PROPOSTES D'USOS DE CAN MUSQUERA
PROPOSTA 1: ESPAI PER A LES PERSONES
Origen: Ciutadania
Àmbit : Social
Estat: en avaluació
Una de la proposta d'usos que ha sorgit de les trobades veïnals és fer de can Musquera un espai
d'estada i oci compartit entre infants, adults i gent gran. Un espai on aquelles persones que
vulguin fer reunions, trobades o que es trobin soles puguin gaudir d'un espai lloc amb sillons ,
televisió o espais de lectura i oci.
Amb una sala ludoteca, que tingui estanteries amb jocs per a diferents edats. Un espai de
biblioteca , separat de l'espai de jocs per a què hi hagi silenci i es pugui llegir o treballar
tranquil·lament. En aquest espai hi pot haver material comú com ara ordinador, impressora,
escàner i connexió a Internet. La biblioteca hauria de ser un espai dinàmic i no un magatzem de
llibres sense ús.
També agradaria un espai per les entitats on compartir coneixements , documentació, material de
consulta, etc.
Fins i tot es parla de tenir un espai amb bar, no com a servei de bar, sinó un espai on poder-se
preparar un cafè, una infusió o un petit refrigeri. S'ha parlat de tenir un menjador comunitari però
des de la perspectiva de lloc de companyia i no d'assistència per problemes d'alimentació
Can Musquera es percep com un espai de trobada de les persones, dinàmic, obert moltes hores i
que doni resposta a algunes necessitats de companyia, entreteniment , oci, intercanvi de
coneixement, formació o simplement estada.

PROPOSTA 2: SALES POLIVALENTS
Origen: Ciutadania
Àmbit : Cultural
Estat: en avaluació
Aquesta proposta vol que can Musquera tingui espais / sales polivalents tant per fer tallers de
diferents tipus permetent diferenciar els tallers "bruts" de taller "nets". És a dir, aquells tallers
que necessiten eines i embruten més que d'aquells que són més senzills i no requereixen
embrutir l'espai.
També s'ha parlat de disposar d'un espai diàfan, amb envans mòbils per poder adaptar la sala i
posar o treure mobiliari ( taules, cadires) en funció de les necessitats i activitats que s'hi facin
Seria convenient disposar d'un lloc amb una pica per accedir a l'aigua i una espai per deixar
material comú amb armaris o lleixes.

També agradaria un espai per fer projeccions o cinema

PROPOSTA 3: CONEIXEMENT DEL POBLE
Origen: Ciutadania
Àmbit : Cultural i educatiu
Estat: en avaluació

Per aquest ús es vol optar per un espai d’exposicions temporals que es poden ubicar a la
sales polivalents o altres espais de la casa com ara escales o passadissos
També es vol que Can Musquera sigui un espai d’informació i coneixement del poble per
a visitants, turistes o persones de Mieres amb informació dels oficis o costums del poble,
rutes per caminar i espais d’interès.
S’ha pensat fer informació de caire escrit per a poder donar als visitants i no només
plafons d’ informació fixa a la casa.
També es parla d’ubicar en aquest ús un banc de llavors
PROPOSTA 4: RECURSOS COMUNITARIS
Origen: Ciutadania
Àmbit : Educatiu i social
Estat: en avaluació
Aquest ús que es proposa per Can Musquera té a veure amb intercanvi de recursos materials o bé
coneixements personals dins de Can Musquera.
Es parla del recurs del menjador comunitari però no per fer un menjador social com a tal, sinó
que es redirigeix a un espai per compartir àpats, no us espai per beure o fer festes. No hi hauria
ningú que cuinés i no estaria lligat tampoc amb el menjador escolar.
Un dels recursos que es proposa com a comú és un obrador públic amb l’espai per fer tallers.
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.
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.

