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TIPOLOGIA D’EQUIPAMENT CULTURAL INAUGURAT EL 18 DE MAIG DE 2022 

 

Contenidor: antic molí paperer conegut com a Molí de Dalt de mas de Forès. Edifici 

històric catalogat com a Bé Cultural d'interès Local (BCIL). 

Contingut: Centre de visitants amb espai d’acollida i d’interpretació dels valors de la 

vall. 

 

VISIÓ 

Foment de l’esperit crític de les persones i sensibilitzant-les vers la sostenibilitat dels 

nostres ecosistemes naturals (ODS 15) gràcies a reflexionar sobre els valors culturals i 

naturals de l’entorn i apropar-los a les accions que es duen a terme per a la 

preservació i conservació de la vall. 

 

MISSIÓ 

• Explicar i valorar l’antic molí paperer, així com donar a conèixer alguns dels 

elements patrimonials més destacats de la vall. 

• Ordenar el flux turístic a la vall i visualitzar els pobles d’Alcover i Mont-ral, així 

com la seva labor en la protecció, divulgació i conservació del patrimoni natural. 

• Prioritzar la funció educativa en treballar sota el compromís de l’administració 

local vers els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les seves cinc 

esferes: Persones, Pau, Planeta, Prosperitat i Aliances. 

• Centrar una especial atenció en l’ODS15, VIDA TERRESTRE, que es preocupa 

pels sòls degradats, pels boscos i els ecosistemes de muntanya. 

• Potenciar la gestió ecosistèmica en la planificació del territori amb una visió 

holística i interconnectada. 

• Impulsar el treball en xarxa i les sinergies amb altres actors i entitats del 

territori, tant socials com culturals, així com amb municipis veïns. 

• Fomentar la integració de la discapacitat a través d’un projecte comunitari amb 

la Fundació GINAC, obert a la ciutadania sense exclusió i garant de 

l’accessibilitat universal. 

• Visualitzar la tasca de la fundació GINAC al territori i especialment pel que fa a 

la cura de la vall, difondre els valors de l’entitat, promoure la participació 

ciutadana en les accions educatives i lúdiques al mas de Forès enfocades a la 

conservació de l’entorn. 
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DESCRIPCIÓ DEL NOU ESPAI VISITABLE: contenidor i contingut 
 

Per què el nom “MiMo: el mirador del molí d’Alcover”? 

 

  
Abans de la restauració gener de 2021 Espai restaurat maig del 2022 

 

Gràcies a la recent rehabilitació i restauració de l’antic molí paperer del mas de Forès 

ubicat a la vall del riu Glorieta, ha estat possible adequar el pis superior per  donar-li un 

nou ús. Exactament, és l’indret que ocupava l’antic assecador de paper, també 

conegut com a mirador, perquè estava vorejat de petites finestres amb vistes que 

s’obrien als quatre vents per facilitar l’entrada d’aire i així assecar el paper que es 

fabricava. Dins d’aquest íntim racó de la vall tan ple d’història, avui batejat amb el nom 

de MiMo, un acrònim de mirador del molí, s’hi ha projectat un nou espai visitable amb 

l’objectiu d’esdevenir el punt de trobada dels visitants de la vall. En aquest projecte es 

prioritza sobretot la divulgació dels valors patrimonials de la vall i la reflexió sobre la 

necessitat de conservar l’ecosistema de muntanya i la sostenibilitat de l’entorn natural 

que han vingut a visitar. 

 

 

Plànol del nou espai MiMo: distribució espais i àmbits 

 



         

PROJECTE MiMo: nou espai educatiu i divulgatiu 

Molí Mas de Forès. Vall del riu Glorieta. Alcover  

 

  
  

 

3 

 

El relat expositiu pretén oferir una mirada a la vall a través dels sentits i les emocions. 

I això és possible gràcies a presentar un muntatge interactiu, suggeridor i modern, i 

amb un fort vessant educatiu i divulgatiu en clau de sostenibilitat mediambiental. El 

propòsit de tot plegat és convidar qui traspassa les portes de l’antic molí paperer a 

mirar la vall en profunditat per sensibilitzar-lo vers un greu problema actual: la fractura 

de l’equilibri dels nostres ecosistemes; i a la vegada, fer-lo partícip de la necessitat 

urgent de dur a terme diferents accions per reequilibrar-lo. 

