
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIÓ SESSIÓ AMB LA TAULA DE GENT GRAN 
RESULTATS TALLER EN LÍNIA 

27 NOVEMBRE 
 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL  
PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA 

 

 

 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL
PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA

      Pàg 0/5 



 
 

 

SESSIÓ TAULA DE GENT GRAN 

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). 

○ Millores en la comunicació i la coordinació d’activitats. 

● 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 en tres moments: 

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

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

○ Construïm projectes o accions conjuntes i transversals (30’) 

● Tancament i avaluació (10’) 

Persones i entitats assistents 

A la sessió van participar 8 persones. 4 dones i 4 homes. Es va convidar a 20 entitats, 
associacions o projectes. Finalment van assistir 6 entitats o projectes. 
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Dia de l’activitat  27 novembre de 2020 

Durada de l’activitat  de 12.00 h a 14.00 h 

Lloc de l’activitat  Sala reunions virtual zoom. 

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

Fundació Roure  
Parròquia Sta Maria del Mar 
Habitatges de Sta Caterina 
Transductores 
L'onada Casc Antic 
Ass. Artesans Sant Pere 
m'encanta 
 

Fundació Comtal 
Mescladís 
CSS Casc Antic 
Hortet del forat 
Creu Roja 
Càritas 
Radars 

Casal de barri Pou de la Figuera 
LaLaberinta 
Casal Gent Gran Casc Antic 
Vincles 
Agència de Salut Pública de Barcelona 
Projecte “A la fresca”. 
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Resultats: 

Valor positiu destacable de l’espai 

● Espai ample 

● Espai veïnal i comunitari 

● Divers i intergeneracional 

● Percepció d’espai "maleït" amb molt potencial com a espai per a la gent gran en el futur 
per la presència del casal. 

● Oportunitat de comerç local i de proximitat 

● Espai de trobada. Amb consciència col·lectiva 

● Espai col·lectiu 

● En el futur: espai segur i d'estada per la gent gran. 

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

● Casal de gent gran: En general poc ús. Activitats puntuals d'oci, relacionades amb la 
programació del casal. Utilitzen més l'espai del parc de la ciutadella (és un espai poc 
fàcil i molt diversificat). Al Pou, la gent gran no se sent còmoda, segura. 

● Casal de gent gran: El Pou es percep com un espai de pas, no convida a estar-hi. Han 
intentat fer accions a l'hortet, cal potenciar aquest espai, és molt significatiu. 

● LaLaberinta: Fan activitats entorn de la galeria del Pou (túnel de Mescladís). 
Potenciar-la i estendre les activitats, donar-li un aspecte més agradable. Projecte de 
Vides partides per engegar en aquest moment (projecte compartit amb el casal i 
mescladís). Necessitat d’aprofundir en l'antiracisme. Millora; donar-li més sortida a 
escala comunicativa i una dinamització més activa, més viva…  

● Casal de gent gran: han fet algunes activitats intergeneracionals, però no es cuida 
aquest col·lectiu (estar més atentes a les seves necessitats, cuidar-los més). 

● Portar compra a casa a la gent gran (el banc de Recursos Mancomunats de Ciutat 
Vella fa projecte en aquest sentit). Projecte de portar la compra a casa a la gent gran 
(es podria vincular als joves del barri, per trencar prejudicis). 

● Des de l’Agència de Salut tenim projectes al pou amb joves (ho parlem a la taula de 
joves). Ens falta coordinació o informació de coses que passen al barri i no ens arriba. 
Compartir més la informació i millorar la coordinació. 

Altres valoracions sobre l’estat actual 

● No hi ha vida de població gent gran per diversos factors; inseguretat, pors, 
diversificació, configuració de l'espai complicat, 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. 

 

 

 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL
PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA

      Pàg 2/5 



 
 

 

Propostes de millora 

Coordinació i comunicació: 

● Cal més comunicació i coordinació entre entitats, compartir recursos i informació. 
Casal gent gran: Hi ha la sensació que ja es fan moltes coses, i que la comunicació és 
molt directa (molta disponibilitat). 

● Potenciar la xarxa comunicativa entre entitats amb canals concrets i àgils per difondre 
la programació existent. 

