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SESSIÓ AMB FAMÍLIES 

Dades de l’activitat 

 
Objectius de l’activitat: 

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

● Enfocar en la recollida de propostes en: 

○ Recollir els valors positius del Pou de la Figuera. 

○ Usos i activitats en l’espai públic: com possibilitar un ús més divers per les 
famílies? 

○ Millores de l’entorn físic: de quina manera es pot millorar l’espai per fer-lo més 
divers per les famílies? 

● Demanar implicació i recordar ampliar qüestionari. 

● Fomentar el treball en xarxa. 

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

Estructura de la trobada 

● Presentació del marc del Pla d’acció i de la sessió. (20’) 

● Espai de participació i treball col·laboratiu en dos moments: 

○ Reconèixer el que es fa actualment i s’ha de potenciar. (20’) 

○ Completar les propostes recollides i fer noves propostes. (30’) 

● Tancament i avaluació (10’) 

Persones i entitats assistents 

A la sessió van participar 7 persones. 6 dones i 1 home. Es va convidar a 12 entitats, 
associacions o projectes. Finalment van assistir 4 entitats o projectes. 
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Dia de l’activitat  9 desembre de 2020 

Durada de l’activitat  de 18.00 h a 19.45 h 

Lloc de l’activitat  Sala reunions virtual zoom. 

Entitats convidades i que s’han excusat  Entitats assistents finalment a la trobada 

AFA Pere Vila 
Serveis Socials 
EBM Portal Nou 
Esquitx 
SOSI 
ADSIS 
Casal Barri 
Sagrat cor diputació 

AFA Cervantes 
Sindicat habitatge del Casc Antic. 
EBM Puigmal 
AFA Lasalle Comtal 
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Resultats: 

Valor positiu destacable de l’espai 

● Espai ample i veïnal. 

● Ubicació i dimensions de l’espai. 

A més d’aspectes positius també es percep molta inseguretat i una disminució de l’ús 
per part de les famílies. 

Què es fa actualment (context abans de la pandèmia) i que s’hauria de millorar? 

● Ampa Salle Comtal: Només hem fet servir la plaça dos cops com a veïns: una festa i un 
concert de música. Com a AMPA i escola no fem ús de l’espai per temes d'inseguretat. 
Han demanat la presència de Policia en diverses ocasions. 

● Ampa escola Cervantes: Activitats puntuals organitzades per l'escola. Eviten passar i 
fer ús de la plaça per temes d'inseguretat, es demana més presència policial. 

● Veïna participant al sindicat de barri: Temps enrere, passar una estona agradable amb 
veïns i veïnes. Cal millorar la seguretat i donar-li un aspecte més agradable, renovat i 
viu. 

● Sindicat de l'habitatge: Un cop al mes torneigs d'esports i repartiment de menjar.  

● Mares de l’EBM Puigmal: a la sortida de l'escola una estona al Parc infantil per jugar 
amb els infants. Cal renovar els espais, mobiliari i potenciar el verd. Important sentir-se 
segurs. 

● També es fa un ús amb els infants (a la zona del parc infantil) però sempre amb molta 
vigilància i cura del que passa. 

Altres valoracions sobre l’estat actual 

● No hi ha vida ni presència del veïnat en l'espai per diversos factors; inseguretat, pors, 
brutícia, augment de pisos turístics i molts desnonaments, per tant, barri sense veïns. 

● No hi ha cap activitat comercial a la plaça, els comerciants no volen llogar els baixos. 

● Es comenta que es prefereix portar als infants a altres espais (darrere del Mercat de 
Santa Caterina, Ciutadella, etc.). 

● ALERTA! Tenir cura que les accions que es facin no generin una expulsió del veïnat: es 
podria començar amb una diagnosi de com està l'habitatge i les realitats actuals del 
veïnat. 

● IMPORTANT!, episodis de violència recurrents amb presència dels infants del barri. 

● No hi ha una coordinació estable entre les AFAS. 

Propostes de millora 

Coordinació i comunicació: 
● Potenciar els canals locals de comunicació. Treballar el boca a boca amb els veïns i 

veïnes. Recuperar la relació entre el veïnat: s’ha perdut perquè ha marxat molta gent i 
ha vingut gent nova que no es relaciona com abans. 

● Es proposa la cartelleria perquè és visible. 
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Activitats a l’espai públic 
● Activitats culturals i populars obertes al barri, que interessin al veïnat. 

● Activitats destinades a infants de 6 a 12 anys. 

● Recuperar activitats de l'espai que funcionaven, per tal de fomentar la consciència 
col·lectiva i cohesió entre els infants com va ser. Per exemple es van fer projeccions de 
cinema al Casal de Barri i es podrien realitzar a l’exterior, tipus cinema a la fresca. 

