
SESSIÓ 1: Sessió de treball participatiu
per fer més veïnals els Jardins del Dr. Fleming i

Plaça de La Gardunya

RESULTATS TALLER PRESENCIAL 14 juliol

PROCÉS PARTICIPATIU
Millorem els Jardins del Dr. Fleming

i de la Plaça de La Gardunya



1. DADES DE L’ACTIVITAT

Dia de l’activitat 14 juliol de 2021

Durada de l’activitat de 18.00 a 20.00 h

Lloc de l’activitat Jardins del Dr. Fleming

2. OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
● Recollir aportacions de diagnosi i propostes de millora, per enriquir les futures

intervencions en els Jardins del Dr. Fleming i la Plaça de La Gardunya en el barri del
Raval.

● Construir i validar col·lectivament els eixos/temes claus del procés.

3. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
La sessió es va plantejar com un espai de recollida d'aportacions de diagnosi i

propostes, de la diversitat del teixit social, cultural, comercial dels Jardins del Dr. Fleming i
de la Plaça de La Gardunya. La trobada es va estructurar en treball de grups degut a les
limitacions d'aforament imposades per les normatives sanitàries i per facilitar el diàleg i
recollida d'aportacions.

La dinàmica va pretendre afavorir el diàleg entre la diversitat de participants. Es va
desenvolupar en tres moments: 1. Posar en comú les problemàtiques dels dos espais. 2.
Visibilitzar els elements a mantenir i 3. Donar idees de propostes de millora.

La sessió es va realitzar de manera ordenada i es van abordar tots els temes
plantejats: imatge i confort, usos i gestió, àrees verds, espais d'infants, temes de
manteniment, mobiliari, condicions de confort, dinàmiques i problemàtiques socials, context
comercial, etc.

Al final, els dinamitzadors/es van exposar les conclusions de cada grup de treball.

Estructura de la sessió

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

● Presentació del procés i de la sessió (10’).

● Treball de grups (80’)

● Tancament (15’).



Mesures de protecció realitzades

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.
● Marge de grups de participació reduïts de màxim deu persones. 9

persones participants i una dinamitzadora.
● Ús obligatori de mascareta en tot moment.
● Desinfecció dels materials de treball.
● Gel per a desinfecció de mans.

4. PERSONES PARTICIPANTS

Persones i entitats assistents

La sessió i convocatòria va estar dirigida a la diversitat d’agents vinculats amb els
Jardins del Dr. Fleming i la Plaça de La Gardunya.

Extensió: Edat, gènere i procedència

Van participar un total de 21 persones: 13 dones i 8 homes. 12 d’entre 25 i 44 anys, 6
d’entre 45 i 64 anys, 3 majors de 65 anys aproximadament i una nena. La majoria d’origen
català i una dona d'origen marroquí.

5. RESULTATS
La manera d’explicar els resultats que es presenten en aquest document vol reflectir i

visibilitzar, per una banda, un resum general de tots els temes que van sortir en la sessió, i
per altre, vol detallar les diverses aportacions que s’han fet en cada grup de treball, les quals
sustenten el resum general esmentat.

L’orientació d’aquesta sessió es fonamenta en generar un espai de trobada i diàleg
entre els diversos agents i tenir un primer marc de temes claus validats per tots els
participants, i així, aquest material sigui la base per aprofundir i concretar el seu contingut en
les següents sessions específiques d’aquest procés participatiu.

Així doncs, en primer lloc, es presenten les principals conclusions a tall de resum, pel
que fa als temes comuns dels grups de treball. Posteriorment, es presenta el treball realitzat
per cada grup, on es pot veure de manera detallada, les aportacions recollides de totes les
persones participants.



Principals temes plantejats en la sessió pels quatre grups

PUNTS NEGATIUS
(problemàtiques)

PUNTS POSITIUS
(elements a mantenir)

PROPOSTES

JARDINS DEL
DOCTOR
FLEMING

Elements mal distribuïts i invasius
que generen barreres al vianant
(mobilitat, terrasses, joc d’infants,
etc)

Espai limitant dels Jocs d’infants i
poc inclusiu d’altres franges d’edat.

Deficient il·luminació en tot l’espai.

Problemes de soroll de les
terrasses.

Espai usat com magatzem al carrer
“calaix de sastre”.

A la part de baix de la plaça Dr.
Fleming, anant cap a la plaça de la
Gardunya, hi ha uns generadors de
la Biblioteca de Sant Pau. Son força
sorollosos, i ens afecta a l’espai del
teatre. Voldríem plantejar si estan
situats en el lloc adequat o  en cas
que sí, si pot haver-hi alguna
modificació tècnica per tal que
facin menys soroll i quedin més ben
aïllats.

