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SESSIÓ AMB LA TAULA DE DONES 

Dades de l’activitat 

 
Objectius de l’activitat: 

● Informar sobre la diagnosi realitzada en les marxes exploratòries. 

● Informar sobre els resultats del procés participatiu: propostes de cada àmbit. 

● Comentar i recollir les accions i mesures més importants en clau de millora de la 
convivència, diversificació d’ús de l’espai públic amb una mirada des de l’urbanisme 
feminista. 

Relacionals. 
● Reforçar els vincles entre els participants per motivar a la recuperació de l’espai públic. 

● Fomentar el treball en xarxa. 

 

Estructura de la trobada 

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

● Espai Informatiu: Resultats provisionals marxes exploratòries. (15’). 

● Espai Informatiu: Resultats provisionals procés participatiu. (15’). 

●  Torn de paraula obert. (20’). 

● Tancament. (5’). 

 

Persones i entitats assistents 

A la sessió van participar 10 dones de la Taula, que representaven a sis entitats. Es va fer la 
trobada durant una convocatòria ordinària de la Taula de dones. 
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Dia de l’activitat  11 febrer de 2021 

Durada de l’activitat  de 16.00 h a 17.15 h 

Lloc de l’activitat  Sala reunions virtual zoom. 

Entitats convidades  Entitats assistents finalment a la trobada 

Es va fer una comunicació a totes les dones i 
participants de la Taula. 

Fundació Bayt al Thaqafa 
Convent Sant Agustí 
TUDANZAS 
RAI  
Serveis socials Casc Antic  
Casal de Joves Palau Alòs 
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Resultats: 

Es van presentar en la part inicial de la sessió els resultats de la diagnosi de les marxes 
exploratòries per part del Col·lectiu Punt 6 i els resultats del procés participatiu del Pla d’Acció. 
Posteriorment es va obrir un torn de paraula per recollir preguntes, dubtes i consideracions 
sobre el que es va presentar. 

Els resultats provisionals es poden consultar en la pàgina web de Decidim.barcelona. 

Valoracions sobre els resultats. 

● S’han d’articular i aprofitar els recursos existents (Fundació Roure, Mescladís en 
temes d'inserció) i quan estigui construït el casal d’avis molt més. 

● Tenim molts projectes i accions ja engegats, ara crec que podem aprofitar el pla 
d'acció per visibilitzar i articular a través de diferents agents. 

● 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. 

● Important la cura de les persones vulnerables que hi són presents i assidus a la plaça, 
com tractar aquests joves de la plaça no fer-los fora sinó intentar integrar-los i que 
formen part de l'espai. 

● S’hauria de “rebatejar” amb un altre nom. S’expressa que els noms amb els quals la 
gent ho identifica són molt negatiu: el Forat de la Vergonya, la plaça negra, inclús la 
“plaça de la Punyalada”.  

 

S’han reforçat aquestes propostes a la ronda de comentaris: 

Propostes de millora 

Millores de l’entorn físic 

● Reconfigurar-ho en clau de gènere, d'accessibilitat i d'integració a la infància. 
Actualment és poc amigable. 

● Millora de la il·luminació i la vegetació per millorar la seguretat a la plaça. Es comenta 
que quan és fosc es genera sensació d’inseguretat i la vegetació és un mur per a la 
visibilitat i la sensació de seguretat. 

● Vegetació: cal que l'Ajuntament es coordini amb Parcs i Jardins que són els serveis 
competents. El Pou és considerat un parc i ho gestiona Parcs i Jardins, es considera 
que s’ha de canviar, perquè el gestioni el Districte. 

Formacions i Ocupació 

● Crear un projecte de millora de l’espai on puguin participar el veïnatge per a 
sensibilitzar i crear pertinència i cura de l'espai comunitari.  

● Accions formatives homologades per les dones migrades, no tenen NIE i d'aquí que 
arribi és important que tinguin accés aquestes formacions. 

● Es comenta que la Fundació Surt fa tallers de reparació de bicis per a dones. Es 
comenta que Biciclot també fa aquest tipus de tallers i que la fundació Bayt té interès a 
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fomentar formacions i accions feministes, en la línia del que es va proposar en el 
procés participatiu. 

● S’insisteix en la necessitat de trobar solucions als requisits d'accés per joves sense 
documentació a les formacions ocupacionals reglades. 

● Es complementa que les formacions tenen èxit entre el jovent si donen capacitació 
(diplomes, curs homologat, etc.) per optar a lloc de feina.   

Activitats a l’espai públic 

● Es reforça la proposta de la necessitat de la figura de la persona dinamitzadora 
comunitària amb més presència a la placa 

● Activitats que liderin les Dones per afavorir la seva presència. 

Activació econòmica  

● Es comenta també sobre els resultats del debat sobre les terrasses: es diu que algunes 
terrasses poden ajudar a dinamitzar l'espai, sobretot de nit Es posa l’exemple del 
Mescladís (la zona del túnel queda fosca a les nits). 

● Es posa com a exemple també l’acord entre els restauradors i el veïnat en la plaça de 
l’Allada Vermell. Es va arribar acord i compromís que fossin una terrasses sostenible i 
amables, cuidadores de l'entorn.  

Coordinació i comunicació 

● Cal millorar la coordinació amb serveis socials. Es comenta des de Serveis socials 
que en les entrevistes amb les persones usuàries, la preocupació i les problemàtiques 
de l’espai del Pou de la Figuera són molt presents. 
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