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SESSIÓ EIXOS COMERCIALS I XARXA LABORAL 

Dades de l’activitat 

 
Objectius de l’activitat: 

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

● Enfocar en la recollida de propostes en: 

○ Recollir els valors positius del Pou de la Figuera. 

○ Usos i activitats en l’espai públic en clau de millora de la convivència i foment 
de la diversitat dels usos. 

○ Millores de l’entorn físic (manteniment, renovació i nous elements). 

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

● 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 estructurat en dos moments: 

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

○ Completar les propostes puntuals recollides fins ara. (30’). 

● Tancament i avaluació (10’). 

Persones i entitats assistents 

A la sessió van participar 9 persones. 5 dones i 4 homes. Es va convidar a 23 entitats, 
associacions o projectes. Finalment van assistir set entitats, serveis o projectes. 
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Dia de l’activitat  24 novembre de 2020 

Durada de l’activitat  de 14.00 h a 15.40 h 

Lloc de l’activitat  Sala reunions virtual zoom. 

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

Fundació Pere Claver / centre de dia Dar Chabab 
Acción contra el hambre 
Serveis Socials Casc Antic 
Fundació Apip Acam - proj Maria Feixa 
Fund EICA 
Bayt Al Thaqafa  
EICA casc Antic  
Fundació Migrastudium  
Punt d’ocupació jove Palau Alòs  
Fundació Comtal  
Mescladís 
Migrastudium 

Direcció operativa de Desenvolupament de Proximitat- 
Barcelona Activa  
Treball als Barris-Barcelona Activa  
Fundació Adsis 
Fundació Roure 
Caixa d'eines Caixa de Feina  
APIP/ACAM 
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Resultats: 

Valor positiu destacable de l’espai 

● Espai viu i participatiu 

● Punt de trobada entre el veïnatge, punt d’interrelació amb el jovent i amb altres entitats 
de l’entorn 

● Comunitat, espai per generar i potenciar l'entramat comunitari de la ciutat 

● Lluita i victòria veïnal, comunitat 

● Espai únic i singular al districte 

● Integració, diferencia, reflexa de la diversitat sociocultural del barri, on hi ha un ambient 
permeable 

● Com a visió futura, espai per potenciar i generar el comerç local. 

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

Les participants expliquen els projectes i accions que despleguen al Pou de la Figuera 

● Dinamització activitats d’oci i lleure centrats en Joves i obertes al barri. Limitació 
d’espais per fer aquestes formacions. 

● Gestió de centre de dia i suport a domicili a gent gran, servei de bugaderia, botiga 
solidària, el rebost i menjadors socials. Calen més recursos econòmics i humans, en 
sobren d’idees i iniciatives. Cal un espai, si pot ser al Pou de la Figuera, millor. 

● Atenció directa a joves sense llars. Situació molt greu dels joves en situació 
administrativa irregular (no tenen accés a la formació, dificultat de tenir una feina 
durant un any, més en la situació actual). 

● Accions formatives i d’ocupació enfocades al col·lectiu jovent del territori (Programa 
Treball als barris). Limitació de la tipologia de treball per la manca de formació (no 
poden accedir a treballs millor remunerats i més estables). 

 

Altres valoracions sobre l’estat actual 

● Necessitat de potenciar el treball en xarxa i la participació activa entre les entitats 
motores del territori, per tal de dur a terme les iniciatives i accions socioeconòmiques 
tant existents com futures, amb la finalitat de donar servei integral, global i eficient a 
tot el barri.   
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I a referents dels eixos comercials de l'entorn proper: 
AA St Pere més Baix 
St Pere M'encanta 
St Caterina  
Ass Freixures i Sta Caterina  
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● Cal activar la xarxa socioeconòmica del barri mitjançant la col·laboració, presència i 
participació del comerç local. 

● Accés a formació reglada sense documentació, per tal, d'ampliar el ventall 
d'alternatives formatives pel col·lectiu de joves en situació irregular. Oferir una oferta 
laboral amplia - com a mínim d'un any.- a jornada completa. 

● Regularitzar la situació administrativa dels joves en situació irregulars, per tal que 
puguin accedir a les accions formatives i d'ocupació existents. 

 

Propostes de millora 

Accions per a millorar la dinamització econòmica 
● Implicar els agents privats de la zona del sector hoteler (cadenes d'hotel) a través de la 

seva RSC amb aliances públiques i privades.  

● Estratègia comuna de dinamització socioeconòmica del barri, mitjançant la implicació i 
participació activa del comerç local en l'ocupació dels joves. 

Accions de formació i ocupació dels joves 
● Fomentar la contractació dels joves del barri, a través del treball en xarxa amb altres 

entitats i comerç local. 

● Potenciar l'oferta formativa en clau comunitària i sense requisits limitants destinada al 
col·lectiu jovent en situació d'irregularitat. 

● Relacionar i oferir una oferta formativa àmplia tenint en compte les necessitats i 
realitats tant del mercat local com dels beneficiaris. Aprofitar les necessitats i 
potencialitats dels dos i fer sinergies. 

 
Accions per fomentar l’ocupació de les plantes baixes del Pou de la Figuera 

● Facilitar l'accés a informació i la comunicació amb els propietaris dels locals buits. Es 
proposa com a primer pas fer un cens de locals buits de propietaris privats per a tenir 
una base de dades i poder establir comunicacions més fàcils amb ells. 