Racons dels edificis que
afavoreixen el mal ús i la brutícia.

Les Fonts i l’escultura del
Doctor Fleming

Els arbres, les Alzines dels
jardins.

El Joc d’infants.

Ordenar la mobilitat i reorganitzar aquest
espai (mobilitat, terrasses, joc d’infants,
etc).

Espai jocs d’infants: implementar un
espai de jocs que sigui més flexible,
polivalent i inclusiu amb més franges
d’edat.

Implementar sòl permeable de terra
sense gespa. Introduir més arbres,
arbustos i flores; horts, apadrinament
d’arbres, etc.

Replanteig de la il·luminació.

PLAÇA DE LA
GARDUNYA

El Mercat de la Boqueria ha perdut
el seu vincle amb el veïnat (“take
away pels turistes”) i físicament
està tancada a la plaça.

Baixos buits i inactius.

Espai amb problemes
d’assolejament i falta d’ombra.

Mobiliari inconfortable. La seva
disposició, genera espais insegurs a
la plaça i no permet una circulació
fluida.

La relació amb l’escola
Massana i l'ús que fa aquesta
de la plaça.

El potencial del mercat de la
Boqueria i l’escola Massana
per a la dinamització de
l’espai.

Els bars com dinamitzadors de l’espai
(amb equilibri segons la seva oferta i tipus
de públic).

Recuperar la Boqueria pel veïnat. A curt
termini, obrir-la a la plaça amb ofertes de
proximitat pel barri.

Activar l’espai de la part baixa de l’edifici
VPO.

Implicar a l’Escola Massana i la Boqueria
en el canvi d’usos de la plaça.

TRANSVERSALS
ALS DOS ESPAIS

Problemàtica social: sensellarisme i
indigència

Exclusió del veïnat per a la
monopolització de l’espai de
persones sense llar, indigents i
turistes.

Usos insalubres i brutícia
generalitzada: residus del menjar a
la plaça, necessitats fisiològiques, i
impacte dels usos dels indigents i

Activitats que fan les entitats
d’aquesta zona del barri.

El patrimoni històric del
voltant.

Les façanes de l’antiga
Facultat de Medicina i de la
Biblioteca. Tot i que estan
deteriorades.

Estudi de l'accessibilitat i millora de l'estat
i practicabilitat del paviment dels dos
espais.

Connectar físicament la Biblioteca als
jardins i a la plaça, amb una mirada
integral de tots els espais.

Treballar el problema de la indigència, el
sensellarisme des de la conciliació i els
serveis socials i comunitaris.



dels sense llar.

Deficient connexió dels
equipaments del voltant amb els
espais.

Paviment poc accessible, en mal
estat i poc practicable.

Espais residuals, infrautilitzats i
desangelats.

Sensació d’inseguretat per la
manca de la ’il·luminació, la imatge
dels espais i els usos marginals i
incívics d’alguns col·lectius.

Poc verd urbà en els dos espais.

Eix d'intervenció: Activitats regeneradores
de l'espai públic mitjançant mercats, fires,
exposicions, oferta sociocultural al carrer,
etc. amb implicació d'entitats i
equipaments del voltant.

Ús de mobiliari efímer (gandules, tarima,
bibliomòbil) o complementari (magatzem,
lavabos) per afavorir la regeneració de
l'espai.

Abordament dels problemes de salubritat,
soroll i manteniment dels espais.

Rehabilitació de les façanes de l'antiga
Facultat de Medicina i de la Biblioteca.

Recuperació i tractament dels espais
desangelats i insegurs identificats.



GRUP 1

Dinamització Carlos



Moment 1: Problemàtiques identificades en els dos espais

TEMA 1: CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT:

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Mobilitat Aparcaments: Hi ha problemes per accedir a
l'aparcament de l’edifici d’habitatges VPO, l’entrada és estreta.

Plaça de La Gardunya - Mobilitat Aparcaments: Falten aparcaments a prop de la plaça
La Gardunya.

Transversal - Accessibilitat: tot l’espai de la plaça Canonge Colom té molts
problemes d’accessibilitat.

- Relació amb l’entorn:
● Mala connexió de la Biblioteca amb aquests dos espais.
● Necessitat de millorar la ubicació i connexió amb el Punt

verd.

TEMA 2: USO I GESTIÓ

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Usos sensellarisme: En la zona baixa dels jardins hi ha gent
sense llar que ocupa l’espai, alguns tenen problemes
d’alcoholisme.

