
SESSIÓ 3: Sessió amb infants
per fer més veïnals els Jardins del Dr. Fleming i

Plaça de La Gardunya

RESULTATS TALLER PRESENCIAL 7 setembre

PROCÉS PARTICIPATIU
Millorem els Jardins del Dr. Fleming

i de la Plaça de La Gardunya



1. DADES DE L’ACTIVITAT

Dia de l’activitat Dimarts 7 setembre de 2021

Durada de l’activitat d’11.00 a 12:30 h

Lloc de l’activitat Jardins del Dr. Fleming i plaça de la Gardunya

2. OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
● Fer una diagnosi participativa dels espais on es vol intervenir per a conèixer els seus

usos actuals, les problemàtiques i potencialitats.

● Avaluar l’estat actual de l’espai per tal de recollir de forma conscient quins són aquells
aspectes que cal millorar a partir dels “7 criteris de disseny per una ciutat jugable”, un
marc de referència creat durant l’elaboració del Pla del joc a l’espai públic de
Barcelona.

● Generar i recollir idees dels infants del barri sobre com millorar aquests espais públics.

3. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
Aquesta activitat s’emmarca en l’enfocament d’una ciutat jugable i té com font la

guia de co-creació d’espais lúdics amb infants i adolescents, publicada per l’Institut de la
infància i adolescència de Barcelona.

A través d’una experiència lúdica i educativa, es fa un reconeixement i projecció de les
places de La Gardunya i del Dr. Fleming des de i amb la infància de l’entorn immediat.

La sessió es desenvolupa en tres parts diferenciades:

● Una primera activitat de presentació i reconeixement de l’espai preparada per
generar un espai de confiança i diàleg i per familiaritzar-se amb les places i la
seva representació en un plànol. En primer lloc es fa una pluja d’idees sobre els
jocs preferits i les activitats que cadascú fa a l’espai públic i a continuació es fa
un recorregut per les places per entendre com són. Després es torna al lloc on
hi ha el plànol i es col·loquen les activitats que han anat sortint a l’inici allà on
es creu que és millor dur-les a terme després d’haver recorregut el lloc.

● Una segona activitat d’exploració en què es fa una observació de diferents
aspectes físics de l’espai que estem cocreant. Per tal d’orientar l’observació es
proporciona als nens i nenes, organitzats en petits grups, una fitxa-guia que els
ajuda a identificar i recollir diferents aspectes del disseny de l’espai: usos,
arbrat i vegetació, mobiliari urbà, sons i sorolls i mobilitat.

● Finalment es fa una tercera activitat de reunió al voltant del plànol per posar en
comú les coses que cada grup ha descobert sobre el tema que ha treballat i es
tanca la sessió.



Estructura de la sessió

● Presentació i pluja d’idees dels jocs preferits (10’)

● Recorregut de l’espai (10’)

● Situació de les activitats al plànol (5’).

● Exploració de l’espai en l’estat actual (40’).

● Posada en comú (20’)

● 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 i gènere

Van participar un total de 10 infants, d'entre 4 i 10 anys.

Gènere: 8 nenes i 2 nens.

Representativitat

Van participar els infants del casal: Associació Esportiva Ciutat Vella



5. RESULTATS

Activitat 1: pluja d’idees i reconeixement de l’espai

Cada infant ha tingut l’oportunitat de compartir els jocs i activitats que més li agrada
fer a l’espai públic i cal destacar tres grans grups de jocs i activitats: els individuals i autònoms
(anar en bicicleta, patinet skate o patins), els individuals i condicionats (gronxadors, tobogans,
tirolines) i els jocs en grup (fet i amagar, atrapar -pilla-pilla-, pica paret, jocs de l’aranya).

Tot i que tothom ha estat d’acord en què la plaça del Dr. Fleming era més agradable
per estar, a l’hora de col·locar moltes de les activitats (sobretot les que requeien grans espais
oberts) s’ha triat la plaça de la Gardunya perquè té més espai lliure sense obstacles.

Les activitats que han mencionat i la seva col·locació sobre l’espai són les següents:

Plaça del Dr. Fleming Plaça de la Gardunya

● Gronxadors
● Tobogan
● Tirolina
● Pica-paret

● Pica-paret
● Saltar línies
● L’aranya peluda (o de colorins)
● Fet i amagar
● Anar en bicicleta, en patins, en patinet o

en skate.



