
SESSIÓ 2: Sessió amb dones
per fer més veïnals els Jardins del Dr. Fleming i

Plaça de La Gardunya

RESULTATS TALLER PRESENCIAL 21 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 21 juliol de 2021

Durada de l’activitat de 18.00 a 19:30 h

Lloc de l’activitat Jardins del Dr. Fleming

2. OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
● Recollir aportacions de diagnosi i millora per a la plaça La Gardunya i Dr. Fleming, per

part de les dones diverses vinculades a aquests espais.

● Avaluar l’estat actual de l’espai, per tal de recollir les seves condicions des de la mirada
de les dones diverses participants.

3. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
Aquesta activitat es planteja com una sessió perquè les dones participants puguin

parlar a partir de les seves experiències pròpies i compartides centrant el seu discurs més en
allò que senten en els espais públics. Aquest enfocament busca poder explorar aspectes que
habitualment queden fora dels debats participants com pugui ser els sentiments de seguretat,
llibertat, benestar i salut.

La sessió es desenvolupa com un espai de diàleg horitzontal entre les dones
participants i les persones dinamitzadores. L'activitat es realitza com un itinerari per avaluar
algunes zones dels dos espais i la tècnica utilitzada s’implementa com una entrevista grupal
dividida en dos moments.

● Un primer moment preparat per generar un espai de confiança i diàleg i
principalment per establir un llenguatge comú que ens ajudi a fer una avaluació
conjunta sobre els mateixos temes. Per tant es va fer una pluja d'idees sobre el
que significa per a les dones els conceptes de "Seguretat" i "Confort".

● En un segon moment es van fer quatre parades per parlar de les
problemàtiques i propostes de millora de cada espai. Se'n va al centre de la
plaça de La Gardunya, al passatge dels baixos de l'edifici del VPO, a la zona de
terra i zona dels jocs d'infants dels Jardins del Doctor Fleming. Des d'aquests
punts es van compartir les diverses aportacions sobre la seguretat i confort
d'aquests espais i d'altres temes que van sorgir del diàleg.

Al final, els dinamitzadors/es exposen les conclusions i es va tancar la sessió.

Estructura de la sessió

● Benvinguda i recepció de les persones participants (5’).

● Pluja d’idees sobre Seguretat i Confort (15’).

● Itinerari (60’)

● Tancament (5’).



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.
● Marge de persones per grup reduït.
● Ús obligatori de mascareta en tot moment.
● Desinfecció dels materials de treball.

4. PERSONES PARTICIPANTS

Persones i entitats assistents

Extensió: Edat, gènere i procedència

Van participar un total de 8 dones, d'entre 25 i 44 anys. Origen de les persones
participants: Pakistan, India, Sud-àfrica i Catalunya.

Representativitat

Van participar les dones del projecte: Associació intercultural Diàlegs de dona del
Raval i dues veïnes de la Xarxa Veïnal del Raval.

Nom Entitat Grup de treball

 Sadia Begom Associació intercultural Diàlegs de dona del Raval
únic

Subirana Parvin Associació intercultural Diàlegs de dona del Raval
únic

Rabika Soltana Associació intercultural Diàlegs de dona del Raval
únic

Nasrim Jahan Associació intercultural Diàlegs de dona del Raval
únic

Miranda N. Vingua Associació intercultural Diàlegs de dona del Raval
únic

Jyoti Singla Associació intercultural Diàlegs de dona del Raval
únic

Muntsa Beltrán Xarxa Veïnal Raval
únic

Míriam Hidalgo Xarxa Veïnal Raval
únic
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5. RESULTATS

Primer moment: llenguatges comuns

En aquest punt és interessant destacar tot i que hi ha gran diversitat orígens de les
dones participants, les seves aportacions sobre què és la seguretat i un ambient comode
troben coincidències i sentires comuns.

SEGURETAT CONFORT

● Que els meus fills i jo ens ho puguem
passar bé en l'espai públic.