Plaça de La Gardunya - Usos equilibri d'ocupació: Segons les persones participants, el
problema principal d'aquesta plaça és la incursió de dos
col·lectius que ocupen i monopolitzen aquests espais: els
turistes (més abans de la pandèmia) que utilitzen la plaça com
"menjador" i col·lapsen l'espai; i els indigents, persones
consumidores de drogues i alguns sense llar. El veïnat se sent
expulsat i exclòs de l'espai. Es posa l'exemple a la zona de la
Filmoteca que es va recuperar l'espai, però que el problema no es
va solucionar sinó traslladar.

- Comerç i mercat: Es considera que el mercat de la Boqueria
s'ha assimilat cap al turisme i ha perdut la seva connexió amb el
veïnat, es considera que actualment és un "take away" pel
turisme. Cal recuperar la Boqueria pel barri i el veïnat.

- Gestió Neteja: L'espai s'utilitza per menjar i per a les necessitats
de la gent indigent, aquesta situació genera un espai molt brut.

Transversal - Activació de baixos: Es va mencionar la falta d’espais pel barri
que dinamitzin la plaça, actualment els seus baixos estan
“morts”, principalment a la plaça de La Gardunya. Es menciona,
l’espai dels baixos del VPO que actualment està buit i podria ser
un espai dinamitzador.



TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - El problema principal que es va mencionar per tots i totes és la
falta de dignitat d'aquest espai. La majoria dels elements físics de
l'espai estan degradats o en malt estat.

- Qualitat de l'espai: S'identifiquen a la zona baixa dels jardins uns
espais residuals i racons desangelats i amb una imatge
d'abandonament. Està brut, té espais infrautilitzats, a vegades té
tanques, materials d'obres, sembla un magatzem o "calaix de
sastre" del barri.

- Espai jocs d'infants: la configuració física d'aquest espai és molt
limitant pels nens i nenes. La delimitació amb tanques i l'entorn
generen un espai contrari al que necessiten els/les infants per
desenvolupar-se en el joc. Cal pacificar l'entorn i generar espais
lúdics més fluids.

- Confort Il·luminació: Aquest Jardí és un espai fosc, la il·luminació
és deficient, principalment en la zona de dalt i el passatge que
comunica amb el passatge Hospital.

- Confort Seguretat i salut: Aquest problema és una conseqüència
del mal estat dels Jardins, però està més focalitzat en el passatge
que comunica amb el passatge Hospital.

- Confort Soroll: El problema del soroll i s'identifica amb les
terrasses que no compleixin l'horari i els generadors que es troben
en la part baixa dels jardins.

- Confort Brutícia i falta de manteniment: Aquest es considera com
un problema generalitzat en tot el jardí.

Plaça de La Gardunya - Espai Paviment: El paviment a l’entrada a aquesta plaça des de
carrer Hospital, està en mal estat.

Transversal - Confort Olors: Les olors són un problema greu en els dos espais.
S'especifiquen algunes causes com les males pràctiques al menjar
al carrer, l'ús de l'espai pels indigents per pràctiques que generen
un espai poc higiènic, etc.

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Permeabilitat Paviment: El paviment permeable de terra és un
espai degradat i brut, es considera que el material no és el
problema, sinó que cal millorar el seu manteniment.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal



Moment 2: Elements a mantenir i a potenciar

TEMA 2: USOS I GESTIÓ

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming Sense

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal - Activitats regeneradores de l’espai: Cal mantenir i potenciar les
activitats que fan les entitats del barri, són generadores de canvi
positiu de les dinàmiques de l’espai públic.

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Mobiliari: es consideren que les fonts són de valor i cal
recuperar-les. Així també recuperar i donar major visibilitat a
l’escultura del Doctor Fleming.

- Imatge Façanes: La façana de l’antiga facultat de medicina és
un element que dóna identitat a aquesta plaça, cal potenciar-la.

- Patrimoni: El voltant dels jardins té edificis amb valor
patrimonial que cal potenciar.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Verd urbà: Els actuals arbres es consideren de valor i cal que es
mantinguin.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense

Moment 3. Propostes de millora, elements a incorporar

TEMA 1: CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT:

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming Sense



Plaça de La Gardunya Sense

Transversal - Relació amb l’entorn: Connectar físicament la Biblioteca amb
els dos espais.

TEMA 2: USO I GESTIÓ

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming Sense

Plaça de La Gardunya - Comerç i restauració: Els bars poden ser dinamitzadors de
l'espai, però cal que sigui equilibrat amb altres usos i que la seva
oferta i públic no sigui massa invasiu i negatiu pel veïnat.

