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FOCUS GRUP AMB JOVES

Dades de l’activitat

Dia de l’activitat Dijous 30/09

Durada de l’activitat 1,5h

Lloc de l’activitat Casal del Raval

Format Presencial

Objectius del taller

● Fer emergir, a través del diàleg i intercanvi, les experiències i opinions dels joves
participants sobre com viuen l’espai dels jardins del Doctor Fleming i la plaça de La
Gardunya.

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

Tècnica: focus grup

Inici
Vius en el barri, que us sembla aquest barri, la seva vida al carrer, els seus espais públics, les activitats, els
equipaments, la seva gent? si vols comparte el tema que més sigui del teu interés.

De què tema volem proposar/vols parlar: Sobre què s'ha de millorar en els espais públics del barri
perquè siguin millors i adequats al que a vosaltres us interessa fer, experimentar, gaudir, etc. En
concret en la plaza del doctor Fleming i Plaza de la Gardunya Coneixeu aquests espais, que us
semblen, que impressió us dona?

Preguntes marc general

● Què us agrada fer sol o amb vostres amics. Trobas que aquest barri et dona espais per fer ho?

● Què caldria que hi hagi al barri perquè sigui millor per vosaltres?

● Quins espais del barri del Raval utilitzeu més? Perquè?

● Quines coses no us agraden d’aquests espais i quines us agraden molt?

USOS

● Quins tipus de mobiliari fa falta en aquestes places perquè siguin atractives d’usar?

● Quins altres espais públics has vist en altres llocs que pugui servir de model?

● Hi ha baixos tancats, a més de la restauració, quins usos poden donar més vida i dinamitzar la plaça?

SEGURETAT

● Consideres que aquest espais son segurs? Quines zones d'aquests espais són insegurs i per què?
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(il·luminació, afluència de gent, activitats, comerços). Què ha de tenir un espai o carrer perquè sigui
segur?

IMATGE I CONFORT
● Com t’imagines que sigui la plaça Gardunya o Jardins Fleming?

ACTIVITATS

● Quins tipus d’activitats es poden organitzar en la plaça La Gardunya perquè sigui atractiva per vosaltres?

● Quins poden organitzar-les, coneixes grups, associacions, entitats, etc que poden fer-ho?

Participants
● 5 joves. 1 dona i 4 homes.

Síntesi de les aportacions

Aquesta sessió estava dirigida especialment un grup de 5 joves usuaris del Casal del
Raval que es troba a prop dels Jardins del Doctor Fleming. Els i les joves entre 18 i 20 anys
no utilitzen aquests espais, a la sortida del Casal se'n van a casa, tampoc troben que siguin
espais atractius per ells/es. Tot així, van proposar introduir alguns petits espais polivalents
d'esports com taules de ping-pong, cistella de bàsquet, etc. Aquest mobiliari faria atractiu
l'espai. Sobretot van prioritzar el problema del sensellarisme, van dir que el Districte hauria
d'abordar aquest tema com prioritari.

Llistat d’aportacions

PROBLEMÀTIQUES PROPOSTES

JARDINS
DEL
DOCTOR
FLEMING

● Mal estat de l'espai amb
molta brutícia i paisatge
deteriorat.

● L'espai no invita a estar, però
tampoc és un espai que
utilitzin. Ells i elles fan servir el
Casal i després se'n van a la
seva casa.

● Hi ha sensació d'inseguretat.
● El sensellarisme és un

problema greu, consideren
que aquestes persones tenen
el dret de tenir on viure i que
l'Ajuntament hauria de
prioritzar intervenir per
solucionar aquest problema.

● Millorar el paviment, que es
pugui fer esport (futbol,
bàsquet).

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

● Ubicar una taula de ping-pong.
● Adaptar espais polivalents on

es puguin fer diverses
activitats.

● Recuperar les fonts.
● Millorar la il·luminació.
● Ubicar banys públics.
● Intervenir davant el problema

del sensellarisme.
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