
SESSIÓ: Sessió 1 amb famílies diverses
per fer més veïnals els Jardins del Dr. Fleming i

Plaça de La Gardunya

RESULTATS TROBADA PRESENCIAL 27 setembre 2021

PROCÉS PARTICIPATIU
Millorem els Jardins del Dr. Fleming

i de la Plaça de La Gardunya



1. DADES DE L’ACTIVITAT

Dia de l’activitat 27 octubre de 2021

Durada de l’activitat 1,5h

Lloc de l’activitat Jardins del Dr. Fleming

2. PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT

Objectius de la sessió

● Recollir aportacions de diagnosi i millora per a la plaça La Gardunya i Dr. Fleming, per
part de les famílies 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.

Estructura de la sessió

● Benvinguda i recepció de les persones participants (20’).

● Pluja d’idees i intercanvi d’opinions i perspectives sobre les places (55’)

● 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.



3. PERSONES PARTICIPANTS

Persones i entitats assistents

Extensió: Edat, gènere i procedència

Van participar un total de 9 dones, d'entre 25 i 50 anys. Origen de les persones
participants: Bangladesh i Pakistan.

Representativitat

Van participar dones usuàries dels espais contractades pels servei de mediació
intercultural del Districte de Ciutat Vella.

4. RESULTATS

Primer moment: Presentació

L’objectiu d’aquesta primer moment ´és crear un ambient de confiança en el qual
puguin compartir les  seves experiències i opinions. Que es puguin conèixer i compartir una
estona. Per això es parla de com estem, cadascuna es presenta i comparte com va ser la seva
arribada a aquest país.

Segon moment: temes plantejats

Sobre els Jardins del Dr. Fleming, com comentari general diuen que no hi ha sensació de
parc, de zona familiar agradable per estar-s’hi. Hi ha massa coses i totes massa properes
entre elles: zona de jocs infantils, terrasses de 3 bars diferents, motos aparcades,
aparcabicis i carril per a vehicles.

PROBLEMÀTIQUES PROPOSTES
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DEL
DOCTOR
FLEMING

● Fan un ús puntual del
parc infantil, només si hi
passen amb els infants i
tenen una mica de temps.

● Brutícia.
● Zona de jocs infantils

massa petita, poc
atractiva i variada sense
possibilitat de jocs
intergeneracionals.

● Manca manteniment de
l’espai. Bancs sempre
bruts per excrements
d’ocells i, per tant, és
impossible seure-hi.

● Manca de seguretat (per
la presència de
rodamons, alcohòlics i
drogoaddictes).

● Manca de bona
il·luminació quan es fa
fosc.

● El carril de pas de
vehicles que van a
l’aparcament soterrani és
massa proper a la zona
de jocs infantils i ho
consideren perillós.

● Les terrasses dels bars
estan massa properes de
la zona infantil (estan a
tocar en 3 dels 4 costats)
i això no els fa sentir
còmodes ni tranquil·les.
És massa intrusiu i els
priva d’intimitat.

● Manca de bancs
● Manca d’ombra a la zona

de jocs.
● Paviment de terra el

troben brut, o que
embruta..

● Manca d’accessibilitat. Hi
ha força desnivells,
graons, etc. tant a la
plaça com als voltants.

En l’actual zona de terra es fan les
següents propostes:
● Una zona de jocs de majors

dimensions.
● Major manteniment i neteja de l’espai

A la zona asfaltada:
● Eliminar el aparcament de motos a la

vorera.

Jocs d’infants:
● Més varietat de jocs i propostes

intergeneracionals, per a tota la
família:

● Gronxador amb anella de protecció
per als més petits

● Gronxador gran i rodó (com una olla)
on hi caben diverses persones

● Tobogans amples on hi caben
diverses persones

● Taules de ping-pong (dues o tres com
a mínim)

● Més bancs i disposats de manera que
facilitin la conversa entre
mares/famílies.

● Més arbres i, especialment, sobre la
zona de jocs infantils.

● Un paviment de cautxú, que
consideren més net. I que a més
pugui tenir colors, lletres, números i
jocs pintats. Que sigui un paviment
“didàctic”.

● Major il·luminació, almenys de la zona
de jocs infantils.

En general:
● Major vigilància que faci disminuir la

presència de rodamons, alcohòlics i
drogoaddictes.

● Pavimentació totalment accessible,
tant de la plaça com dels carrers de
l’entorn.

● Major separació amb les zones de
pas de vehicles (fins i tot amb una
tanca de la zona de jocs infantils més
alta en el costat de pas dels vehicles).

● Activitats comunitàries per
dinamitzar l’espai i fer que la gent
s'acostumés a venir i fer servir l’espai.
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● Brutícia, especialment als
bancs

● Presencia de rodamons,
alcohòlics i
drogoaddictes

● Manteniment i neteja.

● Més vigilancia.

5. IMATGES