- Comerç Mercat: Hi ha la consigna de recuperar la Boqueria pel
veïnat. Es manifesta que:

● Cal plantejar condicions per afavorir una oferta més
equilibrada per al consum del veïnat, de la ciutat, i del
turisme.

● La façana de la Boqueria que dóna a la plaça de La
Gardunya cal que fomenti el consum veïnal.

Transversal - Una idea general d'aquest grup és que tot disseny que es faci
en aquests espais sigui per viure l'espai, sigui per a les persones
que l'habiten no per a les revistes. Amb això es manifesta que
algunes decisions estètiques implementades en la plaça La
Gardunya, no responen a la realitat, problemàtiques i necessitats
de les persones que habiten aquesta zona del barri.

- Usos diversos: Davant els diversos usos que actualment
generen problemes de convivència, saturació i seguretat, com la
indigència, turisme i visitants, el model d'intervenció d'aquest
grup és el de la conciliació de la diversitat d'agents per garantir
un ús compartit de l'espai que no sigui monopolitzat per un dels
agents. Per tant cal:
Reforçar el treball de mediació i intervenció social.
Complementar amb elements dissuasius.
Donar altres opcions a la gent usuària.

- Activitats regeneradores de l'espai: Es proposa un eix de treball
definit com a dinamització d'activitats per al canvi de les
dinàmiques actuals dels dos espais. Aquestes intervencions
consisteixen en:

● Fomentar els mercats i fires a l'espai públic: cal implicar
a la Boqueria i altres espais per ocupar la plaça amb
aquestes activitats. Fomentar el comerç de proximitat,
de barri, etc. A més es poden organitzar fires
d'artesanies, de la cervesa artesanal, etc.

● Implicar a l'escola de disseny Massana per a l'ocupació
de la plaça amb activitats, exposicions, etc.

● Dinamització d'activitats i espectacles a l'aire lliure de
caràcter socioculturals, infantils i familiars: cal implicar a
les entitats vinculades a aquests espais, entitats del



barri, a la Biblioteca, a l'espai La Perla 29, al Districte,
etc.

- Activació dels baixos: Explorar la possibilitat d'activar l'espai de
la part baixa de l'edifici VPO.

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Qualitat de l'espai: cal donar ús als espais residuals i millorar la
seva imatge.

- Espai jocs d'infants: implementar un espai de jocs que sigui
més flexible, polivalent i inclusiu amb més franges d'edat. Es
posa com referència als jocs de la plaça Sant Miquel.

- Confort Il·luminació: Replantejar tota la il·luminació d'aquest
espai.

- Confort Seguretat i Salut: Intervenir el passatge que comunica
amb el passatge Hospital. Actualment és un lloc insegur.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Verd urbà: implementar més vegetació en aquests jardins,
potenciar les Acàcies, afegir arbustos i flores. Sobre l’ús de la
gespa en el grup consideren que cal potenciar el sòl permeable
amb la terra, però hi ha dubtes o la majoria no considera l’opció
de posar gespa, ja que aquest espai és petit, no té les
dimensions per gaudir realment d’un paviment de gespa, a més
pot generar major brutícia.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense



GRUP 2

Dinamització Joan



Moment 1: Problemàtiques identificades en els dos espais

TEMA 1: CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT:

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Accessibilitat: el paviment no és practicable, tampoc
accessible. Està en molt mal estat.

Plaça de La Gardunya - Relació amb l’entorn: Les tanques del mercat, les actuals (de la
C. Pinós) no convencen i no fan la funció que han de fer.

Transversal Sense

TEMA 2: USO I GESTIÓ

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming Sense

Plaça de La Gardunya - Comerç i restauració: Els edificis del voltant no tenen actius els
seus baixos, en part, per això la plaça té poca varietat d’activitat.

Transversal - Gestió Neteja: la neteja és deficient en els dos espais.

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Relació entre elements: Actualment les terrasses, els jocs
infantils i el pas de vehicles conformen una barrera total per als
vianants que es desplacen del c. Carme cap a pl. Gardunya.

Plaça de La Gardunya - Confort Ombra: hi fa falta més ombra.
- Mobiliari: es posa en dubte que els bancs/seients actuals siguin
els més adequats, però no se sap precisar quina seria la millor
solució.

Transversal - Confort il·luminació: hi ha problemes greus d’il·luminació en els
dos espais.
- Imatge Façanes: Les façanes de l'antic Hospital de Sant Pau i
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya estan amb
pintades, molt brutes i abandonades. Això genera un ambient de
degradació als dos espais.