Activitat 2: exploració de l’espai en l’estat actual

A través de les fitxes guia, els infants han fet una exploració dels diferents aspectes, i
al final de cadascuna de les temàtiques han fet una reflexió comparant els dos espais en
alguns casos.

REFLEXIONS

USOS Quines diferències d’ús hi ha entre la plaça del Dr. Fleming i la plaça de la
Gardunya?
A la plaça del Dr. Fleming hi ha jocs i a la de la Gardunya, no. En una (Dr.
Fleming) el terra és de sorra i a l’altra (Gardunya), no.

Quines activitats t’agradaria poder-hi fer i ara mateix no són possibles?
Ens agradaria que es pogués seure a bancs nets i que hi hagués més plantes.

ARBRAT I
VEGETACIÓ

Has trobat vegetació a la plaça del Dr. Fleming diferent de la plaça de la
Gardunya? Per què creus que és així?
Els arbres són més grans.

Creus que hi ha massa vegetació? O massa poca?
Massa poca.

Creus que caldria distribuir-la d’una altra manera?
Sí.

MOBILIARI
URBÀ

Com fas servir el mobiliari de la plaça del Dr. Fleming? I el de la plaça de la
Gardunya? Hi ha alguna diferència?
A Dr. Fleming hi ha jocs infantils i als bancs hi seuen les mares a esperar els
nens i nenes. Als bancs de la plaça de la Gardunya hi seu la gent que va al
mercat.

Creus que hi ha massa mobiliari urbà? O massa poc?
Falten banys públics.

SONS I SOROLL Quina de les dues places té més sons agradables? Quina té més sorolls
desagradables? Per què creus que és així?
Dr. Fleming té més sons agradables perquè té més arbres i hi ha ocells i,
també, més sorolls desagradables perquè està més a prop de les cases i la via
pública.

Creus que seria possible eliminar els sorolls desagradables? Com?
No, perquè són sorolls que sempre hi seran a una plaça.

MOBILITAT Com creus que afecta la mobilitat a l’ús de la plaça del Dr. Fleming?
És difícil jugar perquè és perillós si surts a la carretera, hi ha molt de soroll i
molta contaminació.

I a l’ús de la plaça de la Gardunya?
És més perillós jugar perquè hi ha més trànsit de cotxes i poca delimitació dels
espais.



Creus que caldria alguna mena de limitació al pas dels vehicles?
S’haurien de posar tanques i delimitar espais per jugar, posar aquells pals que
de vegades s’aixequen i de vegades es baixen.

Activitat 3: posada en comú.

Per finalitzar la sessió cada grup d’infants ha compartit la seva experiència pel que fa a
la temàtica que ha explorat amb la resta i s’ha generat un debat sobre com afectaven totes
elles al joc, tot i que no han sortit propostes comuns més enllà de les reflexions que han fet
cadascun dels grups per separat.

Reflexions finals (equip dinamitzador)

Els infants gaudeixen de les àrees de joc infantil amb elements determinats (tobogans
gronxadors, etc.) com la que hi ha als jardins del Dr. Fleming, però també reclamen grans
espais oberts, com una bona part de la plaça de la Gardunya, on poder desenvolupar molts
altres tipus de jocs lliures i activitats amb amics. Per això, una possibilitat és més que
instal·lar elements específics i permanents pel joc, es poden adaptar el paviment i el mobiliari
amb un criteri d’afordabilitat perquè siguin flexibles per l’ús del joc.

No obstant, per poder jugar amb llibertat i seguretat demanen una major restricció de pas als
vehicles que actualment creuen la plaça de la Boqueria.

D’altra banda, han apreciat molt positivament la diferència de paviments entre les dues places:
la terra (sauló) de Dr. Fleming, més natural i més apte per algunes activitats, i el paviment de
pedra de la Gardunya, més adequat per a d’altres.

Així mateix, demanen més verd (potser no molts més arbres però sí plantes, arbustos, flors) i
més bancs on poder seure: a Dr. Fleming perquè pràcticament no n’hi ha i a la Gardunya
perquè estan molt bruts, sobretot per excrements d’ocells i, per tant, per manca de neteja.

Finalment, i vinculat amb l’últim punt, creuen necessària un major manteniment,  neteja
regular de la plaça i de tots els seus racons i elements de mobiliari i, fins i tot, uns lavabos
públics.



IMATGES


