MEMÒRIA de les TROBADES VEÏNALS
per DEFINIR els USOS de CAN MUSQUERA
Octubre 2018
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9. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE LES TROBADES VEÏNALS
Les accions de comunicació i difusió que s’han portat a terme són:
a) Consell de poble
A la convocatòria del Consell de poble feta al mes de juliol es va demanar als seus
membres que portin alguna persona de la seva entitat a les trobades previstes per
l’octubre. També s’ha convocat el Consell de poble a les dues trobades veïnals a
través de correu electrònic.

b) Vídeo dels joves del poble amb visita
virtual a la casa ( juliol)
Han participat de l’elaboració d’aquest vídeo un
total de 9 adolescents i joves del poble. S’ha
utilitzat per les visites de portes obertes a Can
Musquera durant la festa major i està disponible a
la plataforma Decidim
https://www.youtube.com/watch?v=rRtgPS6DC2I&feature=youtu.be
c) Visites guiades a la casa : 25 i 26 agost
Durant la festa major de Mieres s’ha obert la casa un
total de 6 hores per a fer-hi visites guiades amb
informació de la casa i el procés. Han fet la visita
unes 150 persones. S’han repartit fulletons
informatius amb les dates de les trobades veïnals i
informació del procés.
d) Enviada de correus personals
S’ha enviat a les tres convocatòries veïnals ( 1 sessió “Plataforma decidim” / 2
sessions “Usos can Musquera”) un total de 60- 65 correus electrònics personalitzats.
Aquest contactes s’han extret de membres del consell de poble o de les visites
guiades a la casa.
e) Sessió Plataforma Decidim Mieres
El 29 de setembre es fa una sessió per a explicar el
funcionament de la Plataforma Decidim Mieres en la que
participen unes 25-30 persones. S’aprofita per recordar
les dates de les trobades veïnals i convidar-les a portarhi gent.
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f) Cartells informatius penjats al poble, xarxes socials i butlletí de
l’Ajuntament
S’ha penjat entre 15-20 cartells a diferents cartelleres i
espais del poble. També s’ha compartit a través de la web,
les xarxes socials i el butlletí de l’Ajuntament editat el mes
d’octubre

g) Porta a porta durant la setmana del 15 al 20
d’octubre
S’ha fet “porta a porta” als carrers del nucli urbà del poble i
s’ha fet visites a algunes de les masies de la zona
perifèrica del poble.
h) Plafons informatius del procés davant l’escola
El dimecres 17 d’octubre s’ha posat els plafons informatius del procés a la porta de la
sortida de l’escola i s’ha recordat a les famílies les dues trobades veïnals
A més de les accions fetes directament al poble també cal afegir algunes notícies que
han aparegut als mitjans de comunicació de la comarca com ara radio Olot o Olot tv
sobre el procés de Can Musquera
http://olottv.alacarta.cat/la-finestra/capitol/proces-participatiu-de-can-mosquera-demieres
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10. PARTICIPACIÓ
En total, poden participar del procés 325 persones majors de 16 anys
empadronades o del registre de ciutadania de Mieres. En total van participar-hi
68 persones (20,92%), de les quals, 31 van participar a les dues sessions i 37
d’elles només van venir a una de les dues.
Sessió del 20 d’octubre. Registre de participació:
Participants
Nº
%
persones
Total
49
13.24%
Per gènere
Dones
30
61%
Homes
19
39%
Segons padró o registre de ciutadania:
Empadronades
36
73.5%
Inscrites al registre de
5
10.2%
ciutadania
Ni empadronades ni
8
16.32%
inscrites al registre de
ciutadania
Per edat:
Menors de 25 anys
1
2%
Entre 26 i 64 anys
38
77.6%
Majors de 65 anys
10
20.4%

Sessió del 27 d’octubre. Registre de participació:
Participants

Nº
persones
50

Total
Per gènere
Dones
29
Homes
21
Segons padró o registre de ciutadania:
Empadronades
41
Inscrites al registre de
5
ciutadania
Ni empadronades ni
4
inscrites al registre de
ciutadania
Per edat:
Menors de 25 anys
1
Entre 26 i 64 anys
41
Majors de 65 anys
8

