per garantir la convivència amb el veïnat.  

● Millorar l'accessibilitat en general. 

Es comenta que la plaça és un espai poc amable per a les persones amb 
problemes de mobilitat 

● Millorar la seguretat. 

Vigilància amb càmeres, buidar els parterres, i poda de l’arbrat que tapa els 
fanals per tal de no crear ombres (curt termini). 

Activar activitats culturals i esportives integradores per a infants i famílies, Gent 
Gran (curt termini). 

● Millorar la neteja i manteniment. 

Hi ha sensació de deixadesa. Que hi ha espais poc cuidats (Hort, Parterres, 
Espai Infantil, Contenidors, Es proposa canviar els contenidors (sistema de 
recollida) i campanyes de sensibilització. 
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En relació amb el l’hort s’expressa que és un racó que dóna peu a l’ocupació 
nocturna i que els parterres estan plens de brutícia, bestioles i xeringues. 
S’apunta com a proposta prioritària i a curt termini. 

2. Altres comentaris recollits en el debat. 

El debat s’ha enfocat al voltant del tema de la poca convivència d’horaris entre la vida 
de les veïnes de la plaça i els habitants joves de la plaça.  

Per part d'una part dels assistents es fa al·lusió a la necessitat de reivindicar la 
pertinència a l’espai més enllà del temps de viure al barri (la sensació és que les veïnes 
que porten menys temps en el barri no tenen la mateixa legitimitat que els veïnat que 
porta més temps) i que si bé en el passat s’han fet acords respecte a l’espai que es 
necessita revisar les necessitats actuals i els reptes presents per tal de construir un 
futur més integrador i garantir la bona convivència per a teixir barri.  

TEMA 2: Activitats. 

1. Propostes amb més priorització: i els arguments que s’han donat: 

● Es demana la creació d'un equip de gestió. 

● Agenda d’activitats culturals i esportives consensuades i en convivència amb 
el veïnatge. 

Activitats culturals i artístiques que apropin a tota mena de gent al barri i a la 
plaça. 

Mercats de la terra, o d'intercanvi per a fomentar el consum responsable i 
l'economia solidària. 

Activitats a l’Hort: Es proposa crear un grup de manteniment més actiu que 
integri a la resta de veïnes en la cura de l’espai i arreli a la comunitat i 
consciència mediambiental. 

● Reforçar la comunicació per a reteixir l'eix comercial i veïnal per fer Barri. 

2. Altres comentaris recollits en el debat. 

Tot el debat ha estat al voltant de la necessitat de la convivència i la seguretat de les 
veïnes i per la qual cosa es proposa que les activitats siguin co-gestionades 
(Ajuntament, entitats i veïnes del barri). 

TEMA 3: Activació socioeconòmica. 

1. Propostes amb més priorització: 

● Activació dels Baixos per obrir activitats comercials essencials 

Es demana la regulació de preus de lloguer, la facilitació d'informació i contacte 
amb els propietaris per a facilitar l'obertura de locals amb activitats comercials 
essencials i (queviures, ferreteries, etc) i culturals (llibreria, biblioteca). 

 

Moment 2: Diàleg sobre els temes clau: criteris i condicionats. 

Aquesta dinàmica es va fer conjuntament amb el grup 4. 
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Grup 3 

Han participat cinc persones en aquest grup. Tres dones i dos homes. 

Moment 1: Completar i prioritzar les propostes recollides fins ara. 

 

 

TEMA 1: Millores espai públic 

1. Propostes amb més priorització: 

● Millorar el servei de neteja. 

Augmentant la freqüència de neteja i recollida d'escombraries. 

Posar més contenidors d'escombraries als carrers propers o del voltant al Pou 
de la Figuera per tal que la gent no vingui a la plaça llençar els residus i crear un 
pou de brutícia. 

● Renovar i incorporar mobiliari urbà. 

Que sigui d'ús veïnal i comunitari, que potenciï la trobada i coneixença entre els 
veïns i veïnes. 

● Reduir l’espai de terrasses. 

No privatitzar la plaça amb terrasses i recuperar l'espai físic ocupat pel 
Mescladís - Es proposa dinamitzar i reactivar aquest espai per ús comunitari 
real. 

● No fer un espai de gossos. 

Cal habilitar un espai de gossos fora de la plaça, en un altre espai. 

