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

Plaça de La Gardunya

RESULTATS TALLER PRESENCIAL 01 octubre

PROCÉS PARTICIPATIU
Millorem els Jardins del Dr. Fleming

i de la Plaça de La Gardunya



1. DADES DE L’ACTIVITAT

Dia de l’activitat 01 octubre de 2021

Durada de l’activitat de 18.00 a 19.30 h

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 4 dones, d'entre 25 i 50 anys. Origen de les persones
participants: Marroc i Filipines.

Representativitat

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



5. RESULTATS

Primer moment: xerrada oberta inicial

Per trencar el gel es va obrir una xerrada oberta. Cada una parla de la seva situació, de
on ve, com va arribar al barri i el seu vincle a l’espai. Gaire bé no fan servir l’espai, només com
espai de trànsit. Una de elles diu que fa anys sí el feia servir, però que ara no está cómoda.
Altra de les dones comenta que ja no ho fan servir, que van a altres parcs perquè no ho troben
còmode.

Segon moment: temes plantejats

PROBLEMÀTIQUES PROPOSTES

JARDINS
DEL
DOCTOR
FLEMING

● Brutícia. Elements perillosos
com per exemple xeringues.

● Fa pudor.
● Es senten incòmodes per

elles i els seus fills davant de
les persones sense llar que hi
són a la plaça.

● No passen per a la nit per
aquesta zona perquè és
perillós.

● Poder estar tranquil·la i
relaxada.

● Manca de senyalització a
l’entrada del pàrquing i molt
tràfic especialment els
dissabtes.

● Ho troben perillós per la
presència de persones
consumint alcohol i drogues.

● Manca d’il·luminació quan es
fa fosc.

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

● En general, millorar l’aspecte
dels jardins perquè siguin més
atractius per als turistes.

● Zones d’ombra amb vegetació i
bancs on poder seure.

● S'hauria d'incorporar una zona
d'estada per a gent gran:
mobiliari, elements atractius
per ells/es, elements per fer
gimnàstica, escacs o
ping-pong.

● Fer un jardí i augmentar la
quantitat de vegetació.

● Fer un estudi i millora de
l’accessibilitat dels jardins, però
especialment en aquesta zona.
Hi ha molta irregularitat del
paviment de terra i alguns
graons.

● Restaurar les fonts que ja hi
són a l’espai.

● Fer una millora general de
l’il·luminació.

● Un espai lliure de pixums i
defecacions.Col·locació de
banys públics.

● Fer un pipicà.
● Un espai lliure de drogues
● Botigues destinades als infants,

com ara menjar i dolços.
A la zona asfaltada:

● Eliminar l’aparcament de motos
a la vorera.



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

● Canviar el paviment, amb
material tou,  (no sorra).
Millorar els elements per al joc,
afegir altres tipus de jocs.

● Afegir ombra, amb elements
naturals i altres artificials.

PLAÇA DE
LA
GARDUNYA

Pudor i brutícia en tota la plaça
generat per les accions incíviques
dels indigents.

● Més neteja.

5. IMATGES