%
13.51%
58%
42%
82%
10%
8%

2%
82%
16%
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11. DESENVOLUPAMENT PRIMERA SESSIÓ. 20 d’octubre.
17:30h a 18:00h REBUDA DELS I LES PARTICIPANTS
S'obre l'espai del pavelló a les 17:30h . Hi ha una taula de rebuda. En aquesta taula es
fa el registre de les persones que venen i se'ls col·loca una etiqueta amb el nom que
sigui ben visible .Si volen també podran passar per l'espai de refrigeri a agafar alguna
beguda i galeta.
18:00h a 18:30h INFORMACIÓ GENERAL
A través del mapa del poble, plafons
explicatius i documents en format grans,
l'alcalde i la tècnica comunitària expliquen:
- Dades de població
- Equipaments i usos actuals
- Límits de Can Musquera en funció del que
han manifestat els antics propietaris, l'equip de
govern i les ordenances.
18:30h a 18:45h REPARTIMENT DE GRUPS I ACLARIMENT DE DUBTES
Un cop acabades les explicacions per situar als participants s'explica la dinàmica
següent i es col·loquen els grups . Els grups es fan de manera lliure.
18:45h a 19:30 DEBAT PER GRUPS
En grups de 10 persones es fa una dinàmica per
recollir quins buits es detecten , quines millores
pot aportar Can Musquera en àmbits cultural,
social i educatiu i també es deixa un apartat per a
què es pugui recollir què els fa il·lusió en relació
a Can Musquera o altres aspectes que puguin
sorgir.
Es fa a través de 3 preguntes que es recullen en
un mural per cada grup
- BUITS: què voleu? Què falta al poble en relació a àmbit cultural ,social i educatiu?
- MILLORES: què pot ajudar a millorar can Musquera en relació a àmbit cultural, social
i educatiu?
- IL·LUSIONS : què et fa il·lusió que sigui can
Musquera?
19:30h a 20:00h POSADA EN COMÚ I
TANCAMENT SESSIÓ
A través d'un mural gros es posa el recull del que ha
sortit als diferents grups i es dona la sessió per
acabada amb les següents aportacions recollides:
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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,

Sala de projeccions i cinema

Que la gestió sigui interna i vinculada a gent
del poble i permeti oferir llocs de treball.7

educació emocional...) i tenir les
col·lectivitzades (ús, préstec i taller)

eines
Magatzem del grup de consum i altres entitats

Local per joves, autogestionat (surt que pugui “Botiga gratis”
ser al centre cívic)
Espai de música per assaig i concerts (surt que
pugui ser al centre cívic)

Que tingui bar.
Un espai on els caps de setmana pogués
anar a mirar pel·lícules, amb crispetes i
pizza.