● Activitats veïnals promogudes per entitats referents del barri. 

● Promoure la dinamització de l'espai, que apropi a veïnes, fomenti la seguretat de l'espai 
i reverteixi dinàmiques. 

● Recuperar l'espai veïnal per trobar-se i compartir. 

● No posar terrasses: mantenir l’ús veïnal. 

Millores de l’entorn físic 
● Espai compartit (no segregat) per fer activitats  i sempre amb la figura d'un 

dinamitzador. 

● Incloure i renovar el mobiliari urbà inclusiu, intergeneracional que convidi a la conversa 
i la socialització de grups tenint en compte a gent gran. 

● Combinació d'espais de jocs amb espais d'estada; bancs, taules per berenar, escacs... 
-a l'estil de superilles- 

● Un verd més net - treure els parterres - flors de colors que facin sensació de visibilitat 

● Reforçar la neteja, cura i manteniment de l'espai. 

● Renovació total de l'espai infantil; paviment nou i tou, mobiliari urbà renovat i divers. 
Millorar i renovar els jocs. Posar també ombra per evitar el sol a l'estiu. 

● Renovació total de l'espai - estil plaça Sant Miquel i Glòries - 

● Tancament parcial de l'espai - com al parc central del Poblenou -accedir pel Casal de 
barri, amb obertura als veïns i veïnes o entitats que vulguin fer alguna activitat. 

● Atenció si es posen espai de gimnàstica pels joves: hi ha el risc de que vinguin de fora i 
a més expulsin a la gent gran que fa ús de la plaça. 

Dinamització econòmica 
Reactivació de plantes baixes per; 

● Espai ludoteca, espai veïnal i compartit, amb obertura parcial als infants, on poder 
deixar i agafar joguines - model tipus parc de la Ciutadella- 

● Activitats comercials locals. 

● Espai per activitats o entitats veïnals. 

● Espai obert i diàfan per realitzar diferents accions. 

 

S’adjunten panells de resultats del taller de la plataforma de treball col·laboratiu emprada. 
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Quin valor destacaríeu del Pou de la Figuera?1

Identitat

Dimensions 
de l'espai

Espai ampli i 
veïnal. Però 
a ambient a 

millorar

Ubicació i 
dimensions 
de l'espai

Ubicació  
de l'espai 

(espai 
cèntric)

Com a 
punts 

negatius: 
inseguretat



Què hi ara que s'ha de reforçar / donar suport / millorar?
Quins recursos teniu, i quins trobeu a faltar?2

Usos i activitats en l'espai públic

Activitats puntuals 
organitzades per 

l'escola.
Eviten passar i fer ús de 

la plaça per temes 
d'inseguretat, demana 
més presencia policial

Sortida de l'escola una 
estona al Parc infantil per 

jugar amb els infants
Cal renovar els espais, 
mobiliari i potenciar el 

verd. Important sentir- se 
segurs

Només hem fet servir la plaça 
dos cops com a veïns: una festa i 

un concert de música. Com a 
AMPA i escola no fem ús de 

l’espai per temes 
d'inseguretat.Com AMPA no fa 

ús per la inseguretat. Han tingut 
que demanar la presència de 

Policia.

 Un cop al mes torneigs 
d'esports i repartiment de 

menjar.
Cal habilitar espais comuns i una 

renovació total dels espais 
infantils. Més manteniment i 

neteja, acumulació de brutícia i 
plagues de rates, sobretot en els 

parterres

Temps enrere, passar 
una estona agradable 

amb veïns i veïnes.
Cal millorar la 

seguretat i donar- li un 
aspecte més agradable, 

renovat i viu

SINDICAT 
HABITATGE

AMPA 
SALLE 

COMTAL

AFA 
ESCOLA 

CERVANTES

AFA 
cervantes

SINDICAT 
HABITATGE

També es fa un ús 
amb els infants (a la 

zona del parc 
infantil) però 

sempre amb molta 
vigilància i cura del 

que passa.

No hi ha vida ni presència del 
veïnat en l'espai per diversos 

factors; inseguretat, pors, 
brutícia, augment de pisos 

turístics i desabonaments, per 
tant, barri sense veïns, no hi ha 

cap activitat comercial. Es 
comenta que es prefereix portar 

als infants a altres espais 
(darrere del Mercat de Santa 

Caterina, Ciutadella, etc.).

ALERTA! Tenir cura que les 
accions que es facin no 

generin una expulsió del 
veïnat: es podria començar 
amb una diagnosi de com 

està l'habitatge i les 
realitats actuals del veïnat.

