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Què s’ha fet i qui ha participat?



Accions realitzades:

S’han fet 19 accions participatives:

• 2 comissions de seguiment.

• 8 tallers en línia (Infants, Famílies, Gent Gran, Joves, Veïnat, Cultura, Comerç, etc.)

• 2 tallers presencials (veïnat i joves).

• 4 Carretons participatius “Roda-Pou”. Infants, comerços, visites, centres culturals.

• 2 enquestes en línia (joves i genèrica)

• Pàgina web Decidim amb espai propostes.







Sessió en línia amb professionals 
treball amb joves

Sessió en línia amb la Taula de 
Diversitat Funcional.



Participació

En els diversos espais han participat 278 persones*:

• 7 a la pàgina web Decidim.

• 9 a la comissions de seguiment (pendent una)

• 29 als tallers presencials (veïnat i joves).

• 57 mitjançant l’enquesta en línia.

• 78 als Carretons participatius “Roda-Pou”.

• 92 als tallers en línia.

* 245 són participants únics.



Participació entitats

En tot el procés han participat persones representants de més de 50 
entitats, comerços o serveis:

• 41 entitats o col·lectius propers a la plaça o al barri

• 8 representants de comerços.

• 5 serveis de l’administració de l’Ajuntament i/o Districte

• 2 grups d’estudiants de l’universitat (UB i UPC).

• 90 persones que han participat representaven a aquestes entitats.

• 18 entitats han participat en més d’una sessió.



Participació entitats i serveis
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



Diversitat de la participació.
S’ha procurat diversificar la participació per arribar a tot el veïnat del barri.

S’ha diversificat les llengües dels qüestionaris i s’ha anat a buscar la 
participació de col·lectius específics.

Un 15,5% de les persones participants de fòra de l’UE.

Més del 50% de les persones participants eren dones.
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Resultats del procés participatiu



Tractament de la informació recollida
S’han analitzat més de 1.160 aportacions
• 100 propostes eren de processos participatius anteriors.
• 600 son aportacions qualitatives (propostes) d’espais de participació.
• La resta són respostes “tancades” (escollir entre opcions) de les enquestes.

278 persones han fet més de 1.000 aportacions en 19 espais de participació.

VALORS DE LA 
PLAÇA

USOS I DE 
L’ESPAI PÚBLIC

MILLORES DE 
L’ESPAI FÍSIC

ACTIVACIÓ 
SOCIECONÒMICA

XARXA I 
COMUNICACIÓ

ACCESSIBILITAT I 
CIRCULACIÓ
ESPAI ESPORTIU
MANTENIMENT
MOBILIARI I 
ALTRES 
ELEMENTS
VEGETACIÓ
ALTRES

ACTIVITATS ESPAI 
PÚBLIC
SEGURETAT

ALTRES

FORMACIONS
PLANTES BAIXES
SUPORT 
COMERÇOS
TALLERS

ALTRES

COMUNICACIÓ
DINAMITZACIÓ 
COMUNITÀRIA



Valors de la plaça



Activació socioeconòmica

Formacions ocupacionals per joves:

• Els joves demanen formacions en: Esports, Hosteleria i cuina, Informàtica i 
tecnologia i Mecànica.

• També demanen tallers diversos, com: Tallers d’idiomes, Tallers de cuina, 
feminisme i gènere, carnet de conduir, etc.

• Els adults proposen també aquestes formacions: Esports, Oficis, Oferir 
feines de manteniment de la plaça, Cultura, art i ciències, i Civisme.

Altres aspectes a destacar:
• Dificultat d’accedir a formacions reglades per part del jovent sense 

documentació. També per les dones migrades.

• Fomentar la relació amb el comerç local per fomentar l’ocupació.



Activació socioeconòmica

Ocupació de les plantes baixes:

• Fer espais de formació oberts al barri.

• Espai central per les entitats 
(magatzem, reunions, etc.)

• Espais de ball, dança, etc.

• Ludoteca o espai familiar obert.

• Bars, cafés o similars.

• Biblioteca.



Suport al comerç:

• Fomentar el comerç de proximitat al 
voltant de la plaça.

Altres aportacions sobre activació 
socioeconòmica
• Accions que fomentin la responsabilitat 

dels joves (treballs de manteniment, 
responsabilitat en la gestió 
d’equipaments, acompanyament a 
joves, etc.)

Activació socioeconòmica



Tema de debat:

• Espai per a terrasses
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. A la sessió de participació 
presencial es va abordar aquest tema de debat i es van establir una sèrie de criteris:

• 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).

Activació socioeconòmica



Activitats a realitzar en l’espai 
públic

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

• Programa d’activitats contínues i 
diverses.

• Mercat setmanal: de diverses 
tipologies. 

• Activitats lleure saludable.

• Activitats festives organitzades 
entre diferents entitats.

Usos i dinàmiques de l’espai públic



Usos i dinàmiques de l’espai públic

Millorar la seguretat

Aquest és un tema prioritari i clau per 
a la consecució dels objectius 
del pla d’acció.

