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Introducció 
 
L’Ajuntament de Barcelona està impulsant un procés de treball per a la definició del 
projecte de renovació dels Jardins de la Mediterrània, al districte de Sants – Montjuïc. 
 
Aquest projecte s’emmarca en el Pla de Barris que és una proposta de l’Ajuntament 
de Barcelona a implementar en 16 barris de la ciutat durant entre els anys 2016-2020. Es 
tracta d’un programa extraordinari i amb un pressupost assignat per als barris més 
desafavorits de la ciutat que pretén revertir les desigualtats mitjançant l’aplicació 
d’una nova forma de fer política involucrant al veïnat en els projectes dinamitzadors 
dels barris. El Pla de Barris proposa una intervenció integral i tranversal en el territori per 
recuperar i impulsar la seva activitat econòmica, fer front als dèficits urbanístics, la 
baixa qualitat dels habitatges, la manca d’equipaments i el foment de l’accessibilitat i 
la centralitat del barri. Així mateix, el Pla de Barris pretén millorar les condicions de vida 
de la població, apoderar al veïnat en la seva capacitat organitzativa i impulsar la seva 
participació en el projecte. Tots els plans de barris s’estructuren a l’entorn de quatre 
àmbits d’actuació: drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana. 
 
Els barris de la Marina de Port i la Marina de Prat Vermell configuren un dels 10 plans de 
barris de la ciutat. Entre les 16 línies d’actuació del Pla de Barris de la Marina, hi figura 
la proposta de “renovació dels Jardins de la Mediterrània” situada en l’àmbit 
d’ecologia urbana. El seu objectiu és la millora de l’espai públic, promovent la seva 
cura i la millora de la convivència entre el veïnat, associacions, negocis i equipaments  
que utilitzen l’espai. Per tant, l’actuació pretén l’arranjament urbanístic del Jardins de 
la Mediterrània per facilitar-ne un altre ús i l’impuls d’un procés d’escolta i diàleg entre 
els diferents actors de proximitat a l’espai que contribueixi a una millor convivència 
entre aquests.  
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El procés de debat. Antecedents i principals fites. 
 
Al llarg dels darrers mesos, l’equip de prevenció i civisme del districte de Sants – 
Montjuïc ha anat recollint les principals inquietuds, demandes, problemàtiques i 
aspiracions veïnals en relació a la renovació dels jardins de la Mediterrània i, 
especialment, en tot allò que fa referència als aspectes d’usos i convivència en l’espai 
públic. Aquesta primera fase de diagnosi s’ha desenvolupat durant els primers mesos 
de 2017. 
 
En base a aquesta informació, s’han elaborat uns estudis previs que permetin, per una 
banda, donar resposta a les propostes recollides, i per l’altra, un treball de contrast i 
debat participatiu amb els actors de l’entorn més implicats, veïnat, comerç i 
equipaments. 
 
Per tal d’estructurar aquest debat amb els actors i desenvolupar una fase de 
propostes, s’ha previst una jornada d’informació i debat que permeti validar els 
principals eixos dels estudis previs i complementar la proposta amb tota aquella nova 
informació que puguin aportar els agents de l’entorn. 
 
Finalment, en una darrera fase de retorn, es presentarà un avantprojecte per a la 
renovació dels jardins de la Mediterrània que doni resposta a tota la informació 
generada en la jornada d’informació i debat.   
 
El present informe recull els resultats de la jornada d’informació i de debat. 
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Jornada participativa i de debat 
 
Dades bàsiques 
 
Data, hora i lloc: 17 de maig de 2017, de 18 a 20 hores, a l’Ateneu l’Engranatge.  
 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant 
cartelleria específica distribuïda a les finques i equipaments de l’entorn més immediat 
dels Jardins. També es va fer difusió mitjançant les xarxes socials municipals i amb 
correu electrònic a les entitats i veïnat de l’àmbit.  
 
