
ANNEX I: Diagnòstic participatiu amb perspectiva de gènere 

 

a. Plantejament i activitats realitzades 

Com un dels plantejaments inicials del Pla d’Acció, i com a segona fase del diagnòstic 

urbà amb perspectiva de gènere del Pou de la Figuera, es van realitzar una sèrie 

d’activitats prioritzant la participació de les dones i persones amb identitats dissidents 

que han permès recollir diferents mirades i experiències entorn de la seva vida 

quotidiana al barri i al Pou de la Figuera i el seu entorn. 

Les activitats realitzades en aquest diagnòstic han sigut les següents: 

● Marxes exploratòries: Es van realitzar amb dos grups de dones diferents, un de 

matí i un de tarda. Cada grup va participar en tres sessions estructurades de la 

mateixa manera:  

○ Sessió introductòria. Partint de l’experiència personal de viure o 

treballar al barri van descriure la seva xarxa quotidiana i van valorar els 

elements favorables i desfavorables d’aquesta xarxa pròpia. Després de 

realitzar aquest anàlisi compartit del barri segons les seves experiències, 

van centrar la mirada al Pou i quins temes favorables i desfavorables els 

sortien d’analitzar l’espai i els seus usos. Es va definir en últim lloc, 

l’itinerari que es faria en la següent sessió.  

○ Marxa exploratòria: Es va seguir l’itinerari definit en la primera sessió, i 

es van realitzar parades als diferents llocs que es van identificar com 

claus per ressaltar els diferents temes que es van voler analitzar. Durant 

els recorreguts es va parlar sobre els usos de l'espai i la seva relació amb 

la configuració del disseny, la percepció de seguretat, la mobilitat dins 

del barri, etc. 

○ Elaboració de diagnòstic compartit i propostes, on es va buidar la 

informació recollida en mapes. Durant aquesta sessió es va compartir, 

ampliar i  aprofundir en els temes favorables i desfavorables que han 



sortit en les sessions anteriors. Per últim, es van recollir les diferents 

propostes que han sorgit durant aquesta i altres sessions. 

● Sessions amb grups específics: Per poder recollir l’experiència de dones amb 

diferents orígens, edats i experiències, que no han participat en les marxes 

exploratòries anteriors es van realitzar dues sessions de treball amb dos 

col·lectius de dones. L’activitat ha consistit en una entrevista grupal amb una 

metodologia semblant a l’emprada en les marxes exploratòries, però en temps 

més reduït. 

○ Grup de dones de Bayt Al-Thaqafa.  

○ Grup de dones Palau Alòs.  

● Qüestionari en línia. Orientat a aquelles dones que tenen domini de la 

tecnologia, i sobretot per oferir un canal de participació a les dones que no han 

pogut participar presencialment de les activitats presencials (per motius 

d’aforament o disponibilitat). L’objectiu d’aquest qüestionari online va ser 

recollir més experiències diverses amb la mateixa estructura que les sessions 

anteriors. 

 

b. Participants 

En aquest diagnòstic han participat 43 dones, la majoria entre els 40 i 49 anys (quasi un 

50%). Una de cada quatre participants viu al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la 

Ribera, però totes elles mencionen fer vida quotidiana al barri. Totes les participants a 

les marxes exploratòries viuen al barri. Respecte el temps que fa que viuen a 

Barcelona, el 47% ha viscut a Barcelona tota la vida, i un 25% més de 10 anys (quasi 

75% més de 10 anys o tota la vida). 

Pel que fa a les cures, el 55,8% de les participants mencionen no tenir persones 

dependents a càrrec. I, per tant, gairebé la meitat de les dones participants (44,2%) 

tenen una o més persones dependents a càrrec, sobretot infants, amb un 30 %.  



Podem observar, per tant, una gran diversitat de dones que han participat en els 

diferents formats, que s’han adaptat per recollir aquesta diversitat. Hem pogut veure 

com les dones segons les seves necessitats i dependències han participat a l’horari de 

matí o del vespre, també s’ha ofert a les dones joves i també amb diversitat d’origen 

un espai més còmode i acompanyat. En el cas del format on-line ha anat bé per un 

grup de mares que van demandar una altra forma de participar. Per últim, el fet que 

moltes dones expressin tenir persones dependents a càrrec, ens indica que les 

aportacions realitzades també tenen en compte a aquestes persones, ja siguin infants, 

joves, gent gran o amb diversitat funcional. 

  



c. Resum diagnòstic compartit 

A partir de les diferents activitats realitzades s’ha generat un diagnòstic compartit en 

clau de gènere, amb l’objectiu de visualitzar les principals problemàtiques detectades, 

organitzades en tres blocs i diferents àmbits. 