 

La força dels recursos interpretatius: dins i fora del MiMo 

 

  
Vídeo que reprodueix el funcionament del molí  Projecció a gran format (vistes de la vall amb dron) 

 

La manera de presentar un relat té mot a veure amb els recursos museogràfics a 

utilitzar. Si parlem de sostenibilitat, aquesta també l’hem tingut present en l’ús de 

materials nobles com la fusta, el vímet, el ferro... Tanmateix, també s’ha apostat per la 

senzillesa i la interactivitat en sintonia amb l’entorn, gràcies al fet de contemplar dins 

del muntatge diferents elements de connexió amb el públic com ara: 

La il·luminació per jerarquitzar els recorreguts, valorar les peces i crear una 

ambientació de context convincent. 

Els mitjans visuals per poder mostrar espais desconeguts de l’entorn natural i la seva 

evolució gràcies a enregistraments a vista de dron i il·lustracions com a llenguatge 

universal. 

El so per poder disposar d’una escenografia més real de determinades zones: riu, 

roda de molí... 
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Els elements tàctils per donar dinamisme a la visita i transmetre conceptes difícils 

d’explicar en paraules. 

Els sistemes informàtics per disposar de la informació sobre els continguts i anar 

més enllà en la comunicació interna i externa. 

Les olors per recordar alguna característica rellevant. 

 

La llibertat d’un recorregut suggeridor dins d’un element patrimonial catalogat 

com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) 

 

  
Àmbit AIGUA Àmbit TERRA 

 

En coherència amb la tranquil·litat evocadora de l’espai natural que conforma la vall 

del riu Glorieta on s’ubica l’antic molí, s’ha creat un recorregut circular i a la vegada 

lliure al voltant d’una estructura central fixa (rectangular) que convida el visitant a 

aturar-se en diferents mòduls per descobrir-hi valors i elements patrimonials del nostre 

ecosistema natural: la central hidroelèctrica, els molins, la morfologia de la vall, 

l’ecosistema, etc. 

En el moment que el visitant entra per la porta del MiMo es troba davant seu una 

projecció a gran format que a vista d’ocell li ofereix una panoràmica ascendent de tota 

la vall. Es tracta d’un trajecte relaxant que va des d’Alcover fins al capdamunt de les 

muntanyes, al poble veí de Mont-ral i els Motllats, on neix el riu Glorieta. I mentre la 

projecció avança, es descobreixen alguns espais de destacat valor patrimonial, tant 

cultural com natural, com el toll d’aigua més emblemàtic de la vall, el Niu de l’Àliga, les 

ruïnes de l’ermita de les Virtuts, en silenci enmig de la vegetació... Simultàniament, 

una encesa de llums sincronitzada amb la projecció situa a sobre de la maqueta de la 

vall cadascun dels elements que es visualitzen. 
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Maqueta i projecció de la vall del riu Glorieta de l’àmbit AIRE 

 

A partir d’aquesta suggeridora presentació i a mesura que el visitant s’endinsa a l’antic 

mirador, aquest descobreix els diferents mòduls de fusta asimètrics que s’han inspirat 

en la forma dels gorgs d’aigua cristal·lina del riu Glorieta. Es tracta de diferents àmbits 

temàtics  on descobrir un entorn d’harmonia en què la humanització del territori l’ha 

respectat fins al dia d’avui, alterat i amb greus conseqüències per a la sostenibilitat 

mediambiental i la vida dels ecosistemes terrestres.  
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Cada un dels àmbits s’adreça a un dels valors de les persones que dia rere dia  

dediquen els seus esforços a preservar l’entorn per fer-lo més sostenible, superar els 

obstacles i cuidar-lo. 