Participants: la jornada participativa i de debat va comptar amb la participació de 31 
assistents, entre entitats dels barris, representants de comerços o activitats 
econòmiques i ciutadania en general. En concret, van assistir a la jornada  
representants de set entitats, tres representats de comerços i activitats econòmiques 
dels locals dels jardins i nou veïns i veïnes de jardins i el seu entorn. A continuació 
s’enumeren les entitats assistents: AVV Estrellas Altas, Coordinadora AVV Les Marines, 
Avv Polvorín, Centro Cultural Estrellas Altas, Escola Bressol Els Gegants, AMCL i l’Ateneu 
l'Engranatge. 
 
Metodologia 
 
La jornada es va planificar amb tres moments diferenciats. Una primera part de 
passejada de diagnosi, on els assistents van compartir, mitjançant una dinàmica a 
l’espai públic, la informació recollida durant la fase de diagnosi al mateix espai dels 
jardins. Una segona part informativa i de context, on l’equip tècnic va presentar uns 
estudis previs per abordar els problemes i oportunitats detectats durant la diagnosi i 
una tercera part de dinàmica participativa, on els assistents es van dividir en grups per 
realitzar un procés de debat i contrast de la proposta presentada.   
 
Abans d’iniciar la jornada es va procedir a l’acreditació i entrega de documentació 
als assistents. La documentació constava d’un ordre del dia i d’un fitxa de treball amb 
els principals eixos de debat. Durant la primera part de passejada participativa es va 
realitzar un recorregut pels jardins de la Mediterrània, amb dues parades a banda i 
banda de l’espai i on l’equip de convivència i civisme va anar relatant la informació 
recollida durant la fase de diagnosi. Acaba aquesta passejada els participants es van 
traslladar a l’Ateneu l’Engranatge per continuar la jornada. 
 
Durant la segona part informativa es va traslladar la informació general i els objectius 
del projecte, l’àmbit, l’estat actual i el treball d’anàlisi, així com els estudis previs en 
relació a tres eixos de treball; accessibilitat i connexions, reordenar les activitats de la 
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plaça i els elements urbans i la vegetació. Finalment, es va exposar la dinàmica de 
treball i es van definir els grups. 
 
Pel que fa a la dinàmica participativa, es van crear dos grups de debat, els quals es 
van ubicar en espais diferenciats i van estar conduits per una persona experta en 
dinàmiques participatives. Tots els grups van treballar els mateixos temes i amb la 
mateixa dinàmica.  
 
La dinàmica consistia en dos moments diferenciats. Durant el primer moment, els 
assistents reflexionaven sobre els eixos dels estudis previs recollits a la fitxa de treball. La 
fitxa de treball consistia en una relació d’eixos de debat, que sintetitzaven els elements 
més importants del projecte, i sobre els quals els participants n’havien de valorar els 
elements positius, el negatius, i elaborar, d’acord amb aquesta valoració, propostes de 
millora. En concret, els eixos de debat continguts a la fitxa van ser:  
 
 ACCESSIBILITAT I CONNEXIONS (recorreguts per l’espai, connexió entre els diversos 

espais dels jardins, barreres arquitectòniques i accessibilitat, etc.). 
 REORDENAR LES ACTIVITATS DE LA PLAÇA (vegetació, parterres, arbrat, terrasses, 

jocs infantils, espais d’estada, aparcament informal, convivència i bon veïnat, altres 
usos). 

 MATERIALS I MOBILIARI (bancs i espais d’estada, enllumenat, aparcament bicicletes, 
manteniment, altres). 

Durant la segona part, els assistents compartien amb el grup les seves reflexions, que el 
dinamitzador endreçava sobre un plànol de la proposta. Finalment, quan es recollia 
diverses opinions sobre algun dels elements, s’abordava un breu debat entre els 
assistents.  
 
Resultats 
 
A continuació es recullen els resultats dels grups de debat. El seu contingut s’ha 
ordenat seguint els eixos temàtics. Malgrat això, no s’han d’entendre els elements 
recollits al grup com elements de consens entre els seus participants, sinó com un recull 
d’aquells temes que es van considerar més rellevants o significatius. En aquest sentit, es 
poden trobar recollides idees contradictòries o incompatibles. Finalment, destacar que 
s’ha optat per agrupar aquelles consideracions o propostes de contingut idèntic o 
molt similar.  
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GRUP 1 
EIX 1. ACCESSIBILITAT I CONNEXIONS 
 
ELEMENTS POSITIUS O FORTALESES 
 
 En general, els assistents valoren molt positivament el conjunt de solucions recollides 

en relació a l’accessibilitat i les connexions. 
 Es destaca la importància d’il·luminar correctament els accessos als Jardins, per 

donar seguretat a l’espai. Més enllà d’il·luminar accessos es demana també 
il·luminar recorreguts. 

