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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents i context. 

Des del Districte de Ciutat Vella, amb el suport de Foment de Ciutat es vol impulsar el 
Pla d’Acció del Pou de la Figuera amb l’objectiu de fomentar i dur a terme amb el veïnat, 
entitats i serveis un conjunt d’accions que ajudin a millorar la vivència quotidiana d’aquest 
àmbit. Amb aquest Pla es volen revertir dinàmiques excloents i treballar per afavorir la cohesió 
social, amb la generació de noves oportunitats i la potenciació dels usos veïnals i comunitaris. 

El Pla d'Acció del Pou de la Figuera vol donar continuïtat a una sèrie d’accions que ja es 
van desenvolupar durant l’any 2020  i incorporar, coordinar i executar més accions durant la 1

resta de mandat (2021 - 2023). 

Aquest Pla està estructurat en quatre grans eixos: 

● Dinamització de l'activació econòmica. Inclou el conjunt de propostes relacionades 
amb les plantes baixes o les possibilitats de millorar el dinamisme comercial i 
econòmic de l’àmbit d’actuació. També la possibilitat d’oferir programes de formació i 
ocupació al jovent del barri. 

● Usos i dinàmiques de l’espai públic. Inclou el conjunt d’accions i esdeveniments que 
poden succeir a l’espai públic per tal de fer-ne un ús més veïnal. 

● Possibles millores de l'entorn físic de la plaça. Aquest àmbit inclou possibles millores 
del Pou de la Figuera, sense fer canvis estructurals de la plaça. 

● Comunicació i xarxa de relació entre els diferents agents de l’àmbit per interconnectar 
iniciatives i comunicar-les. 

El procés participatiu del Pla d’Acció, presentat al mes d’octubre de 2020 al Consell de 
Barri, s’ha impulsat en la fase inicial de desenvolupament del Pla d’Acció per implicar a les 
entitats, serveis i el veïnat de la plaça i poder recollir les seves propostes en relació amb els 
eixos plantejats. Aquest procés també vol servir com a punt de partida de la implicació dels 
agents implicats en la plaça per donar seguiment i desenvolupar el Pla d’Acció de manera 
comunitària. 

També es planteja aquest procés tenint en compte la memòria de l’espai, del seu 
procés de reivindicació previ i els acords que es van establir després de la lluita del seu veïnat 
per mantenir-lo com un espai de trobada i amb vocació d’autogestió. És per això que les 
millores de l’espai es plantegen com millores puntuals, no com a canvis integrals.   

1 Es van realitzar millores físiques de l’espai, (com la il·luminació, recol·locació de cadires, etc.) i accions 
de dinamització (orientades als infants com el Petit Pou o als joves de la plaça). 
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1.2. Plantejament i objectius del procés participatiu 

Des de la direcció tècnica del Pla d’Acció es va tenir molt clar des del principi la 
vocació comunitària d’aquest procés participatiu. És per això que es van establir uns criteris 
de partida per aquest procés per tenir en compte tota la feina que s’ha fet, i es fa, actualment 
al voltant del Pou de la Figuera. 

● Ens incorporem a un procés en marxa. S’han fet diverses accions prèvies de recollida 
d’idees i propostes entre els diferents serveis implicats en la dinamització de la plaça 
(Fundació Comtal, Palau Alòs, Cooperem en la diversitat, la Taula de gent gran) i els 
altres espais de participació (Consell de barri novembre 2019). Aquest procés que 
comença ara, se suma a aquestes propostes recollides, que han sigut revisades i 
incorporades en la metodologia de treball. 

● Sumem al que s’està fent. Volem conèixer i incorporar en el procés tot allò que 
actualment es fa a la plaça i veure de quina manera es pot millorar, complementar, 
coordinar i estructurar dins del Pla d’acció. 

● Treball a mitjà i llarg termini. Treballem amb una mirada a un i dos anys vista, ja que 
el Pla d’acció és un pla de mandat que dura fins a 2023. Estem en la fase inicial i el 
volem construir conjuntament des de l’inici, generant accions i activitats que ajudin a 
millorar la plaça de manera sostinguda en el temps. 

● Suport i seguiment dels agents: el recorregut i implicació de les entitats i agents no 
acaba en el procés participatiu, sinó que continua durant tot el desenvolupament del 
Pla d’Acció de manera comunitària. Específicament es preveu la creació d’una taula 
ciutadana per donar seguiment al compliment del Pla d’acció. 
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2. METODOLOGIA 

Com a procés participatiu reglat, segons el que determina el Reglament de participació 
de l’Ajuntament de Barcelona, el procés ha comptat amb els espais i fases de participació 
adequades pel seu desenvolupament.  

Cal destacar que d’aquesta metodologia hi ha hagut dos aspectes que s’han tingut en 
compte per adaptar aquest procés a la realitat del Pou de la Figuera i del context de pandèmia: 

● La combinació de la presencialitat amb la virtualitat. 

El fet de realitzar el procés durant una etapa de restriccions sanitàries a causa de 
l’impacte de la COVID-19, ens ha obligat a fer activitats que asseguressin la seguretat 
de les persones participants, bàsicament amb sessions virtuals i amb sessions 
presencials en l’espai públic i amb grups reduïts. S’ha volgut reforçar la presencialitat 
per assegurar-nos de poder arribar a perfils diversos del barri. 

● Recollir la diversitat del veïnat del barri 

S’ha adaptat també el procés a la realitat social del Pou de la Figuera (idiomes, 
diferències culturals, situacions socioeconòmiques diverses, etc.), amb accions 
dirigides a buscar a perfils que habitualment no participen, i amb l'acompanyament de 
dinamitzadors/es socioculturals que han facilitat l’accés i la recollida de propostes 
d’aquests col·lectius. Per aquest motiu s’han traduït les enquestes a l’urdú i l’àrab . 2

Tenint en compte això s’han dissenyat diverses activitats estructurades en diverses 
fases, que s’expliquen a continuació. 

 

2.1. Fases del procés participatiu 

 
El procés participatiu es va organitzar en 5 fases. Aquest document presenta els 

resultats fins a la tercera fase del procés participatiu. 

● Fase 1: preparació i presentació del procés participatiu. 

En aquesta fase es van preparar les accions participatives i l’estratègia de comunicació 
i de contactes amb els actors a implicar en el procés. També es va informar la 
comissió de seguiment del plantejament inicial del procés participatiu i es van recollir 
propostes per millorar les accions. 

● Fase 2: Diagnosi i recollida de propostes. 

L’objectiu d’aquesta fase era obrir els espais de participació i recollir propostes. En 
aquesta fase s’ha concentrat el gruix de les accions participatives. 

2 Es poden trobar les enquestes traduides a l’espai web de Decidim. 
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● Fase 3: Presentació de resultats i validació 

La tercera fase té com a objectiu presentar els resultats a la ciutadania. Internament es 
farà un anàlisi dels resultats per començar a incorporar les propostes com a possibles 
accions a realitzar dins del Pla d’Acció. 

Després d’aquestes tres fases està previst tancar aquest procés participatiu amb dues 
fases més: 

● Fase 4: Retorn 

Es presentarà el retorn polític i tècnic, i es comunicaran quines propostes han sigut 
incloses en el Pla d’Acció. S’aprofitarà per presentar el Pla d’Acció definitiu. 

● Fase 5: Seguiment 

Està previst constituir una Taula Ciutadana, com a òrgan de governança del Pla 
d’Acció per poder donar seguiment al compliment del Pla d’Acció. 

2.2. Activitats realitzades 

S’han realitzat 19 activitats en les tres primeres fases del procés participatiu: 

● 2 Comissions de seguiment en línia. 

S’han fet dues sessions de la comissió de seguiment . 3

○ 18 de novembre. Presentació del procés participatiu. Es va presentar el disseny 
inicial del procés i es van recollir propostes de millora (qui ha de participar i 
com implicar a la gent en el procés). 

○ 16 de febrer. Presentació i valoració dels resultats. Es van presentar els 
resultats del procés participatiu i es va recollir una primera valoració dels 
resultats, i propostes sobre com comunicar els resultats a la ciutadania. 

● 8 Sessions participatives en línia . 4

 

3 Es poden consultar les actes de les dues sessions en l’espai web Decidim del procés. 
4 Es poden trobar els resultats de cada sessió en l’apartat de Trobades del procés participatiu. 
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S’han fet vuit tallers en línia, pensats per arribar a entitats, serveis i col·lectius més 
directament involucrats en la plaça. Aquests tallers tenien una estructura en tres parts: 
informació, recollida de propostes i avaluació.  

○ Sessió amb la Xarxa Infància del Casc Antic. 20 de novembre.  

○ Sessió amb la Xarxa Laboral i comerciants. 20 de novembre.  

○ Sessió amb la Taula de Gent Gran. 27 de novembre.  

○ Sessió amb els professionals de serveis orientats a joves. 1 de desembre.  

○ Sessió amb famílies. 9 de desembre.  

○ Sessió amb entitats culturals i veïnals. 16 de desembre.  

○ Sessió amb la Taula de Diversitat. 21 de gener.  

○ Sessió amb la Taula de Dones. 11 de febrer.  

● 4 Sortides i visites amb el Carretó participatiu “Roda-Pou” . 5

   

Per potenciar les activitats presencials, donar visibilitat al procés i també per arribar a 
col·lectius diversos, es van fer diverses sortides amb un carretó participatiu, anomenat 
“Roda-Pou”. S’han fet les següents sortides amb aquest dispositiu: 

○ Visites a entitats socials i culturals. 3 de desembre. Es van fer visites a 
entitats culturals diverses acompanyades pels dinamitzadors interculturals. 