 
Àmbit 1. 
La vall del riu Glorieta. Patrimoni i natura 
Àmbit 2 
Els molins. Treball i sostenibilitat 
Àmbit 3 
La central  hidroelèctrica. Tecnologia i superació 
Ámbit 4 
L’ecosistema. Equilibri i cura 

 

 

  
Montse, de la Fundació GINAC Campanya #Ailantus de l’Associació CEN 

    

 

Amb aquest lligam entre els valors de la vall i el de les persones s’ha donat solidesa al 

relat. Un discurs expositiu que ens parla sobre uns antics molins que representen 

una manera de treball sostenible, el que avui s’anomena economia circular, gràcies 

al fet de reciclar draps vells en paper. L’antiga central hidroelèctrica, en canvi, ens 

serveix per a reflexionar sobre com la tecnologia facilita la superació de 

limitacions per fer possible un món millor. I per últim, el darrer àmbit que ens parla de 

l’ecosistema, ens alerta que els recursos naturals estan en perill per diferents 

motius i que tenir-ne cura és un deure de tothom, sense excepció.  
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Detall de la projecció “Alerta: sistema en reequilibri” de l’àmbit TERRA 

 

 

A aquests quatre àmbits de dins de l’exposició se li suma un darrer àmbit situat en 

plena natura i en perfecta harmonia amb la museografia del molí. I per què? Doncs 

perquè permet visualitzar en format real els recursos interpretatius que ens ofereix el 

mateix paisatge, amb veu pròpia. Alguns exemples són: 

 

• La ruta del camí natural d’Alcover a Mont-ral. 

• La ruta pedagògica sobre la gestió del bosc (2 km de recorregut fàcil). 

• L’antic trull d’oli dins del mas de Forès. (A 300 m del molí) 

• Una cabana i marges de pedra seca. 

• L’antiga central hidroelèctrica. 

• Diverses séquies i recs. 

• La presència de masos i eres. 

• La cura de l’entorn de la mà de persones amb altres capacitats. 
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UNA PROPOSTA EDUCATIVA MEDIAMBIENTAL alineada amb l’ODS15 

 

Un projecte comunitari, compartit i de territori 

 

Per treballar la vall en clau de sostenibilitat a partir de la visita al nou espai cultural 

MiMo, ha calgut el compromís i la col·laboració de diferents equipaments, entitats i 

persones implicades en la conservació del patrimoni, la cura de l’entorn natural i 

l’equilibri del nostre ecosistema. Així doncs, a dins i fora de l’exposició es dona veu 

a tothom qui amb les seves accions, des de les més grans a les més petites i 

individuals, té cura del nostre ecosistema, com ara: 

 

• L’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES): projecte “Evolució 
paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del 
Camp de Tarragona”. 

• La Federació Catalana de Propietaris/es Forestals (BOSCAT): ruta pedagògica “Cuidem el bosc, 
el bosc ens cuida”. 

• L’Associació per a la conservació dels ecosistemes naturals (CEN): projectes a Alcover: 
#Ailanthus // #Procambarus. 

• El projecte REDICAT:  projecte per a la protecció de les abelles i l’apicultura. 

• El Molí del Fort: associació per a la conservació del patrimoni natural i cultural. 

• Fundació GINAC: Projecte territorial integrat a mas de Forès per millorar la qualitat de vida de les 
persones amb més dificultats. 

• Museu Molí paperer de Capellades: assessorament en els continguts expositius sobre el 
funcionament i el context socioeconòmic del molí en el seu moment d’activitat. 

• La Torreta: una masia centenària dedicada al cultiu ecològic de l’avellana.  

 

 

 

Trobada amb actors implicats en la conservació de l’entorn davant del MIMo, setembre 2022 

 

 

 

https://www.academia.edu/65831901/La_Cova_dels_Galls_Carboners_Mont_ral_Alt_Camp_una_cavitat_dinhumaci%C3%B3_col_lectiva_durant_ledat_del_Bronze
https://boscat.cat/#quefem
https://assoc-cen.org/projectes/
https://assoc-cen.us7.list-manage.com/track/click?u=e79fdf19bf1ed78c1f99d2ae8&id=b686fb0312&e=5a4ac99598
https://assoc-cen.us7.list-manage.com/track/click?u=e79fdf19bf1ed78c1f99d2ae8&id=b686fb0312&e=5a4ac99598
https://assoc-cen.us7.list-manage.com/track/click?u=e79fdf19bf1ed78c1f99d2ae8&id=ea79996e5d&e=5a4ac99598
https://www.aforestar.cat/ca/noticia/Declaracio-dArnes-Presentacio-de-REDICAT-projecte-innovador-per-a-la-proteccio-de-les-abelles-i-la-apicultura
https://molidelfort.org/ca/l-entitat/
https://www.fundacioginac.org/masdefores/
https://www.mmp-capellades.net/cat/informacio.html
https://www.maslatorreta.com/catal%C3%A0-1/qui-som/
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Com treballem l’ODS 15 sobre la vida dels ecosistemes terrestres? 