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming

Plaça de La Gardunya - Verd urbà: Actualment hi ha poca vegetació en els dos espais.



Moment 2: Elements a mantenir i a potenciar

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Verd urbà: Cal mantenir els arbres d’aquest jardí.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense

Moment 3. Propostes de millora, elements a incorporar

TEMA 1: CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT:

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming Accessibilitat: Fer un estudi a profunditat per a millorar
l’accessibilitat i practicabilitat del paviment d’aquests jardins.

Plaça de La Gardunya

Transversal Senyalització: Senyalitzar i donar major visibilitat a tots els
equipaments de l'entorn. Utilitzar cartells, banderoles, etc.

Una idea general d’aquest grup és que es faci un disseny
integrat de tots els espais: Es demana que a l'hora de projectar
actuacions es pensi en totes dues places (i fins a la pl. Canonge
Colom) com un sol ecosistema.

TEMA 2: USO I GESTIÓ

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming Sense

Plaça de La Gardunya - Comerç i restauració: Afavorir el comerç i introduir alguna
terrassa (bar) ajudarien a dinamitzar la plaça.
- Canvi d’usos: Promoure usos cívics i familiars, veïnals.

Transversal - Activació baixos: Necessitat que els espais i façanes de les
dues places puguin tenir activitat com equipament, ja que
actualment les façanes no ofereixin res. Per exemple, explorar la
possibilitat d'obrir l'equipament públic previst (sigui el que sigui)
en el local en planta baixa de l'edifici d'habitatges de la c. Pinós.

- Usos Sensellarisme: Els serveis socials d'atenció al
sensellarisme, la millora de les places no serà possible (o no
serà completa) sense accions socials.



- Activitats regeneradores de l'espai: Per a la dinamització de les
places, es proposen 3 punts:

● Plantejar una dinamització compartida entre
l'ajuntament i els equipaments de l'entorn: escola
Massana, mercat de la Boqueria, biblioteca, Perla 29, la
capella (sala d'art jove), La virreina, centre de la imatge,
etc.

● Situar-hi una tarima on es puguin fer activitats.
● Tenir un magatzem on desar material bàsic per activitats

(cadires i taules plegables, altaveus, etc).

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Relació entre els espais: Fer distribució dels usos per deixar
més espai de pas pels vianants.

Plaça de La Gardunya - Confort Ombra: Es proposen pèrgoles vegetals.

Transversal - Mobiliari:
● Cal instal·lar més lavabos públics pels dos espais.
● En la plaça Canonge Colom, sota La Gardunya, els

contenidors cal ressituar-los, no funciona la ubicació
actual ni l'anterior.

- Imatge Façanes: neteja i rehabilitació de les façanes de l'antic
Hospital de Sant Pau i de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya. La seva degradació (plenes de grafitis i molt
envellides i brutes) augmenta la sensació d'abandonament de
les places. Rehabilitar-les seria una manera de dignificar i
visibilitzar aquest patrimoni i també a les places.

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Verd urbà:

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal - Verd urbà: Es demana incloure més vegetació.



GRUP 3

DInamització Anna



COMENTARI GENERAL DEL GRUP: es va plantejar també ampliar l'àmbit d'actuació, ja que
existeix un projecte previ aprovat que inclou l'obertura del passatge que connectaria pl.
gardunya/canonge colom amb els jardins Rubió i Lluch (antiga massana).

Moment 1: Problemàtiques identificades en els dos espais

TEMA 1: CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT:

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Mobilitat: Actualment les zones pels vianants i vehicles no es
respecten i hi ha invasió d’uns i d’altres.
- Accessibilitat: les terrasses dels bars dificulten el pas dels
vianants en alguns punts.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense

TEMA 2: USO I GESTIÓ

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Qualitat de l’espai: els Jardins del Dr. Fleming es converteixen
en espai "magatzem" per posar elements d'obres o altres que no
tenen un altre lloc on posar-se, al no tenir un altre ús.

Plaça de La Gardunya - Activació de baixos: Durant molt de temps la Gardunya ha sigut
un no lloc i costa molt de temps crear una identitat pròpia
sobretot quan hi ha tants locals buits. Per exemple, es proposa
que es donés ús al local de l'Ajuntament situat als baixos de
l'edifici de protecció oficial que dóna als jardins del Dr. Fleming.

Transversal Sense

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Usos Sensellarisme: Les persones sense sostre donen una
mala imatge de la plaça. No es va parlar de que les persones
sense sostre donin mala imatge a la plaça, sino de que realitzen
activitats incíviques a l'espai públic com fer les seves
necessitats al carrer (a qualsevol hora del dia), escampar brutícia
o fins i tot fer foc.

Plaça de La Gardunya - Confort Ombra: S'ha de crear més ombres a la plaça de la
Gardunya, actualment no és confortable.

Transversal - Confort Soroll: Cal disminuir sorolls generats pels generadors
elèctrics, els gossos, les terrasses fora d'horari i dels cotxes.

- Gestió Neteja: S'hauria de reduir la brutícia.



- Imatge Façanes: Reduir la mala imatge que generen els grafits.

Moment 2: Elements a mantenir i a potenciar

TEMA 2: USOS I GESTIÓ

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Usos quotidians: L'ús d'espai per joc. Infantil i d'adults.

Plaça de La Gardunya - Usos quotidians: L'alumnat de l'escola Massana té una
dinàmica de seure en rotllana al terra de la plaça de la Gardunya i
això genera un molt bon ambient.

Transversal

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Patrimoni: Els edificis patrimonials són els que donen identitat
a la plaça.

- Usos Jocs d’infants: Mantenir els jocs infantils, és un espai que
dóna vida familiar als jardins.

Plaça de La Gardunya

Transversal - Imatge i valors: Es considera important que el futur disseny
busqui preservar l'ambient de poble que hi ha actualment en
ambdós espais

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Verd urbà: Cal mantenir els arbres.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense



Moment 3. Propostes de millora, elements a incorporar

TEMA 1: CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT:

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Mobilitat: Crear una major claredat sobre quines zones són per
als vianants i quines pels vehicles.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense

TEMA 2: USO I GESTIÓ

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Comerç i restauració: És important que hi hagi un seguiment de
la nova ocupació que fan avui dia les terrasses a causa de la
situació Covid per tant que aquesta ocupació no passi a ser
permanent.

Plaça de La Gardunya - Activació de baixos: Cal activar els locals buits amb activitats
que aportin valor afegit al barri i creïn un ambient saludable. Es
proposa que es donés ús al local de l'Ajuntament situat als
baixos de l'edifici de protecció oficial que dóna als jardins del Dr.
Fleming.

- Comerç i mercat: Cal activar els locals de la Boqueria que estan
tancats i que generen una esquena i barrera entre el mercat i la
plaça de la Gardunya.

- Usos Jocs d'infants: Millorar la diversitat de l'espai de jocs
infantils perquè donin resposta a diverses edats.

Transversal - Usos inclusius: Cal assegurar que es creïn espais no privatius,
que les persones puguin fer diferents activitats sense estar
vinculades a un ús privatiu.

- Usos: Caldria tenir un espai delimitat per a gossos. No es va
proposar crear un espai delimitat per a gossos, precisament es
va comentar que actualment als jardins del Dr Fleming al no
haver-hi altres usos es porten molts gossos i generen sorolls que
molesten als veïns.

- Relació entre espais: És interessant que el futur disseny de la
plaça tingui en compte que funciona molt bé la combinació de
parc infantil - terrassa de bar.

- Activitats regeneradores de l’espai:
● Es podria fer activitats de dinamització de l'espai com

“mercadillos” o similars que puguin passar de manera
recurrent.



● Estaria bé que es creessin espais diversos per activitats
per a adults.

● Es podria parlar amb l'escola Massana perquè facin
servir la plaça de la Gardunya com classes docents i
espai expositiu i esdeveniment d'activitat.

- Usos Sensellarisme: La gent que dorm a les places ho tenen tot
i per tant estan còmodes. És un problema d'actuacions
incíviques i generació de brutícia.

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming Sense

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal - Confort Il·luminació: Seria interessant fer un estudi lumínic que
pugui determinar quines problemàtiques actuals (sensació
d'inseguretat, pixades, etc.) són degudes a una mala il·luminació.
Al grup es va comentar que aquest estudi lumínic no és prioritari,
no es detecta falta d'il·luminació i tampoc afecta ni a les pixades
ni actituds incíviques i agressives que es donen a les places,
aquestes es produeixen a qualsevol hora del dia. El problema
s'ha de resoldre d'alguna altra manera.

- Intervencions efímeres: Seria interessant fer servir objectes
d'arquitectura efímera similar al que s'ha instal·lat al carrer
Parlament per generar possibilitats de noves activitats.

- Façanes:
Es podria obrir la façana de l'escola Massana a la plaça de la
Gardunya perquè hi hagi una major connexió.
Recuperar les façanes dels dos espais que actualment estan en
mal estat.

- Mobiliari: Augment del nombre de contenidors

- Qualitat de l'espai: S'hauria de mirar de millorar el que s'ha
anomenat els Racons desangelats.

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming Sense

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal - Verd urbà: més vegetació, més arbres i més plantes.



GRUP 4

Dinamització Susana



Moment 1: Problemàtiques identificades en els dos espais

TEMA 1: CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT:

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Mobilitat:
● Excés de velocitat dels vehicles no es respecta el límit de

velocitat,
● No hi ha voreres i els vianants no estan protegits.
● L'aparcament de motos no està regulat, i és un cul de

sac, és perillós pel veïnat.

Plaça de La Gardunya - Relació amb l'entorn: Poca relació del teatre amb la plaça,
façana sense relació amb l'espai, es requereix més connexió
entre aquest edifici i els espais.

Transversal Sense

TEMA 2: USO I GESTIÓ

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Gestió Neteja:
● Aspecte d'abandonament amb el paviment trencat.
● Molt brut tot i que es neteja quatre vegades al dia.
● Als espais amb indigència no es pot netejar perquè

estan ocupats, i hi ha molta pudor de les seves
necessitats fisiològiques.

● La pudor no té res a veure amb l'ocupació de l'espai
migrant, el jardinet dels gats o l'espai de suport mutu.

Plaça de La Gardunya - Comerç i mercat: La relació de la Boqueria amb la plaça és un
model pensat pel turisme. Es menja a l'espai públic i el llança la
brutícia, les papereres estan saturades.

Transversal - Comerç i restauració: sobresaturació de taules que limita el pas
de vianants.

- Conflictes usuaris: Conflictes dels veïns del carrer Jerusalem
amb l'espai migrant.

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Façanes: pintades a les parets que fa que no es vegi l’edifici
patrimonial.

- Qualitat de l’espai: Acumulació de situacions provisional, el cul
de darrere del carrer del Carme: containers, obres, brutícia.



- Espai jocs d’infants: El parc infantil existent no convida a
utilitzar-lo.

Plaça de La Gardunya - Confort Seguretat: Sensació d'inseguretat.

Transversal - Confort il·luminació: Il·luminació molt groguenca a causa de la
limitació per contaminació lumínica, fa sensació d'un lloc fosc i
insegur.

Moment 2: Elements a mantenir i a potenciar

TEMA 2: USOS I GESTIÓ

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming Sense

Plaça de La Gardunya - Activitats regeneradores de l’espai: Actualment hi ha potencial
en la relació de l’escola Massana amb la plaça.

Transversal - Participació ciutadana: Implicació de les entitats en la cura de
l'espai públic.

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Paviments: Mantenir la sorra i la pedra com a materials pel
paviment.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Verd urbà: Les alzines existents es consideren valuoses. Els
arbres són un potencial.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal - Verd urbà: Cal potenciar-lo, fer recorregut verd des de
Fleming a Gardunya mitjançant testos gegants.



Moment 3. Propostes de millora, elements a incorporar

TEMA 1: CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT:

ESPAI APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Accessibilitat: Paviment practicable per a persones amb
problemes de mobilitat.

- Mobilitat: Intervenir en la regulació dels aparcaments de motos.

Plaça de La Gardunya - Mobilitat: Ancoratges de bicicleta al costat del mercat.

Transversal Sense

TEMA 2: USO I GESTIÓ

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Gestió Neteja: Cal incidir en el manteniment i la neteja una
vegada es facin les obres.

Plaça de La Gardunya - Comerç i mercat: Replantejament de la Boqueria com un
mercat pels veïns.

- Activitats regeneradores de l'espai:
● Potenciar la relació amb l'escola Massana i que puguin

sortir al carrer les classes de pintura o escultura. Tenen
equip de mediació?

● Potenciar la corresponsabilitat de la Boqueria en la cura
de l'espai.

● Potenciar activitats positives per desactivar les
negatives.

Transversal Sense

TEMA 3: ESPAI FÍSIC, IMATGE I CONFORT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Espai jocs d'infants:
● Proposta de traslladar l'espai de llocs infantils al costat

de l'hospital, per evitar els espais d'indigencia i que
estigui més net.

● Llocs d'infants per a nens i nenes de més de deu anys.
Es planteja com referència la plaça de Sant Miquel i
també Sant Pau.

● Fomentar l'espai jugable a la plaça amb un lloc més lliure
i per a infants.

- Imatge Façanes: Els edificis del voltant són elements a valorar,
cal recuperar les seves façanes, ja que actualment no es veuen,
cal dignificar-les.



Plaça de La Gardunya - Mobiliari: papereres més grans.