 
ELEMENTS NEGATIUS O MANCANCES I PROPOSTES DE MILLORA 
 
 No s’ha previst un vial de servei o espai de càrrega i descàrrega per tal que les 

activitats econòmiques dels locals dels Jardins de la Mediterrània es puguin proveir. 
Actualment es realitza de manera informal amb el risc de rebre una multa. 

 No s’ha ordenat el trànsit de bicicletes pels Jardins, el que pot comportar 
problemes de convivència amb les terrasses i els vianants.  

 Cal garantir l’accés dels vehicles d’emergències, especialment les ambulàncies, a 
l’espai dels jardins. Es proposa que el districte informi als serveis d’emergències de 
la ruta d’accés per evitar que es repeteixin casos en que l’assistència ha trigat molt 
en arribar.  

 

EIX 2. REORDENAR LES ACTIVITATS DE LA PLAÇA 
 
ELEMENTS POSITIUS O FORTALESES 
 
 En general, els assistents valoren molt positivament el conjunt de solucions recollides 

en relació a la reordenació de les activitats de la plaça. 
 Es valora positivament el nou espai de jocs infantils a l’espai de la pista. 
 
ELEMENTS NEGATIUS O MANCANCES I PROPOSTES DE MILLORA 
 
 Una part dels assistents considera convenient que el terra dels jocs infantils sigui de 

cautxú, per evitar que es transformi en un gran pipi-can. Tanmateix, una altra part 
considera que seria millor mantenir-lo de terra perquè és més fàcil de netejar i 
d’eliminar olors si algun gos ho embruta.  

 Controlar els gossos als Jardins per evitar que es converteixi en un pipi-can.  



 

9 
 

 Caldria preveure que els materials i elements del parc infantil no continguin peces 
que facin soroll (cadenes, etc.), per evitar molèsties al veïnat més proper.  

 Es proposa instal·lar, al costat dels jocs infantils, un espai de gimnàstica activa, amb 
màquines de gimnàstica adreçades a la gent gran.  

 Es proposa també instal·lar taules de ping-pong, malgrat alguns assistents preveuen 
que poden generar conflictes de convivència.  

 En general, es demana una bona convivència i civisme a l’espai, així com un 
control per part de l’Ajuntament per garantir-ho. S’enumeren algunes pràctiques 
no desitjades, com botellon o aparcament de carros de ferralla. En aquest sentit es 
proposa dotar als Jardins i al barri de policia de proximitat i actuacions amb certa 
freqüència de la Guardia Urbana a l’espai per garantir la bona convivència. 

 Respecte a les terrasses, el veïnat demana un control de l’horari de les terrasses a la 
plaça, especialment de l’hora de recollida, que en alguns casos s’allarga molt més 
d’allò permès. També es proposa fixar un nombre concret de taules per cada 
establiment. 

 Així mateix, respecte les terrasses, els restauradors demanen no reduir les taules de 
cap bar, per no fer perillar la seva viabilitat econòmica. 

 Es planteja la possibilitat de tancar l’espai en horari nocturn, una vegada tanquin 
els bars.  
 

EIX 3. MATERIALS I MOBILIARI 
 
ELEMENTS POSITIUS O FORTALESES 
 
 En general, els assistents valoren molt positivament el conjunt de solucions recollides 

en relació als materials i mobiliari de la proposta. 
 Es valora positivament una nova distribució de papereres per tot l’àmbit 

(actualment només hi ha una) i que es preservi la font existent.  
 Es valora positivament la diversitat en la plantació d’espècies d’arbrat i arbustiu 

proposada, atès que actualment els plataners generen molèsties de brutícia i 
al·lèrgies. 