IMPORTANT!, es 
perceben episodis 

de violència 
recurrents amb 
presència dels 

infants del barri



Xarxes i comunicació

Aquestes son propostes recollides anteriorment. Quines afegiríeu?3

 Activitats 
diverses 

dirigides al 
jovent

Usos espai públic

Renovar i 
mantenir espais 

esportius 
actuals

Millores entorn

Usos i activitats en l'espai públic Millores de l'entorn físic

Activitats 
familiars i 

dirigides als 
infants

Usos espai públic

Activitats 
festives co- 

organitzades 
per les entitats

Usos espai públic

Activitats 
per la 

gent gran
Usos espai públic

Activitats 
culturals 
(teatre - 

cinema, etc)
Usos espai públic

Mercat 
setmanal a l’aire 
lliure o similar

Dinamització econòmica

Usos espai públic

Servei de 
dinamització 
comunitària

Usos espai públic

Accions 
destinades a 

millorar el 
civisme

Usos espai públic

Renovar 
l’espai de 

jocs infantil

Millores entorn

Renovar 
l’espai de 

l’hort
Millores entorn

Retirar els 
parterres amb 

vegetació 
actuals

Millores entorn

Millorar el 
mobiliari 

de la plaça.

Millores entorn

Millorar la 
il·luminació.

Millores entorn

Millorar 
l’accessibilitat

Millores entorn

Posar 
màquines 

per fer 
exercici

Millores entorn

Posar 
màquines per 
fer gimnàs al 

carrer

Millores entorn

Nous espais 
esportius 

(skatepark)

Millores entorn

Cal potenciar 
els canals 
locals de 

comunicació.

Tancament de l'espai - com 
al parc central del 

Poblenou - accedir per 
Palau de l'Alòs amb 

obertura parcial als veïns i 
veïnes o entitats que 

vulguin fer alguna activitat.

Renovació 
total de l'espai 

- estil plaça 
Sant Miquel i 

Glòries -

Un verd més net - 
treure els 

parterres - flors 
de colors que 

facin sensació de 
visibilitat

Fer pedagogia per 
que sigui un espai 
de totes (incloure 

persones diversitat 
funcional)

Usos espai públic

Activitats 
culturals per 
a treballar la 
convivència

Usos espai públic

Traballar des 
del conflicte 

com una 
oportunitat

Usos espai públic

Incloure la 
mediació com a 
eina per millorar 

el conflicte a 
l'espai públic

Usos espai públic

Fomentar relacions 
positives 

(desconstruir  la 
imatge de l’altre i fer 

caure barreres)

Usos espai públic

Quines afegiríeu? Quines afegiríeu?

Propostes recollides anteriorment Propostes recollides anteriorment

Dinamització econòmica

Reforçar la 
neteja, cura i 
manteniment 

de l'espai

Espais 
d'ombra 

(zona infantil 
sobretot)

Figura  
dinamitzadora 

present

PRIMER!
Sentir- se 
segures

Renovació total 
del mobiliari urbà; 
que aquest sigui 

polivalent i 
multifuncional

Renovació total de 
l'espai infantil; 

paviment nou i tou, 
mobiliari urbà renovat i 

divers, adaptat a les 
necessitats dels infants.

Combinació d'espais 
de jocs amb espais 

d'estada;  bancs, 
taules per berenar, 
escacs... - a l'estil de 

superilles-

Més 
activitats 

per generar 
seguretat

Reactivació 
de plantes 
baixes per:

Espai per 
activitats o 

entitats 
veïnals.

Espai ludoteca 
- model tipus 
el parc de la 
ciutadella-

Espai obert i 
diafán per 
realitzar 
diferenst 
accions

Activitats 
comercials 

locals

Incloure i renovar el 
mobiliari urbà inclusiu, 
intergeneracional que 
convidi a la conversa i 

la socialització de grups 
tenint en compte a 

gent gran.

Espai compartit 
(no segregat) per 

fer activitats  i 
sempre amb la 

figura d'un 
dinamitzador.

Si posem espais 
per a joves 

ocuparan tot 
l'espai, millor 

crear zones que 
barrejin edats!

Activitats 
destinades 
de 6 a 12 

anys

Activitats culturals 
i populars obertes 

al barri, que 
interessin al 

veïnat

Activitats diverses 
tenint en compte 
les necessitats i 
diversitats del 

veïnat

Dinamització 
comunitària, que 
apropi a veïnes, 

fomenti la seguretat 
de l'espai i reverteixi 

dinàmiques

Recuperar l'espai veïnal 
Recuperar activitats  que 
funcionaven, per tal de 
fomentar la consciència 

col·lectiva i cohesió entre 
els infants com va ser; 

Cinema a la fresca

Activitats veïnals 
promogudes 
per entitats 

referents del 
barri

No posar 
terrasses: 
mantenir 
l’ús veïnal.

Cartelleria

Treballar al 
boca a 

boca amb 
el veïnat