Es reclama més vigilància, (sobretot en espais de participació individuals)

En les sessions presencials i espais de debat, s’aprofundia més en la problemàtica i 
es van proposar accions de mediació com:

- Treball el conflicte des de la mediació: agents cívics, referents.

- Crear una Taula de treball amb els cossos de seguretat.



Mobiliari:

• Fer un espai de descans i trobada 
veïnal, amb bancs, taules, etc.

• Millorar el mobiliari existent.

Equipament de la plaça
• Millorar el parc infantil.

• Millorar la il·luminació.

• Fer espai per gossos.

• Fer espai d’exercicis i circuit saludable 
(gent gran i joves).

Millores de l’entorn físic de la plaça



Millores de l’entorn físic de la plaça

Elements esportius

• Millorar el paviment de la pista 
esportiva (llis i continu).

• Millorar els elements esportius de la 
plaça (porteries, cistelles, etc.)

Accessibilitat i circulació:
• Millorar l’accessibilitat per a 

col·lectius amb mobilitat reduïda.

• Limitar el pas de vehicles (carrer Pou 
de la Figuera).



Vegetació i zones verdes

• Millorar les zones verdes (parterres i 
arbres) > reduir la sensació d'obscuritat i 
brutícia.

• Crear més vegetació en la plaça.

Manteniment i neteja
• Millorar la neteja i el manteniment de la 

plaça.

• Canviar el paviment de terra (sensació 
de brutícia). 
Això entra en contradicció amb els acords inicials de la 
plaça. També es va recollir que és la única plaça del 
Districte amb sauló, i és un valor que s’hauria de preservar. 
S’haurien d’estudiar materials mixts, o saulò més resistent.

Millores de l’entorn físic de la plaça



Millores de l’entorn físic de la plaça

Tema de debat: disposició 
de l’espai central:

No s’ha arribat a una conclusió clara. 

Hem intentat bolcar les propostes per poder establir uns criteris que ajudin a donar 
els següents passos per prendre una decisió al respecte. Dues temes de debat:

• Repensar l’espai central amb nous usos. Van sortir tres grups de propostes:

• Espai més diàfan i veïnal: no prioritzar els usos esportius.

• Espai esportiu menys invasiu: prioritzar altres esports (treure pista).

• Treure pista sense donar alternatives (molèsties futbol)

• Repensar l’espai de l’escenari perquè actualment no té gaire ús (trasllat, treure 
la porteria, fer-lo accessible).

Cal recordar que per part de les entitats que fan educació de carrer i de molts joves 
els elements esportius són un recurs de lleure saludable i lúdic molt ben valorat.



Millores de l’entorn físic de la plaça

Altres temes:

Hi ha altres temes transversals, que tot i 
que no han sortit molts cops en el procés
s’han de tenir en compte en els següents passos:

● Mantenir el terra de saulò. S’ha demanat que es mantingui com a part dels 
acords fundacionals de la plaça derivats de la primera reforma.

● 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

Millora de la comunicació.

• Millorar la comunicació d’activitats i 
serveis que les entitats ofereixen als 
joves.

• Canal de comunicació àgil entre les 
entitats (whatsapp, Telegram, etc).

• Senyalèctica pròpia a la plaça.

• Difondre les activitats al veïnat 
(revista periòdica amb el programa).



Xarxes i comunicació

Millora de la comunicació.

• Millorar la comunicació d’activitats i 
serveis que les entitats ofereixen als 
joves.

• Canal de comunicació àgil entre les 
entitats (whatsapp, Telegram, etc).

• Senyalèctica pròpia a la plaça.

• Difondre les activitats al veïnat (revista 
periòdica amb el programa).

Millora coordinació comunitària.

• Figura de dinamització comunitària 
permanent (activitats, coordinació, 
mediació, etc.)



Altres conclusions i aprenentatges del procés

Com a equip de participació, amb l’experiència del procés participatiu hem extret algunes conclusions 
més qualitatives o vivencials:
Aspectes a tenir en compte.
• Importància de les activitats a peu de carrer: ampliar la diversitat de la participació.

• Implicació dels serveis (mediadores i interculturalitat) i persones educadores.

• Reactivar l'espai per a ús públic i comunitari. Espai de debat, anàlisis i d'acció.

• La majoria dels habitants tenen un fort sentit de pertinència, malgrat això són molt crítics amb la situació d'inseguretat 
i deixadesa de la plaça.

• Context de barri amb impacte de la gentrificació: expulsió i transformació del veïnat.

Necessitats clau detectades:
• Diversificar els usos tenint en compte la diversitat del barri, potenciar activitats amb clau intercultural, amb les entitats 

referents del barri, implicant al col·lectiu jove assidu de la plaça, a través d'un programa d'activitats comú.

• Activar el teixit comercial de la placa (emprenedoria social, comerços del voltant, accions formatives ocupacionals 
jovent), per donar 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.

• Potenciar la formació ocupacional del col·lectiu jove del barri implicant el comerç local i regularització dels joves sense 
papers.
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Següents passos



Devolució resultats i retorn

Procés participatiu

Present
ació ResultatsRecollida de propostes Retorn Seguiment

Pla d’Acció

Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Avaluació 
interna



Gràcies per la vostra col·laboració!

https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera 

https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera

