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Total assistents: 50 persones

SALA POLIVALENT
Usos inclosos
àmbit
CULTURAL

en

aquest

Espai per fer taller ( artesans,
idiomes, educació emocional)
i tenir eines col·lectivitzades (
ús. Préstec i taller)
Espai per fer xerrades,
conferències
Sala d’exposicions
permanents o temporals:
d’eines, de fotografies...
Sala polivalent per fer
manualitats, de coneixement,
costura, cuina...
Sala de projeccions i cinema

CONEIXEMENT DEL
POBLE

ESPAI PER A LES
PERSONES

Usos inclosos en aquest àmbit

Usos inclosos en aquest àmbit

CULTURAL- EDUCATIU

SOCIAL

Punt d’informació turística i
també per la gent del poble
(de
les
activitats,
rutes,
informació
interessant...)
i
pugui visibilitzar els productors
del poble.

Centre per la gent gran , espai
per gent gran d’estada i oci,
compartit no només per gent
gran
Ludoteca infantil, espai per 0 a
3, espai per criança compartida,
servei d’ acollida de l’escola

Centre
d’interpretació
i
etnogràfic: història de Mieres,
exposicions dels oficis de Espai social: punt de trobada de
Mieres: eines,... recuperar festes, reunions, jocs de taula...
oficis antics del poble, banc de lloc per estar
llavors autòctones de Mieres.
Biblioteca, no només dipòsit de
llibres com el centre cívic, 1que
sigui també sala de treball i
estudi i un espai obert de
trobada i relació, amb
ordinadors, impressora,
escàner...

RECURSOS
COMUNITARIS
Usos inclosos
àmbit
EDUCATIU

en

ALTRES
ASPECTES

aquest

Menjador popular/
comunitari/ social lligat amb
el de l’escola

Residències artístiques
( de creació,...amb
retorn al poble)

Obrador públic per la gent del
poble, espai de cuina per fer
tallers

Magatzem del grup de
consum i altres entitats
“Botiga gratis”

Espai per fer tallers (
artesans, idiomes, educació
emocional..) i tenir les eines
col.lectivitzades (ús, préstec i
taller)
Biblioteca, no només dipòsit
de llibres com el centre cívic,
1que sigui també sala de
treball i estudi i un espai
obert de trobada i relació,
amb ordinadors, impressora,
escàner...

Local per joves
autogestionat ( surt que
pugui ser al centre
cívic)
Espai de música per
assaig i concerts ( surt
que pugui ser al centre
cívic)
Farmaciola
Disfressateca

Alberg d’entitats, espai
compartit entre entitats
Espai d’intercanvi ( material,
coneixements)

Billar, futbolí i ping
pong
Room escape
Passar les activitats del
centre cívic a can
Musquera. Espai
d’activitat física: dansa,
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ioga, coral...
Com s’imaginen l’espai?
Què hi ha d’haver? Qui
l’utilitza...?
3 sales ( tallers, diàfana,
entitats)
Sala polivalent més buida.
Un espai diàfan amb armaris
i lleixes ( no a la mateixa que
els tallers)
Espai per taller més pràctic i
separat de la sala polivalent i
amb pica que permeti fer
tallers “bruts” i “nets”
Diferenciar entre els tallers
que no cal res (ecologia
emocional, per exemple) i els
que cal eines (fusteria, per
exemple)
Espai per entitats i reunions,
on hi hagi armaris i lleixes
per deixar-ho documents
Armaris per guardar material
dels tallers

Com s’imaginen l’espai?
Què hi ha d’haver? Qui
l’utilitza...?
Exposicions en llocs de pas
com ara l’escala, passadissos
(si n’hi ha?)

Sala de projeccions

Biblioteca amb lloc de treball i
espai per les entitats.
Compartint material de consulta
i coneixement.

