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SESSIÓ AMB ENTITATS VEÏNALS I CULTURALS 

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? 

○ Millores de l’entorn físic: de quina manera es pot millorar l’espai? 

● 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. (30’) 

● Espai de participació i treball col·laboratiu: (60’) 

○ Completar les propostes recollides i fer noves propostes: 

○ Quines millores necessita l’espai de la plaça? 

○ Quines activitats es podrien fer per a fer un ús més comunitari? 

○ Com es podrien coordinar i comunicar millor les activitats? 

● Tancament i avaluació (20’) 
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Dia de l’activitat  16 desembre de 2020 

Durada de l’activitat  de 18.00 h a 20.00 h 

Lloc de l’activitat  Sala reunions virtual zoom. 
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Persones i entitats assistents 

A la sessió van participar 19 persones. 10 dones i 9 homes. Es va convidar a 42 
entitats, associacions o projectes. Finalment van assistir 15 entitats o projectes. A més a més 
van participar diferents veïnes a títol individual. 

 

Resultats: 

Valor positiu destacable de l’espai 

● Espai per activitats lúdiques i del barri 

● Espai diferent d'aprenentatge, de trobada i pulmó dins de la densitat del barri. 

● Diversitat de persones i cultures 

● Espai de trobada i molt obert a la diversitat 

● Espai de barri 

● Espai de trobada 

● Trobada, barreja i aprenentatge del barri 

● Enllaç entre el tarot i la resta del veïnat 

● Pol d'atracció 
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Entitats convidades  Entitats assistents finalment a la trobada 

Diables Casc Antic 
Ex- menas 
ACS Laietans (Colla Sardanista) 
Casa de la Sardana - ACFB 
RAI Associació 
Ass Juvenil joves del Centre 
Colla Gegantera Casc Antic 
Casa entremesos 
Aula Ambiental de CV La fàbrica del sol 
Centre Sant Pere Apòstol  
El Born CCM 
Biblioteca Bonnemaison 
Antic teatre 
AAVV Casc Antic vocalia de dones 
Ass. Veïns i comerciants Sta. Caterina 
Bodega maestrazgo 
Ass. Sant Pere m'encanta 
Sindicat habitatge 
Doble zero 
GENAB (Grup ecologista nucli antic BCN) 
Ass. Comerciants Sant Ppere més baix 
Gegants St Pere Puel·les 
CC Convent St. Agustí 
La Bonne 
Ateneu llibertari Casc Antic 
Vecines en Red 

Cercle Artístic Sant Lluc 
Casal de Barri Pou de la Figuera 
Associació de Veïns Casc Antic 
Milonga Grata 
Tarot Evolutiu  
Fundació La Roda 
Mescladís  
Caixa d’Eines, Caixa de Feines 
Fundació ADSIS 
Riborquestra 
Dinamització Festa Major 
Casc Antic per la Gestió Comunitària - Hort 
comunitari 
Ràdio Nikosia 
Tu Danzas  
Encircant el Barri 
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● Punt de debat. Necessitat de renovació i creixement 

A més d’aspectes positius també es percep un ambient molt dens i insegur de l’espai, 
amb una disminució de l’ús i presència per part del veïnat. 

 

Propostes de millora 

Millores de l’entorn físic 

Ronda de propostes de millora: Quines tres coses creieu que s’haurien de millorar? 

Hort comunitari. 

1. Millora del manteniment (zona de l’hort). 
2. Els contenidors del carrer Montanyans sempre estan plens i bruts. 
3. Millorar il·luminació al voltant de l’hort. 

Encircant - Palau Alòs. 

1. Millorar l’escenari: la porteria davant no té sentit. 
2. Pacificació de la circulació: entren furgonetes i és perillós. 
3. Cura i manteniment dels espais verds: arbrat. 

Fundació Adsis. 

1. Condicionament de la pista esportiva (es podria fer la proposta dels joves de 
recuperació de sabatilles i refer el paviment amb cautxú). 

