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Objectiu del Pla
Fomentar i portar a terme amb el veïnat, entitats i serveis un conjunt d’accions que ajudin a
millorar la vivència quotidiana d’aquest àmbit durant tot el mandat. 
Mitjançant  la generació de noves oportunitats  i la potenciació dels usos veïnals i
comunitaris es volen revertir dinàmiques excloents i treballar per afavorir la cohesió social.

Àmbit
L’àmbit de treball es situat entre els carrers  Sant Pere més Baix, Mestres Casals i Martorells,
Carders i carrer d’en Llàstics, sent l’epicentre l’espai públic del Pou de la Figuera
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Linies de Treball
Dinamització plantes baixes, dinàmiques i activitats veïnals, possibles millores a l’espai públic,
treball específic amb joves, projectes de formació i ocupació, comunicació... 

Duració del Pla
Aquest és un Pla concebut per a una millora constant durant de tot el mandat.

Participació
Es realitza un procés de participació reglat que dura des de l’octubre fins al gener de
manera mixta: online i presencial en funció de les condicions sanitàries i tipologies de
Sessions. 
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setembre octubre novembre desembre gener

Consell de barri:
Inici del Pla
Presentació del
procés participació

Constitució CSPP*

Treball prèvi amb 
agents municipals

Grups de treball 
Sessió de diagnosi i propostes 
(online i físiques) i sessions puntuals a la via 
pública amb “carrito”

Diagnosi urbanisme feminista amb marxes exploratòries

Tancament procés
Validació , retorn
i presentació

Tancament CSPP*

*CSSP: Comissió seguiment del procés de participació
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Metodologia del procés de participació
• "Carrito" a l'esplai públic (informar i rebre propostes)
• Grups de treball online i/o presencials

- Eixos comercials
- XICA infància
- Taula Dona
- Taula de Diversitat funcional
- Joves
- Famílies (AFAs)
- Gent Gran
- Ciutadania (mirada específica interculturalitat)

• Urbanisme amb perspectiva de gènere: marxes exploratòries amb dones + entrevistes
• Decidim.barcelona/processes/Plapoudelafiguera
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

Activitat Econòmica

1 – projectes formació 
i ocupació jovent del barri

2 – Dinamització de 
plantes baixes

Dinàmiques i usos

Usos i dinàmiques veïnals i 
comunitàries a l’espai públic

Espai públic

Possibles millores de 
l’entorn físic del Pou de la 
Figuera

Comunicació i xarxa

Capacitat col·lectiva de 
interconnectar iniciatives i 
comunicar-les

Àmbits de participació
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Millores físiques abans del confinament

Novembre – març

- Millora de la il·luminació movent fanals i 
posant de nous (veure plànol) 

- Recol·locació d’algunes cadires per apropar 
les a zones il·luminades 
(veure plànol) 

- Obertura del Mescladís del Pou

- Des de novembre escola Cervantes fent pati 
a l’espai quinzenalment els divendres matí.
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Accions realitzades aquest estiu 

Juliol - Agost

- Petit Pou: Casal infantil, dinamitzat per l'entitat Tata Inti, que ha permès a 20 infants gaudir 
del joc, el moviment lliure, la creativitat, la cultura i l'art amb la col·laboració del col·lectiu 
Encircant, d’artistes del barri.
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Accions que s’han fet aquest estiu 

Juliol - Agost

- Joves i dinamització de la plaça: Projecte que ha acompanyat a un grup estable de 12 
joves que fan estada a la plaça, dinamitzant l'espai amb activitats lúdiques com jocs d'escacs, 
ping pong i tornejos de basquet. 
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