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CARRETÓ RODA-POU: JOVES - INFANTS - DONES 

Dades de l’activitat: 

 

Objectius de l’activitat: 

Aquestes sortides a l’espai públic 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 sortides amb el carretó participatiu permeten donar visibilitat al procés i també 
generar unes entrevistes espontànies a l’espai públic amb les persones interessades pel 
procés participatiu. Aquestes sortides tenen l’objectiu de: 

● Informar sobre el procés participatiu del Pla d’Acció del Pou de la Figuera. 

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

● Enfocar en la recollida de propostes en: 

○ 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 de la formació - ocupació dels joves del barri 

 

Descripció de l’activitat: 

En aquesta ocasió, es va fer una sortida itinerant, amb una ruta concertada amb diferents 
col·lectius i referents. Aquesta sortida amb carretó RodaPou va ser la següent 

● L’Escola Cervantes. Trobada amb famílies i infants a la sortida de l’escola. Van 
participar aproximadament set alumnes de l’escola, d’entre 10 i 14 anys. 

● Col·lectiu Jove. Els participants eren joves assidus a la plaça i usuaris de la Fundació 
ADSIS. Gràcies a la convocatòria prèvia i l'acompanyament de l’educador i l’educadora 
de carrer de la Fundació, ens vam poder apropar i interactuar amb més de deu joves. 

● Grup motor del grup de dones de la Comunitat musulmana d'Assafa. 

● Casal Esquitx. Es va parlar amb set infants, usuaris del casal Esquitx, acompanyats 
per les seves educadores. 
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Dia de l’activitat  20 gener de 2021 

Durada de l’activitat  de 16.00 h a 19.30 h 

Lloc de l’activitat  Carrer Sant Pere més Baix i plaça del Pou de la Figuera. 
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Estructura de l’activitat: 

Amb cada col·lectiu es va repetir una estructura senzilla d’activitat, amb els següents 
punts: 

● Presentació del marc del Pla d’acció i de l’espai participatiu a peu de carretó. 

● Espai de participació i treball col·laboratiu a peu de carretó, basant-se en aquestes 
preguntes: 

○ Com millorem l’espai físic del Pou de la Figuera? 

○ Quines activitats veïnals t'imagines a la plaça? Quines activitats es poden 
impulsar des de les entitats i centres culturals? 

○ Com podem millorar la situació dels joves del barri?  

 

Participants i assistents al carretó participatiu 

En aquestes visites han sigut contactades 31 persones, la gran majoria eren nens. Les 
persones participants són joves i infants assidus a la plaça, que viuen al barri i que són o han 
sigut usuaris de les entitats referents del barri, juntament amb el col·lectiu de dones d’origen 
divers. 
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TOTAL     TOTAL  0 - 14  15 - 24  25 - 44  45 - 64  65 - 

31 
Home    17  8    1   
No binari             
Dona        5     
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Resultats 

Col·lectiu de dones. 

Millores de l’entorn físic. 

● PISTA DE FUTBOL: que es traslladi a un altre equipament, o que es transformi en:  

○ ESPAI DIÀFAN per activitats culturals (que les entitats puguin oferir) i 
esportives amb equipament esportiu mòbil per fer activitats per a gent gran, 
adults, joves i petits, i que estigui monitorada en horaris acords amb els veïns 
/veïnes. 

● ZONA CAL·LISTÈNIA: Incorporar estructures o elements per realitzar exercici físics 
adaptats a diferents edats. 

● PARC INFANTIL renovat amb jocs per a diferents edats i bancs per a famílies, un terra 
que es pugui mantenir net i sigui més segur (cautxú). 

● MOBILIARI: crear zones d'estada amb taules i cadires per a gent gran i famílies. 

● VERD: manteniment de l’arbrat existent per a millora de la IL·LUMINACIÓ i flors en els 
parterres. 

Activitats a l’espai públic; Quines activitats veïnals t'imagines a la plaça? 

Es comenta d'acordar una agenda d'horaris en convivència amb el veïnatge, oferint 
activitats obertes al veïnat, per a totes les edats i col·lectius. 

Activitats; Quines activitats podeu oferir? 

Proposta concreta d’activitats; els dissabtes a les 17 h tallers de cuina. 

● Classes de coral. 

● Classes d'idiomes. 

● Tallers de cultura. 

● Tallers d’oficis costura, cuina, cal·ligrafia, etc. 

● Espai d’acollida i acompanyament per a joves. 

Altres aportacions recollides per millorar la seguretat: 

Mitjà Termini: Càmeres i activitats per a joves facilitades per entitats del barri i 
fomentar les accions formatives ocupacionals dels joves. 

Llarg termini: Crear programes de formació professional per millorar la situació i donar 
ocupació al col·lectiu jove. 
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Infants - Escola Cervantes 

Millores de l’entorn físic 

● ZONA INFANTIL: renovar mobiliari i incorporant jocs per a infants més grans (a partir 
de set anys). 

Activitats a l’espai públic; Quines activitats veïnals t'imagines a la plaça? 

● Activitats dirigides esportives i lúdiques; torneigs i jornades esportives. 

● Activitats obertes per a infants. 

● Menjars populars. 

● Tallers per a infants i famílies. 

● Activitats de jardineria per a famílies a l'hortet 

● Mercat d'intercanvi per a infants. 

● Taller de graffitis. 

● Espai familiar amb material per dur a terme activitats. 

 

Infants - Casal Esquitx 

Millores de l’entorn físic 

● ZONA INFANTIL: Renovació de l'espai; més gronxadors i elements o estructures per a 
infants més grans - de 10 a 13 anys -. Tirolines, circuits, gronxadors. 

● Donar-li més color a l’espai, potser amb alguna intervenció pictòrica a terra. 

● Canviar la sorra per paviment llis i gespa. 

● Reubicació de l'escenari, és perillós i inaccessible. Possibilitat d'un escenari mòbil. 

● Instal·lar nou mobiliari: taules de pícnic, bancs, taula de jocs. 

● PIPICAN: Incorporar un espai per a mascotes. Actualment l’espai infantil és utilitzat 
com a pipican. 

● Renovar els espais esportius actuals (pista de bàsquet, taules de ping-pong, 
cistelles...). 

● MANTENIMENT: més neteja en tot l'entorn del POU. 

● Més vigilància i seguretat en tota la zona. 

● Baixos per activitats dirigides. 
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Joves - Espai públic, plaça del Pou 

Millores de l’entorn físic 

● Renovar l'espai de jocs infantils amb zones per edats i amb més bancs. 

● Pipican. 

● Canviar la sorra per un paviment nou i llis. 

● PISTA ESPORTIVA: reubicació de la pista, ja que, envaeix l'espai central de la placa És 
insuficient i insegur. Cal tancar-ho per evitar cops de pilota, és insuficient i insegur. 

● Millorar el mobiliari de la plaça. 

● Millorar la il·luminació. 

● ZONA CAL·LISTÈNIA: Incorporar estructures o elements per realitzar exercici físic. 

● Incorporar Fonts. 

● Un verd més amable i mantenir netes les zones verdes. 

● Treure la sorra per paviment. 

● MANTENIMENT: més neteja en tot l'entorn del POU.   
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Imatges de la sortida 
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