
SESSIÓ 2: Sessió amb usuaris de la plaça i de
l’espai tancada migrant

per fer més veïnals els Jardins del Dr. Fleming i
Plaça de La Gardunya

RESULTATS CARRETÓ  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 16.30 a 18:00 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 Jardins del Dr.

Fleming, per part dels veïns i usuaris de la plaça. Avaluar l’estat actual de l’espai, per tal
de recollir les seves condicions des de la mirada de les persones que i viuen a la plaça
o són usuaris.

3. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
Aquesta activitat es planteja com una recollida de percepcions sobre les condicions

d'ús de la plaça Gardunya i els Jardins del Dr. Fleming. Per una banda, aquest enfocament
busca poder explorar la percepció públic general que fa servir l'espai de la plaça ho transita i
per altra, l'opinió i percepció de persones que són veïns i veïnes de la plaça i que habitualment
no participen en els espais de participació disponibles, per diversos motius. La sessió es
desenvolupa com un espai de diàleg horitzontal entre els participants i les persones
dinamitzadores amb el suport d'una persona referent que fa el rol de mediador, cridant a la
participació i explicant l'objectiu de la trobada.

● Un primer moment ha estat per parlar amb la gent asseguda a la plaça o que
passen per l'espai. Se les va preguntar per la sega impressió sobre la plaça
Gardunya i els Jardins del Dr. Fleming. Que els hi agrada i que no, què voldrien
canviar i què s'hauria de millorar, etc.

● En un segon moment es van fer una trobada amb les persones que fan servir
l'espai de la Tancada migrant abordant les mateixes qüestions i altres que van
anar sorgint. Plantejant qüestions sobre les seves vivències i experiències als
jardins del Dr. Fleming i Gardunya, incloent-hi problemàtiques i propostes de
millora de cada espai. Fem una trobada a la plaça Gardunya i es van compartir
les diverses aportacions sobre confort, necessitats i relacions de convivència
que es donen la Plaça Gardunya i als Jardins del Dr. Fleming.

Al final, els dinamitzadors/es agraeixen la participació i es tanca la sessió.

Estructura de la sessió

Abordatge a persones que eren a la plaça per recollir informació.

● Benvinguda i recepció de les persones participants. Van anant passant diverses
persones (10').

● Pluja d'idees i intercanvi d'opinions i perspectives sobre les places (45').
● 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 d'1 home, 40 anys. Origen de les persones participants:
Pakistan. 1 nen 11 anys Pakistan. 3 dones entre 18 i 22 anys 1 home entre 18 i 22 anys origen
estat espanyol. 2 dones entre 18 i 25 anys origen fora de l'estat espanyol.

Usuaris de la Tancada Migrant: 1 home 65 anys origen latino, 1 home 30 anys origen
latino, 2 homes 20-30 anys origen africà, 1 home entre 40 i 45 anys origen Magreb, 1 home 30
anys origen Magreb, 1 dona 25 anys origen Magreb, 1 dona entre 35 i 40 anys origen Magreb.
1 home 60 anys origen magrebí.

Representativitat

Van participar les persones del projecte: Tancada migrant (persones immigrants sense
llar que ocupen l’espai de l’antiga Escola d’art Massana). Persones que transiten per la plaça i
persones que estan gaudint d’una estona a la plaça.

5. RESULTATS

Primer moment: Abordatge a usuaris i transeuntes.

Home 40 anys i nen 11 anys Pakistan Viuen en la Ronda Sant pau i passen
regularment per la plaça Gardunya. Comenten que hi ha moltes persones consumint alcohol i
drogues i que els agradaria que hi hagués jocs per infants (gronxadors, tobogan, etc.), però
que en general, la plaça està bé.

Dones i home 18-20 anys: La plaça està molt descuidada, bruta, necessita més neteja.
Les dones es senten incòmodes quan surten de classe a la tarda quan ja està fosc.

