
Encercla el molí que més sʼajusti 
a la teva resposta. 

AVALUACIÓ

Gràcies per la vostra participació!

Si vols comentar alguna cosa més, ho pots fer aquí!

Creus que el parc és accessible per tothom?

L'espai és segur i confortable? 

Lʼenfoc d'arbrat i sostenibilitat és adequat? 

Es respecta la memòria històrica del lloc? 

Es permeten activitats per tots els grups socials?

Voldries passar temps al futur parc?

Molí-bilitza't
Guia per conèixer el futur parc

2 de desembre de 2018

= Si = No = No ho sé
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PROGRAMA

10:30 -11:00
Presentació

Construcció col·lectiva i ruta guiada

Auditori

 12:00 - 
13:00
Fòrum

11:00 -12:00

“Fer camí”
Zona de corredor

Fer un passeig

“Plantar arbres”
Zona dʼarbrat

Terrassa

Terrassa

Zona dʼesdeveniments

Espai de joc

Bassa
Zona de pícnic

Corredor

Parc infantil
Zona dʼarbrat

Auditori

Decoració de Nadal
Zona dʼarbrat

Espai de joc
Activitats dʼentreteniment per a infants

Parc infantil
Jocs per els infants

Zona dʼesdeveniments
Colla de Diables

Taller de Bioretenció
Bassa

Ball en línia
Zona dʼesdeveniments

EL PROJECTE

Activitats per tota la familia
12:00 -13:00

Cloenda
13:15 -13:30

Zona dʼesdeveniments

La nova proposta de parc per al Molí 
dels Frares sorgida del treball participatiu 
del procés Molí-bilitzaʼt aposta per 
reforçar el caràcter dʼespai natural i 
inclusiu. Això vol dir que hi haurà menys 
divisió de zones al parc i arbres més 
grossos i més repartits. També sʼaplicaran 
criteris de sostenibilitat relacionats amb el 
cicle de lʼaigua i el funcionament de 
lʼantic molí.

Es recuperarà la bassa com un espai útil 
on sʼhi podran fer activitats i enlloc de 
pavimentar tots els camins del voltant, 
serà el veïnat mateix qui els marcarà amb 
lʼús quotidià que facin del parc. 

A partir de les 12:30 pots lliurar aquest programa al bar. 
Si portes la part d'avaluació emplenada, et donarem una 
hamburguesa de quinoa i una ampolla dʼaigua per persona. 

No obstant això, es garanteix 
almenys un itinerari pavimentat i 
accessible que creui el parc.

Sʼincorporen algunes de les 
activitats més demanades  i  
plurals: espai de joc per a 
diverses edats, taules de pícnic, 
zones per seure, zona per a 
esdeveniments...

Les activitats programades per 
avui sʼhan organitzat per poder 
imaginar i conèixer de forma 
experimental com serà el futur 
parc i fer-vos així el retorn de 

les vostres aportacions al 
llarg del procés 

participatiu.

Digues-hi la teva!
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