2. Millorar el Parc Infantil. 
3. Fer una zona de jocs de taula: tipus escacs, ampliar les taules de ping-pong. 

Dinamització Festa Major 

1. Espai per gossos. 
2. Millorar el Parc Infantil. 
3. Manteniment: sobretot espai dels contenidors. 

Veïna del Pou de la Figuera 

1. Hauria de reformular-se tota la plaça (sembla un descampat). Fer alguna cosa que faci 
la sensació de parc, pulmó verd, arbres, vegetació, gespa, aigua, etc. 

2. Treure el camp de futbol. És una activitat molt central i molt sorollosa. 
3. Vigilància: posar més llums i càmeres. 

Veïna de Pou de la Figuera: 

1. D’acord amb els contenidors. 
2. D’acord amb el tema del camp de futbol i les porteries. 
3. D’acord amb el tema de la vigilància: sensació d’inseguretat. 

Riborquestra: 

Poc coneixement de la plaça. 

1. Només podria proposar canviar l’accés del Casal i enfocar-lo cap a la plaça per generar 
més moviment. 

Caixa d’eines: 
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1. Treure i regular aparcament de motos i cotxes. 
2. El tema del manteniment és prioritari: sensació d’abandonament. 
3. No només focalitzar-se en el Pou...al voltant de la plaça també hi ha espais que calen 

millorar: tenir una mirada més global; de barri. 

SOSI: 

1. Millorar l’escenari: quan fem activitats hem de treure i posar la porteria, amb els costos 
que suposa. 

2. Tema de la pista: veure de quina manera es poden fer compatibles els usos. 

 

Es resumeixen les principals conclusions: 

● Manteniment de l’espai com a prioritat: pista, contenidors, terra al voltant de l’hort. 

● Revisar el funcionament de l’espai central: pista - escenari. 

● Fer una revisió de la circulació i aparcaments (carrer del Pou de la Figuera que creua la 
plaça). 

● Accions per millorar la seguretat: il·luminació, càmeres i noves circulacions de gent. 

Altres valoracions sobre l’estat actual 

● No hi ha vida ni presència del veïnat en l'espai per diversos factors; inseguretat, pors, 
brutícia, sensació d'abandonament i descampat. 

● ALERTA! Tenir cura de les activitats que es facin no siguin invasives i molèsties al 
veïnat. Configurar un programa d'activitats regulades i amb criteris establerts per 
assegurar una bona convivència veïnal tals com; horaris compatibles, sensibilitats, 
evitar contaminació acústica....  

● IMPORTANT! A l'hora de dinamitzar o oferir activitats a l'espai de la plaça; integrar els 
interessos, realitats i diversitat del veïnat en relació a gènere i edats.  

 

Activitats a l’espai públic:  

Es pregunta quines de les activitats que es fan com a entitats es podrien fer, i també, 
quines activitats poden ser atractives per al veïnat. 

Oferta d’activitats que es podria incloure en una possible programació d’activitats: 

● Programació d'activitats musicals i populars vinculades a l'associació de veïns (SOSI). 
Cal estudiar com es fa compatible amb les porteries. 

● Des d’Encircant i des del Casal, hem pogut fer activitats que impliquen a diferents 
col·lectius. S’ha passat per moltes experiències. S’ha omplert la plaça en diverses 
ocasions (Fira Vegana, per exemple). Cal tenir en compte que s’ha de deixar espai 
perquè a la plaça passin coses fora de la programació… que tingui vida pròpia. Crec 
que cal sensibilitat de cara al veïnat per programar algunes activitats. 
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● Veïna: cal sentit comú. Els veïns volem activitats no invasives. Es podrien fer activitats 
més tranquil·les com: ioga, fires, etc. Els concerts també, però sempre que siguin 
controlats (hem tingut concerts durant 10 hores a vegades). 

● Des de la Fundació Adsis fem dinamització de la pista esportiva els dimarts i dijous, cal 
tenir en compte que és una activitat molt atractiva pels joves i que funciona molt bé. 
S'hauria de fer controlada perquè no generi molèsties. Ens va molt bé saber que hi ha 
veïnes que poden tenir molèsties. També hem fet a vegades tallers artístics i estem en 
el projecte de Dona-li la volta al Pou, amb moltes més entitats. 

● Sant Lluc: entitat de pràctica i difusió de les arts plàstiques. Es podrien oferir espais de 
formació en funció de les necessitats del barri. 

