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 M E T O D O L O G I A 

 

Per tenir en compte diferents valoracions  tècniques, hem comptat  amb la 

col·laboració de personal tècnic de l’Ajuntament (Medi Ambient, Cultura, 

Educació, Infància i Joventut, Gent Gran, Esports i Urbanisme). 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 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 T S 

 

 TRETS 

Ara per ara, l’espai es caracteritza per tenir una gran extensió, trobar-se 

allunyat de nuclis de població i en un polígon industrial, estar desendreçat i  

deixat, ser de difícil accés per als ciutadans,  mostrar cert  contrast entre 

allò urbà i allò rústic, desprendre encant però també sensació de cosa 

inacabada. És bonic per dins però lleig per fora. I cal tenir present també 

com a tret diferenciador l’existència de la cimentera i la canalització.  

 

Tanmateix, és un espai versàtil, obert, on es fan celebracions, i disposa 

d’una bassa.  

 

Es destaca que en el futur es preveu ubicar-hi  una residència.  

 

 VALORS 

Respecte del patrimoni i el paisatge, majoritàriament es destaca l’aspecte 

romàntic del jardí, amb Can Pujador al fons així com l’espai museístic 

protagonitzat pel molí. També es valora la zona verda, la gran magnòlia, la 

palmera, el caminet i la pèrgola. 

 

Quant als valors pedagògics, es destaca l’estil artístic de la construcció, les 

visites escolars i turístiques al Molí, la facilitat a poder gaudir del parc 

després de la visita i els valors comunitaris de l’espai, perquè fomenten la 

integració de diferents agents del barri i el territori i el desenvolupament 

social i urbanístic del municipi. També es pot considerar que és una zona 

de contacte amb la natura.   

 

 USOS 

Segons el grup de personal tècnic enquestat, els esdeveniments que es 

duen a terme actualment al Molí són actes culturals, com les visites 

escolars i turístiques al museu i concerts o la trobada de motos Harley, 
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perquè és un espai a l’aire lliure molt adequat per al  bon temps. A més, de 

l'entorn, se’n fa un ús  formatiu i informatiu. 

 

Respecte de l'ús futur, es parla d’un possible espai cultural i d'oci per a 

joves i famílies, amb zona de pícnic i restauració, amb espai per passejar-

hi i practicar-hi esports com aeròbic, skate-half, BTT, atletisme i patinatge. 

D'altra banda, es considera un centre neuràlgic en un polígon de serveis 

en què tenen cabuda les persones en situació d'atur. 

 

 CRITERIS 

Pel que fa al paisatge, en l’ordenació de l'espai cal tenir en compte que hi 

ha d’haver arbres adequats a l'espai, que la vegetació ha d’emular els usos 

agrícoles de l'antic entorn i que la il·luminació és  molt important en 

l'harmonia de l'entorn i en el fet de fer protagonista el Molí. Un repte 

important és conjugar l'espai exterior de la cimentera amb el paisatge. I,  

sobretot, han de ser criteris d’ordenació amb enfocament de d’igualtat de 

gènere. 

 

A més a més, se suggereixen plafons informatius de l’entorn, gronxadors 

que potenciïn l’energia i la instal·lació d'una pèrgola que doni un aspecte 

romàntic a l’espai. 

 

Quant als criteris que s'han de seguir per fer un bon ús de l'espai, es 

considera  que no s’ha d’assignar a una sola entitat o activitat i que s’ha de 

saber gestionar per evitar conflictes. Ha de servir per fer-hi actes oberts 

amb aparcament gratuït per afavorir la presència de la gent. 

 

En definitiva, ha de ser un espai acollidor i amb accessos oberts i atractius 

que convidin la ciutadania a entrar-hi i a usar-lo. 

 

 INFLUÈNCIA DEL PARC 

El grup enquestat comenta com a influència principal la revalorització de 

l’espai per esborrar la imatge de deixadesa actual. 