○ Visites a comerços. 7 de desembre. També amb l’acompanyament dels 
dinamitzadors. 

○ Sortida al mercat de Santa Caterina. 12 de desembre. Aquesta sortida estava 
més dirigida al veïnat, i per això es va escollir un punt concorregut i pròxim al 
Pou de la Figuera. 

○ Activitat amb infants, joves i dones. 20 de gener. Es va localitzar el carretó 
davant de l’Escola Cervantes, posteriorment al Pou de la Figuera (amb el suport 
dels educadors de carrer de la Fundació Adsis i l’Esplai Esquitx) i per últim es va 
fer una visita al col·lectiu de dones Assafa, amb l’ajuda de la mediadora 
intercultural del Districte de Ciutat Vella. 

En totes aquestes accions es van recollir propostes vinculades a les temàtiques de 
treball amb diferents dinàmiques.  

5Es pot trobar un resum de cada sortida en l’apartat Trobades l’espai web de Decidim.Barcelona. 
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● Sessió presencial amb ciutadania. 23 de gener . 6

 

Es va realitzar una sessió presencial, enfocada a completar i aprofundir en les 
propostes que s’havien recollit en la resta d’espais de participació. Aquest taller es va 
realitzar amb complint amb les mesures de seguretat recomanades. 

● Sessió presencial amb joves. 27 de gener . 7

 

Aquesta sessió estava dirigida especialment als joves que participen dels equipaments 
pròxims a la plaça (Palau Alòs i Casal de barri, entre d’altres) i també als joves que 
estan a la plaça de manera habitual. Una part de la sessió no es va poder dur a terme a 
causa de una intervenció dels cossos de seguretat. 

● Marxes exploratòries. 

Paral·lelament s’ha realitzat una diagnosi qualitativa i participada d'urbanisme 
feminista de l'entorn del Pou de la Figuera, amb l'objectiu de realitzar un diagnòstic 
urbà amb perspectiva de gènere per a incorporar les necessitats de la vida quotidiana 
de les dones del barri amb la seva diversitat. 

S'han realitzat dues marxes exploratòries, en horari diürn i nocturn, un taller amb joves, 
un taller amb dones de l'entitat Bayt al Thaqafa, i un qüestionari per aquelles dones que 
no podien participar presencialment. 

6 En el document de resum de la sessió de ciutadania, penjat al Decidim.Barcelona s’explica la dinàmica 
de treball concreta i es resumeixen els debats. 
7També es pot trobar aquesta informació detallada Document resum de la sessió amb joves al Decidim. 
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3. PARTICIPACIÓ 

3.1. Xifres globals del procés 

S’hi han comptabilitzat un total de 278 persones, que han participat en els diferents 
espais de participació. Hi ha hagut persones que han participat en més d’una sessió. Amb la 
informació que tenim podem detectar un total de 245 participants únics. 

 

La distribució de les persones participants per gènere i edat ha sigut la següent 

 

També s’ha volgut analitzar la procedència de les persones participants, amb l’objectiu 
de poder avaluar si el procés responia a la diversitat cultural del barri. Es pot observar com un 
15,5 % de la població s’identificava com de “Fora de la UE”. 
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3.2. Taules resum de les persones participants 
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Taula de distribució de la participació per gènere i activitat. 

  Dona  Home  -  Total 

Decidim  2  4  1  7 

Comissió seguiment  4  4  1  9 

Tallers presencials  17  12  0  29 

Enquesta en línia  32  25  0  57 

Carretó "RodaPou"  27  51  0  78 

Taller en línia  65  33  0  98 

Total  147  129  2  278 

Taula de distribució de la participació per gènere i activitat. 

  Dona  Home  -  Total 

Decidim  2  4  1  7 

Comissió seguiment  7  7  1  15 

Tallers presencials  17  12  0  29 

Enquesta en línia  32  25  0  57 

Carretó "RodaPou"  27  51  0  78 

Taller en línia  62  30  0  92 

Total  147  129  2  278 

Taula de distribució de la participació per procedència i activitat. 

  Catalunya 
No 

identificat  Fora de l'UE 
Resta Estat 

espanyol 
Resta Unió 

Europea  Total 

Carretó "RodaPou"  0  48  30  0  0  78 

Comissió seguiment  9  0  0  0  0  9 

Decidim  7  0  0  0  0  7 

Enquesta en línia  19  27  3  7  1  57 

Taller en línia  88  0  6  4  0  98 

Tallers presencials  22  0  4  0  3  29 

Total  145  75  43  11  4  278 
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3.3. Llistat d’agents participants 

En el procés s’ha comptat amb la participació de més de 50 entitats, serveis 
municipals i comerciants o representants de projectes econòmics. També han participat 
grups d’estudiants de la Universitat, com observadors, però també aportant propostes amb 
contingut. 90 de les persones que han participat eren representants d’aquestes entitats. 

 
Cal destacar també que 19 entitats han participat de més d’un espai de participació. En 
el següent gràfic es pot observar aquestes entitats i els espais on han participat. 
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Entitats o col·lectius  Equipaments i serveis  Comerciants i empreses 

1. AAVV Casc Antic 
2. AFA Cervantes 
3. AFA Pere Vila 
4. Ass.Esplai l’Esquitx 
5. Associació Casa 

Candela 
6. Ateneu Llibertari 
7. Bayt al Thaqafa 
8. Centre Al Qaim 
9. Centre Maria Freixa 

10. Cercle Sant Lluc 
11. Club social AIXEC 
12. Encircant 
13. Espai d'Inclusió i 

Formació Casc 
Antic 

14. Espai Sona 
15. Estudiants Projecte 

Radars - Alafresca 
16. Estudiants UB 

(observador) 
17. Fundació Adsis 

18. Fundació Albert 
19. Fundació Comtal 
20. Fundació La Roca 
21. Fundació Roure 
22. Hortet comunitari 
23. Lalaberinta 
24. Mesquita Abu 

Ayoub al Ansari 
25. Mesquita Assafa 
26. Milonga Grata 
27. Organització Festa 

Major 
28. Ràdio Nikosia 
29. RAI 
30. Riborquesta 
31. Sindicat Habitatge 
32. Sínia 
33. Taller ocup. Sant 

Jordi 
34. Tudanzas 
35. Vincles 

36. Casal de Joves 
Palau Alòs 

37. Casal de barri 
38. Casal de Gent Gran 
39. Residència 

Vigatans 
40. Punt info Jove 

Palau Alòs 
41. Convent St Agustí 
42. Barcelona Activa 
43. Serveis socials 

Casc Antic 
44. Agència Salut 

Pública de 
Barcelona 

45. CRAE Ciutat Vella 
46. CSMIJ de Ciutat 

Vella. 
47. Escola Bressol 

Portal Nou 
48. Escola Bressol 

Puigmal 

49. Comerç Born Halal 
50. Caixa d'eines - 

Caixa de Feines 
51. Tarot Evolutiu 
52. Bar cafeteria El Pou 
53. Ama Fashion 
54. Mescladís 
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4. RESULTATS 

4.1. Tractament de les aportacions. 

S’ha fet un esforç exhaustiu en recollir i classificar totes les aportacions realitzades per 
les persones participants, per poder extreure unes conclusions argumentades sobre cada 
tema. Els eixos de treball previs han permès estructurar les propostes en temes i formular 
unes conclusions per cadascun d’ells. 
 

Taula amb exemple de classificació de tres propostes recollides. 

Per cada tema es presenten uns gràfics que resumeixen les aportacions qualitatives 
en realitzades en els espais de participació i en les enquestes (quan s’ha preguntat de manera 
directa) i es mencionen les principals conclusions. S’acompanyen algunes conclusions amb 
cites o aportacions literals de les persones participants per ajudar a comprendre alguns 
posicionaments rellevants. 
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TIPUS 
ACTIVITAT 

TALLER 
ESPECÍFIC  PROPOSTA  EIX  TEMA  APORTACIÓ 

Carretó 
Visita entitats 
culturals 

Espai polivalent i a condicionat amb mobiliari urbà orgànic i 
multifuncional per realitzar diferents activitats setmanals i 
quotidianes propies de les entitats interculturals referents 
tals com; menjars i festes populars 

MILLORES 
ENTORN FÍSIC  MOBILIARI 

Fer un espai de 
descans i 
trobada veïnal 

Taller 
online 

Sessió amb 
veïnat i 
cultures 

"Incorporar una figura dinamitzadora concreta, clara i 
referent de l'espai. Coordinar, aglutinar i dinamitzar les 
activitats, propostes i iniciatives. Escolti i doni suport a les 
necessitats de les entitats referents. Com a fil connector 
entre aquestes i el veïnat. 

COMUNICACI
Ó I XARXES 

DINAMITZ
ACIÓ 
COMUNIT
ÀRIA 

Figura de 
dinamització 
comunitària 
permanent 

Taller 
presencial 

Sessió oberta 
ciutadania 

Activitats que generin noves dinàmiques veïnals  
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 m;és fan falta són aquelles que 
d’alguna manera ajudin a treballar i promorure la convivència. 

USOS I 
DINÀMIQUES 
ESPAIS 
PÚBLICS 

ACTIVITAT
S ESPAI 
PÚBLIC 

Activitats que 
fomentin la 
cohesió i la 
convivència 
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A més a més, per facilitar l’accés a la informació recollida en el procés participatiu 
s’han creat dues eines que permeten fer la traçabilitat de totes les propostes i també ajuden a 
comunicar i difondre els resultats:  

● La primera és el mapa d’aportacions al qual es pot accedir en línia i poder “navegar” 
per cada eix i tema fins arribar a la proposta concreta. 