 

 

 

 

 
Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i 
invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica 

ODS 15 

Treballem els Objectius de Desenvolupament Sostenible i en concret l’ODS 15  

des de l’observació, a sobre del terreny, i gràcies a interactuar amb els elements 

patrimonials del nostre paisatge, tant culturals com naturals, que com un llibre obert 

ens expliquen l’ecosistema de la vall. 

L’objectiu és apropar el món dels ecosistemes terrestres i la sostenibilitat 

mediambiental de manera fàcil, divertida i immersiva a les persones que visiten 

aquest espai natural. I la millor manera de fer-ho és facilitar-los recursos per entendre i 

estimar el patrimoni natural que visitaran, conèixer-lo bé i fer-los entendre el seu gran 

valor, tant en el passat com en el present, i de cara a un futur. 

Visitant aquest nou espai cultural hom s’adona del fet que el paisatge de la vall del riu 

Glorieta conserva la memòria de l’acció de l’home per aprofitar els recursos naturals 

abans de la industrialització i l’arribada posterior del progrés desnaturalitzat. Un passat 

que és palès en el paisatge actual en forma de construccions en pedra seca, 

mecanismes interconnectats de distribució de l’aigua per mitjà de séquies, restes de 

molins hidràulics i de l’antiga central hidroelèctrica, antics camins naturals, etc. Tot 

plegat, vestigis d’un equilibri sistèmic entre home i medi natural que va perdurar durant 

segles i que avui en dia s’ha fracturat. És per això que volem reflexionar sobre com les 

greus conseqüències de l’abandonament de l’agricultura, la ramaderia i la producció 

industrial del lloc, així com la implementació d’un nou ús d’oci i lleure dels espais 

naturals, el canvi climàtic, la contaminació, els residus i l’aparició de les anomenades  

 

http://museualcover.com/wp-content/uploads/2022/07/MIMO_ODS.png
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espècies exòtiques, tot plegat ha posat en evidència que l’equilibri del nostre 

ecosistema està en perill, i que ens cal fer un major esforç per poder-lo 

reequilibrar. 

 

 

 

 

Pissarra del final del recorregut on tothom pot deixar escrit el seu propòsit per ajudar a la salvaguarda de l’entorn 

 

 

El MiMo està ideat per potenciar el diàleg amb el públic, per la qual cosa s’ha 

prioritzat anar més enllà del model  tradicional expositiu. Al llarg de tot el recorregut el 

visitant es veu interpel·lat per un seguit de preguntes que li demanen reflexió sobre 

diferents temes mediambientals relacionats amb l’economia sostenible i els ODS, i és 

ell mateix qui ha de trobar les respostes i voler anar més enllà. L’objectiu de tot plegat 

és promoure en els infants, joves i adults una mirada crítica respecte a la realitat de 

la vall i la necessitat de prioritzar accions beneficioses per combatre la degradació 

dels nostres boscos, la pèrdua de la biodiversitat, el perill dels residus…, sense filtres i 

tal com és. I res millor que fer la cloenda de la visita amb una pregunta compromesa 

com és: què vols fer?, tot referint-se a la cura de l’entorn que està a punt de visitar.  
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Al final de tot el recorregut s’arriba a l’espai VIDA, on la força comunicativa del 

llenguatge artístic ens obre les portes a reflexionar sobre la vida. Com a recurs  

museogràfic només trobem dues magnífiques escultures fetes amb material de rebuig 

(ferro i plàstic) trobat enmig del paisatge. Aquesta creació de l’escultor Aleix Antillach, 

que utilitza material inservible i contaminant per convertir-lo en una obra d’art, útil i 

sostenible, simbolitza per si mateix l’eficiència d’una bona acció, replantejant com és 

de beneficiós reciclar i frenar la producció de residus, una de les grans amenaces per 

als nostres ecosistemes.      

 

 

  
Espai VIDA Re-organitzats de l'artista Aleix Antillach 

 

 

 

 