Exposicions a les sales
polivalents, les temporals i Biblioteca independent de
també les permanents
l’espai de jocs. Hauria de ser un
espai tranquil per lectura
A l’Espai d’entrada, recepció.
Exposició amb informació i Sillons per seure, televisió i un
centre d’informació escrita, espai de bar . No entès com a
plafons, fulletons i no cal cap bar “normal” sinó com espai
persona
compartit amb cafè , infusions...
No un servei de bar sinó un
Recuperar oficis del poble i espai per bar.
exposar-los, que la gent gran
hi tingui un paper important
Sala de jocs amb lleixes i jocs
de taula per a totes les edats.
Armari amb llavors del banc i Que fos un espai compartit
trobades periòdiques
entre gent gran i petits.
Espai on el turisme pugui
adreçar-se per informació de
rutes, plafons, fulletons, però
no només el turisme, també la
gent del poble

Sala –taller amb pica
Embans mòbils per adaptarse en funció de l’ús

Com s’imaginen l’espai? Què
hi ha d’haver? Qui l’utilitza...?

Mantenir la cuina i la llar de foc
Que sigui un espai dinàmic i un
centre molt obert
Mantenir la cuina i la llar de foc

Es debat sobre si cal una
persona permanent a Can
Musquera o no

Barreja gent gran amb nens
petits

Persona al punt d’informació i
en funció de l’afluència de gent

Gent autònoma . Això vol dir
que les persones que vinguin no

Com s’imaginen l’espai?
Què hi ha d’haver? Qui
l’utilitza...?
Es parla de no fer un
menjador social com a tal,
sinó que es redirigeix a un
espai per compartir àpats,
però en el que no hi ha ningú
que cuina i que no està lligat
tampoc amb el menjador
escolar.
És important que no es
converteixi en un espai per
beure o fer festes, sinó en un
espai de confiança i de
relació entre persones. Si
funciona, en un futur es
podria plantejar si és
necessari fer més tipus
menjador social.
Es lliga l’obrador públic amb
l’espai de tallers i es
diferencia entre els tallers
nets i els bruts.
S’apunta que estaria molt bé
que hi haguessin aquests
espais que poguessin
funcionar com a tallers
comunitaris, però que caldria
començar amb ús d’eines en
el mateix espai i no tant
préstec.
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hi serà més hores o menys
Que la casa sigui un espai
obert sempre, per si fa mal
temps, si venen mainada de
colònies, que també puguin
fer-ne ús

han d’entendre l’espai com a un
espai de cura sinó d’estada
d’oci i passar l’estona.
Espai que doni resposta a la
soledat . No es concep en
menjador com a espai de
necessitats alimentàries sinó de
compartir estona, espai,
companyia.

També s’acota a eines
petites i no de gran tamany,
que ja hi ha en altres espais
del poble. S’aprofitaria
aquests espais de
taller/obrador per fer
intercanvi de coneixements
entre persones del poble:
costura, cuina, manualitats...
També es proposa fer un
banc del temps.
S’uneix l’espai de biblioteca i
sala de treball amb l’alberg
d’entitats. S’entén com un
espai de magatzem de coses
petites i compartit, treball i
reunió, tant per entitats com
per a persones a títol
individual.
A la part de biblioteca també
hi poden haver documents de
les entitats que siguin
d’interès públic.

Proposta veïnal de
distribució
A baix: sala taller
Menjador Cuina: Sala
polivalent
A dalt: biblioteca
A dalt: una peixera per

Proposta veïnal de
distribució
Espai d’entrada , recepció
Escales com a lloc d’exposició

Proposta veïnal de distribució
Planta soterrani : espai de jocs
Planta baixa: sala d’estar
Primera o segona planta:
biblioteca , espai treball tranquil

A l’espai hi ha d’haver una
part que permeti tenir espais
de silenci.
Proposta veïnal de
distribució
Sales diàfanes que es puguin
partir si cal, espais
adaptables que no hipotequin
el futur.
Can Musquera ha de ser un
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espai/alberg d’entitats, la
biblioteca, i sala de
projeccions

ALTRES ASPECTES

ALTRES ASPECTES

ALTRES ASPECTES
Preocupa la gestió
Autogestió
Compatibilitat d’usos, sonoritat

espai per les persones, no ho
magatzem, per tant, que tot
el que s’emmagatzemi sigui
petit i els objectes grossos
puguin ser emmagatzemats
en d’altres espais.
ALTRES ASPECTES
Seria bo que can Musquera
estigués obert el màxim
d’hores possibles.

