1a trobada veïnal, procés participatiu sobre els usos de can Musquera
20 d’octubre 2018
Total assistents: 48 persones
Buits

Millores

Il·lusió

Què voleu, què falta al poble?

Què pot millorar Can Musquera però que ja
existeix al poble?

Què us fa il·lusió?

Centre per la gent gran, espai per gent gran Biblioteca, no només dipòsit de llibres com el
estada i oci, compartit i no només per gent gran. centre cívic que sigui també sala de treball i
Atenció a la solitud.
estudi i un espai obert de trobada i relació, amb
ordinadors, impressora, escàner...
Ludoteca infantil, espai per 0 a 3, espai de
criança compartida, servei d’acollida de l’escola. Punt d’informació turística i també per la gent
del poble (de les activitats, rutes, informació
*Surt que la ludoteca i el centre per gent gran siguin interessant...) i pugui visibilitzar els productors
compartits. Relació intergeneracional.
del poble.

Que el puguem gaudir aviat.
Espai viu, dinàmic i en moviment, on passin
coses.
Que serveixi per unir el poble i reduir
enveges.
Que no sigui una carta als reis i després ni

Centre d’interpretació i etnogràfic: història de Espai per fer xerrades, conferències
els mateixos que som aquí ara, l’utilitzem.
Mieres, exposicions dels oficis de Mieres:
eines,... recuperar oficis antics del poble, banc Sala d’exposicions permanents o temporals:
Punt de trobada encara que no hi hagi una
de llavors autòctones de Mieres.
d’eines, de fotografies...
activitat programada.
Espai social: punt de trobada per festes, Sala polivalent per fer manualitats,
reunions, jocs de taula... lloc per estar.
coneixement, costura, cuina...

de

Residències artístiques (de creació...amb retorn Alberg d’entitats, espai compartit entre entitats
al poble)

Que sigui un espai de relació per gent de
totes les edats.
Que la sala de dalt sigui polivalent.

Espai d’intercanvi (material, coneixements)
Menjador popular/comunitari/social, lligat amb el
Que tingui horaris amplis.
de l’escola.
Passar les activitats del centre cívic a can
Musquera. Espai d’activitat física: dansa, ioga, De fàcil accés.
Obrador públic per la gent del poble, espai de coral...
cuina per fer tallers.
Espai per fer tallers (artesans, idiomes,
educació emocional...) i tenir les eines
col·lectivitzades (ús, préstec i taller)

Sala de projeccions i cinema

Que la gestió sigui interna i vinculada a gent
del poble i permeti oferir llocs de treball.
Que tingui bar.
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Local per joves, autogestionat (surt que pugui
Un espai on els caps de setmana pogués
ser al centre cívic)
anar a mirar pel·lícules, amb crispetes i
pizza.
Espai de música per assaig i concerts (surt que
pugui ser al centre cívic)
Sala de ball

Coworking
Farmaciola
Disfressateca.
Billar, futbolí, ping pong