● Proposta d'un canal de comunicació més concret, més àgil i acotat a les entitats que 
organitzen, que doni informació de la programació setmanal de l'espai (que es fan, 
quan i com). Per exemple -Telegram -. Més horitzontal entre entitats / veïnat. 

● Canal de Facebook, YouTube, potenciar les xarxes socials, per tal de visibilitzar a 
escala comunitària les activitats que es fan. En el Casal de gent gran ja s’està 
impulsant. 

Activitats a l’espai públic 

● Promoure la dinamització i activitats de l'espai, per més aviat l'hortet. 

● Jornada d'activitats per la gent gran, però cal més aviat activitats diàries i quotidianes. 

● Exposicions visibles i efímeres d'activitats artístiques (plafons). 

● Activitats en clau antiracistes, interculturalitats, per reduir prejudicis i estigmes de certs 
col·lectius, apropar col·lectius. 

● Cal potenciar les activitats per a la gent gran. Cal generar vincle i coneixença entre el 
col·lectiu gent gran i d'altres. 

Millores de l’entorn físic 
● Espai compartit (no segregat) per fer activitats físiques 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, concretament per la gent gran. Poner mobiliario bancos, 
ajedrez, huertos urbanos, al estilo de superilles (para no poner terrazas de bares). 

● Millora en la configuració dels espais (que siguin fàcils de "llegir") que siguin amples i 
"clars". 

● Fer uns horaris d'ús per activitats en grup. Espai esportiu per a tothom que estigui 
establert un calendari per col·lectius. Horaris més comuns per a la gent gran són els 
matins. 

● Ampliar zona verda, més gran i vinculada a l'hort. 

Projectes o accions transversals proposades 

● Projecte A la Fresca: Xarxa - cessió - creació de Mobiliari urbà comunitària amb la 
participació d'agents diversos. Es tracta de crear un mobiliari d'ús públic custodiat pels 
comerços i entitats del barri. El mobiliari es podria crear a partir de deixalles. L'objectiu 
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del projecte és prendre consciència col·lectiva i fer seu l'espai. S’afegeixen les següents 
components: 

○ Implicar a la gent gran que sàpiga oficis de fuster. 

○ Implicar al barri amb la cessió de mobiliari 

○ Implicar als joves en la construcció dels mobles (a partir de tallers formatius) 

● Mercat setmanal: de pagès, ecològic... Va bé per la gent gran com activitat quotidiana. 
Vincular-ho al mercat de Santa Caterina per no fer competència o buscar comerços 
que es puguin afegir. Opció de fer mostra d'entitats (més puntual). 

 

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

Divers i 
intergeneraci

onal

Oportunitat 
de comerç 
local i de 

proximitat

Espai de trobada. 
Amb consciència 
col·lectiva, espai 

significatiu, espai de 
conflicte. Preservar 

memòria.

Espai veïnal i 
comunitari

espai ample

Espai "malaït" molt 
potencial com a 

espai per a la gent 
gran en el futur per 

la presència del 
casal

Espai 
col·lectiu, 
històric i 

significatiu

En el futur: 
espai segur i 
d'estada per 
la gent gran.



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 Xarxes i comunicació

Dinamització econòmica

Casal de gent gran:

El Pou es percep com un espai 
de pas, no convida a estar- hi.

Han intentat fer accions a 
l'hortet, cal potenciar aquest 

espai, és molt significatiu

LaLaberinta;
Fan activitats entorn de la galeria 

del Pou (túnel de Mescladís). 
Potenciar- la i estendre les 

activitats, donar- li un aspecte 
més agradable. Vides partides - 

projecte compartit amb el casal i 
mescladís. Millora; donar- li més 
sortida a escala comunicativa i 
una dinamització més activa, 

més viva...

No hi ha vida de 
població gent gran per 

diversos factors; 
inseguretat, pors, 

diversificació, 
configuració de l'espai 

complicat, etc...

Cal més 
comunicació i 

coordinació entre 
entitats, compartir 

recursos i 
informació

Casal de gent gran:

Activitats puntuals d'oci, 
relacionades amb la 

programació del casal.
Utilitzen més l'espai del parc de 

la ciutadella (és un espai poc fàcil 
i molt diversificat).

Al Pou, la gent gran no se sent 
còmoda, segura.