2. Altres comentaris recollits en el debat 
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Es demana no fer una transformació integral de la plaça, sinó petites millores tenint en 
compte el concepte històric i veïnal de l'espai. 

No centralitzar les accions en intervencions urbanístiques. Cal fer un projecte social i 
comunitari. Es comenta que és urgent abordar els conflictes i les problemàtiques 
existents amb mesures socials concretes a la situació i realitat del barri. 

Espai com a plaça de barri, on es pugui articular accions que donin resposta a les 
necessitats veïnals. 

No centralitzar totes les actuacions en el Pou de la Figuera, diversificar les 
intervencions als altres espais degradats del barri i tenir una visió més global i de 
connexió de diferents espais públics. 

TEMA 2: Activitats a la plaça. 

1. Propostes amb més priorització: 

● Programes d'activitats comunitàries i diverses realitzades per les entitats 
referents. 

● Activitats col·lectives i culturals: menjars populars, mercat lliure, activitats 
dirigides. 

● Creació d’un espai de trobada transversal on es puguin trobar per debatre els 
serveis municipals, entitats i ciutadania. 

2. Altres comentaris recollits en el debat 

Es valora com un espai obert i amable als veïns i veïnes, on es pot generar 
aprenentatges i accions comunes que reverteixin en la millora de la qualitat de vida en 
el barri. 

Espai com a punt de trobada transversal, polític i de debat entre els serveis municipals, 
entitats i ciutadania.  

Plaça com a centre d'empoderament veïnal i d'ús comunitari, amb una funció 
clarament social, de gestió veïnal i associativa. 

Potenciar el treball intercultural per tal de fomentar la coneixença i millora la bona 
convivència veïnal.  

L’experiència prèvia del pla comunitari es valora negativament. S’ha de potenciar el 
treball inclusiu des de la diversitat. 

TEMA 3: Activació socioeconòmica. 

1. Propostes amb més priorització: 

● Habilitar les plantes baixes buides al voltant del Pou. 

Es podrien habilitar per fer formacions i tallers. Formacions ocupacionals al 
col·lectiu jove.  

Espai per entitats referents del barri que disposin d'un espai físic i compartit per 
tal de realitzar i impulsar les seves activitats. 

● Suport i foment del comerç local de proximitat al voltant de la placa,  
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Amb lloguer gratuït, per tal de fomentar la vida i presència veïnal. 

2. Altres comentaris recollits en el debat 

Necessitat de potenciar el treball en xarxa i la participació activa entre les entitats 
motores del territori, per tal de dur a terme les iniciatives i accions socioeconòmiques 
tant existents com futures. 

Es demana que s'habilitin els baixos propers a la plaça, per activitats comercials de 
proximitat, activitats formatives ocupacionals pel col·lectiu jove o d'altres activitats de 
caràcter comunitari, també es veu necessari rehabilitar els edificis propers degradats 
per donar-li un aspecte més agradable i renovat al barri. 

Cal fomentar la formació ocupacional del col·lectiu jove assidu a la plaça i regularitzar 
la situació dels joves sense papers. 

TEMA 3: Comunicació i xarxa comunitària. 

1. Propostes amb més priorització: 

● Generar espais comuns, transversal i de debat al voltant de la placa entre els 
agents i actors claus del barri; institucions municipals, entitats i ciutadania. 

● Donar suport i cabuda a les activitats impulsades per les entitats,  

2. Altres comentaris recollits en el debat 

Es reconeix el paper fonamental i necessari de les entitats per a dinamitzar i revertir les 
certes dinàmiques incíviques actuals que es fan a l'espai, és important realçar i 
visibilitzar el treball que han fet i fan aquestes entitats. 

Es valora positivament teixir i reactivar la xarxa de suport comunitària on l'epicentre 
sigui la mateixa plaça. 

No s’entén la figura de dinamització de la plaça. L’experiència d’un pla comunitari 
anterior es considera que va ser molt dolenta. 

Moment 2: Diàleg sobre els temes clau: criteris i condicionats. 
Aquest segon moment de la dinàmica no es va realitzar en aquest grup per petició de les 
persones participants. S’han recollit, de totes maneres, certs criteris comuns a partir dels 
temes recollits en el primer moment de la dinàmica, i que poden aportar en la definició de 
criteris per a l’elaboració del Pla d’acció. 