 Es destaca la importància d’il·luminar correctament els accessos als Jardins, per 
donar seguretat a l’espai. Més enllà d’il·luminar accessos es demana també 
il·luminar recorreguts. 

 
ELEMENTS NEGATIUS O MANCANCES I PROPOSTES DE MILLORA. 
 
 Es demana treballar amb parcs i jardins la presència massiva de coloms en aquest 

espai, que interfereixen espacialment amb l’activitat de les terrasses dels bars. 
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GRUP 2 
 
EIX 1. ACCESSIBILITAT I CONNEXIONS 
 
ELEMENTS POSITIUS O FORTALESES 
 
 És un espai sense cotxes i molt recollit, ideal per infants i gent gran. 
 
ELEMENTS NEGATIUS O MANCANCES I PROPOSTES DE MILLORA 
 
 Preocupació en relació als accessos dels serveis d’emergència (camió bombers i 

ambulància). Cal posar boques de reg per  
 Cal tenir molt en compte l’accessibilitat als accessos als jardins, sobretot a la zona 

dels porxos.  
 Vigilar els tipus de paviment (als porxos/accessos). El ser porós s’impregna molt de 

brutícia i olors. 
 Hi ha massa bars i pocs comerços en horari diürn.  

  

 

EIX 2. REORDENAR LES ACTIVITATS DE LA PLAÇA 
 
ELEMENTS POSITIUS O FORTALESES 
 
 El projecte és una oportunitat per acabar amb alguns dels problemes que es 

donen als jardins en relació als usos. Tot i això es pensa que només amb mesures 
arquitectòniques no serà suficient. 

 
ELEMENTS NEGATIUS O MANCANCES I PROPOSTES DE MILLORA 
 
 De cara a evitar els usos incorrectes dels jardins, sobretot en horari nocturn, es 

proposa tancar-lo durant la nit. Es proposa fer una prova durant un temps. 
 Problemàtica de sorolls i d’olors degut als bars. Es poden buscar solucions 

alternatives com pèrgoles o similar? 
 Promoure espais cívics a través de la nova arquitectura dels jardins.  
 Els jocs amb pilota han de ser a un espai acotat que no pugui molestar a altres 

usuaris de l’espai. 
 Tenir en compte que hi ha d’haver activitats i espais per infants petits i mitjans.  
 El soroll dels bars i terrasses és molt molest.  
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 A la zona de davant de l’escola bressol, on es fa l’activitat de música als parcs, el 
soroll ressona molt.  

 Delimitar els jocs infantils i deixar espai per fer-hi activitats de lleure. Hi ha entitats 
que fan servir la plaça per les seves activitats amb nens i nenes. 

 Els jardins en general tenen una acústica molt dolenta i se sent molt el soroll de les 
activitats: jocs, gossos, bars...  

 Debat a la taula en relació a si el terra dels jocs infantils ha de ser de sorra o de 
suro. 

 Cal fer complir la normativa en relació als usos de l’espai. 
 Els intents de millora sempre han donat resultats temporals. Cal que siguin definitius. 

 
 

EIX 3. MATERIALS I MOBILIARI 
 
ELEMENTS POSITIUS O FORTALESES 
 
 Molt bé la vegetació. 

 
ELEMENTS NEGATIUS O MANCANCES I PROPOSTES DE MILLORA. 
 
 Falta senyalització (al barri) que ubiqui on son els Jardins de la Mediterrània. 
 Màquines de gimnàstica per a gent gran. 
 En relació a la vegetació, atendre que es posa perquè algunes espècies porten 

molts mosquits i bitxos. Que no acumulin aigua.  
 Il·luminar bé els espais, sobretot els accessos als jardins.  
 Dubtes en relació a la ubicació de la zona infantil. Els jocs infantils han d’estar a un 

lloc on hi toqui el sol i ha de ser atractiva per als petits.   
 Els parterres pateixen molt l’incivisme. Hi entren els gossos i els infants. Haurien de ser 

alts.  
 Especial atenció a la il·luminació a la zona dels porxos. 
 Està molt brut pels coloms que fan nius i embruten el mobiliari i la plaça 