 

● La segona eina és una infografia de resultats dissenyada per a formats de mòbil, on es 
pot veure un resum de la participació i de les principals conclusions. 
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4.2. Valors positius del Pou de la Figuera. 

 

4.3. Dinamització socioeconòmica: 

4.3.1. Formacions ocupacionals per joves. 

Per aquest tema es va dissenyar una enquesta específica als joves, però també s’han 
recollit propostes a la resta d’espais de participació, entre ells a l’enquesta oberta (dirigida a 
tothom). S’expliquen els resultats de les dues eines de recollida d’informació (enquesta joves, 
enquesta oberta i resta d’espais). 

Resultats enquesta joves 

A quin sector professional t'agradaria dedicar-te? Quin tipus de formació ocupacional 
t'agradaria fer al barri? 
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● Esports 
● Hostaleria i cuina 
● Informàtica i tecnologia 
● Mecànica 
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Resultats enquesta oberta 

Quines possibles ocupacions o formacions es poden proposar pel jovent del barri, dins 
del barri i a la resta de la ciutat? 

 

Aportacions recollides en els espais de participació 

Quines formacions es podrien fer? 

Quines activitats o tallers es podrien oferir? 
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Destaquen formacions en: 
● Esports 
● Oficis 
● Oferir feines de 

manteniment de la plaça. 
● Cultura, art i ciències. 
● Civisme 

Es proposa fer una oferta 
formativa adequada als 
interessos del jovent. 
 
Es va detectar als tallers en 
línia la dificultat d’accedir a 
formacions reglades per part 
del jovent sense 
documentació. 
 
Es proposa també recolzar-se 
en el comerç local per 
fomentar l’ocupació. 
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Conclusions 

● Oferir una formació adequada als interessos dels joves. A partir de les enquestes 
podem concloure interès en: Esports (monitors esportius i de lleure), Hostaleria 
(restauració) i cuina, Informàtica i tecnologia i mecànica. 

● També s’han proposat tallers d’intercanvi o sense una clara orientació laboral com: 
idiomes, cuina, cultura, cant, ball, sensibilització de gènere, drogues, etc. 

● En les sessions en grup es va destacar la problemàtica de les persones sense 
documentació per accedir a formacions reglades o a serveis formatius des de 
recursos públics. 

● Destaquen com a propostes qualitatives les de pensar formacions que ajudin a la 
responsabilitat dels joves (treball en el manteniment de la plaça, formació en 
dinamització comunitària o monitoratge, etc.).   
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Es proposen altres activitats 
(no estrictament de formació 
ocupacional, sinó en format 
intercanvi, o activitats 
lúdiques), com: 

● Tallers d’idiomes. 
● Responsabilitzar als joves 
● Tallers de cuina. 
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4.3.2. Usos proposats per les plantes baixes i edificis desocupats. 

Aportacions recollides en els espais de participació 

Conclusions 

● Destaca la gran diversitat d’usos proposats. Cal tenir en compte per l’anàlisi de les 
propostes que es puguin implementar l’existència de grans equipaments públics que 
poden acollir actualment aquestes activitats. 

● Les aportacions més repetides són les de generar un espai per a accions formatives i 
també l’espai d’entitats amb un model més autogestionat (una proposta recollida en 
quasi tots els espais de participació oberts).   
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Es proposen aquestes 
activitats a les plantes baixes 

● Fer espais de formació 
oberts al barri. 

● Espais de ball, dansa, etc. 
● Espai central per les 

entitats (magatzem, 
reunions, etc.) 

● Ludoteca o espai familiar 
obert. 

● Bars, cafès o similars. 
● Biblioteca. 
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4.3.3. Accions de suport i promoció del comerç 

Aportacions recollides en els espais de participació 

Conclusions 

● Destaca sobretot el foment del comerç de proximitat, amb l’objectiu d'afavorir 
l’afluència de gent i el trànsit de vianants. Entre els exemples que es van posar dins de 
les aportacions recollides podem destacar: 

“Diseñar un plan de dinamización comercial para el espacio de Pou de la Figuera que no 
se limite a la promoción de determinadas actividades circunscritas a la administración 
pública. La oferta debería ser diversificada, centrándose en el comercio de proximidad, y 
cubriendo las necesidades de los vecinos para poder llevar a cabo con comodidad su 
vida cotidiana. Una vez realizado el plan se podría mirar de promocionarlo entre agentes 
económicos de la ciudad que realicen las actividades priorizadas”. 

Regulació de les llicències per afavorir el comerç local de proximitat sostenible. 

Fomentar l'aparició de restauració i botigues per crear un lloc més segur. 

● Es va recordar en diversos espais del procés participatiu, l’acord de no posar terrasses 
en l’espai que es va adoptar en el moment de la creació de la plaça. Aquesta proposta 
entra en contradicció amb la proposta de posar terrasses. Cal dir que en la sessió de 
participació presencial es va abordar aquest tema de debat i es van establir una sèrie 
de criteris per poder orientar la decisió sobre aquest tema: 

○ No mercantilitzar el Pou de la Figuera: objectiu: tenir més espai públic. 

○ No ocupar mai l’espai central. Posar-les al voltant de la plaça (en els carrers 
d'Armengol, Sant Cristòfor, o Montbau) 

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

○ En el cas de posar-ne amb aquests criteris: que convisquin les terrasses amb 
bancs públics i privats en igual mesura (no substitució). 

● Les altres propostes recollides podrien ser complementàries a l’anterior. Hi ha tres que 
es podrien impulsar amb projectes des de l’Ajuntament amb l’objectiu de facilitar 
l’accés als baixos per activitats de proximitat: el cens de locals buits, la compra de 
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locals (amb el projecte de baixos de protecció oficial) i la de facilitar el contacte amb 
propietaris. 

 

4.3.4. Altres aportacions sobre activació socioeconòmica 

Aportacions recollides en els espais de participació 

Conclusions 

● Les aportacions més repetides van en la línia d’oferir accions per fomentar la 
responsabilitat dels joves, com per exemple: activitats autogestionades a la plaça, per 
tal de fomentar i treballar l’autonomia del jovent, amb el suport i acompanyament dels 
educadors referents, fomentar la cultura del treball i fomentar el respecte a les altres 
persones. 

● Destaquem el projecte que es va proposar de Creació de mobiliari custodiat pels 
comerços: Projecte A la Fresca.  

Es tracta de crear un mobiliari d'ús públic custodiat pels comerços i entitats del barri. El 
mobiliari es podria crear a partir de deixalles. L'objectiu del projecte és prendre 
consciència col·lectiva i fer seu l'espai. S’afegeixen les següents components: Implicar a 
la gent gran que sàpiga oficis de fuster. Implicar al barri amb la cessió de mobiliari. 
Implicar als joves en la construcció dels mobles (a partir de tallers formatius).   

 

 

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

 

      Pàg 18/45 



 
 

 

4.4. Usos i dinàmiques de l’espai públic. 

4.4.1. Activitats a l’espai públic. 

Resultats enquesta 

A les dues enquestes realitzades pels participants (joves i l'enquesta en línia en 
Decidim), es van realitzar preguntes sobre les activitats a realitzar per a la dinamització de la 
plaça.  

Concretament, a l’enquesta jove es va preguntar: Quines activitats creus que ajudarien a 
fer més vida al barri?, i a l’enquesta en línia una pregunta similar: Quines activitats creus que 
ajudarien a fer més vida comunitària i veïnal a la plaça el Pou de la Figuera? En ambdues 
enquestes s’havia d’escollir entre un llistat previ d’activitats. També es recull en aquest apartat 
totes les respostes a una altra pregunta oberta on es podien afegir activitats que no estaven al 
llistat.  
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Podríem destacar set 
aportacions per sobre de la 
resta: 

● Activitats culturals 
diverses: cinema, música, 
ball, teatre, etc. 

● Mercat setmanal: de 
diverses tipologies. 

● Activitats festives. 
● Activitats lúdico 

esportives dinamitzades. 
● Activitats per famílies. 
● Activitats de lleure 

saludable (esport, circ, 
etc.) 

● Activitats foment del 
civisme. 
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Aportacions recollides en els espais de participació 

Conclusions 

En les respostes recollides en el procés participatiu, observem que es barreja la 
tipologia d’activitats (què fer), amb la manera de fer-les (com fer-les). A partir d’aquesta 
distinció, podem concloure que: 

● Pel que fa a la tipologia destaquen sobretot dues: activitats culturals diverses i un 
mercat setmanal (o amb una altra freqüència no superior al mes).  Després es poden 
destacar les activitats lúdiques i de lleure saludable (esport, ball, circ, etc.) destinades 
sobretot als joves. 

● Pel què fa a la manera de fer-les, es poden extreure una sèrie de criteris per a la seva 
organització: 

○ Que siguin organitzades o impulsades per les entitats i el veïnat. 

○ Que estiguin coordinades i comunicades al veïnat (programa d’activitats). 

○ Que no siguin invasives (respecte al descans). 

○ Que siguin diverses (combinació per exemple de les propostes que apareixen). 

● Per últim, amb l’experiència viscuda en el procés, podem dir que les propostes 
recollides no es mencionaven com excloents, és més es podrien complementar dins 
del programa d’activitats de la plaça sostingut en el temps. 
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Podem destacar set 
aportacions per sobre de la 
resta: 

● Activitats culturals 
diverses: cinema, música, 
ball, teatre, etc. 

