
Visita als comerços
per fer més veïnals els Jardins del Dr. Fleming i

Plaça de La Gardunya

30 de setembre 2021

PROCÉS PARTICIPATIU
Millorem els Jardins del Dr. Fleming

i de la Plaça de La Gardunya



1. VISITA ALS COMERÇOS

Dades de l’activitat

Dia de l’activitat 30 setembre de 2021

Durada de l’activitat de 12.30 a 14:00 h i  de 19:00h a 19:30h

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

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

d’alguns restauradors i comerciants de la zona.

3. PERSONES PARTICIPANTS
● Participants: Eix comercial del Raval, El Mendizabal, Llibreria set vides, Restaurant

Bacaro,  Bar restaurant Superclassic.

5. RESULTATS

Diagnosi

Nom Aportació sobre l’estat de l’espai

Mendizabal

● Problemes d'erosió del paviment en la plaça Canonge Colom a prop de la plaça
de la Gardunya: Aquest és un problema greu d'accessibilitat que genera petits
accidents i dificultats de confort i moviment pels usuaris de l'espai. Aquest
problema és originat per les arrels de l'arbre que està en aquesta plaça.

● La brutícia generalitzada és un problema endèmic. Principalment en aquest
racó de Canonge Colom, hi ha molta pixada en els murs i voltant.

● La senyal de motos estan mal ubicada i genera l'acumulació d'aquests
vehicles a l'espai de Canonge Colom. Cal reubicar aquest cartell.

● La tapa (xapa) del desguàs, tot i que el seu material és el normatiu, genera
caigudes per la seva textura llisa.

● La cantonada Junta de Comerç amb Hospital, és un espai molt perillós i una
cruïlla de robatoris.

● L'aparcament de bicicletes de la plaça Canonge Colom, no funciona. És un
"cementiri" de bicis i per la poca seguretat de la zona, la gent no l'utilitza.

● La plaça de la Gardunya, té molts problemes d'assolejament i el paviment dur i
la poca vegetació i verd, incrementa aquesta problemàtica.

● El problema principal és l'excessiva permanent presència d'indigència, gent
alcohòlica, amb problemes mentals i drogodependència, i sense llar. Tot i que
és un problema social molt gran i d'escala ciutat, aquest fenomen és una de



les principals causes de la degradació de la plaça.

Llibreria
Set Vides

● La invasió de les motos de la vorera en la cantonada Junta de Comerç i carrer
Hospital, genera un espai poc agradable per estar, poc accessible i poc
confortable pel vianant.

● El problema principal és la saturació de l'ús que fan els indigents i alcohòlics
en la plaça de La Gardunya. És un espai propici per això. Està amagat i amb
molts petits racons insegurs.

Restaurante
Bacaro

● El problema principal és l'extrem al qual ha arribat la indigència,
drogodependència, proliferació de persones amb malalties mentals i
alcohòliques, prostitució, en la plaça de La Gardunya. Actualment, hi ha entre
20 i 25 persones que es troben en aquestes condicions. Aquestes persones
tenen una dignitat que cal atendre. Els comerços que estan a prop, intenten
gestionar aquest problema, però pot arribar un límit de saturació i treure el seu
negoci d'aquest espai. Això sería una gran pèrdua pel barri també, ja que els
petits comerços dinamitzen i donen vida i seguretat a l'espai. També cal no
deixar anar als negocis que tenen una visió de client "360", és a dir que
n'harmonitzen la convivència de tota mena de persones sense discriminació,
formen part del veïnat, dialoguen amb els veïns i veïnes i tenen una sensibilitat
social cap al barri. Aquest agent cal que es potencie, ja que són claus per a la
dignificació de la plaça.

● Brutícia i mal olor extrem, generat per les constants miccions i excrements de
persones.

● Han desaparegut els infants de la plaça.

Bar
Superclassic

● Problemes de mobilitat: els cotxes i camions que passen pel carrer de les
Floristes de la Rambla generen perill i un ambient res adient per l'ús familiar i
un entorn pacificat.

● A la nit és un lloc molt fosc, hi ha sensació d'inseguretat.
● Els comerços que han arribat a aquests jardins, han generat major sensació de

seguretat i atracció de gent. El comerç pacifica l'espai.



Propostes

Nom Aportació sobre l’estat de l’espai

Mendizabal

● Implementar uns lavabos públics per a la plaça de la Gardunya.