● Que no hi hagi brutícia.
● Que no em molesti ningú.
● Poder anar vestida com vulgui.
● No haver-me de preocupar d'on són o

per on passo.
● Poder estar tranquil·la i relaxada.
● Que els meus infants puguin caminar

i jugar pel carrer sense perills.
● Confiança.
● Llibertat.

● Un ambient de llibertat.
● Zones d’ombra amb vegetació i bancs

on poder seure.
● Un espai lliure de pixums i defecacions.
● Un espai lliure de drogues.
● Un espai 100% accessible per a poder-hi

transitar tant si vas amb el carretó de la
compra, la cadireta d’infant, cadira de
roda.

● Un espai on hi hagi espai d’estada.
● Un ambient saludable.
● Un espai tolerant on tothom és

benvinguda.



Segon moment: temes plantejats en el recorregut

PROBLEMÀTIQUES PROPOSTES

JARDINS
DEL
DOCTOR
FLEMING

El trànsit rodat que dóna servei a
la Boqueria és un problema
perquè genera falta de claredat
per on han d'anar els vehicles i per
on les persones vianants.

El Paviment dels Jardins és
impracticable i el seu deterioro fa
que sigui perillós i poc
accessibles per a persones
majors, per anar amb la compra,
pels carretons d’infants o per a les
persones amb mobilitat reduïda.

En l’espai del passatge que
connecta amb el passatge
Hospital es detecten les següents
mancances:

● Insalubritat, és un espai
fosc i perillós, és un espai
deteriorat.

● Aquest passatge i la zona
que connecta, té
problemes d'accessibilitat
(hi ha gent major que té
dificultats i ha de fer una
volta per accedir).

Pel que fa a l’espai de jocs
d’infants:

● Problemes generats per el
sòl de terra, brutícia,
insalubritat, etc.

● És un espai molt tancat.
Algunes dones consideren
que cal tanques per
garantir la seguretat dels i
les infants.

● Falta major diversitat de
jocs.

Tot l’espai en general té una
saturació d’elements que generen
barreres (terrasses, espai de jocs,
mobiliari, mobilitat, etc.).

En l’actual zona de terra es fan les
següents propostes:

● S'hauria d'incorporar una zona
d'estada per a gent gran: mobiliari,
elements atractius per ells/es, etc.

● En la zona de terra: posar un espai
per anar en patinet o bicicleta.

● Fer un estudi i millora de
l’accessibilitat dels Jardins, però
especialment en aquesta zona.

Fer una rampa de connexió dels jardins
amb la biblioteca.

Fer una millora general de la il·luminació.

Jocs d’infants: en general es té com
referència la plaça Sant Miquel.

● Per una banda es proposa alliberar
espai dels jocs d’infants, que sigui
més fluid.

● Per altre, es diu que cal que hi hagi
algunes tanques per assegurar la
seguretat dels i les infants. Tot així
aquesta seguretat es pot
aconseguir amb altres estratègies
arquitectòniques.

● Moure l’espai més cap al centre i
eliminar les barreres que impedeix
un espai més adient pel vianant i
més accessible.

● Canviar el paviment, amb material
tou.

● Introduir i afegir altres tipus de
jocs.

En general, eliminar barreres i dissenyar
un espai fluid.



PLAÇA DE
LA
GARDUNYA

A més hi ha dubtes de la
practicitat i confortabilitat del
disseny dels bancs. A més aquest
disseny no afavoreix la reunió.

Pudor i brutícia en tota la plaça
generat per les accions incíviques
dels turistes, indigents, gent que
dóna a menjar als coloms, etc.

S'ha de crear més espais d'ombra a la
plaça de la Gardunya.

Modificar la distribució dels bancs per
generar un espai de reunió. Que tinguin
materials més amables i higiènics.

Fer un reforç o millora del manteniment
de la plaça pel que fa a la neteja.

Incloure un espai d'infants a la plaça, això
pot ajudar a canviar les dinàmiques i
atreure un públic més familiar.

Instal·lar uns lavabos públics a la plaça.

IMATGES