● Programa d’activitats 
contínues i diverses 

● Mercat setmanal.  
● Activitats lleure saludable. 
● Activitats entre diferents 

entitats. 
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4.4.2. Seguretat 

Aportacions recollides en els espais de participació 

Conclusions 

● La seguretat a la plaça és una de les principals preocupacions detectades en el procés 
participatiu. En els debats que s’han tingut es va mencionar en diversos cops que el 
punt de partida de tot el Pla d’Acció és generar un espai segur, i a partir d'aquí seria 
més fàcil impulsar la resta d’accions. 

● De les aportacions recollides (sobretot a les enquestes) la majoria aposten per un 
augment de la vigilància, de manera genèrica, o amb accions concretes: càmeres i 
presència policial. 

● En els taller presencials i en línia, dins dels debats que es van tenir, es va reflexionar 
sobre la necessitat d’abordar aquests conflictes mitjançant altres tipus d’accions 
(vinculades a la mediació amb especialistes o persones de la comunitat). 

● Dins de la segona comissió de seguiment va sorgir la proposta de Crear una Taula 
amb els cossos de seguretat, per millorar la comunicació i generar noves dinàmiques. 

 

4.4.3. Altres aportacions 

En aquest apartat es recullen aportacions sobre les activitats que es podrien dur a 
terme a la plaça. 

Aportacions recollides en els espais de participació 

Conclusions 
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● En la línia del que s’havia comentat en el punt sobre criteris per fer les activitats a 
l’espai públic, es proposa establir uns horaris d’ús de les activitats, per afavorir la 
convivència amb el veïnat. 

● Es proposa també canviar l’accés al Casal de barri (o obrir-ne un de nou) cap a la 
plaça, per ajudar a dinamitzar l’espai. 

● Per últim es van proposar l’accés als lavabos dels equipaments públics i també fer un 
estudi dels usos de la plaça abans de fer qualsevol canvi. 

 

4.5. Millores de l’entorn físic. 

En aquest cas es presenten els resultats sencers de les enquestes abans de fer el 
desglossament per temes, ja que de la mateixa manera que amb les activitats a realitzar a la 
plaça, es va plantejar la pregunta: Quines propostes teniu per millorar l’espai físic actual del Pou 
de la Figuera?, a partir d’un llistat de propostes predefinit  i a causa del volum de propostes 8

desvirtuaria els resultats de la resta d’espais de participació. Les respostes obertes es 
classifiquen posteriorment, dins de cada tema. 

Resultats enquesta sobre millores de l’espai físic: 

8 Veure annex 2: qüestionaris emprats. 
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Destaquen especialment dues 
propostes 

● La millora dels espais 
verds. 

● La neteja i el 
manteniment. 
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4.5.1. Mobiliari 

Conclusions 

● Es va proposar en diversos espais la necessitat de fer un espai de descans i trobada 
veïnal, amb bancs, taules, etc. Es va fer referència al model d’urbanització de les 
superilles en diverses ocasions. Es podria incorporar en el disseny la inclusió dels jocs 
de taula fixos, tipus escacs. 

● També es menciona que cal mantenir i millorar el mobiliari existent. 

4.5.2. Elements d’ús públic 

Conclusions 

● La proposta més destacada és la de millorar l’espai infantil. Entre les millores a fer 
destacaven: 
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Exemple de la Superilla  
al carrer Parlament. 

Font: escofet.com 
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○ Millorar terra i canviar-lo per un paviment més net (tipus cautxú o similar). 

○ Diversificar i fer elements infantils per franges edats. 

○ Més ombra per estar a l’estiu. 

Es va posar com a exemple en diverses ocasions el parc infantil de la plaça Sant 
Miquel. 

● La segona proposta més mencionada és la de l’espai de gossos. Algunes persones 
proposen això perquè consideren que el paviment de terra fa que els amos pensin que 
“tota la plaça és un pipican”. 

● Destaquem també la proposta de fer espais de màquines d’exercicis per dos 
col·lectius: gent gran (circuit saludable) i joves (cal·listènia). Es proposa també que 
aquests espais puguin conviure i així generar relació entre diferents col·lectius. També 
es menciona la necessitat d’una figura dinamitzadora d’aquest espai. 
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Exemple del parc de la plaça 
Sant Miquel 

Font: beteve.cat 

 

Exemple de terra proposta 
(paviment més net) 

Font: elaboració pròpia. 
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4.5.3. Elements de servei o ornamentals. 

Conclusions 

● Destaca de manera clara la millora de la il·luminació. Entre les propostes, i 
especialment a la sessió ciutadana, es va destacar la necessitat de millorar la sensació 
de seguretat. També es va mencionar a la sessió ciutadana, la necessitat de fer un 
estudi per detectar els espais foscos, i no fer una plaça “sobreil·luminada”. 

● Les altres propostes puntuals van ser per mantenir alguns espais representatius 
(font) i també per a crear-ne de nous, per dotar de personalitat i visibilitat a l’espai 
(escultura i intervencions a terra). 

● Una proposta concreta que es podria vincular a l’hort és la del compostador. 

 

4.5.4. Elements esportius. 

Conclusions 

● La proposta més repetida en aquest àmbit és la millora del paviment de la pista 
esportiva. Cal dir que és una proposta molt recollida en el sector jove i que s’havia 
mencionat en espais de participació previs (Consell de barri). L’objectiu d’aquesta 
proposta no és posar en dubte l’espai esportiu, sinó posar un terra “llis” i que no 
s’embruti ni es faci malbé amb la pluja. 

Cal destacar la proposta “Fer un nou paviment de la pista amb reciclatge de sabatilles” 
recollida en el procés participatiu realitzat l’any 2019 en el Palau Alòs. 

“Mitjançant un procés col·laboratiu i participatiu es procedirà a una recollida prèvia de 
sabatilles esportives per al seu posterior processat per a la transformació de planxes de 
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cautxú, escuma i fibra per a la construcció del terra de les pistes de bàsquet, futbol, 
cal·listènia i/o nova zona infantil, fent partícip d'aquesta manera al jovent del barri i a la resta 
de veïnat de la transformació de l'espai en un més sostenible i ecològic”. 

● També es proposa (únicament en l’enquesta dels joves) millorar les porteries (renovar 
i posar xarxes). Es va recollir també en espais de participació previs (Tallers de la 
Fundació Comtal). 

● Per últim es va proposar millorar la resta d’elements esportius (taules ping-pong, 
cistelles bàsquet, etc.) 

4.5.5. Manteniment i neteja 

Conclusions 

● Si es fa la comparativa amb el total de propostes de l’àmbit de Millores de l’espai físic, 
es pot observar que la proposta de “Millorar la neteja i el manteniment” és la més 
repetida. S’ha recollit en tots els espais de participació (també a les enquestes en les 
preguntes tancades) i també per perfils d’edat molt diversos (des d’infants a gent 
gran). És el punt més prioritari també pel que fa als tallers presencials. 

● En la mateixa línia es proposa posar més contenidors (o també canviar-ne els 
existents). És una proposta recollida sobretot pel veïnat de la plaça (no tant per les 
entitats). 

● També s’ha recollit moltes propostes relacionades amb el canvi del paviment de terra, 
a vegades per paviment llis i d’altres per gespa o similar. Cal observar també que és 
una proposta molt transversal (en edats i espais de participació on s’ha proposat). Es 
comenten aquests motius dins de les propostes: 

Es proposa canviar per un altre més segur, net i accessible. No es manté i no és 
funcional per a les múltiples necessitats dels espais i els forats són perillosos i no ajuden 
a l'accessibilitat. (Proposta grup de la sessió oberta ciutadana). 

Canviar la sorra per paviment llis i gespa. (Proposta de grup nens escola Cervantes). 

Millorar el paviment, combinació de sorra i asfalt - o altre tipus de material- (Visites 
comerços) 

Cal tenir en compte que dins dels acords fundacionals de la plaça estava el 
requeriment de mantenir el paviment de terra. També es va recollir en algunes 
sessions participatives que el fet de que la plaça sigui de sauló la fa única dins del 
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Districte, i és un valor que s’hauria de preservar. S’haurien d’estudiar solucions “mixtes” 
amb nous paviments que compleixin els requeriments esmentats anteriorment. 

 

4.5.6. Vegetació i zones verdes 

Conclusions 

● Es va recollir en la majoria d’espais de participació, la necessitat de millorar les zones 
verdes, sobretot el manteniment dels parterres. Es va suggerir eliminar-los i 
substituir-los per un espai de gespa, o de paviment continu. Es menciona en la majoria 
d’aquestes propostes que no es tracta de treure l’espai verd, sinó de fer-lo d’una 
manera que estigui més net i cuidat. 

● Un altre grup de propostes plantegen que s’ha de potenciar més el verd i donar-li un 
aspecte de parc, substituint alguns dels usos actuals (pista central). 
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Exemple d’espai verd que es va 
com a exemple en diversos 
tallers. 

Font: elaboració pròpia. 

Exemple d’espai mixt que es va 
com a exemple en diversos 
tallers. 

Font: elaboració pròpia. 
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4.5.7. Accessibilitat i circulació 

Conclusions 

● La millora de l’accessibilitat s’ha recollit sobretot en els espais participatius amb 
col·lectius afectats per aquesta problemàtica (gent gran i persones amb mobilitat 
reduïda). També ha sigut una proposta prioritzada al taller obert amb la ciutadania: 

Millora de l’accessibilitat per facilitar que les persones en cadires de rodes puguin gaudir 
d’aquest espai, ja que actualment no poden. 

