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M E T O D O L O G I A 

 

A fi d’implicar  agents clau del barri on es troba  el parc, hem comptat amb la 

col·laboració de la Comissió d’Entorn d’Implica’t per Sant Josep, formada per 

ADISCAP, el Col·lectiu de Veïns de Sant Josep, XJove i veïns a títol individual. 

A través d’una entrevista grupal hem recollit informació sobre els elements que 

es descriuen a continuació i que serviran per enriquir el discurs col·lectiu que 

es generi durant el procés participatiu dirigit a la resta de la ciutadania.  

 

La dinàmica que hem fet servir en les activitats ha començat amb  una reflexió 

col·lectiva sobre el concepte d’espai públic i de parc en relació amb el Molí dels 

Frares. L’objectiu d’aquesta reflexió era recollir informació sobre els aspectes 

següents: 

 

 TRETS 

Característiques de l’espai actual i característiques  que els agradaria 

que tingués en el futur. 

 

 VALORS  

S’ha parlat de quins valors té actualment el parc, tant pel que fa al  

patrimoni com al paisatge i de quins  s’han de tenir en compte  en 

l’actuació prevista. També s’han considerat els valors potencials de 

caràcter  pedagògic que té l’espai. 

 

 USOS 

S’han explicat quines coses passen actualment al Molí i de quins usuaris 

i usos té i dels que els agradaria que tingués  en el  futur. 

 

 CRITERIS 

S’ha parlat de quins criteris d’actuació  s’han de tenir en compte en  

l’ordenació de l’espai. 
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 INFLUÈNCIA DEL PARC  

S’han tractat les millores que s’esperen per al barri amb la construcció 

del nou parc. 

 

 EXPECTATIVES DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

S’ha parlat del que s’espera del procés participatiu, de  les persones 

participants, dels criteris d’actuació, etc. 
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C O N T I N G U TP L I C A ’ T   P E R   S A N T   J 

O S E P  

 TRETS 

Majoritàriament, el grup ha definit l’espai com una zona verda, plana i de 

fàcil accés, on l’aigua és un símbol. També hi ha algunes aportacions 

referides a l’entorn segons les quals és un espai de joc descuidat, llunyà, 

tancat, poc visible, rústic i també una zona de riera.  

  

El grup considera que en el futur pot ser  un espai verd i  accessible a 

tothom, sense tanques ni gens de ciment, un espai net des del qual es 

podria veure el barri, tot conservant l’essència de lloc rústic. 

 

 VALORS 

El grup creu que el valor actual principal és el molí d’aigua, que aporta 

sensacions de llibertat, relaxació, màgia. 

 

Els valors que els agradaria que tingués l’espai  en el futur són de caràcter 

històric, amb la conservació del molí i la bassa, i de caràcter mediambiental, 

per l’aigua existent a la zona i per la possible plantació d’arbres fruiters. 

També valora que el que s’hi faci es conservi en bon estat i amb un grau 

òptim de neteja.  

 

 USOS 

Actualment, hi ha diferents serveis municipals i l’Ajuntament hi ofereix petits 

tallers. També s’hi troba l’Espai Museístic Molí dels Frares i algú considera  

que és poc visitat i que, a més a més, està sempre tancat. 

 

La majoria del grup comenta que en el futur s’hauria de donar  un ús 

pedagògic  a l’entorn i al museu i que hauria de ser un espai d’oci, amb 

tirolines, un skate park, taules d’escacs, etc.; de pràctica esportiva, amb 

pista de petanca i bàsquet, per exemple, i, fins i tot, amb aparells de 

gimnàstica per a la gent gran i  de joc per a infants, amb gronxadors, llits 

elàstics, etc.. També s’hi haurien poder celebrar festes del barri i s’hi hauria 
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de condicionar l’espai perquè fos una zona de benestar adaptada a 

persones amb diversitat funcional. 

 

 CRITERIS 

Pel que fa a l’ordenació de l’espai, el grup incideix en la il·luminació; si és  

possible, hi hauria d’haver una quantitat suficient de fanals per garantir 

seguretat i confort per a tothom. Comenten que caldria que aquest espai fos  

autosuficient, sostenible i polivalent i voldrien que fos  un gran espai amb 

molts arbres i plantes perennes i amb seients a l’ombra, on  predomini 

l’aigua i  amb un estany  i, si fos possible,  amb la bassa d’aigua existent 

reparada i il·luminada, accessible a tothom i adaptada  a persones amb 

diversitat funcional. Caldria adequar l’espai per fer-hi activitats adreçades 

tant a infants com a gent gran 

 

A més, el grup considera que hauria de ser un espai net i no contaminat i  

suggereix que s’hauria de dur a terme alguna actuació pel que fa a la 

influència negativa de Ciments Molins o la crema de pneumàtics. 

 

 INFLUÈNCIA DEL PARC 

La Comissió d’Entorn pensa que si el parc és atractiu, hi vindrà més gent. 

Tot dependrà del  que s’hi faci. També considera que un punt factor molt 

determinant de l’afluència de persones  és la superfície del parc, perquè 

com més gran sigui més possibilitats hi haurà de fer més activitats i arribar a 

més gent, fet que comportaria  major influència. 

 

 EXPECTATIVES DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

El grup enquestat espera que el procés sigui participatiu en tots els nivells i 

per a totes les edats i que hi hagi debat, perquè el projecte  es faci amb el 

vistiplau  de tot el barri. També esperen poder decidir i  tenir veu i vot,  fins i 

tot sobre el  plànol inicial fet per l’ AMB.  

 

 


