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Comissió de seguiment 

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. 

● Recollir una valoració dels resultats per part de les persones participants. 

Estructura de la trobada 

● Presentació dels resultats (25’) 

● Recollir valoracions i suggeriments per donar a conèixer els resultats. (30') 

● Tancament (5') 

 
Entitats assistents: 

A la sessió van participar 9 persones. 5 dones i 4 homes. Es va convidar a 7 entitats, 
associacions o projectes. Finalment van assistir 5 entitats. 
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Dia de l’activitat  16 febrer de 2020 

Durada de l’activitat  de 10.00 h a 11.00 h 

Lloc de l’activitat  Sala reunions virtual zoom. 

Entitats convidades i que s’han excusat  Entitats i serveis assistents 

AV Casc Antic 
Bayt al Taqhafa 

Casal de Barri 
Esplai Esquitx 
Fundació ADSIS 
Casal de Joves Palau Alòs 
Fundació Comtal. 
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Resultats de la sessió 

En un primer moment s’explica a partir d’una presentació els principals resultats del 
procés participatiu (s’adjunta la presentació en el document). 

Posteriorment s’obre un torn de paraula obert per a recollir valoracions sobre els 
resultats, complementar les propostes recollides i proposar accions per donar visibilitat als 
resultats. 

Valoracions sobre els resultats: 

● Es valora molt positivament la feina, sobretot en implicar la gent.  

Oferta d’activitats a la plaça 

● Es pensa que moltes de les propostes que es fan (reclamació d’activitats, espai per a 
entitats, etc) ja s’estan oferint des dels serveis i equipaments que es fan a la plaça: 
potser cal fer una major difusió de les activitats i dels serveis que ofereixen les entitats. 
S’ha de pensar en quines coses es poden millorar en aquest sentit. 

● Es podria articular una programació cultural permanent. Només amb Encircant, 
Cinema, etc. ja hi ha coses.  

● Es valora com a clau també la figura del dinamitzador com a enllaç o connector. 
Sortirien millor aquestes coses: ajuntar-les, comunicar-les millor, entre entitats i 
serveis. Ens falta més una coordinació. El Pla d’acció ens serveix com un espai 
d’interessos compartits. 

Seguretat 

● Es debat especialment sobre el tema de seguretat. S’ha de parlar amb la policia, i que 
actuïn des d’una altra posició, de proximitat, que siguin un referent del barri. És 
important que la policia sigui però amb un altre rol. És principal que en aquest Pla 
d’acció entrin els cossos de seguretat. Es proposa un espai de treball entre els cossos 
de seguretat i els equipaments i serveis de la plaça. 

● El tema policial, també és clau. Cal fer una taula amb els cossos policials per poder 
seure i compartir les mirades. Si hi ha una activitat, s’ha de comunicar i respectar per 
part dels cossos de seguretat. 

Millora neteja (parterres) 

● Tota la part de les palmeres amb els parterres cap al Casal de barri, hem de ser 
capaços de repensar-lo. Cal modificar aquest tram per la brutícia i l’estat del parc 
infantil. Es reguen massa, se suposa que per netejar-los, però es fa malbé tot (les 
fustes del casal i el terra de sauló).  

● Els parterres actualment són una pèrdua de diners. No val la pena mantenir-los. L’únic 
que fem és destinar diners a mantenir i regar això.  

Valoració sobre el debat de repensar l’espai central 

● Quan parlem del canvi de la plaça, cal tenir en compte els neguits d’alguns veïns.  
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● Si es planteja el tema de l’escenari, s’ha de pensar que això modifica tot l’espai. S’ha de 
definir si això entra en el Pla d’acció. 

● La reforma de l’espai condiciona tant el que faci que és bàsic de saber com s’enfoca.  

● Una participant pensa que s’ha de reformular la plaça. Hi ha unes cadires embrutades 
pels coloms, les porteries eren mòbils, però es van quedar estancades, etc. Es valoren 
les propostes vinculades a l'experiència física, exercicis saludables, bàsquet, que la 
gent tingui ganes de fer. 

Accions per donar visibilitat als resultats 

● Es podria fer una exposició dels resultats en la façana del Casal de Joves Palau Alòs i 
també en el mur del Casal de Barri. És un lloc molt visible. 

● Per exposar els resultats es podria fer servir l’espai de Mescladís: posar-lo en el túnel, si 
en format de fotografies o explicatiu. Permanent durant un temps. 

● Es proposa fer una sessió de priorització comunitària per poder tancar bé aquest 
procés. Amb la presència d’entitats i d’alguns veïns. 

 

Es tanca la sessió indicant que està previst fer un retorn obert a la ciutadania, i 
presentar les principals línies i accions del Pla d’acció. Us informarem de tot plegat per 
continuar treballant amb el Pla d’Acció de manera conjunta. 

 

 

 

 

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

      Pàg 3/4 