Arreglar el terra i fer itineraris accessibles. Les persones en cadira de rodes no fan servir 
l’espai perquè, el terra no és adequat. 

Fer més accessible l’espai dels horts. 

● Es va proposar en diversos tallers virtuals poder tancar el carrer del Pou de la Figuera 
al trànsit i així generar més espai per als usos públics de la plaça. En la mateixa línia es 
van recollir les dues següents propostes: treure aparcament de motos i revisar la 
circulació (sense treure-la directament). 

4.5.8. Disposició de l’espai central 

Aquest tema l’hem plantejat a partir de diverses aportacions que anaven en la línia de 
revisar l’espai central de la plaça. És un tema al qual no s’ha arribat a una conclusió clara, i 
que a priori no entra dins de les accions previstes dins del plantejament inicial de Pla d’Acció 
(fer millores puntuals, però no reformes integrals de la plaça).  Hem intentat bolcar en aquest 
apartat les propostes relacionades per poder establir una sèrie de criteris que ajudin a fer els 
següents passos per prendre una decisió al respecte. 

Conclusions 

Els dos posicionaments són, en certa manera complementaris, s’han agrupat les 
propostes similars en tres grans blocs. 

● Repensar l’espai central, donant prioritat a un espais de trobada per al veïnat i a 
esports menys “invasius”. S’han agrupat en aquest bloc aportacions que no proposen 
alternatives, i també aquelles que proposen diferents possibles usos: 
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○ Sense alternatives: 

El espacio de la plaza de Pou de la Figuera no está urbanísticamente bien resuelto. Para 
poder hacer un parque de verdad aumentando los árboles, arbustos y colocar parterres 
con césped es necesario retirar las porterías de fútbol que se han convertido en el eje 
sobre el que gira toda la plaza. Al no estar delimitado el espacio de juego por vallas es un 
terreno incómodo para los propios jugadores y provoca muchas molestias a los 
viandantes y paseantes de la zona, que lo suelen evitar. Por no hablar de la 
contaminación acústica que provocan los partidos que hace que muchos de los vecinos 
deban cerrar las ventanas que dan a la plaza para poder realizar sus actividades 
cotidianas en sus casas. La diversión de unos pocos incomoda a miles de personas de 
los alrededores. Se debería buscar un campo de fútbol cercano en condiciones para los 
usuarios de este espacio. (Proposta Decidim). 

Treure la pista esportiva. No pot ser un camp de futbol, es produeix molt de soroll quan hi 
ha un partit i monopolitza l'espai. (Proposta Taller veïnat). 

○ Espai més diàfan i veïnal 

“Transformació de la PLAÇA amb clau intergeneracional i intergènere. (Proposta 
Carretó). 

“Espai d'ús comunitari i polivalent per dur a terme diferents activitats promogudes per 
entitats referents / veïnat”. (Proposta Carretó). 

"Crear diferents espais segons necessitats dels joves, els adults i la gent gran”. (Sessió 
amb joves). 

“Condicionar la pista esportiva per un ús més polivalent i  dur a terme altres activitats no 
pròpiament esportives,  així com, repensar la ubicació d'aquesta”. (Proposta tallers en 
línia). 

“Espai polivalent /diàfan per realitzar dur a terme activitats de les entitats interculturals 
referents (menjars i festes populars) reunions veïnals, i festes o trobades interculturals”. 
(Visita a comerços i entitats). 

“Combinació d'espais - espai lliure de passeig per la gent gran, zones de reunió i trobada 
més acollidor i tancats,  espai infantil i zona esportiva.”(Visita a comerços i entitats). 

ESPAIS EFÍMERS POLIVALENTS: Espai lliure i diàfan per poder organitzar i dur a terme 
activitats comunitàries i veïnals. (Proposta Carretó). 

○ Prioritat altres usos esportius menys invasius. 

"Treure la pista de futbol i substituir-la per esports menys invasius. La pista no es 
funcional: les instal·lacions son deficients, el terra no és continu, ni llis, no tenen les 
mides adequades, quan organitzen tornejos, mai poden fer servir aquesta pista. A més és 
perillosa (el terra no es manté i te forats) i a la vegada es conflictiva (l’ubicació no és 
bona ja que per el costat pasen cotxes i la pilota pot causar accidents). En el barri tenen 
hi han pistes en millor condicions i que preferim el Bàsquet pel Pou de la Figuera per una 
banda més fàcil de controlar la pilota i per l’altre no existeixen pistes en el barri." (Sessió 
oberta joves) 

"PISTA ESPORTIVA; reubicació de la pista, monopolitza l’espai: opcions: Que no estigui en 
mig com està ara i que sigui un espai més efímer. Que es plantegi treure i crear una 
PISTA en un altre lloc o horaris que pugui ser més compatible (amb la vida de barri)." 
(Proposta Carretó). 
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● Es va proposar en diverses ocasions repensar l’espai de l’escenari, ja que actualment 
no té molt ús i no es fa servir, degut a la incomoditat de treure la porteria (que té un 
cost econòmic i s’ha de fer per la brigada municipal). Es van comentar dins d’aquestes 
propostes diverses opcions: 

“Treure la porteria de futbol de davant de la tarima i repensar espai per les porteries” 
(proposta recollida a l’enquesta) 

Reubicació de l'escenari, és perillós i inaccessible. Possibilitat d'un escenari mòbil. 
(Sortida Carretó) 

“Estudiar una possible renovació / recol·locació l'escenari per poder fer activitats i fer-lo 
accessible (Ara no poden pujar persones amb cadires de rodes)” (Proposta Tallers en 
línia). 

“Revisar el funcionament de l’espai central: pista - escenari.” (Proposta Tallers en línia). 

S’hauria, per tant, de revisar aquest funcionament, sense perjudici de mantenir els usos 
actuals (pista - escenari). 

 

4.6. Comunicació i xarxes 

4.6.1. Millora de la comunicació. 

Conclusions 

● La segona proposta és la de difondre al veïnat les activitats que es puguin fer a la 
plaça amb diferents canals (es va incidir sobretot en una revista informativa 
periòdica). 

● Es va proposar millorar la comunicació d’activitats i serveis que les entitats ofereixen 
als joves (sobretot el col·lectiu de joves no tutelats).  

Unificar potencialitats i recursos de les diferents entitats per tal de focalitzar l’atenció, 
acompanyament i suport al col·lectiu jove no tutelat. Per exemple: Compartir un calendari 
/ programació comuna de les activitats previstes .Potenciar la xarxa comunicativa entre 
entitats amb canals concrets i àgils per difondre la programació existent, les accions i 
serveis que ofereixen. Unificar potencialitats i recursos de les diferents entitats per tal de 
focalitzar l’atenció, acompanyament i suport al col·lectiu jove no tutelat. (Proposta 
recollida a les visites a comerços i entitats). 

Es detecta una necessitat de millorar la coordinació, participació i coneixement entre les 
entitats vinculades als joves. (Proposta recollida a la Sessió amb entitats de joves). 
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● Pel que fa al canal de comunicació àgil, es va recollir aquesta proposta sobretot entre 
les entitats, per tenir una manera de informar del que es fa i també d’intercanviar idees, 
recursos o iniciar projectes transversals. Es menciona per exemple: canals de 
Telegram, Facebook, Xarxes socials, etc. 

Proposta d'un canal de comunicació més concret, més àgil i acotat a les entitats que 
organitzen, que doni informació de la programació setmanal de l'espai (que es fan, quan i 
com). Més horitzontal entre entitats / veïnat. Per exemple: Telegram, Canal de Facebook, 
YouTube, potenciar les xarxes socials, per tal de visibilitzar a escala comunitària les 
activitats que es fan.. (Proposta Taula Gent Gran). 

Crear un canal immediat i ràpid de comunicació i difusió entre les entitats ràpid...pot ser 
un whatsapp, correus…Compartir un calendari / revista de la plaça, per exemple dient què 
es fa a la plaça i qui ho fa. (Proposta Visites entitats). 

● Per part del veïnat es van recollir la proposta d’una senyalètica pròpia a la plaça, amb 
diferents objectius: difondre l’història de la plaça, poder identificar els diferents espais 
(infantil, juvenil, gent gran, etc.), i també per donar una visió unitària. 

 

4.6.2. Millora de la coordinació comunitària. 

Conclusions 

● La proposta més repetida és la necessitat de tenir una figura dinamitzadora / 
mediadora comunitària que pugui coordinar les accions i també que faci tasques de 
dinamització de la plaça. En diverses ocasions es va mencionar que és un requeriment 
imprescindible per dur a terme el Pla d’Acció. 

“Amb l'objectiu de potenciar la comunicació i coordinació de les entitats que treballen 
amb joves al voltant de la plaça. Es proposa dotar-la d'una figura d'un dinamitzador/a 
coordinador/a intern, per evitar que no depengui dels dinamitzadors/es en cada moment 
(no personalizar-la). També es proposa a curt termini fer servir l'espai de coordinació del 
projecte Dona-li la volta a la plaça que actualment està en marxa amb el suport de 
l'Agència de Salut Pública de Barcelona”. (Proposta Taula d'entitats de joves). 

