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SESSIÓ OBERTA ALS JOVES 

Dades de l’activitat 

 

Objectius de l’activitat: 

● Informar del Pla d’Acció i del procés participatiu: resultats i reflexions sobre el procés. 

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

● Explicar i completar les propostes recollides fins ara en la resta d’espais de 
participació. 

● Debatre i aprofundir en els temes clau de cada àmbit de treball. 

○ Com millorem l’espai físic? 

○ Quines activitats i usos li podem donar a l’espai? 

○ Com es pot millorar la formació i ocupació dels joves del barri? 

● Posar en comú els resultats i informar dels següents passos. 

● Reconèixer la potencialitat i les accions que es fan actualment. 

● Fomentar el treball en xarxa. 

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

 
Descripció de la sessió 

La sessió es va plantejar com un espai de recollida de propostes entre el col·lectiu de 
joves del barri, especialment els que es troben a la plaça. La trobada es va estructurar en dues 
tandes de participació degut a les limitacions d’aforament imposades. Així doncs, es va fer un 
primer torn de 17 a 18.15 i un segon torn de 18.30 a 19.45 hores. Durant el primer torn es va 
convocar a joves que venien convidats per diferents serveis (Palau Alòs, CRAE, Fundació 
Adsis, etc.). Pel segon torn de participació, volíem aprofitar la presència directa en el Pou de la 
Figuera per a implicar als joves de la plaça en la sessió, fent una convocatòria “directa”, amb 
la col·laboració de les educadores de carrer, mentres es realitzava el primer torn de la 
dinàmica. 

Aquest segon torn no es va poder realitzar, tot i l'interès en participar dels joves de la 
plaça, degut a una intervenció dels Mossos d’Esquadra, que es van emportar als joves per 
identificar-los en un espai apartat. Volem destacar la situació de desconfiança i 
deslegitimització que tenen aquestes accions quan es planteja un treball comunitari (com per 
exemple aquest procés participatiu) i de mediació, com el que està duent a terme l’equip 
d’educadors de carrer. 
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Dia de l’activitat  27 gener de 2021 

Durada de l’activitat  de 17.00 a 20.00 h 

Lloc de l’activitat  Al pati del Casal de barri (davant el Pou de la Figuera) 



 

 

Estructura de la sessió 

● Benvinguda i recepció de les persones participants (15’). 

● Presentació del marc del Pla d’acció i de la sessió (5’). 

● Espai de participació en tres moments; 

○ Presentació dels participants i mapeig dels llocs més representatius del barri 
(5’). 

○ Explorar la plaça de forma individual per després compartir les impressions 
viscudes en aquest espai d'anàlisi i reflexió (20’). 

○ Aprofundir i recollir propostes de millora entorn als temes claus (25’).  

Treball en grups: Grup 1: millores de l’entorn físic. Grup 2: Activitats espai físic i 
formació i ocupació. 

● Tancament (10’). 

Mesures de protecció realitzades 

 
Persones participants 

Persones i entitats assistents 

La sessió estava orientada a la participació de joves usuaris i derivats d’entitats 
referents, ja que en la resta d’espais de participació s’ha treballat més en profunditat amb 
entitats, serveis i col·lectius de la plaça i el barri. 

En el primer torn de participació de la sessió van participar un total de 8 joves: 4 
dones i 4 homes, d’entre 13 i 25 anys. 

En el segon torn, degut a la impossibilitat de fer el taller amb els joves de la plaça a 
causa de la intervenció policial, es van realitzar diverses entrevistes a comerços i veïnes que 
es van apropar a l’espai del taller. Es van fer entrevistes a 3 persones: 2 homes i 1 dona. 
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La sessió es va adaptar la situació de pandèmia, i es van incorporar les 
següents mesures de seguretat per prevenir el possible contagi de COVID-19: 

● Inscripció prèvia dels participants. 
● Presa de temperatura a l’inici de la trobada. 
● Grups de participació reduïts de sis persones. Cinc persones participants i 

una dinamitzadora. 
● Ús obligatori de mascareta en tot moment. 
● Desinfecció dels materials de treball. 
● Gel per a desinfecció de mans. 
● Obligatorietat de signar un document d’auto-responsabilitat per a poder 

participar en la jornada, en el qual es declara no haver tingut símptomes 
ni haver estat en contacte amb persones infectades en els últims 15 dies. 