Reurbanització de la plaça Canonge Colom
● Fer obres en els mesos d'hivern per a millorar aquesta plaça Canonge

Colom a prop de Gardunya.
● Reubicació del cartell de motos de la cantonada Junta de Comerç i

Hospital, més a prop de la plaça La Gardunya.
● Arreglar la font perquè surti aigua o posar una font a prop de la plaça

la Gardunya.
● Canviar la tapa del desguàs de la plaça Canonge Colom, però altre

que no rellisqui.
● Posar major il·luminació en la cantonada Junta de Comerç i Hospital.
● Reubicar l'aparcament de bicicletes actualment ubicat en la plaça

Canonge Colom.

Llibreria
Set Vides

Activitats culturals per promocionar la cultura i artistes del Raval i amb una
visió de canvi d’imatge i percepció sobre el barri.

● Fira del llibre cada setmana a la plaça de La Gardunya. Aquesta
iniciativa està en marxa per part de diverses llibreries independents
del barri com: La Panafricana, Set Vides, Tupinada, Fatbottom, CNT i
Llibreria LGTBI. A més, aquesta iniciativa vol vincular a més entitats
com l'AV del Raval. L'objectiu és donar una dinàmica cultural a la
plaça de la Gardunya i potenciar a les seves llibreries de proximitat.
Una referència és la fira del llibre del Mercat Sant Antoni.

● Activitats culturals a la plaça de La Gardunya: es proposa portar
activitats que promocionin als artistes i escriptors del barri Fer
presentacions de llibres, exposicions d'artistes, itineraris, xerrades. El
barri té una diversitat d'artistes que podrien ser uns agents
importants que aportin al canvi d'imatge de la plaça i del barri. Una
referència són les activitats que va realitzar la llibreria Set Vides en el
carrer de Riera Baixa (la seva antiga ubicació).

● Mobiliari i condicions adients a la plaça per a la realització
d'activitats: cal tenir punts de llum, elements que donin ombra, més
vegetació, un lavabo públic.

● Incentius: Cal plantejar polítiques que incentivin al petit comerç
implicar-se en aquestes activitats. Per exemple estalvi de taxes o
impostos amb la condició que s'impliqui en l'organització d'aquests
tipus d'activitats. També cal generar una col·laboració entre
Ajuntament i petits comerços per a l'autoorganització d'aquestes
activitats.



Restaurante Bacaro

● Sobre els temes de conciliació entre bars i veïns per temes del soroll,
es diu que tots i totes són veïns i cal arribar a un equilibri de
necessitats. Hi ha moltes maneres de treballar aquest tema, com per
exemple ampliar la clientela fora el restaurant en hores diürnes i
tancar abans en horari nocturn, així es manté la rendibilitat del negoci
i s'eviten molèsties a la nit.

● Necessitat de lavabos públics.
● Activitats de dinamització en la plaça la Gardunya.
● Es té un projecte a desenvolupar en xarxa amb més agents. L'objectiu

és generar un canvi de dinàmiques en la plaça mitjançant
l'organització d'activitats entre comerços i implicar a la resta
d'entitats i al veïnat. Com primer pas proposen:

○ Organitzar un torneig d'escacs (jocs silenciosos) i a la
mateixa vegada posar paradetes de menjar. Amb els
beneficis de les begudes es pot generar caixa per organitzar
un torneig de pàdel i a més espais per cuiners o artistes
coneguts que siguin atractors de gent (ells tenen els
contactes). Aquestes activitats es poden vincular amb el
casal d'infants o altres entitats del barri amb les que es
podria organitzar aquests esdeveniments.

● També es poden organitzar esmorzars a preus populars a la plaça.
Això es podria vincular amb la gent de la Massana que utilitza l'espai
als matins.

Bar Superclassic

● Reordenar la mobilitat i pacificar els carrers dels Jardins del Doctor
Fleming.

● Organitzar l'espai perquè els jocs infantils tinguin major amplitud i les
terrasses es puguin integrar a l'espai. El públic de les terrasses és
majoritàriament veí, per tant, cal ampliar i afavorir un espai agradable
per l'usuari de les terrasses.

● Organitzar activitats familiars per dinamitzar l'espai. Alguns
restauradors tenen aquesta iniciativa, però necessiten major suport i
que l'Ajuntament s'impliqui o doni major facilitat.