"Incorporar una figura dinamitzadora concreta, clara i referent de l'espai 
Coordinar, aglutinar i dinamitzar les activitats, propostes i iniciatives. Escolti i doni suport 
a les necessitats de les entitats referents. Com a fil connector entre aquestes i el veïnat. 
Equip de gestió -pot ser el propi veïnat-" (Proposta Sessió amb veïnat). 
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“Incorporar la figura d’un mediador / mediadora comunitària, per evitar la segregació 
horària d'ús per part de les famílies.“ (Proposta Sessió amb Xarxa Infants). 

● La resta de propostes puntuals es poden articular en la necessitat de millorar la 
coordinació i la gestió de la plaça entre les entitats, des d’un punt de vista més formal 
i a llarg termini (Federació d’entitats) o més flexible i a mig termini (espai de trobada, 
banc recursos o el calendari d’activitats.   
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5. CONCLUSIONS 
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Dinamització 
Socioeconòmica 

Formacions o 
tallers per 
joves 

● Oferir una formació adequada als interessos dels joves: 
Esports, Hosteleria i cuina, Informàtica i tecnologia i 
mecànica. 

● Tallers: idiomes, cuina, cultura, cant, ball, sensibilització de 
gènere, drogues, etc. 

● Dificultat per accedir a formacions reglades o a serveis 
formatius per les persones sense documentació. 

Usos en 
plantes baixes 

● Destaca la gran diversitat d’usos proposats. 
● Les aportacions més repetides són: generar un espai per a 

accions formatives i també un espai d’entitats. 

Impuls i suport 
al comerç 

● Foment del comerç de proximitat en la plaça: bars, forns de 
pa, queviures, etc. 

● Es podrien impulsar accions com un cens de locals buits, la 
compra de locals i facilitar el contacte amb propietaris. 

● No mercantilitzar el Pou de la Figuera. Equilibri i respecte dels 
criteris per la implantació de terrasses: prioritat espai públic 
(més bancs), no ocupar espai central, vinculada a projectes 
comunitaris (Mescladís), etc. 

Altres accions 

● Fomentar ocupació i/o formacions que ajudin a la 
responsabilitat dels joves: manteniment de la plaça. 

● Projecte A la Fresca de creació de mobiliari custodiat pels 
comerços. 

Usos i 
dinàmiques de 
l’espai públic 

Activitats en 
l’espai públic 

S’han recollit una gran quantitat de propostes. Destaquen: 
● Activitats culturals diverses (cinema, ball, teatre, música, etc.) 
● Mercat periòdic (intercanvi, artesania, d’entitats, etc.) 
● Activitats lúdiques i de lleure saludable destinades a joves. 
Per que fa a la manera de fer-les, criteris per la seva organització: 
● Organitzades o impulsades per les entitats i el veïnat. 
● Coordinades i comunicades al veïnat (programa d’activitats). 
● Que no siguin invasives (respecte al descans). 
● Que siguin diverses (interculturals i intergeneracionals) 
Es valora per part de les entitats que ja es fan moltes d’aquestes 
accions, i que per tant, es podria  
● Fer i difondre entre el veïnat un programa continu d’activitats 

de la plaça. 

Seguretat 

● La seguretat és una de les principals preocupacions 
detectades. S’ha de generar un espai segur, i a partir d'aquí 
impulsar les accions. 

● S’ha proposat un augment de la vigilància: càmeres i 
presència policial. 

● S’ha reflexionat sobre la necessitat d’abordar els conflictes 
amb altres accions vinculades a la mediació 

● S’ha proposat crear una Taula amb els cossos de seguretat, 
per millorar la comunicació i generar noves dinàmiques. 

Altres 
aportacions 

● Establir uns horaris d’ús de les activitats, per afavorir la 
convivència amb el veïnat. 

● Obrir un accés al Casal de barri cap a la plaça, per ajudar a 
dinamitzar l’espai. 

● Accés als lavabos dels equipaments públics. 
● Fer un estudi dels usos de la plaça abans de fer qualsevol 

canvi en l’espai físic. 
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Millores de l’espai 
físic 

Mobiliari  ● Fer un espai de descans i trobada veïnal, amb bancs, taules 
tipus picnic, jocs de taula, etc. Estil superilles. 

Elements d’ús 
públic 

● Millorar l’espai infantil: terra més net, diversificar jocs per 
edats, espais d’ombra. 

● Fer un espai per gossos. 
● Posar espai de màquines d’exercici físic intergeneracional. 

Elements de 
servei 

● Millorar la il·luminació: sobretot els espais més foscos (no 
generar una sobreil·luminació excesiva). 

● Mantenir els espais representatius: font. 

Elements 
esportius 

● Millorar el paviment de la pista esportiva (llis i continu). 
Proposta projecte de recuperació sabatilles per posar terra de 
cautxú. 

● Millorar els elements esportius de la plaça: porteries, cistelles i 
taules de ping-pong. 

Manteniment i 
neteja 

● Millorar la neteja i el manteniment a tota la plaça. 
● Canviar el paviment de terra (proposta en contradicció amb la 

demanda de mantenir els criteris fundacionals de la plaça). 

Vegetació i 
zones verdes 

● Millorar les zones verdes: concretament els parterres: retirada 
i substitució per altres elements verds més nets.  

● Es va comentar en diversos espais la necessitat de traspàs de 
la competència de la plaça des de Parcs i jardins. 

Accessibilitat i 
circulació 

● Millorar l’accessibilitat a tota la plaça (especialment a l’hort). 
Problemàtica detectada amb gent amb mobilitat reduïda. 

● Estudiar tancar l’accés a vehicles (C/ Pou de la Figuera) 

Disposició de 
l’espai central 

Aquest ha sigut un tema de debat al qual no s’ha arribat a 
conclusions clares. Podem destacar dos temes a aprofundir: 
● Repensar l’espai central amb altres usos lúdics més diversos 

o altres usos en clau esportiva menys invasius. 
● Repensar la relació entre l’escenari i la plaça: canviar l’escenari 

de lloc, treure les porteries, etc. 

Altres 

● Mantenir el terra de sauló. S’ha demanat que es mantingui 
com a part dels acords fundacionals. 

● Fer un projecte comunitari de reforma, amb l’esperit de la 
primera transformació. 

● Traspassar la gestió de la plaça des de Parcs i Jardins al 
Districte per facilitar el manteniment i la neteja. 

Xarxes i 
comunicació 

Millorar 
comunicació 

● Difondre al veïnat les activitats > Revista informativa periòdica. 
● Millorar la comunicació d’activitats i serveis que les entitats 

ofereixen als joves (col·lectiu no tutelat). 
● Crear un canal de comunicació àgil entre entitats. 
● Crear una senyalètica pròpia de la plaça (espai de memòria, 

difusió activitats, identificació d’espais). 

Millorar 
coordinació 

● Crear una figura de dinamització comunitària permanent per 
coordinar tot el Pla d’acció. 

● Millorar la coordinació entre entitats (Federació d’entitats de la 
plaça,, banc recursos, calendari compartit, etc.) 
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6. AVALUACIÓ I PROPOSTA DE CONTINUÏTAT. 

6.1. Resultat enquestes d’avaluació 

Al final de cada taller en línia es va compartir un enllaç amb un qüestionari estàndard 
realitzat pel Departament de Democràcia Activa, per avaluar la metodologia de la sessió. 

Es van recollir un total de 12 enquestes en les set sessions en les quals es va 
compartir el qüestionari (no es va compartir a la Taula de Dones, ja que es va reformular com 
espai informatiu dels resultats del procés). En aquestes set sessions van participar 82 
persones. 

Destaquem els principals resultats d’aquestes enquestes de valoració: 
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Ha estat una sessió bàsicamenta informativa, consultiva o de presa de decisions? 

El debat ha servit per... 

El temps ha està ben distribuït i ha estat suficient per a abordar tots els temes proposats? 

En quina mesura consideres que s’ha facilitat informació suficient de la temàtica tractada? 
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Consideres que la metodologia de la sessió ha promogut i facilitat la participació? 

Creus que has tingut l’oportunitat d’incidir en el resultat del debat? (essent 1 poc i 5 molt) 

Mitjana: 4 

Creus que l'horari de la reunió ha facilitat la teva participació? 

Creus que la difusió de la reunió ha facilitat la teva participació? 

Creus que el llenguatge de la reunió ha estat entenedor? 

La informació facilitada és plural? 
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En quina mesura consideres que el debat que s'ha produït ha recollit la diversitat d'opinions sobre el 
tema tractat? 

Creus que aquest debat era necessari? Valora si era important debatre la temàtica que s'ha tractat 
(essent 1 poc important i 5 molt important) 

Mitjana: 4 

Consideres que el debat ha estat útil? Servirà per a alguna cosa? (essent 1 poc útil i 5 molt útil) 

Mitjana: 3 

En quina mesura consideres que aquest procés facilita incidir en la temàtica tractada? 

Mitjana: 4 

Valora de forma global el funcionament de la sessió (essent 1 molt negatiu i 5 molt positiu) 
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6.2. Avaluació qualitativa. 

A banda del contingut de les aportacions recollides, la realització del procés ha 
suposat entrar en contacte amb un territori i una comunitat molt activa i rica. És per això que 
com equip dinamitzador del procés, creiem important fer una avaluació més qualitativa, sobre 
les activitats que hem dut a terme, per poder millorar de cara a la implementació del Pla 
d’Acció o d’altres accions participatives en aquest territori. 