● Activació i ús de plantes baixes buides del Pou, per desenvolupar accions formatives i 
d'ocupació, per tal d'activar la xarxa laboral i local al barri. 
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Quin valor destacaríeu del Pou de la Figuera?1

Identitat

Espai viu i 
participatiu

Punt de 
trobada i 

interrelació
Comunitat

Llluita i victoria 
veïnal, únic i 
singular al 

districte

Lluita, integració, 
diferencia, reflexa 

de la diversitat 
sociocultural del 

barri

Lluita i victòria 
veïnal, 

comunitatcom
unitat

Com a 
futur 

....espai 
comercial

Lluita 
veïnal



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

Dinamització econòmica Formació i ocupació per als joves

Ocupació de les plantes baixes

Fundació Roure:
Botiga, bugaderia i rebost. 

Es voldria més participació i 
arribar a més usuaris, però 

es troben amb llimitació 
d'actuació per manca 

d'espais físics, recursos 
humans i económics

NECESSITAT 

Connectar i articular 
acció - d'ocupació - 
económica local - 

comerç local. 
Economia circular

DIAGNOSIS / NECESSITAT:
 regularitzar la situació 

administrativa dels joves  
en situació irregulars, per 

tal de que puguin accedir a 
les accions formatives i 

d'ocupació existents

DIAGNOSIS / NECESSITAT:
Accés a formació reglada 

sense documentació 
ampliarà el ventall 

d'alternatives formatives 
pel col·lectiu de joves en 

situació irregular

DIAGNOSIS / NECESSITAT:
Oferir una oferta laboral 

amplia - com a mínim d'un 
any.- a jornada complerta. 

Amb la situació actual 
encara resulta més 

complicat

NECESSITAT
  connectar espais 
físics del Pou amb 

iniciatives formació- 
ocupació de les 

entitats de l'entorn

Activació de 
les plantes 
baixes per 
l'ocupació 

veïnal

IMPORTANT
Caldria fer la reflexió 

de quina activitat 
econòmica volem 

potenciar a les 
plantes baixes

Fundació Adsis:
Dinamització 

activitats d’oci i 
lleure centrats en 
Joves i obertes al 

barri

Fundació Roure:
Gestió de centre de 

dia i suport a 
domicili a gent gran, 
botiga solidària, el 
rebost i menjadors 

socials

NECESSITAT:

Potenciar el treball en xarxa per 
tal d'engegar les diferents 

iniciatives o propostes 
socioeconòmiques. Hi ha manca 
de recursos econòmics, humans 
i limitació d'espai físics entre les 

entitats motores

APIB ACAB

Atenció directe 
a joves sense 

llars

NECESSITAT

Cal activar la xarxa 
socioeconòmica 

mitjançant la 
col·laboració activa 

del comerç local.

BCN Activa:
Accions i activitats 

formatives i ocupacionals 
destinades al jovent del 

territori i col·lectius 
vulnerables (Programa 

Treball als barris)

DIAGNOSIS / NECESSITAT:
limitació d'espai físic per 
desenvolupar aquestes 

formacions i per tant 
connectar formació - 

ocupació -  d'economia 
local



Aquestes son propostes recollides anteriorment. Quines afegiríeu?3

Dinamització econòmica

Activació 
de plantes 

baixes
Dinamització econòmica

Dinamització 
comerç

Dinamització econòmica

Mercat 
setmanal
Dinamització econòmica

Formació i ocupació per als joves Ocupació de les plantes baixes

Estratègia comuna 
de dinamització 

econòmica per la 
implicació - 

participació activa 
dels comerciants en 
l'ocupació dels joves

Interlocució 
amb els 

propietaris 
d'aquestes 

plantes baixes

Activació de 
plantes baixes 
per l'ocupació 

veïnal

INSERCIÓLABORAL; 
Involucrar a agents 

privats i privats locals. 
Fomentar la 

contratació dels joves 
del barri, treballant 

amb xarxa

INSERCIÓ LABORAL; 
Potenciar l'oferta 
formativa sense 

requisits limitants, 
sobretot amb el 
col·lectiu amb 

situació irregular

INSERCIÓ LABORAL;
Relacionar i oferir 

una oferta formativa 
amplia amb les 

necessitats - realitat 
versus potencialitats 

del mercat local

Necessitat de 
generar 

comunitat i 
aliances amb 

entitats  i agents 
locals

Identificar i  les 
necessitats 

econòmiques locals 
- amb les necessitats 
de la població activa 
del barri, sobretot 

del jovent

Formació amb clau 
comunitaria (comerç 

local) destinada al 
col·lectiu jovent en 

situació 
d'irregularitat

Potencialitat 
dels projectes i 

iniciatives ja 
existents amb 
altres entitats

Fer un cens de 
locals buits de 

propietaris privats 
per facilitar la 
comunicació

Activació i ús de plantes 
baixes buides del Pou, per 

desenvlupar accions 
formatives i d'ocupació, per 
tal d'activar la xarxa laboral 

i local al barri

Implicar els agents 
privats de la zona 

del sector hoteleria 
(cadenes d'hotel) a 
través de la seva 
RSC amb aliances 

públiques

Projecte Caixa 
d'eines: Biblioteca 

d’objectes materials + 
serveis professionals.

Es poden habilitar espais  
tallers  de formació (oficis): 
 seria interessant tenir un 

espai al POU