● Des de Riborquestra podríem fer els assajos a la plaça, un cop al mes. També es 
podrien fer sessions amb l’Orquestra cada tres mesos... Estem motivades i podeu 
comptar amb nosaltres per fer activitats en la plaça. 

● Des de l’hort comunitari ja fem moltes activitats. L’espai de l’hort és un espai obert a 
tothom (literalment). Fem activitats amb persones amb discapacitat, 
intergeneracionals. Moltes persones tenen necessitat d’aquest espai de l’hort i es 
genera molt vincle comunitari. Fomentem l’intercanvi de sabers. També hem 
d’entendre que dins de la diversitat del barri hi ha diferents maneres d’entendre què és 
una comunitat i com ens relacionem. Vam fer un cop una calçotada, el festival del 
pesto, etc. sempre amb una mirada intercultural i en relació amb altres entitats. S’ha de 
fugir també d’egocentrismes (“això és de la meva entitat”). 

● Mescladís: nosaltres estem activant l’espai del “túnel” al costat del mescladís per fer 
activitats i exposicions culturals. Volem que sigui un espai dinamitzat pel veïnat. 

● Veïna: em semblen molt bé les iniciatives culturals. Felicitem el Mescladís per la feina 
que fa. Els esdeveniments han de ser controlats i gestionats. 

● SOSI: Tallers de diables tant teòrics, com pràctics. Cremades controlades amb grups 
d'infants - edats compreses a partir de 10 a 17 anys - que vulguin participar 

 

Algunes conclusions sobre possibles activitats: 

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

● Fer activitats no invasives. Fomentar la comunicació amb el veïnat: avisar i informar de 
les activitats. 

● Activitats culturals en clau comunitària: musicals, artístiques, etc. Obertes al barri amb 
col·laboració amb altres entitats i persones amb dificultats. 

● Tenir en compte que l’espai esportiu és atractiu per als joves i que cal deixar espai a 
dinàmiques del mateix barri. 

● Activitats annexes a l'hort: Activitats d'agricultura urbana, Activitats intergeneracional i 
interculturalitat. 
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Coordinació i comunicació: 

● Programació conjunta d’activitats: 

○ Com a Casal fem una programació a setmana vista perquè tenim una política 
d’acollir activitats diverses i obertes a l’espontaneïtat. El tema no és el com, 
sinó qui ho dinamitza. 

○ Caixa d’eines: sí, cal establir, qui ho dinamitza. També s’ha de tenir en compte 
que les activitats informals no es publiciten i no se sabrien… 

○ Festa Major: si no es destinen recursos de coordinació i dinamització, no té 
sentit! 

○ El Casal ha jugat aquest rol de dinamització i integració. 

● 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 mateix veïnat- 

● Explorar l’opció de fer aquest programa d’activitats, però tenint en compte que han 
d’haver-hi recursos per dur-lo a terme: figura de dinamitzador/a comunitari/a. 

 

Dinamització socioeconòmica 

● Aprofitament de les plantes baixes: Oferir espais de formació en funció de les 
necessitats del barri. 

 

 

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

Espai per 
activitats 
lúdiques i 
del barri

Espai 
de barri

Pol 
d'atracció

Diversitat 
de 

persones i 
cultures

Espai diferent  
d'aprenentatge, 

de trobada i  
pulmó dins de la 
densitat del barri.

Trobada 
barreja i 

aprenentatge 
del barri

Espai de 
trobada

Espai de 
trobada i 

molt obert a 
la diversitat

Enllaç entre 
el tarot i la 
resta del 

veïnat

Punt de debat. 
Necessitat de 

renovació i 
creixement



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

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

Programació  - un cop al 
mes- d'Activitats musicals 

i populars annexes a 
l'associació de veïns

Activitats 
lúdiques  

obertes al veïnat

Activitats inclusives  
destinades a fomentar 
la integració de certs 

col.lectius

Activitats 
intergeneracional 
i interculturalitat

Activitats 
d'agricultura 

urbana

Concerts regulars; 
al matí dissabtes 

/diumenges

Oferir espais 
de formació en 

funció de les 
necessitats del 

barri

Recull de les 
activitats 
regulars i 

puntuals que es 
fan a la plaça.