1. Punts importants del debat. 

No privatització de la placa i d'ús exclusiu comunitari. Es comenta, per totes les 
persones participants, que ja, s’havia decidit no tenir terrasses i és un espai guanyat pel 
veïnat. Es recorda que això segueix vigent i què es respecti el projecte inicial. No es 
comparteix la presència del Mescladís, ocupa i tanca l'espai, es demana recuperar-ho 
per ús veïnal. 

No partir des de zero, tenir en compte els resultats i acords de l’anterior procés 
participatiu, com també, els aprenentatges d’aquest. 
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És prioritari abans de fer qualsevol intervenció o transformació urbanística abordar els 
conflictes i problemàtiques actuals al voltant de la plaça amb mesures socials 
concretes. 

Es demana analitzar les necessitats i realitats del barri i impulsar accions concretes 
per a certs col·lectius assidus a l'espai. 

Es valora com a acció prioritària, abordar des d'una perspectiva social i sanitària el 
consum de drogues, la gentrificació que sofreix el barri i la situació d'inactivitat del 
col·lectiu jove. 

Cal potenciar la vida i presència veïnal amb activitats d'interès i obertes al barri, tal com 
es feia abans. 

El procés de gentrificació que viu el barri s’ha d’abordar per evitar l’expulsió del veïnat. 
Analitzar l’impacte que les polítiques de turisme i de la “marca Barcelona” té i pot tenir 
en el barri. 

La seguretat s’aborda des d’un enfocament social, no des del control policial i des 
d’actituds racistes. 
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Grup 4 

Han participat quatre persones en aquest grup. Tres dones i un home. 

Moment 1: Completar i prioritzar les propostes recollides fins ara. 

 

TEMA 1: Millores espai públic 

1. Propostes amb més priorització: 

● Millorar la neteja de l’espai 

Es comenta que les quatre persones participants no creuen que sigui necessari 
posar més contenidors sinó abordar de manera integral el tema de la neteja a 
tota la plaça. 

Es concreta que els contenidors al costat del centre cívic són un dels 
problemes més greus entorn a la neteja perquè tenen un gran impacte 
bloquejant les vistes des de l’entrada del centre a la resta de la plaça.  

● Instal.lar nou mobiliari que fomenti la trobada entre veïnat: taules, picnic, 
bancs, taula de jocs. 

Es valora molt positivament aquesta proposta perquè tot el grup considera que 
hauria d’existir un mobiliari més a l’estil de la nova zona d’espai públic al carrer 
Parlament dins de la superilla de Sant antoni. Això vol dir, mobiliari amb 
múltiples utilitats que s’integri amb la resta d’elements ja existents i promogui 
activitats de trobada i convivència.  

Es considera important que aquest mobiliari sigui accessible per a tot tipus de 
persones independentment de gènere , edat o condició. 

● Millorar les zones verdes 

Les persones participants comenten que en primera instància no creuen que 
faltin espais verds sinó que cal repensar i millorar aquells que ja existeixen. 
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Es comenta que els horts comunitaris funcionen molt bé i que per tant, a més 
de pensar en nous usos, és molt important conservar aquells que actualment 
funcionen bé com és el cas dels horts. 

● Millorar la il.luminació 

En principi les persones participants expressen no sentir, a nivell personal, que 
la il.luminació sigui un requeriment però es decideix per consens mantenir-ho 
com prioritat perquè es creu que si estava dins les propostes treballades 
anteriorment és perquè algunes altres persones pensen que sí que ho és.  

Es debat el fet de que la il.luminació permet que certs sectors vulnerables se 
sentin més segurs en l’espai públic i per tant és essencial fer un bon estudi 
lumínic de la plaça per determinar on cal millorar. 

2. Altres comentaris recollits en el debat 

El més comentat ha sigut la necessitat d’encarregar un estudi dels usos de la 
plaça per determinar quines activitats es realitzen a la plaça, a quins horaris i 
quines persones (grups d’edats, gènere, condició) hi participen. Igualment 
important és saber quins col.lectius del barri no estan fent ús de la plaça i per 
què.  

Aquest estudi hauria d’anar acompanyat així mateix d’un un projecte de 
coordinació i calendarització conjunta de totes les activitats promogudes per 
les entitats existents al barri. A més, es considera que és important que 
ambdues accions es desenvolupin en paral.lel amb un projecte comunitari de 
llarg recorregut que pugui impulsar i coordinar les activitats. 

TEMA 2: Activitats a la plaça. 