Sala de ball

Coworking
Farmaciola
Disfressateca.
Billar, futbolí, ping pong
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4. DESENVOLUPAMENT SEGONA SESSIÓ. 27 d’octubre.
17:30h a 18:00h REBUDA DELS i LES PARTICIPANTS
S'obre l'espai del pavelló a les 17:30h . Hi ha una
taula de rebuda. En aquesta taula es fa el registre
de les persones que venen i se'ls col·loca una
etiqueta amb el nom que sigui ben visible
Se’ls dona 3 gomets de colors diferents ( verd/
groc i un altre color) per tal que puguin fer la
valoració i la priorització dels usos al final de la
sessió.
Si volen també poden passar per l'espai de
refrigeri a agafar alguna beguda i galeta.
18:00h a 18:15h INFORMACIÓ ARQUITECTÒNICA
Per part de l’arquitecta municipal s’exposa els plànols de la casa i s’explica algunes
característiques i límits que pot tenir . També es presenta la proposta de les obres de
l’ascensor i les mides de les sales
18:15h a 18:30h RESUM de la SESSIÓ ANTERIOR I INFORMACIÓ DE LA
DINÀMICA
S’explica el resum de la setmana anterior a
través d’uns plafons agrupats per àmbits /
usos i s’exposa com es farà la dinàmica de la
sessió
18:30h a 19:15h TREBALL PER GRUPS
Les persones es posen en grups de 15
aproximadament. Cada grup pot parlar de les
tipologies d’usos i propostes de la setmana anterior durant 10 minuts per acabar de fer
comentaris o aportacions
La persona que dinamitza el grup és qui canvia de taula i va fent el recull del que
sorgeixi de totes les persones
Es fa a través de preguntes tipus: Què hi ha d’haver, com s’imaginen l’espai? Què s’hi
podria fer i què cal? Quins recursos compartim? Què hi aniria a fer la gent? Qui
pensen que l’utilitzarà?
A part d’activitats també cal parlar d’equipaments, material...
19:30h -20:00h POSADA EN COMÚ I TANCAMENT SESSIÓ AMB VALORACIÓ I
PRIORITZACIÓ
S’afegeix als plafons explicatius les aportacions del dia per usos.
Les aportacions recollides aquest dia es recullen en aquest document:
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SALA POLIVALENT
Usos inclosos en aquest
àmbit
CULTURAL

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
Usos inclosos
àmbit

en

aquest

ESPAI PER A LES
PERSONES
Usos inclosos
àmbit

en

aquest

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

RECURSOS
COMUNITARIS

ALTRES
ASPECTES

Usos inclosos en aquest
àmbit
EDUCATIU

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

Obrador públic per la gent
Ludoteca infantil, espai per 0 del poble, espai de cuina
a 3, espai per criança
per fer tallers
Centre
d’interpretació
i compartida, servei d’
etnogràfic:
història
de acollida de l’escola
Espai per fer tallers (
Mieres, exposicions dels
artesans, idiomes,
oficis de Mieres: eines,... Espai social: punt de
educació emocional..) i
recuperar oficis antics del trobada de festes, reunions, tenir les eines
poble, banc de llavors jocs de taula... lloc per estar col.lectivitzades (ús,
autòctones de Mieres.
préstec i taller)
Biblioteca, no només dipòsit
de llibres com el centre
Biblioteca, no només
cívic, 1que sigui també sala dipòsit de llibres com el
de treball i estudi i un espai
centre cívic, 1que sigui
obert de trobada i relació,
també sala de treball i
amb ordinadors, impressora, estudi i un espai obert de
escàner...
trobada i relació, amb
ordinadors, impressora,
escàner...

Residències
artístiques ( de
creació,...amb retorn
al poble)
Magatzem del grup
de consum i altres
entitats
“Botiga gratis”
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

Billar, futbolí i ping
pong
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Espai d’intercanvi (
material, coneixements)

Room escape
Passar les activitats
del centre cívic a can
Musquera. Espai
d’activitat física:
dansa, 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

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?)

Com s’imaginen l’espai?
Què hi ha d’haver? Qui
l’utilitza...?
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
A
l’Espai
d’entrada, lectura
recepció. Exposició amb
informació
i
centre Sillons per seure, televisió i
d’informació escrita, plafons, un espai de bar . No entès
fulletons i no cal cap com a bar “normal” sinó com
persona
espai compartit amb cafè ,
infusions... No un servei de
Recuperar oficis del poble i bar sinó un espai per bar.
exposar-los, que la gent
gran hi tingui un paper Sala de jocs amb lleixes i
important
jocs de taula per a totes les
edats. Que fos un espai
Armari amb llavors del banc compartit entre gent gran i
i trobades periòdiques
petits.