● Obligatorietat de deixar contacte telefònic per poder fer un rastreig en el 
cas de detectar positius entre les persones participants de la trobada. 



 

 

 

Resultats 

Moment 1. Espai representatiu o favorit del barri: 

En general la resposta ha sigut LA PLAÇA del POU i en particular la zona de l’hort i la 
zona d’esports (bàsquet) . Han destacat del Barri La plaça de San Pere i l’Antic Teatre. 

 
 
Moment 2. Exploració de la plaça: Punts a millorar i aspectes positius de l’espai:  

 

Tots els participants mantenen una visió positiva de l'espai, ressaltant; la ubicació i 
l'amplitud, l'hort i zona esportiva. Com aspectes a millorar van fer referència a la necessitat de; 
canviar el terra de la plaça, renovar i incorporar mobiliari urbà, renovar el parc infantil i 
adaptar-ho per a totes les edats, millorar la neteja, l'il·luminació i les zones verdes. 
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Moment 3: Recollida de propostes. 

Grup 1: Millores de l’entorn físic 

 

Propostes recollides: 

● Millorar la neteja i manteniment general de la plaça. 

● Repensar el verd per a millorar la visió integral de la plaça i guanyar en seguretat 
sense perdre l’ombra a l’estiu. 

● Mantenir i millorar el parc infantil  

Destaquen la necessitat d’una renovació integral i de mantenir espais per a diferents 
edats (3-5, 6-10 anys). Es posa com exemple la Plaça de Sant Miquel. 

● Mantenir i potenciar l’espai de l’hort 

Destaquen la seva funció per a reforçar el teixit veïnal i la possibilitat d’oferir activitats 
comunitàries 

● Posar un Pipi Can.  

Proposen que es busqui un lloc adequat ja que sembla que el fet de que la plaça tingui 
el paviment de terra, motiva que els gossos i els seus amos entenguin la plaça com un 
pipican. 

● Renovar i incorporar mobiliari urbà per a crear diferents zones  

Zones d’estada amb bancs i taules que faciliten la comunicació i reunió de gent gran i 
amb problemes de mobilitat, o zones de picnic. 
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S’ha discutit molt sobre la distribució de l’espai esportiu i la distribució de la plaça, per 
diversificar els seus usos, per això es proposa de com hauria de ser aquesta zona d’esports, i 
la seva configuració espacial: 

● Modificar els parterres dels costat de la plaça.  

Transformar-los en zones d’estada relax amb gespa (tipus Passeig Lluis Companys), o 
fer canvi de paviment mixte (paviment amb gespa, tipus Passeig de Sant Joan). Treure 
els que estan al mig per a guanyar zones per altre usos i millorar l'accessibilitat i la 
circulació. 

● Treure la pista de futbol i substituir-la per esports menys invasius. 

Argumenten que 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 té forats) i a la vegada 
es conflictiva (l’ubicació no és bona ja que pel costat pasen cotxes i la pilota pot 
causar accidents). 

A la vegada diuen que en el barri tenen altres pistes en millor condicions i que 
prefereixen el Bàsquet perquè, per una banda més fàcil de controlar la pilota i per l’altre 
no existeixen pistes en el barri. 

● Zones diàfanes per a activitats comunitàries. 

Es pot utilitzar la pista central i es comenta que es poden fer activitats programades 
per tal d’ajudar a crear comunitat  

● Crear diferents espais segons necessitats dels joves, els adults i la gent gran: 

Zones de calistenia (joves i adults) a prop de l’hort i Pista Bàsquet (al costat) i Taules 
Ping Pong, i una zona per a la gent gran (es pot establir també a la zona de l’hort). 