(especialment fanals). Hi ha gent que els alimenta.   
 Contemplar la possibilitat d’una calistènia per a joves. Si no es pot posar aquí 

analitzar si es pot posar a algun altre espai del barri.  
 Davant escola bressol posar un parterre per esmortir el soroll.  
 Posar enfiladisses (enredaderas) o arbres per esmorteir l’acústica.  
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ALTRES APORTACIONS REBUDES 
 

1. Proposta arquitectònica al projecte presentat: Que s’inclogui en el projecte el 
tancament del parc pels 5 accessos existents. El motiu és que la causa més 
important dels problemes d’incivisme (soroll, inseguretat, salubritat i brutícia) son 
conseqüència de no tenir establert un horari de tancament, com la resta dels 
parcs de La Marina. 
 

2. Propostes administratives/jurídiques:  

-       Aquestes mesures passen per establir un calendari per avaluar la 
incidència del projecte de reforma del parc executat en relació als problemes 
d’incivisme. Si en transcurs d’un determinat temps (1 any després d’acabades 
les obres) els problemes mantenen la seva gravetat o no han disminuït en la 
mesura necessària per considerar que els problemes descrits s’han resolt, 
s’hauria de procedir a la implantació del tancament del parc amb un horari 
determinat. 

-       Que les llicències concedides als locals del parc es limitin o només es 
permetin, per aquelles activitats que no impliquin un horari incompatible amb el 
descans dels veïns. L’ús dels locals destinats a bars musicals ha d’estar 
totalment exclòs d’una llicència municipal. 

-       Aquells locals que per la seva activitat, incívica o reiterada, sigui 
especialment conflictiva per a la convivència ciutadana, siguin adquirits per 
l’Ajuntament i siguin destinats als equipament que en el conjunt de La Marina 
es reclamen. 

3. La proposta de la vegetació és molt bona ja que acostaria als infants al mon de la 
natura però no oblideu que certes plantes atrauen molts insectes molestos i 
perillosos pels infants (mosquits tigre) i l’acumulació d’aigua també és un 
problema. Per tant cal escollir amb molt de criteri. 
 

4. El fet que hi hagi el mur de  l’edifici sobresortint, fa que les persones que entren pel 
carrer foneria no vegin la resta d’espai i per tant no acabin entrant (crec que la 
possibilitat de treure’l o canviar-li l’ús seria necessari.  

 
5. Fa molt anys quan els locals es van començar a vendre es van obrir comerços que 

feien que la gent entrés a comprar i passejar, mica en mica pel deteriorament de 
l’espai, brutícia principalment, van anar tancant, i van anar obrint bars i 
restaurants que son els únics comerços que no depenen de l’ambient extern, això 
ha estat un cercle viciós, cada cop mes comerços tancats i sent substituïts per més 
bars. Demanaríem que fos possible no concedir més llicències de bars que només  
atrauen a un tipus de població i evidentment inspeccionar tots aquells que sabem 
haurien d’estar tancats (per problemes amb la justícia). Si s’obren més comerços 
l’ambient canviarà. 
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6. El fet que la llar d’infants tingui l’accés  a aquest espai fa que cada dia 74 famílies 

passin per aquí. La Proposta vostra és fer un parc infantil, bona proposta però: 

Cal que sigui de goma i no de sorra, tots els pares d’infants petits que seran 
els que més l’utilitzaran, demanen que el terra no sigui de sorra, que és brut, 
ple de microbis, de salives,  pixats de gossos i gat, i els nens de 1,2, i 3 anys 
s’ho posen tot a la boca. Aconsellem als experts que el terra sigui de goma, 
totes les famílies i nosaltres que treballem amb infants ho sabem. 
Actualment a la plaça de la marina s’ha fet un espai amb goma, la opinió 
dels pares és que és molt petit i està a ple sol) APRENGUEM doncs, ubiqueu-
lo en un lloc que garanteixi l’ombra a les tardes i prou gran perquè hi 
puguin accedir 30 infants com a mínim. 

Desconec  quina és l’orientació del sol on heu ubicat el parc però si és el 
cas que dona el sol de tarda i no te cap tendall no serà una bona opció 
per les famílies que s’han de desplaçar en la direcció contraria als seus 
habitatges. 

