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Entrevista grupal amb la Comissió de participació

METODOLOGIA
A fi d’implicar col·lectius diversos i els partits polítics del territori, hem comptat
amb la col·laboració de la Comissió de Participació, formada per representants
de taules i consells sectorials, dels partits polítics que van obtenir més del 3%
dels vots a les darreres eleccions municipals i per 3 representants de la
ciutadania escollits per sorteig públic. 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 pel que fa 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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CONTINGUT
 TRETS
La Comissió de Participació ha exposat que l’entorn del parc es caracteritza
per ser un espai útil per fer-hi concerts i activitats culturals encara que
estigui allunyat del barri. És un lloc on es fan activitats culturals i concerts.
Un lloc que s’omple de gent que treballa a les entitats que es troben al
recinte del Molí i a les fàbriques del voltant.
En el futur, podria ser una zona esportiva plena d’arbres molt verds i molta
ombra, majoritàriament, sense ciment i amb una font i un lloc per poder
passejar-hi, amb bancs i taules. A més a més, podria haver-hi barbacoes.
 VALORS
El grup considera que els valors actuals de l’espai del Molí són de caràcter
històric, museístic i patrimonial, és a dir, culturals, i també pedagògics, a
causa de l’existència del molí.

En el futur, és possible atribuir-hi valors mediambientals i paisatgístics.
 USOS
Actualment, en aquest espai es duen a terme activitats culturals i esportives
i es fan visites a la comissaria dels Mossos i a les empreses i naus del
polígon.
Desitgen que en el futur se segueixi utilitzant com a zona d’esbarjo i de
pràctica de la petanca, majoritàriament. També els agradaria que col·lectius
diferents hi poguessin fer activitat física, que s’hi celebressin concerts, que
s’hi pogués passejar i sentir-se bé, i asseure’s als bancs i menjar en
tauletes fixes al jardí.
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 CRITERIS
Respecte dels criteris que s'han de tenir en compte en l'ordenació de l'espai,
en concret pel que fa al paisatge, han manifestat el seu desig que els arbres
siguin tan ignífugs com sigui possible, que no generin residus i que sigui un
bosc autòcton mediterrani (de roures i alzines, per exemple) amb arbres
que, sobretot, proporcionin ombra. Així mateix, igual que altres col·lectius,
proposen que es recuperi la bassa a fi d’integrar-la al paisatge amb un ús
específic. Pensen que seria important que algun paisatgista pogués integrar
les diferents imatges existents (camions, molí, comissaria, etc.) a l’espai.

Pel que fa a les relacions humanes, han esmentat que caldria fomentar la
interacció positiva amb la col·locació dels bancs de manera que la facilités i
amb una reserva de seients per a les persones grans o en situació de
necessitat especial. També han proposat compartir les activitats que es
facin al parc entre diferents col·lectius i persones per evitar que les
monopolitzi un únic col·lectiu.

Consideren que el parc hauria de tenir prou papereres i que els camions no
haurien de poder aparcar a la vorera dels costats del parc a fi d’evitar un
efecte negatiu a l’entorn paisatgístic.
En resum, hauria de ser un espai verd al polígon industrial dotat d’un parc
urbà, modern, pràctic i acollidor.
 INFLUÈNCIA DEL PARC
La Comissió de Participació creu que el nou parc aportarà al barri i al seu
entorn valor afegit. Al mateix temps, hi haurà més gent passejant-hi i, en
definitiva, hi haurà més vida.
Algú manifesta que l’únic benefici de la ubicació del parc en aquest espai és
que la gent gran de la residència podrà sortir a passejar.
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 EXPECTATIVES DEL PROCÉS PARTICIPATIU

El grup té por que no es faci el que ha manifestat, que no es tingui en
compte la seva opinió i que només es faci

valer el criteri del personal

tècnic.

Esperen que es faci un seguiment correcte del projecte, perquè es dugui a
terme tal com s’ha acordat des del principi.
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