2 Dones entre 18 i 25 anys. Passen cada dia per la Plaça. Diuen que està molt bruta, hi
ha brutícia com per exemple, maletes velles. Els baixos de l'edifici nou ho fan servir com
lavabo. Hi havia lavabos públics que ja no hi són. Es senten insegures per la gent que està
bevent alcohol a la plaça habitualment. Els i agrada la presència de la policia.

Proposen afegir més vegetació, bancs per estar en grup, un espai per fer exercici físic
amb aparats per fer gimnàstica per gent gran i joves, taules de ping-pong i d'escacs.



Segon moment: Trobada amb les persones usuàries de la Tancada Migrant

La trobada es fa a la plaça Gardunya, al costat de l'espai ocupat. Està facilitada per un
dels participants habituals (referent) que ens va presentant a les persones del grup i va cridant
a altres persones usuàries de l'espai que passen al costat i s'afegeixen.

Durant la conversa cada persona dona la seva opinió sobre la problemàtica de la Plaça
Gardunya i les propostes de millora, a més d'explicar la problemàtica principal de l'espai
tancada migrant en aquest moment, que és la manca d'energia elèctrica. Residualment fan
algun comentari sobre els jardins del doctor Fleming.

Respecte a les relacions amb altres usuàries de la plaça i veïnat, comenten que sí tenen
relació amb algunes de les persones sense llar que estan a la plaça i amb el veïnat. Fins i tot,
alguns d'ells. Han defensat l'espai davant un desnonament. Per altra banda reconeixen que
alguns veïns es queixen del soroll perquè, de tant en tant, fan celebracions a la plaça o juguen al
futbol, ja que no disposen d'espais adients dins de l'espai de la tancada.

Amb la xarxa de suport mutu del Raval (edifici al costat), no han establert gaire relació.

La majoria demanen lavabos públics que abans hi eren al costat de l'església.

En un moment del procés, la conversa deriva cap a la manera en què les persones
usuàries de l'espai Tancada Migrant poden participar en la millora les condicions de la Plaça i
els Jardins del Dr. Fleming treuen un profit per elles. Proposen plans d'ocupació per la neteja i
treballs de manteniment a la Plaça.

Respecte a la seva problemàtica interna, actualment no disposem d'energia elèctrica,
amb la qual cosa les condicions de vida es precaritzen encara més, un dels grans problemes és
que no poden cuinar.

Comenten que fa temps hi havia un pla de treball amb l'Ajuntament per tractar la
situació de l'espai i les persones que hi habiten, però es va aturar.

PROBLEMÀTIQUES PROPOSTES

JARDINS
DEL
DOCTOR
FLEMING

Ampliar la zona de jocs infantils perquè
amb les terrasses no hi ha menys lloc.

PLAÇA DE
LA
GARDUNYA

Molta brutícia en general a la
plaça i especialment els bancs.

Zona dels baixos dels edificis
d’habitatge es fa servir com
lavabos.

Jocs per infants (gronxadors, tobogan,
etc.)

Més vegetació, jardí i arbres.

Zona amb equipament per fer exercici



El tipus de bancs no faciliten la
interacció de persones i grups.

Incomoditat amb les persones
que consumen alcohol  i drogues
a la plaça.

Sensació d’inseguretat a la nit.

Poca il·luminació.

Poca vegetació.

No hi ha lavabos públics.

Soroll a la nit per persones que
consumeixen drogues i alcohol.

Contenidores bruts atreuen rates
i paneroles.

Turistes deixen escombraries.

físic per gent gran i per a joves.

Taules de ping-pong i taules per a jugar
escacs.

Més presència policial.

Fer intervenció sobre el grafits  a la
façana.

Zona verd i de descans.

Dinamitzar la plaça amb activitats que es
feien abans a la Tancada Migrant: teatre
social, música, xerrades, formació.

Generar un espai amable per als turistes,
amb zones per menjar i descansar.

Lavabos públics.

Promoure un pla d’ocupació per a reforçar
la neteja de la plaça implicant a gent
sense treball de la tancada. Organitzar
brigades veïnals per complementar la
neteja del lloc.