Nosaltres proposem fer el parc davant l’escola, en aquest espai  on encara 
no s’hi ha trobat una solució. Doncs l’èxit està assegurat. Creiem que totes 
les famílies  de la llar d’infants en farien un bon us, es veuria des de la plaça 
de la Marina, i tot i que a la mateixa plaça ja hi ha un espai de goma nou  
és molt petit i insuficient. 

En l’espai just davant de la Llar, on hi ha aquesta paret que parlàvem en el 
punt 2 , proposem o be que la retirin, o be que hi plantin ( heures i plantes 
que vagin pujant per la paret) . 

 

7. I en l’espai allunyat que vosaltres aconselleu , jo us proposo fer un skatepark  amb 
rampes pels adolescents que van amb “skate “ a vegades trencant el mobiliari 
urbà. Ja hi ha alguna població fora de Barcelona i alguns barris de Barcelona que 
han apostat per fer llocs pels adolescents. 
 

8. Ens hem oblidat de la gent gran, que en aquest barri és molt nombrosa i fan molta 
vida al carrer. Creiem que fer una zona per que poguessin fer els seus exercicis 
físics, seria una gran ajuda pel seu bon manteniment alhora que com a persones 
madures, i ben educades, ens ajudarien a mantenir l’espai cuidat i net. Ja que 
penso que “ vigilarien “ que la gent incívica si més no se  sentissin observats.  
 

9. Proposo que, en el cas que no es fes el parc infantil aquí al davant, es pogués fer 
l’espai de treball muscular per la gent gran (en aquest espai el sol  està present tot 
el matí que és quan la gent gran més surt). 
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10.  ACCESOS Y CONECXIONES: los accesos mostrados en el proyecto son correctos 
como lo son también los obrantes en su recorrido interior a las diversas zonas o 
instalaciones, si bien hay que tener en cuenta el tema de la accesibilidad para 
personas tanto mayores como discapacitadas, por ello se hace muy necesario la 
correcta ubicación y señalización de “rampas” que ayuden a acceder al recinto 
en todas y cada una de sus entradas, siendo las más afectadas las de la Plaza de 
La Marina y especialmente el lado del Paso de Servidumbre de Fonería, nº. 34, ya 
que es el acceso más elevado y utilizado por todos (reconocido incluso por el 
propio Ayuntamiento), uso que se verá bastante más incrementado con la puesta 
en servicio de la L-10 (antes L-9), del metro, por ello y como primera propuesta 
pedimos que se estudie la posibilidad de poner una rampa en condiciones y en el 
punto más necesario, en su momento se solicitó que la misma se hiciera 
exactamente delante del cajero automático del Banco de Sabadell facilitando 
notablemente el acceso al recinto a personas que por sus condiciones físicas lo 
precisan, así como aquellas personas que deben arrastrar los pesados carros de la 
compra y también para aquellos padre que acuden a la Guardería con los 
cochecitos de los bebés a los que en muchas ocasiones se les ayuda a sortear los 
tres escalones, por ello esta medida paliaría totalmente ese tipo de problemas 
que ahora se dan.  
 

11. REORDENAR LAS ACTIVIDADES DE LA PLAZA 

a) Vegetación, Parterres y Arbolado: es necesaria e imprescindible en un parque 
y que la misma tenga diversidad de especies, siendo conveniente que los 
parterres tuvieran una altura más pronunciada, sino tendremos lo mismo que 
ahora, perros sueltos escarbando en la tierra, defecando, niños pisoteando las 
plantas (cuando las hubo), etc., una manera de evitar en parte esto es poner 
los bordes de los parterres más altos o quizás proteger la vegetación con algún 
tipo de valla fina en su base que impida sentarse en la misma. 
 