A continuació detallem de forma resumida els resultats del procés de participació, en 

el que l’equip redactor recull les percepcions més generalitzades expressades en les 

sessions realitzades. 

Aquestes percepcions, que no tenim perquè compartir com a equip de govern, són les 

que han servit per treballar el pla d’acció amb l’objectiu clar de millorar la percepció 

viscuda en aquest indret del Casc Antic. 

Elements dins de l’espai públic 

D1. Vegetació 

i verd urbà 

Molt favorable tenir un espai verd i tan naturalitzat al centre 

Els parterres generen percepció d'inseguretat per diversos motius: bruts, fan pudor i sense 

manteniment, distribució en l'espai genera barrera física (mur), la seva alçada no permet la 

visibilitat de l'espai, tipus de vegetació hostil i dura i és natura tancada que no permet creuar 

entremig 

D2. 

Enllumenat 

Espai fosc perquè la il·luminació està tapada pels arbres 

Racons i entrades sobtades als carrers creen manca de visibilitat 

Espai central és el que té més visibilitat, tot i que no sempre genera més percepció de seguretat. 

D3. Bancs i 

mobiliari urbà 

Hi ha molts bancs a l'espai, però estan bruts, falta varietat i no estan col·locats per permetre la 

socialització entre les persones. Hi ha un sol model a tot l'espai. 

No s'asseuen als bancs per l'ambient de l'espai 

D4. 

Manteniment 

i neteja 

Sensació d'abandonament del manteniment de la cura de l'espai per part de l'administració i està 

brut, derivat dels gossos, de la mala gestió de la recollida dels residus i de les activitats que es 

realitzen a l'espai 

Manca de manteniment del paviment, cal renovar el sauló perquè provoca forats i esglaons a 

l'espai que generen percepció d'inseguretat, tan a la gent gran com als joves que l'utilitzen per 

jugar 



D5. Ús de la 

plaça i 

activitats 

La disposició dels elements de l'espai que separa l'espai central dels laterals i la part de dalt de la 

baix, sumat a la monopolització masculina de l'espai provoca que les dones no utilitzin molt 

aquest espai i el facin servir de pas o canviïn el seu recorregut 

Manca de diversitat de persones a l'espai i d'activitats que realitzen 

L'ús de l'espai central amb porteries i cistelles determina els usos i provoca la masculinització 

d'aquests usos. Falta flexibilitat 

L'escenari és un espai que invita a fer-hi activitats escèniques (abans de la pandèmia se n'hi feien 

moltes), però no és accessible per a tothom 

Activitats relacionades amb el consum i tràfic de drogues, que aporta conseqüències negatives 

per al veïnat 

Molta presència policial que no a totes els millora la percepció de seguretat, per algunes n'hi ha 

en excés, tenen comportaments inadequats i augmenten la tensió a l'espai 

No utilitzen l'espai de baix del Pou de la Figuera 

Manca d'activitats organitzades a l'espai públic per promoure l'apropiació comunitària (valoren 

molt les que hi havia abans) 

D6. Espais de 

joc infantils 

És molt positiva l'existència d'aquest espai de jocs infantils i una part de les dones amb criatures 

l'havien fet servir en algun moment 

Brutícia i deteriorament del parc infantil per manca de neteja i manteniment. 

L'espai és insuficient i l'oferta de jocs està desactualitzada i és poc diversa 

Segregació de perfils de persones que utilitzen aquest i els d'Allada Vermell 

D7. Hort del 

Forat de la 

Vergonya 

L'espai de l'hort està valorat com un espai d'oportunitat perquè és un espai autogestionat i 

comunitari on la porta sempre està oberta. És un espai amb vegetació diversa i no monetaritzat. 

Es percep com un espai petit i molt tancat, la tanca alta i la vegetació alta ajuda a reforçar 

aquesta imatge. No té una bona relació amb el seu entorn i s'hi pixen a la nit 

Manca de participació comunitària, falta de diversitat i obertura a més grups que participin 

D8. Lavabos Hi ha una manca de banys públics, per això es valora positivament l'existència del que hi ha a 

l'espai Mescladís però no està ben senyalitzat. I tampoc es coneix la possibilitat d'utilitzar els del 

Casal. 

Manca d'accessibilitat 24h 



La gent utilitza l'hort per pixar i els parterres 

D9. Valor 

simbòlic i 

memòria 

popular 

Valorar la importància del que representa aquest espai pel barri 

Conflictes històrics oberts (de poder i personals), després del procés de mobilització veïnal de la 

conquesta de l'espai 

Els noms que ha tingut l'espai tenen connotacions negatives: el Forat de la Vergonya, el Pou, la 

plaça negra i la plaça de la puñalá. Tot i que hi ha dones que defensen molt el nom de la 

reivindicació veïnal i d'altres el nom històric del Pou de la Figuera. 