Transversal - Elements efímers: Potenciar la relació amb la biblioteca amb la
instal·lació d'una bibliomòbil a l'espai públic i la col·locació
d'unes gandules.

- Confort Il·luminació: Cal replantejar tota la il·luminació dels dos
espais.

- Com idea general sobre imatge de l'espai, aquest grup
manifesta la necessitat de dignificar l'espai per invitar a l'ús i
observar el funcionament per canviar les dinàmiques.

TEMA 4: NATURA I SOSTENIBILITAT

GRUP APORTACIONS

Jardins del Dr Fleming - Verd urbà:
● Es proposa la inclusió d'arbustos, de paviment de sorra,

però sense gespa.
● Un hort en la zona baixa dels jardins. Pot ser comunitari,

on participin les escoles.
● Apadrinar arbres, vinculació amb els veïns.

Plaça de La Gardunya Sense

Transversal Sense



AL·LEGACIONS PER A LA VALIDACIÓ DE L’ACTA DEL TALLER
Per donar cabuda a que les persones participants puguin aprofundir, corregir, o

observar la informació recollida en aquesta acta del taller participatiu, es va obrir del 26 al
30 de juliol un espai per rebre les seves aportacions per email. Totes les observacions
rebudes s’han afegit a l’acta.

Les aportacions rebudes són:

1. Gina Barbeta

A la part de baix de la plaça Dr. Fleming, anant cap a la plaça de la
Gardunya, hi ha uns generadors de la Biblioteca de Sant Pau. Son força sorollosos, i
ens afecta a l’espai del teatre. Voldríem plantejar si estan situats en el lloc adequat o
en cas que sí, si pot haver-hi alguna modificació tècnica per tal que facin menys
soroll i quedin més ben aïllats.

2. Belén Casado

2.1. En el quadre de resum general:

● Jardins del Doctor Fleming / problemàtiques: (afegir) Racons dels edificis que
afavoreixen el mal ús i la brutícia.

● Plaça de La Gardunya / problemàtiques: (afegir)A part inconfortable, es va
parlar que la distribució del mobiliari al mig de la plaça genera espais
insegurs a la plaça i no permet una circulació fluida.

2.2. En la sistematització del Grup 3:

● En el tema 1 del moment 1, Connectivitat i accessibilitat als Jardins del Dr.
Fleming: (afegir) També es va comentar que les terrasses dels bars dificulten
el pas dels vianants en alguns punts.

● En el tema 2 del moment 1, Usos i gestió als Jardins del Dr. Fleming: (afegir)
Es va comentar també que habitualment els Jardins del Dr. Fleming es
converteixen en espai "magatzem" per posar elements d'obres o altres que
no tenen un altre lloc on posar-se, al no tenir un altre ús.

● En el tema 2 del moment 1, Usos i gestió: Es va comentar que seria
interessant que es donés ús al local de l'Ajuntament situat als baixos de
l'edifici de protecció oficial que dóna als jardins del Dr. Fleming.

● En el tema 3 del moment 1, Espai físic, imatge i confort, transversal:
(corregir) No es va parlar de que les persones sense sostre donin mala
imatge a la plaça, sino de que realitzen activitats incíviques a l'espai públic
com fer les seves necessitats al carrer (a qualsevol hora del dia), escampar
brutícia o fins i tot fer foc.

● En el tema 2 del moment 2, Usos i gestió Jardins del Dr. Fleming: (afegir)
L'ús d'espai per joc. Infantil i d'adults.

● En el tema 2 del moment 3, Usos i gestió, transversal: (corregir) No es va
proposar crear un espai delimitat per a gossos, precisament es va comentar
que actualment als jardins del Dr Fleming al no haver-hi altres usos es porten
molts gossos i generen sorolls que molesten als veïns.

● En el tema 2 del moment 3, Usos i gestió, transversal: (afegir) És un
problema d'actuacions incíviques i generació de brutícia.



● En el tema 3 del moment 3, Espai físic, imatge i confort, transversal: Al grup
es va comentar que aquest estudi lumínic no és prioritari, no es detecta falta
d'il·luminació i tampoc afecta ni a les pixades ni actituds incíviques i
agressives que es donen a les places, aquestes es produeixen a qualsevol
hora del dia. El problema s'ha de resoldre d'alguna altra manera.

● General (afegir): Al nostre grup es va plantejar també ampliar l'àmbit
d'actuació, ja que existeix un projecte previ aprovat que inclou l'obertura del
passatge que connectaria pl. gardunya/canonge colom amb els jardins Rubió
i Lluch (antiga massana).



IMATGES