b) Terrazas: deben estar perfectamente delimitadas y con su zona señalizada, 
actualmente son uno de los problemas más graves que tenemos, ya que no 
hay control alguno sobre las mismas. Todas deben tener su licencia y que ésta 
especifique claramente el número de mesas y sillas totales que autoriza así 
como el espacio público que pueden ocupar, en este sentido a los 
responsables de los bares se les debería de hacer llegar un aviso informativo 
mediante correo certificado dándoles a conocer sus derechos, horarios y 
obligaciones con la mención expresa que de su incumplimiento reincidente 
podría conllevar la “revocación de la Licencia”, llegado este caso si se revoca 
alguna Licencia de Bar, Cafetería o similar y se tiene que dar una nueva que 
sea para un comercio que nada tenga que ver con la actividad anterior, de 
esta forma iríamos mermando los problemas y recuperando la zona para su 
buen uso y disfrute para las familias. 

 
c) Lugar de juegos infantiles: el presentado en el proyecto me parece muy bien, 

aunque su ubicación está contraria a la zona de la Guardería Els Gegants, no 
obstante si se llega a demoler el denominado (cuerno) – muro del lado de la 
guardería que actualmente sirve para los molestos juegos de pelota y como 
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urinario, entre otros cientos de actos incívicos- se ganaría el 100% del paisaje 
de todo el parque y se mermarían los molestos ruidos casi al 90%. 

 
d) Aparcamiento informal: en los accesos al parque deberían instalarse pivotes 

que  impidan el paso de vehículos particulares ya que independientemente 
de los que estacionan en la parte donde está previsto el futuro parque infantil, 
entran por la noche coches por el paso de Fonería, 34, así como motos 
“Quad” las cuales hacen un ruido infernal. 

 
e) Convivencia y buena vecindad: es uno de los objetivos que actualmente no 

se da, pues este parque actualmente impide que las familias nos juntemos, 
conozcamos y así vayamos adquiriendo amistad, fomentando la convivencia 
y buenas costumbres, el motivo del porqué de esta situación es la gente que lo 
frecuenta actualmente, las circunstancias que concurren dentro del mismo, la 
falta de presencia policial y control, hacen de esta zona un lugar inquietante e 
inseguro, lo que ahuyenta muchas familias que prefieren estar en otros 
parques. 

 
12. MATERIALES Y MOBILIARIO 

a. Bancos y espacios de estancia: el mobiliario presentado parece correcto, 
respecto a los espacios de estancia se propondría que se pusieran el mínimo 
de bancos posibles ya que éstos sirven “todas” las noches de verano como 
punto de encuentro y estancia de los consumidores de bebidas, fumadores de 
sospechosos cigarros y los que provocan los escándalos nocturnos que se 
prolongan hasta la madrugada impidiendo el descanso vecinal, situación que 
venimos padeciendo desde hace décadas en parte por el incumplimiento del 
horario de los bares. 
 

b. Iluminación: es precisa una buena iluminación en toda la zona, si bien hay que 
estudiar que la misma no se convierta en puntos de cómodo anidamiento de 
palomas ya que actualmente tenemos una auténtica plaga totalmente 
descontrolada a nivel municipal.  

 
c. Aparcamiento de bicicletas: no lo veo necesario en el interior del recinto. 

 
d. Mantenimiento: importante punto, el mantenimiento actual es bajo, mínimo y 

nulo dependiendo del tema o zonas que toquemos, por ejemplo en 
vegetación, cuatro años sin hacer nada, esto no deberá ser así ni ahora y 
mucho menos en el futuro ya que toda vegetación requiere unos cuidados y 
mantenimientos aunque sean mínimos pero nunca una dejadez de años, en el 
tema de la limpieza hay que incrementarla y fomentarla, es imprescindible y 
necesaria por el alto incivismo existente y advertir a los comerciantes (en 
concreto al Bar Garrido), que no viertan agua con lejía en los parterres ni en los 
huecos de los árboles, porque mata la vegetación y tampoco deberían usar 
las papeleras públicas para tirar en ella los restos de comida que quedan por 
el suelo entre otras cosas porque esto atrae más palomas, ni los bajos del 
edificio para montar sus mesas y sillas los días de lluvia.  
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13. Servicio de limpieza en todos los accesos: barrido y regado todos los días de la 

semana, en lo que respecta al Parque el mantenimiento habitual.  
 