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
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armaris i lleixes per deixarho documents
Armaris per guardar
material dels tallers

nets i els bruts.
Espai on el turisme pugui
adreçar-se per informació
de rutes, plafons, fulletons,
però no només el turisme,
també la gent del poble

Mantenir la cuina i la llar de
foc

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

Mantenir la cuina i la llar de
foc

Que sigui un espai dinàmic i
un centre molt obert

Sala –taller amb pica
Embans mòbils per
adaptar-se en funció de
l’ús
Sala de projeccions

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

Barreja gent gran amb nens
petits
Gent autònoma . Això vol dir
que les persones que
vinguin no 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.

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.
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
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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
espai/alberg d’entitats, la
biblioteca, i sala de
projeccions

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

ALTRES ASPECTES

ALTRES ASPECTES

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

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 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.

13

Es demana a la gent que abans de marxar passin a valorar i prioritzar els usos.
De les 50 persones que van participar a la sessió veïnal la priorització que surt per
blocs és la següent:
USOS
Espai per a les persones
Recursos comunitaris
Sala polivalent
Coneixement del poble

PRIMERA OPCIÓ
19
5
6
3

SEGONA OPCIÓ
6
13
9
1

Es recorda a la gent que hi ha la plataforma Decidim i que a final d’any es farà el retorn
amb les valoracions tècniques.
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5. APORTACIONS PLATAFORMA DECIDIM
A la Plataforma Decidim Mieres hi ha un total de 31 persones registrades. Hi ha hagut
2 aportacions després de la primera trobada.

6. VALORACIÓ VEÏNAL DE LES TROBADES
De les 50 persones que van participar a la sessió veïnal del dia 27 d’octubre varen fer
la següent valoració :
COM T’HAS
SENTIT

Malament

Ni fu ni fa

1

Altres
2

3 punts

4 punts

4
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Pressionat
pel temps
5 punts

COM DE
SATISFETA
MARXES

1 punt

QUÈ CREUS
QUE CAL
MILLORAR

-

El temps de debat ha estat curt. Costava exposar convenientment les
idees degut al temps curt de què es disposava

-

Sembla necessària una altra reunió veïnal per parlar de la gestió

-

Tinc una sensació d’haver passat de “puntetes”: No temps per
aprofundir

-

Més sessions per : a) validar la proposta final b) projecte técnic c)
projecte d’usos i gestió d) visites d’obra e) etc

-

Grups de debat massa grans. Moltes persones no han intervingut

-

Definir en suport escrit les idees originals.

-

Poder fer aportacions a les idees originals

-

Consensuar/ votar les millors opcions
Els tècnics ( i arquitecte) caldria que adaptés les propostes a les
dificultats arquitectòniques, no que retalli usos i propostes
precisament per les possibles dificultats.

ALTRES
COMENTARIS
QUE
VULGUIS FER

2 punts

A gust, bé
molt bé
18

2
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7. PROPOSTES d’USOS CAN MUSQUERA
A través del recull de les aportacions realitzades pels i les participants de les dues
trobades veïnals, sorgeix la següent proposta d’usos següent:
Es considera que els usos que ha de tenir can Musquera, segons ordre de priorització
es poden englobar en 4 grans usos:
PROPOSTA 1: ESPAI PER A LES PERSONES
Àmbit : Social
Una de la proposta d'usos que ha sorgit de les trobades veïnals és fer de can
Musquera un espai i 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, escaner 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: RECURSOS COMUNITARIS
Àmbit : Educatiu i social
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.
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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.
PROPOSTA 3: SALES POLIVALENTS
Àmbit : Cultural
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 embans 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 4: CONEIXEMENT DEL POBLE
Àmbit : Cultural i educatiu
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.

Amb aquests gran blocs es deixa clar cap on ha d’anar el futur de can Musquera, però
també es replanteja alguns dels usos actuals d’altres equipaments del poble,
especialment del centre cívic.
Finalment, és important recollir les il·lusions i el com s’imaginen que serà aquest nou
equipament que bàsicament es pot recollir amb la idea de generar un espai viu,
dinàmic i de relació, pensat per les persones i per crear relacions entre la gent de
Mieres sense que necessàriament hi hagi d’haver activitats programades
permanentment.
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