1. Propostes amb més priorització: 

● Activitats culturals diverses: cinema, concerts, teatre, circ, etc. 

Es comenta que el Pou de la Figuera ha de ser un espai que convidi a tothom i 
per tant que s’hi faci tota mena d’activitats destinades a tot tipus de públic.  

● Activitats que generin noves dinàmiques veïnals (cohesió i convivència) 

Es debat sobre el fet que existeix en efecte un problema de convivència entre 
diferents col.lectius usuàris de l’espai i que justament les activitats que més fan 
falta són aquelles que d’alguna manera ajudin a treballar i promoure la 
convivència.  

● Activitats gent gran 

La gent gran té una gran necessitat de trobar espais oberts al barri on poder-hi 
passejar i trobar-se amb altre persones. La nova situació sanitària derivada de 
la COVID-19 fa encara més evident la necessitat de generar espais amables i 
segurs per les persones més vulnerables com la gent gran. 

● Treballar en la prevenció de conflictes des de la mediació. 

Aquest punt ha generat un interessant debat entre una part del grup que ha 
defensat la necessitat de més policia i una altra que apuntava la presència de 
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policia no resoldrà problemes sinó que els desplaçarà cap a una altra part del 
barri.  

S’ha comentat que per comptes de policía el més adequat seria comptar amb 
agents cívics que puguin treballar des de la confiança i el diàleg i no pas la 
prohibició i la penalització. 

2. Altres comentaris recollits en el debat 

El tema recurrent que ha tornat a sortir en finalizar la priorització de les propostes 
d’usos i activitat és la necessitat de coordinar totes les propostes entre si i fer-ho 
posteriorment a l’estudi d’ocupació de l’espai, la creació d’una xarxa entre les entitats i 
projectes ja en actiu al barri i la implementació d’un projecte comunitari que ho 
coordina tot. 

 

Moment 2: Diàleg sobre els temes clau: criteris i condicionats. 

S’han tractat només un tema clau per manca de temps 

Tema 1: Millorar la relació de la pista esportiva i l’escenari. 

1. Quins criteris s’han acordat entre les persones participants? 

S’ha acordat que és important tenir molt en compte la veu de les veïnes i veïns que 
viuen al Pou de la figuera perquè la seva experiència del que passa en aquest espai és 
molt més constant i en primera persona i els afecta per tant molt més. 

Hi ha hagut consens en la idea que la pilota és un problema pel soroll que genera i per 
què expulsa a tota aquella persona que no està implicada en el joc. És una activitat 
excloent que impossibilita la presència d’altres activitats i perfils de persones. 

Una part del grup proposa que es construeixi un camp de futbol aïllat en una altra part 
del barri. Tot i això, aquesta idea no era recolzada per totes les persones participants 
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Imatges de la jornada: 
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Propostes recollides MILLORES ESPAI PÚBLIC

INSTAL·LAR NOU 
MOBILIARI QUE 

FOMENTI LA 
TROBADA ENTRE 

EL VEÏNAT: TAULES 
PICNIC, BANCS, 

TAULA JOCS.

POSAR BANCS 
CÒMODES PER A 
LA GENT GRAN

MILLORAR EL 
PARC INFANTIL

MILLORAR EL 
PAVIMENT DE LA 
PISTA ESPORTIVA

POSAR 
MAQUINES 

D’EXERCICI PER A 
ÚS DE 

COL·LECTIUS 
DIVERSOS (GENT 
GRAN I JOVES)

MILLORAR LA 
NETEJA DE L’ESPAI

POSAR MÉS 
CONTENIDORS

MILLORAR I 
AUGMENTAR 
LES ZONES 

VERDES

MILLORAR LA 
IL·LUMINACIÓ

MILLORAR 
L’ACCESSIBILITAT 
PER PERSONES 
AMB MOBILITAT 

REDUÏDA

PLAÇA COM ESPAI 
POLIVALENT PER A 
REALITZAR USOS 

DIVERSOS
RELACIÓ PISTA 

ESPORTIVA I 
ESCENARIFER UN ESPAI 

PER A LA GENT 
GRAN

TREURE 
APARCAMENTS 

DE MOTOS

TANCAR LA 
CIRCULACIÓ DE 

TRÀNSIT

FER ESPAI DE 
GOSSOS

GENERAR ZONES 
D’OMBRA

FONTS

MILLORAR 
ELEMENTS 
ESPORTIUS: 

TAULA 
PING-PONG, 
CISTELLES I 
PORTERIES

ESPAI DE JOC 
PER JOVES

COMPLETAR:
Quines propostes (per fer-ne un ús més veïnal de la plaça) considereu que falten?
PRIORITZAR
Quines són més prioritàries? (intentem tenir 5). No significa que la resta no es facin > detectar prioritats
En quina temporalitat penseu que s’haurien / es podrien de realitzar?