 

Grup 2: Activitats a l’espai públic. 
Propostes recollides: 

● Activitats interculturals obertes al barri  

Amb l’objectiu de fomentar la coneixença i trobada entre les diverses cultures que hi 
conviuen en el barri. Es comenta que no es facin totes les activitats en un mateix lloc, 
sinó que es diversifiquin per l'espai. Per exemple: 

○ Menjars populars i del món (com es feia abans) on cada jove, veí i veïna pugui 
portar alguna cosa.  

○ Mercat setmanal a l’aire lliure de segona mà; tu poses el preu, amb la 
participació activa dels joves en la gestió i organització. 

○ Intercanvi d’idiomes; àrab, català i d’altres d’interés.  

○ Cinema a la fresca i xocolata.  

○ Activitats lúdiques i festives obertes al barri per a totes les franges d’edats. 
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● Accions formatives ocupacionals que reverteixin en el barri. 

● Ocupació de les plantes baixes buides al voltant del Pou com a espais formatius. 

● Dinamització sociocultural de l'espai per part del col·lectiu jove del barri. 

Amb el suport i acompanyament dels educadors referents a través d'activitats 
autogestionades a la plaça, per tal de fomentar i treballar l’autonomia del jovent. 

 

Grup 2: Formació i ocupació.  

 

Es comenta la dificultat que té sobretot el jovent migrat no acompanyat per 
regularitzar la seva situació, la manca de recursos econòmics i els obstacles burocràtics per 
poder accedir a formacions reglades i ocupacionals. 

Es parla de la desinformació en temes legals i les dificultats idiomàtiques per entendre 
certs documents institucionals.  

Propostes recollides: 

● Oferir un acompanyament i assessorament legal als joves. 

● Rehabilitació dels edificis degradats al voltant de la plaça com a centres de 
formació professional i ocupacionals. 

● Tallers d’intercanvi cultural, com ara: dansa, religió. 

● Formació d'informàtica. Nivell usuari. 

● Accions de sensibilització de consum de drogues, sexualitat i feminisme. 

● Tallers de mecànica i reparació de bicicletes amb compravenda. 

● Formació en lleure educatiu. 
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● Formació en activitats esportives; entrenament personal i nutrició. 

● Tallers per treballar la intel·ligència emocional. 

● Formació en idiomes. 

● Formació en cuina. 

 

Segon torn de participació: 

Com es va dir prèviament, no es va poder realitzar la segona part de l’activitat amb el 
grup de joves usuaris de la plaça a causa d’una intervenció policial dels Mossos d’Esquadra. 

Així doncs, es va aprofitar el segon torn previst per realitzar tres entrevistes 

● Entrevista al propietari del forn de pa del carrer de Jaume Giralt. 

● Entrevista al propietari de la fruiteria del carrer Jaume Giralt. 

● Entrevista a una veïna del carrer dels Metges. 

Les dues primeres entrevistes es van sistematitzar mitjançant el qüestionari 
participatiu en línia. 

 

De la segona entrevista es van recollir les següents propostes: 

● Activitats festives. Per exemple: dinar popular de cuscús, organitzar balls a la plaça, 
batucades. 

● Activitats esportives: volleyball. 

● Un mercat setmanal (del que sigui). 

● Organitzar jocs de taula amb els veïns. 

● Molta sensació d’inseguretat i de por a les nits (mirades). 

 

Pel que fa a les millores de l’espai públic: 

● Sobretot millorar la neteja dels parterres. 

● Renovar i incorporar mobiliari urbà divers (taules pícnic). 

● Renovar el parc infantil, sobretot posar gronxadors. 

● També posar màquines d’exercici per a la gent jove. 

Sobre formació i ocupació: 

● Oferir cursos de castellà i català i comunicar-los millor. 
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Imatges 
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