No els agrada la plaça actual 

No hi ha cap explicació de la memòria històrica de l'espai, excepte la font. 

 

 

Embolcall de l’espai públic 

D10. Ús de les 

plantes baixes 

Els dos carrers amb els que limita el Pou són molt actius i vitals, però l'espai no té molta 

activitat ni vitalitat. Valoren al fruiteria, la pastisseria i el Punt Verd que hi havia abans 

en un local. 

El tema dels bars i de les terrasses és conflictiu perquè algunes creuen que no n'hi 

hauria d'haver-hi cap i d'altres que algunes de controlades donen activitat a l'espai i 

milloren la percepció de seguretat. Tot i així no són usuaris habituals de cap dels bars 

que hi ha al Pou i estan d'acord en no privatitzar l'espai públic. Cal tenir espais 

assequibles pel veïnat i no per al turisme com en altres espais 

La terrassa del Mescladís que va ser una demanda veïnal que no existís. 

Tipologia d'edificis més nous com unes capces grises sense balcons que generen plantes 

baixes molt tancades i amb racons foscos. 

D11. 

Equipaments al 

voltant de la 

plaça 

El Casal del Pou és un equipament molt valorat per les activitats que es proposen, però 

dóna l'esquena al Pou i té l'entrada per Sant Pere més Baix. Genera percepció 

d'inseguretat al carrer Metges per tenir un mur opac. 

Valoració de l'espai Mescladís abans, però no estan d'acord amb la nova gestió i amb la 

privatització del passatge públic que fan 

 

  

Sistema urbà del que forma part 



D12. Cost de la 

vida 

La gentrificació del barri provoca que el veïnat no pugui seguir vivint al mateix barri i 

trenca la comunitat. Gran fluctuació de veïnat 

Manca d'imaginari d'un futur al barri a causa de les condicions materials (lloguer, 

productes bàsics, etc.) 

Dificultat del comerç a mantenir els seus negoci. El mercat de Santa Caterina és molt car 

per algunes veïnes. Hi ha dones que es desplacen per altres barris per comprar i trobar 

millors preus 

Valoració positiva de la manca de presència de turisme 

D13. Mobilitat És un barri que permet moure’s a peu per tot arreu i, a la vegada, està connectat amb la 

resta de la ciutat amb transport públic 

Importància de l'entorn conegut per moure's amb seguretat 

Hi ha carrers que generen més percepció de seguretat perquè hi ha més activitats, 

sobretot comerç que dóna molta vitalitat 

Conflictes de mobilitat derivats de la convivència entre diferents vehicles rodats pels 

carrers 

El bus del barri no és accessible i té poca freqüència 

D14. Sistema 

de places i 

altres 

equipaments 

La "plaça dura" és un espai d'oportunitat per les mides que té i per les coses que hi 

passen (moltes activitats) a la part pavimentada després d'eliminar els obstacles que hi 

havia. Ara és molt visible i està molt ben il·luminada. Hi ha un raconet fosc, sense 

visibilitat i utilitzat per orinar a la plaça dura. La part de sauló no està mantinguda i genera 

molta brutícia pels gossos 

Dubtes de com serà el Casal de la gent gran i si no pot anar en un altre solar tenint en 

compte totes les coses que hi passen ara en aquest espai, que no passen en un altre espai 

del barri. 

Carrer Mestre Casals i Martorell estret i fosc, que no solen utilitzar de nit, però de dia és 

molt actiu perquè hi ha comerç de proximitat 

Carrer Armengol és un espai de pas que no té activitat i està mal il·luminat. 

Hi ha dones que fan servir Allada Vermell perquè els agrada molt i d'altres que no el fan 

servir mai 

Valoració dels espais d'entitats que generen activitats per les dones del barri diverses 

Valoren els locals de l'entorn que tenen activitats algunes entitats, 

sobretot el centre de dia, tot i que tinguin horari reduït 



D15. 

Condicions 

ambientals i 

teixit urbà 

Mala gestió dels sistema de reciclatge a ciutat vella que té moltes conseqüències 

negatives en el manteniment de l'espai públic 

Valoració positiva del barri on viuen 

Les condicions ambientals dels jardins del Forat són idònies: Verd i sol 

Teixit urbà compacte afavoreix els robatoris perquè és laberíntic i desorienta 

D16. 

Participació 

activa de les 

dones 

Segregació de l'ús dels espais i dels equipaments segons origen al barri 

Manca de participació de diversitat d’orígens als espais formals de l'ajuntament i de les 

entitats del barri 

Espai propis de socialització al barri de les dones d'origen marroquines i magrebines 

Existència de xarxes informals de suport entre veïnes sobretot a nivell d'escala. Hi ha 

comunitat i xarxa 

 

 