6.2.1. Sobre els espais de participació del procés 

Carretó Roda-Pou 

Les sortides al carretó “Roda-Pou”, han estat un espai de participació i de debat 
clau. Ens han deixat molta informació que pot ajudar a donar claus sobre estratègies per a 
reconstruir teixit social en el territori, ja que, s’ha pogut interactuar amb col·lectius que 
normalment són actius i presents a l'espai, que tenen molt a veure amb les dinàmiques 
comunitàries que es produeixen al territori, però que no acostumen a participar. Creiem que ha 
aportat un pas més en fer un procés participatiu més divers incorporant el màxim de mirades 
de veïns i veïnes. 

Valorem que en els processos comunitaris, és imprescindible com a estratègia per a la 
participació de col·lectius específics i apropar la participació a la interculturalitat que existeix 
en el territori, potenciar espais informals, propers i transversals com el carretó participatiu. 

Concretament, en les accions i visites amb el carretó valorem especialment: 

● La participació directa dels mediadors i mediadores Interculturals per tal de concertar 
entrevistes i afavorir la comunicació en clau cultural amb els referents de centres 
culturals i comunitats d’origen.  

● Ha facilitat molt el fet de tenir els qüestionaris traduïts per poder treballar amb aquests 
col·lectius i poder plantejar correctament els temes de debat. 

● Les visites amb els col.lectius d’origen divers (Dones, comerços, Mesquites) han donat 
informació clau i han demostrat que estan força interessats en oferir recursos i 
participar en la vida comunitària 

● També ha sigut clau en la interacció amb els/les joves el contacte amb les entitats i 
centres culturals referents que han treballat prèviament  i s’han mostrat força 
interessats. 

● Hem pogut incorporar la visió dels infants sobre la plaça amb la participació de nens i 
nenes en el carretó. Valorem la mirada aguda que han aportat les famílies i sobretot els 
alumnes de 6è ens ha sorprès la seva coneixença sobre la realitat comunitària. 

● La sortida en el mercat ha estat clau per arribar a la resta dels habitants i donar un 
punt més de visibilització i altaveu del procés.  També ha permès visibilitat i connectar 
les necessitats dels col·lectius ja entrevistats prèviament. Cal destacar que una de les 
persones interpel·lades en el carretó va participar activament en dos espais de 
participació més durant el procés participatiu. 

 

Tallers en línia. 
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Les sessions virtuals realitzades, en les que s'ha treballat amb el teixit associatiu i els 
agents referents del barri, han servit, sobretot, per detectar de forma conjunta les necessitats i 
de l'escenari de convivència actual. Destaquem d’aquestes sessions diversos aspectes.  

● La capacitat de generar vincle i coneixença entre les entitats del barri en un context 
com l’actual (de manca d’espais de trobada presencials). 

● Resaltem la participació activa  

● Per contra considerem que s’ha de repensar algunes dinàmiques de treball, 
condicionades per la virtualitat. A vegades la conversa era molt dirigida. Potser hagués 
estat més interessant obrir el debat entre les persones participants, aprofitant molt 
més els seus coneixements. 

● També es podrien programar aquestes sessions amb més informació base. Per 
exemple a partir de tenir informació d’entrevistes o de les activitats com el carretó. 

Tallers presencials. 

Finalment, degut a que es van programar al final del procés participatiu, han estat un 
espai de debat i trobada per a validar i contrastar opinions entre els veïns i veïnes, entre el 
recollit i no recollit, entre experiències passades i presents. A partir de l’experiència destaquem: 

● Caldria millorar la comunicació a l'hora de presentar el procés participatiu. El fet de no 
tenir suport audiovisual, va dificultar una bona transmissió de la informació. 

● Referent al taller ciutadania destaquem la necessitat de la presencialitat i la feina feta a 
l’hora de crear els perfils de participants que ha ajudat a integrar a veïnes que 
normalment no venen a aquests espais de participació. 

● Referent al taller de Joves, destaquem la tasca que fan els referents i el nivell de 
participació del jovent. No només per la seva coneixença i experiència en el barri sinó 
també per la visió comunitària que tenen de la plaça. 

6.3. Aprenentatges del procés. 

Com a conclusions més qualitatives de l’experiència vivencial, amb les moltes 
converses mantingudes amb el veïnat, volem destacar aquests aspectes, o aprenentatges que 
hem detectat: 

Necessitat de canviar i revertir les dinàmiques actuals de l'espai. Abordar els conflictes 
des d'una perspectiva integradora entre les persones habitants i transformadora dels espais 
comunitaris. Pensem que per tal de millorar la seguretat i la convivència veïnal cal un pas més 
enllà en la transformació (també física) del Pou de la Figuera com un espai de convivència 
saludable, inclusiva i sostenible.  

Per part de la majoria dels habitants participants durant el procés observem que tenen 
un fort arrel i sentit de pertenència respecte el barri, malgrat això son molt critics amb la 
situació de inseguretat al barri i de deixadesa de la plaça (en terminis de manteniment, 
neteja, acompanyament en els necessitats dels col.lectius minoritaris, i representació en 
espais de participació) i que en alguns casos com els grup de joves migrats no acompanyats 
han sigut un foc de conflicte en els últims mesos. 
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Els participants comenten que una de les causes principals de manca de presència i 
massa veïnal ha estat el procés de gentrificació que viu el barri, provocant l'expulsió del 
veïnat. Cal analitzar l'impacte que les polítiques de turisme tenen i poden tenir en el barri. 

Com a propostes prioritàries, a partir d’aquesta experiència del procés, per recuperar el 
barri i la plaça com un espai d'ús comunitari i públic, caldria: 

● Diversificar els usos de l’espai tenint en compte la diversitat del barri i dels perfils 
assidus a la placa, potenciar activitats amb clau intercultural obertes al barri, des de 
les mateixes entitats referents del barri, implicant al col·lectiu jove assidu de la plaça, a 
través d'un programa d'activitats comú. 

● Es demana activar el teixit comercial de proximitat al voltant de la placa, a través de 
projectes d'emprenedoria social, implicant els comerços del voltant, focalitzant en 
accions formatives ocupacionals que reverteixin en el barri i contribueixi a la millora de 
la situació del col·lectiu jove, així mateix, doni vida i moviment a l'espai, generant 
vincles i cohesió social. 

● Dinamització de l'espai amb un programa d'activitats continua i comuna impulsades 
per les entitats referents tenint en compte els interessos i sensibilitats del veïnat. En 
aquest aspecte cal treballar i potenciar la xarxa associativa del barri, amb canals àgils 
de comunicació per tal de visibilitzar i compartir les accions que ja s'estan fent com 
les futures. 

● Formació ocupacional que impliqui al comerç local de proximitat -programa de 
mentoring- pel col·lectiu jove, per tal de millorar la situació d'aquest col·lectiu, amb 
requisits d’accés integradors i no limitants, tanmateix regularització de la situació del 
jovent sense papers. 

 

6.4. Propostes de continuïtat en clau comunitària. 

Exposem una sèrie d’idees i propostes en format de pluja d’idees per part de l’equip de 
dinamització per donar continuïtat al procés de desenvolupament del Pla d’Acció a curt 
termini: 

● Com a tema transversal cal reforçar el paper del veïnat en el desenvolupament del 
Pla d’Acció (com a agents actius de la comunitat). Mantenir també el rol de les entitats 
en la construcció del Pla d’acció. 

● Creació de la Taula Ciutadana. Acompanyada d’una figura mediadora referent, que 
intergrin a les veïnes, a les entitats i referents dels centres culturals per a treballar en 
comissions ( ex.activitats, comunicació, manteniment ) amb la finalitat de poder crear 
un programa d’activitats obertes al jovent, famílies i gent gran amb la perspectiva que 
siguin viables en convivència amb la vida del veïnatge i a comerços,  s’encarreguin del 
manteniment i cura de l’espai i la difusió de les activitats. 

● Fomentar la Participació amb col·lectius específics a través de trobades i tallers i fer 
de la Plaça, un espai viu i obert, on passen coses….d'analisis i acció, un espai de debat 
transversal entre les institucions, serveis municipals, entitats veïns i veïnes. 

● Dinamitzar activitats de l’espai plaça incentivant la propia participació del jovent i 
persones assidus a la placa. 
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● Crear un pla estratègic per abordar els conflictes socials com a mesures de 
seguretat i convivència del barri  a través de diferents accions integrals :  

○ Crear una Taula de convivència o similar amb els cossos de seguretat. 

○ Impulsar polítiques i mesures concretes d’immigració del col·lectiu jove migrat 
no acompanyat. 

○ Fomentar la participació activa dels Centres culturals - concretament futura 
mesquita situada a prop del POU - com agent actiu i mediador intercultural del 
barri. Espai de referència i suport al col·lectiu jove àrab assidu a la placa, no tan 
sols fan tasques o són espais religiosos. El seu objectiu és projectar-se cap 
enfora i traslladar totes les seves activitats en clau comunitària a l'espai del 
Pou, per tant, és important que des de les institucions públiques es pugui donar 
suport aquests centres culturals i d’altres del barri. 

● Posar en marxa un procés de co-creació per a la transformació física de la plaça: 

○ Validar la millora dels punts amb més consens:  

■ Neteja i manteniment. Canvi de la titularitat de parcs i jardins. 

■ Millora parc infantil. 

■ Millorar zones verdes. 

■ Fer un espai de trobada i descans veïnal. 

■ Mantenir el terra (Sense substituir el sauló). 

○ Obrir un espai de reflexió sobre la configuració central de la plaça. 

● Elaborar un pla de reactivació del comerç local. 

○ Estudi de ajudes per ajudes lloguer de baixos de la plaça per afavorir el comerç 
local i de proximitat i les activitats culturals. 