Canal de Facebook, 
YouTube, potenciar les 

xarxes socials, per tal de 
visibilitzar a escala 

comunitària les activitats 
que es fan. En PROCÉS en 

el casal de gent gran.

Proposta d'un canal de 
comunicació més concret, 

més àgil i acotat a les 
entitats que organitzen, 

que doni informació de la 
programació setmanal de 
l'espai (que es fan, quan i 

com)

Casal de gent gran:

han fet alguna que altra 
activitat intergeneracional, 

però no es cuida aquest 
col·lectiu (no fer- els- hi 

treballar, estar més 
atentes, cuidar- los més)

Canal de difusió, 
com per exemple, 

- Telegram - 
horitzontal entre 

entitats

Potenciar la xarxa 
comunicativa entre 
entitats amb canals 
concrets i àgils per 

difondre la 
programació 

existent

Casal gent gran:
Hi ha la sensació de 
que ja es fan moltes 

coses, i que la 
comunicació és molt 

directa (molta 
disponibilitat)

Revista 
infomativa?Vincles:

Projecte de portar la 
compra a casa a la 

gent gran (es podria 
vincular als joves del 

barri, per trencar 
prejudicis)

Propostes 
de millora

Des de l’Agència de Salut tenim 
projectes al pou amb joves (ho 
parlem a la taula de joves). Ens 

falta coordinació o informació de 
coses que passen al barri i no 
ens arriba. Compartir més la 

informació i millorar la 
coordinació.



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 les 
activitats per a la 
gent gran. Cal p 
generar vincle i 

coneixença entre el 
col·lectiu gent gran i 

d'altres

Promoure la 
dinamització i 
activitats de 

l'espai, per mes 
aviat l'hortet

Espai compartit 
(no segregat) per 

fer activitats 
físiques amb la 

figura d'un 
dinamitzador

 Jornada d'activitats per 
la gent gran - tastet i 

mostra d'entitats i 
serveis per aquest 

col·lectiu, però cal més 
aviat activitats diàries i 

quotidianes.

Exposicions 
visibles i efímeres 

d'activitats 
artístiques 
(plafons)

Ampliar zona 
verda, més gran i 
vinculada a l'hort. 

Posar horts 
adaptats a la gent 
gran (en alçada)

Activitats en clau 
antiracistes, 

interculturalitats, 
per reduir prejudicis 
i estigmes de certs 
col·lectius, apropar 

colectius

Fer uns horaris d'ús per 
activitats en grup.

Espai esportiu per a 
tothom que estigui 

establert un calendari per 
col·lectius. Horaris més 

comuns per a la gent gran 
són els matins

Millora en la 
configuració dels 
espais (que siguin 
fàcils de "llegir") 

que siguin amplis 
i "clars"

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

la socialització de 
grups, concretament 

per la gent gran

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

Poner mobiliario 
bancos, ajedrez, 

huertos urbanos, al 
estilo de superilles 

(para no poner 
terrazas de bares).



Projecte A la Fresca

 Xarxa - cessió - creació de Mobiliari urbà 
 comunitària amb la participació de 

agents diversos,

Crear un mobiliari d'ús públi custodiat 
pels comerços i entitats del barri. El 
mobiliari es podria crear a partir de 

deixalles.

Per tal de prendre consciència col·lectiva 
i fer seu l'espai.

Quines accions o projectes clau creieu que s'han d'impulsar de manera prioritària? 
Intentem articular, combinar i ajuntar propostes per definir un projecte a incorporar en el Pla d'acció4

Mercat setmanal

De pagès, ecològic... Va bé per la 
gent gran com activitat 

quotidiana. Vincular- ho al mercat 
de Santa Caterina per no fer 

competència i/o buscar 
comerços que es puguin afegir.
Opció de fer mostra d'entitats 

(més puntual).

ALERTA

Tenir cura de que les 
accions que es facin no 

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

està l'habitatge

Implicar a la 
gent gran que 
sàpiga oficis 

de fuster.

Implicar al 
barri amb 

la cessió de 
mobiliari

Implicar als joves 
en la construcció 

dels mobles (a 
partir de tallers 

formatius)

Portar compra 
a casa a la 
gent gran 
(Vincles fa 
projecte)