14. Mantenimiento de parques y jardines: llevarlos a cabo siempre que sean precisos, 
en ese sentido el inspector de zona debería pasar al menos una vez al mes para su 
control. 

 
15. Posibilidad de instalar un pequeño pipi-can, actualmente todo el parque lo es y 

especialmente los bajos de los edificios los días de lluvia donde los dueños no 
recogen las heces de las mascotas y les permiten orinar en columnas y fachadas, 
por ello tenemos el pavimento totalmente ennegrecido y mal oliente ya que no 
hay producto químico que pueda repararlo, salvo cambiarlo. 

 
16. Posibilidad de instalar 3 ó 4 aparatos de gimnasia dirigidos a las personas mayores 

y que podrían estar integrados perfectamente en el mismo parque infantil, ya que 
hablamos de aparatos que no son voluminosos, o sea de los que ejercitan los 
brazos incluso pedales delante de alguno de los bancos. 

 
17. Pedir informe a los bomberos respecto a si obligatoriamente debe de existir una 

entrada de emergencia o por el contrario si hay necesidad u obligación de 
instalar bocas contra-incendios. 

 
18. Rampas (suaves) que permitan el acceso al recinto a todas las personas con 

dificultades físicas entre otras. 
 

19. Regulación, control y señalización de los veladores de los bares. 
 

20. Retirada de carteles u objetos que impidan que las personas invidentes caminen 
con la seguridad que precisan – carteles que anuncian los menús, las ofertas, etc, 
son grandes y graves obstáculos para estas personas. 

 
21. Recoger las piedras entubadas que sostienen las sombrillas y que muchos bares 

dejan en el parque con el consecuente peligro que supondría que un niño o 
persona mayor pueda tropezar y clavarse el tubo de hierro que sostiene la misma. 

 
22. Nos gustaría tener algún tipo de monumento que identifique nuestro barrio, sus 

antiguas tradiciones o culturas. 
 

23. Presencia policial (Finalidad: Dar seguridad a la zona, evitar incivismo y recuperar 
la zona). 

 
24. Indicaciones exteriores: señalización de localización de los Jardines de la 

Mediterránea, ya hemos tenido que dar explicaciones a Cuerpos de Seguridad 
porque no nos encontraban, también hemos tenido y seguimos saliendo al paso 
de ambulancias o médicos de urgencia porque no nos ubican correctamente. 
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25. Proteger la vegetación con parterres más altos pero que estos impidan sentarse ya 
que sería un verdadero caos y problema (Recordemos que es un parque no 
vigilado y con mucha actividad veraniega nocturna. 

 
26. Eliminar las zonas de tierra, o sea colocar asfalto blando para evitar el polvo que 

se levanta con el viento.  
 

27. Que tenga un buen drenaje para evitar encharcamientos. 
 

28. Instalación de dispensadores de pienso anticonceptivo para palomas. 
 

29. El pavimento debajo de los edificios debe ser no poroso y anti manchas para 
evitar lo que tenemos ahora, lo suyo por estética sería que fuese todo igual pero 
hay cosas que por sus circunstancias no pueden ser. 

 
30. Lado guardería: esta es la parte del proyecto menos atractiva y en la que 

consideramos en la que menos se hace siendo una de las principales causas de 
muchos problemas, en este sentido proponemos que se mire la posibilidad de 
demoler el denominado “cuerno” que de poder hacerse se ganaría una 
vistosidad extrema y que además reportaría que muchos rectificaran sus 
costumbres y comportamientos porque ya no quedarían fuera de la vista. De no 
poder hacerse si es necesario estudiar bien este pinto en concreto y poner por 
ejemplo un parterre como el que consta en el proyecto en la zona infantil pero 
que abarque todo el muro y sea ancho así como la colocación de jardineras o 
elementos que impidan los juegos de pelota y otros molestos, ruidosos y hasta altas 
horas de la noche. 

 
31. Colocación de cartelera cívica: respeten el descanso vecinal, Recojan las heces 

de los perros, Prohibido jugar a pelota, Prohibido orinar en columnas y fachadas, 
etc. como bien sabéis son carteles de pequeñas dimensiones pero cumplen su 
función. 