● Elaborar un pla de formació - ocupació per al jovent que integri a agents locals i 
comerços del barri.   
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7. ANNEXOS 

7.1. Annex 1. Elements de comunicació emprats. 
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7.2. Annex 2: qüestionaris emprats. 
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1. DADES BÀSIQUES 

 

Gènere 

☐ Dona  

 ☐ Home  

☐ Altres 

 

Edat 

☐ 0-14 anys 

☐ 15-24 anys  

☐ 25-44 anys 

☐ 45-64 anys 

☐ +65 anys 

 

Carrer on vius 

 
 

 
 

Tens alguna discapacitat que vulguis comentar? Quina? 

 
 

 
 

Lloc de naixement 

☐ Catalunya 

☐ Resta de l’Estat espanyol  

☐ Resta Unió Europea 

☐ Altres 

 

 

 



 

 Llengua materna 

☐ Català 

☐ Castellà 

☐ Altres llengües de l’Estat 

☐ Altres 

 

 

2. IDENTITAT I COMUNICACIÓ 

Amb una paraula: Segons la teva opinió quin és el valor positiu més destacable que té el 
Pou de la Figuera? 

 
 

 

 

3. ACTIVITATS COMUNITÀRIES 

Quines activitats creus que ajudarien a fer més vida comunitària i veïnal a la plaça el Pou 
de la Figuera?  

Escolliu 3 de les propostes recollides al llistat. 

Aquestes propostes han estat recollides en diverses accions prèvies al procés participatiu i 
es proposen com a possibles activitats a realitzar. Recordem que el criteri i enfocament de 
les propostes és promoure activitats inclusives, que tinguin en compte les necessitats 
específiques del veïnat amb diversitat funcional, de diversos contextos culturals, de gènere i 
dirigides al màxim de persones del barri, per fomentar que tothom amb les seves diversitats 
puguin fer ús de la plaça. 

☐ Activitats diverses i lúdiques dirigides al jovent. 

☐ Activitats familiars i dirigides als infants. 

☐ Activitats festives co-organitzades per les entitats al voltant de la plaça. 

☐ Activitats intergeneracionals 

☐ Activitats obertes: fer un punt de trobada entre el veïnat. 

☐ Activitats per la gent gran. 

☐ Activitats culturals (teatre - cinema a la fresca - bibliobus, etc.). 

☐ Mercat setmanal a l’aire lliure o similar. 

☐ Servei de dinamització comunitària per garantir l’ús divers de la plaça. 

☐ Activitats destinades a millorar el civisme (soroll, inseguretat, etc.). 

 

 

 

 



 

Podeu afegir informació sobre el que heu escollit o afegir propostes en aquest espai: 

 
 

 
 

 

 

4. MILLORES DE L’ESPAI FÍSIC 

Quines propostes teniu per millorar l’espai físic actual del Pou de la Figuera? 

Escolliu 3 de les propostes recollides al llistat. 

☐ Renovar i mantenir espais esportius actuals (pista bàsquet -  
     taules de ping pong - cistelles). 

☐ Renovar l’espai de jocs infantil. 

☐ Millorar el manteniment (escocells, neteja, etc.) 

☐ Millorar el verd de la plaça  

☐ Millorar el mobiliari de la plaça. 

☐ Millorar la il·luminació. 

☐ Millorar l’accessibilitat (posar rampes, itineraris plans i sense obstacles, etc.) 

☐ Fer un circuit saludable: espai per fer exercicis físics i de rehabilitació destinat  
     a col·lectius diversos. 

☐ Col·locar màquines per fer gimnàstica al carrer: calistènia. 

☐ Generar nous espais esportius (mòduls skatepark o similar). 

 

Podeu afegir informació sobre les respostes que heu escollit o afegir propostes en  
aquest espai: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ACTIVITATS PER AL JOVENT 

Quines possibles ocupacions i/o formacions es poden proposar pel jovent del barri en el 
propi barri? 

 
 

 
 

 
 

 

 

Quines possibles ocupacions i/o formacions es poden proposar pel jovent del barri en el 
conjunt de la ciutat? 

 
 

 
 

 
 

 

 

6. ACTIVITATS A LES PLANTES BAIXES 

El Pla d’acció vol potenciar l’ús comunitari, veïnal i divers de la plaça mitjançant l’activació 
de les plantes baixes, locals a peu de carrer, actualment desocupades que donen a la plaça 
del Pou de la Figuera.  

Creus que pot ser una mesura efectiva? 

☐ Si 

☐ No  

☐ No sap no contesta. 

 

Tens alguna proposta per aconseguir-ho? 
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Pou de la Figuera إستمارة و خطة عمل للمشاركة في 
 اقتراح نها ئي بالعربیة

 

  البیانات األساسیة1.
 الجنس:

  ☐   امرأة

  ☐   رجل

 ☐   آخرون.

 

  العمر:

0-14 ☐  

15-24 ☐  

25-44 ☐  

15-64 ☐ 

65+ ☐ 

 

 الشارع الذي تعیش فیه؟

 

 
 هل لدیك اي إعاقة ترید التعلیق علیها؟ ما هي؟

 
 

 مكان اإلزدیاد;
 

  ☐  كاتالونیا

  ☐  بقیة الدولة اإلسبانیة

  ☐  دول االتحاد األوروبي

  ☐ أخرى

 



 

 

 اللغة األم:

 ☐ الكتالنیة،

  ☐ اإلسبانیة

  ☐ لغات أخرى
 

 الهویة والتواصل2.
 باختصار: في رأیك ما هي القیمة اإلیجابیة األكثر بروًزا التي یمتلكها Pou de la Figuera؟

 
 

 

 أنشطة المجتمع:3.

 ما هي األنشطة التي تعتقد أنها ستساعد في زیادة حیاة المجتمع والحي في Plaza del Pou de la Figuera؟
 

  اختر 3 إقتراحات من القائمة التي تم جمعها.
 تم جمع هذه المقترحات في إجراءات مختلفة قبل العملیة التشاركیة وتم اقتراحها كأنشطة یمكن تنفیذها.  نذكر أن المعیار والنهج هو

 تعزیز األنشطة الشاملة ، التي تأخذ في االعتبار االحتیاجات المحددة للحي مع التنوع الوظیفي (االعاقة)، من مختلف السیاقات
  الثقافیة والجنس لكي تستهدف أكبر عدد من الناس في الحي ، لتشجیع الجمیع بتنوعهم،  لالستمتاع بالمیدان.

 

 ☐ أنشطة متنوعة وممتعة تستهدف الشباب
 

 ☐ األنشطة العائلیة وتستهدف األطفال
 

 ☐ أنشطة احتفالیة تشارك في تنظیمها الجمعیات و الكیانات حول الساحة
 

 ☐ األنشطة بین األجیال
 

 ☐ األنشطة مفتوحة للجار نقطة التقاء بین الحي
 

 ☐ أنشطة للمسنین
 

 ☐ أنشطة ثقافیة (مسرح - سینما في الشارع - مكتبة متحركة... إلخ)
 

 ☐ سوق أسبوعي أو مایشابه
 

 ☐ خدمة تنشیط المجتمع لضمان االستخدام المتنوع للمیدان
 

 ☐ األنشطة التي تهدف إلى تحسین ا (الضوضاء ، انعدام األمن ، إلخ)

 

 



 

 
 یمكنك إضافة معلومات عن الشخص الذي اخترته أو إضافة عروض في هذا المكان:

 

 

 

 

 

 

 

 تحسینات المساحة المادیة4.

 
 ما هي المقترحات التي لدیك لتحسین المساحة المادیة الحالیة لـ Pou de la Figuera؟

 

 اختر 3 من قائمة االقتراحات التي تم جمعها

 
 ☐ تجدید وصیانة المساحات الریاضیة الحالیة (ملعب كرة سلة - طاوالت بینج بونج)

 ☐ تجدید منطقة لعب األطفال

 ☐ تحسین الصیانة (حفر األشجار والتنظیف وما إلى ذلك)

 ☐ تحسین اللون األخضر لساحة

 ☐ تحسین األثاث في الساحة

 ☐ تحسین اإلضاءة

 ☐ تحسین إمكانیة الوصول (بناء منحدرات، وطرق مستویة بدون عوائق ، وما إلى ذلك)

 ☐ إنشاءفضاءات مختافة: مساحة للتمارین البدنیة وإعادة التأهیل لمجموعات مختلفة

 ☐ وضع آالت لممارسة الجمباز في الشارع

 ☐ إنشاء مساحات ریاضیة جدیدة

 

 یمكنك إضافة معلومات حول اإلجابات التي اخترتها أو أضفها في هذا المكان:
 

 

 

 

 

 

 



 

 أنشطة الشباب5.
 ما هي المهن والوظائف أو التدریب التي یمكن اقتراحها لشباب الحي ، في الحي نفسه؟

 
 

 

 

 
 ما هي المهن والوظائف أو التدریب التي یمكن اقتراحها لشباب الحي ، في المدینة ككل؟

 
 

 

 

 

 األنشطة في الطوابق األرضیة6.
 

 ترید خطة العمل تعزیز المجتمع والحیي لالستخدام المتنوع للمیدان من خالل تفعیل الطوابق األرضیة ، على ،
  غیر المأهلة حالًیا ، والتي تطل على

  
 تعتقد أنه یمكن أن یكون تدبیرًا فعاال؟

 
 ☐  نعم

  ☐  ال

  ☐  ال أعرف

 ☐ ال تجیب
 

 
 هل لدیك أي اقتراح لتحقیق ذلك؟

 

 

 

 
 

  

 