Coordinar, aglutinar 
i dinamitzar les 

activitats, propostes 
i iniciatives.
Faci de pont 

connector entre 
aquestes i el veïnat.

Com a fil 
connector 
entreles 

entitats i el 
veïnat

Incorporar una figura dinamitzadora concreta, clara i 
referent de l'espai - pot ser els mateixos veïns i veïnes-

Coordinar, aglutinar i dinamitzar les activitats, 
propostes i iniciatives.

Escolti i doni suport a les necessitats de les entitats 
referents.

Faci de pont connector entre aquestes i el veïnat.

Activitats 
vinculades a 

l'hort

Activitats controlades i 
regulades amb una 
programació clara. 

Activitats en clau comunitària

ALERTA!
 Tenir cura de les activitats que es facin no siguin 

invasives i molestes al veïnat.
Configurar un programa d'activitats regulades i amb 

criteris establerts per assegurar una bona convivència 
veïnal tals com; horaris compatibles, sensibilitats, 

evitar contaminació acústica....

IMPORTANT!
A l'hora de dinamitzar o oferir activitats 

en l'espai de la plaça; integrar els 
interessos, realitats i diversitat del veïnat 

quant a gènere i edats.
visibilitzar i potenciar les activitats / 

iniciatives que estan en marxa

CRITERIS A TENIR EN COMPTE A L'HORA DE 
CONFIGURAR I DUR A TERME LES ACTIVITATS

Escolti i doni 
suport a les 

necessitats de 
les entitats 
referents.

Tallers de diables tant teòrics, com 
pràctics. Cremades controlades 

amb grups d'infants - edats 
compreses a partir de 10 a 17 anys - 

que vulguin participar

Activitats obertes al barri 
amb col·laboració amb 

altres entitats i persones 
amb dificultats

Millora del manteniment (zona de l’hort).
Els contenidors del carrer Montanyans 
sempre estan plens i bruts.
Millorar il·luminació al voltant de l’hort.

Millorar l’escenari: la porteria 
davant no té sentit.
Pacificació de la circulació: entren 
furgonetes i és perillòs.
Cura i manteniment dels espais 
verds: arbrat.t.

Condicionament de la pista esportiva (es 
podria fer la proposta dels joves de 
recuperació de sabatilles i refer el 
paviment amb cautxú).
Millorar el Parc Infantil.
Fer una zona de jocs de taula: tipus 
escacs, ampliar les taules de ping- pong.

Espai per gossos.
Millorar el Parc Infantil.
Manteniment: sobretot 
espai dels contenedors.

Hauria de reformular- se tota la plaça 
(sembla un descampat). Fer algo que 
doni la sensació de parc, pulmó verd, 
arbres vegetació, gespa, aigua, etc...
Treure el camp de futbol. És una activitat 
molt central i molt sorollosa.
Vigilància: posar més llums i càmeres.

D’acord amb els contenidors.
D’acord amb el tema del camp de 
futbol i les porteries.
D’acord amb el tema de la vigilància: 
sensació d’inseguretat.

Poc coneixement de la plaça.
Només podria proposar 
canviar l’accés del Casal i 
enfocar- lo cap a la plaça per 
generar més moviment.

Treure i regular aparcament de motos i cotxes.
El tema del manteniment és prioritari: 
sensació d’abandonament.
No només focalitzar- se en el Pou...al voltant de 
la plaça també hi han espais que calen 
millorar: tenir una mirada més global; de barri

Millorar l’escenari: quan fem 
activitats hem de posar un 
altre...amb els costos que suposa.
Tema de la pista: veure de quina 
manera es poden fer compatibles 
els usos.

Manteniment de 
l’espai com a 
prioritat: pista, 
contenidors, terra 
al voltant de 
l’hort.

Augmentar 
la sensació 
de 
seguretat.

Revisar el 
funcionament 
de l’espai 
central: pista - 
escenari.

Fer una 
revisió de la 
circulació i 
aparcaments.

Accions per millorar 
la seguretat: 
il·luminació, 
càmeres i noves 
circulacions de gent.