Propostes recollides USOS I ACTIVITATS ESPAI PÚBLIC

ACTIVITATS 
CULTURALS 
DIVERSES: 

CINEMA, CONCERTS, 
TEATRE, CIRC, ETC.

ACTIVITATS 
QUE FOMENTIN 

EL LLEURE 
SALUDABLE 

(JOVES)

ACTIVITATS 
DINAMITZACIÓ 

(HORTET)

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 

COMUNITÀRIES, 
OBERTES I 

CONTÍNUES

MERCAT 
SETMANAL

MÉS 
VIGILÀNCIA 

(GUB)

ACTIVITATS QUE 
GENERIN NOVES 

DINÀMIQUES VEÏNALS 
(COHESIÓ I 

CONVIVÈNCIA)

ACTIVITATS 
ORGANITZADE

S ENTRE 
DIFERENTS 
ENTITATS

CÀMERES 
VIGILÀNCIA

TREBALLAR EN 
LA PREVENCIÓ 
DE CONFLICTES 

DES DE LA 
MEDIACIÓ

ESTABLIR 
HORARIS D’ÚS 

PER LES 
ACTIVITATS

CANVIAR 
PORTA 

D’ACCÉS AL 
CASAL

NO POSAR 
TERRASSE

S

CAMPANY
ES 

CIVISME

FER UN 
MUR PER 
TANCAR 
L’ESPAI

ACTIVITAT
S 

INFANTILS

ACTIVITATS 
GENT GRAN

COMPLETAR:
Quines propostes (per fer-ne un ús més veïnal de la plaça) considereu que falten?
PRIORITZAR
Quines són més prioritàries? (intentem tenir 5). No significa que la resta no es facin > detectar prioritats
En quina temporalitat penseu que s’haurien / es podrien de realitzar?



Propostes recollides ACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA

FOMENTAR 
COMERÇOS DE 

PROXIMITAT EN LA 
PLAÇA

OFERTA 
FORMATIVA 
ADEQUADA 

ALS 
INTERESSOS 

JOVES

COL·LABORACIONS 
AMB EL COMERÇ  I 
ALTRES EMPRESES 

DEL BARRI PER 
FOMENTAR 

OCUPACIÓ JOVES

ESPAI PER A 
FORMACIONS EN 
ELS BAIXOS DE LA 

PLAÇA CENS 
LOCALS 

BUIT
LUDOTECA

ACCÉS A 
FORMACIONS 

PER A 
PERSONES 

SENSE 
DOCUMENTACIÓ

FORMACIÓ 
OFICIS 

TRADICION
ALS

ESPAI PER 
ENTITATS 

EN 
PLANTES 
BAIXES

MAGATZEM 
COMUNITARI 

EN PB

XARXA DE 
FEINA

PLANS 
D’OCUPACIÓ 

AMB 
CONTINUÏT

AT

REGULAR 
EL PREU 

DE 
LLOGUERFOMENTAR 

PROJECTES 
D’ECONOMI

A SOCIAL

POSAR 
BARS AMB 

TERRASSES

Propostes sobre l’ocupació de les plantes baixes

Propostes sobre activació econòmica Propostes sobre formació per joves

COMPLETAR:
Quines propostes (per fer-ne un ús més veïnal de la plaça) considereu que falten?
PRIORITZAR
Quines són més prioritàries? (intentem tenir 5). No significa que la resta no es facin > detectar prioritats
En quina temporalitat penseu que s’haurien / es podrien de realitzar?



Propostes recollides COMUNICACIÓ I XARXA COMUNITÀRIA

MILLORAR 
LA GESTIÓ 
DE L'ÚS DE 
LA PLAÇA

CREAR UNA 
FEDERACIÓ 
D'ENTITATS 
DEL POU DE 
LA FIGUERA

MILLORAR 
COORDINACI

Ó PLA 
COMUNITARI

DIFONDRE 
LES 

ACTIVITATS 
AL VEINAT

FER UN 
CALENDARI 
COMPARTIT 

D'ACTIVITATS

CANAL DE 
COMUNICACIÓ 

CONCRET I ÀGIL 
ENTRE 

ENTITATS

FIGURA DE 
DINAMITZACIÓ 
COMUNITÀRIA 
PERMANENT

CREAR UN 
BANC DE 

RECURSOS 
COMPARTIT

MILLORAR LA 
COMUNICACIÓ 

ENTRE ENTITATS 
QUE OFEREIXEN 
ACTIVITATS PER 

JOVES

COMPLETAR:
Quines propostes (per fer-ne un ús més veïnal de la plaça) considereu que falten?
PRIORITZAR
Quines són més prioritàries? (intentem tenir 5). No significa que la resta no es facin > detectar prioritats
En quina temporalitat penseu que s’haurien / es podrien de realitzar?
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Com millorem la relació entre l’espai esportiu i l’escenari?

PLAÇA COM ESPAI 
POLIVALENT PER A 
REALITZAR USOS 

DIVERSOS
RELACIÓ PISTA 

ESPORTIVA I 
ESCENARI

TREURE PISTA ESPORTIVA

L’ESCENARI NO ÉS ACCESSIBLE

A VEGADES S’HAN DE 
DEMANAR TARIMES

TREURE LA PORTERIA TÉ UN 
COST

L’ESPAI DE FUTBOL (HOMES) 
MONOPOLITZA L’ÚS

L’ESPAI ESPORTIU SERVEIS PER 
A GENERAR DINÀMIQUES 

POSITIVES AMB ELS JOVES

1
Alguns dels arguments i aportacions recollits fins ara han estat:



Quins criteris han d’acomplir les activitats que es facin a la plaça?

HORARIS RESPECTUOSOS

CENTRADES EN LA CULTURA 
POPULAR (DIABLES, ETC.)

QUE SERVEIXIN PER A 
GENERAR COHESIÓ

QUE ESTIGUIN ADREÇADES 
ALS JOVES

CENTRADES EN EL LLEURE 
SALUDABLE

QUE SIGUIN INTERCULTURALS

2

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 

COMUNITÀRIES, 
OBERTES I 

CONTÍNUES

QUE APROFITIN EL QUE LES 
ENTITATS DEL TERRITORI JA 

FAN

QUE ESTIGUIN REALITZADES 
DE FORMA COMUNITÀRIA AMB 

EL VEÏNAT

QUE INTEGRIN LA DIVERSITAT 
DE GENT DEL TERRITORI

QUE ES CONSENSUÏN AMB EL 
VEÏNAT (COMISSIONS 

VEÏNALS?)

Alguns dels arguments i aportacions recollits fins ara han estat:



Com es pot millorar la seguretat?

TREBALLAR EL CONFLICTE 
COM A OPORTUNITAT DES DE 

LA MEDIACIÓ

AMB MÉS COMERÇOS I 
ACTIVITATS DIRIGIDES A 

PERSONES DE FÒRA DEL BARRI

MÉS VIGILÀNCIA I PRESÈNCIA 
POLICIAL

MÉS PRESÈNCIA A LA PLAÇA 
PER PART DE COL·LECTIUS I 

VEïNAT

AMB COMERÇOS I ACTIVITATS 
DE PROXIMITAT (PER A GENT 

DEL BARRI)

MÉS IL·LUMINACIÓ

3

MILLORAR LA 
SEGURETAT

AMB ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ PER A LA 
GENT QUE OCUPA L’ESPAI

OFERINT FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ PER ALS JOVES

FOMENTAR L’OCUPACIÓ DE 
L’ESPAI PÚBLIC AMB 

TERRASSES

TANCAR LA PLAÇA A LES NITS 
(RODEJAR AMB UN MUR)

Alguns dels arguments i aportacions recollits fins ara han estat:



Com es pot millorar la formació i ocupació dels joves del barri?

OFERIR FORMACIONS SEGONS 
ELS SEUS INTERESSOS OFERIR FORMACIONS

FIGURA DINAMITZACIÓ I 
ACOMPANYAMENT 

PERMANENT

ACCIONS FORMATIVES PER A 
JOVES SENSE PAPERS

4

OFERTA FORMATIVA 
ADEQUADA ALS 

INTERESSOS JOVES

PLANS D’OCUPACIÓ PER ALS 
JOVES

Alguns dels arguments i aportacions recollits fins ara han estat:




