
PLA ESTEL A LA 
PLAÇA JOAN MIRÓ



Per què Pla Estel a Joan Miró?

• Degradació física.

• Dificultat de convivència de diferents usos: culturals, joc a pilota...

• Provar una nova manera de dissenyar urbanísticament.



Pla estel: canvi de paradigma en el disseny urbanís tic





Procés metodològic del Pla Estel Joan Miró



Alguns exemples de l’anàlisi i la diagnosi...





El proc és.... 

Com ho hem fet?



La passejada fotogràfica: tret de sortida de Pla es tel



La mirada dels nens i les nenes



Reunions de diagnosi amb entitats i col·lectius vin culats a la plaça



1ª Assemblea de representants

Dissenyem la plaça a partir de la diagnosi

•El caràcter de la plaça

•Les grades

•L’ombratge

•Els murs

•El desnivell

•L’ambient

•El joc

•Els eixos cívics

Construcció de propostes de millora





2ª Assemblea de representants

Validem l’avantprojecte

Construïm col·lectivament el nou mural de Joan Miró





Vols conèixer com serà la plaça Joan Miró? Pintem la  plaça!



Accions de dinamització del procés

Plafó amb informació actualitzada a la plaça

Cinefòrum sobre l’espai públic

Time lapse dansa de la batalla
https://www.facebook.com/701661366561154/videos/vb.70
1661366561154/771106172950006/?type=2&theater

Presència a xarxes socials

Gravació Vídeo: relat del procés 



escola Sant Sadurní (dibuix estels) 03/06/2014 col·lectiva 74 36h 38d

reunió AAVV MNT centre 06/06/2014 individual 3 2h 1d

EGAM i ArtVenus 27/06/2014 individual 2 1d 1h

passejada amb AAVV 27/06/2014 individual 3 3h

ADIM 08/10/2014 individual 3 2-3d

colla gegantera 10/10/2014 individual 3 1h 1d

unió de botiguers 11/10/2014 individual 1 1d

CEMV (centre d'estudis x cinefòrum) 1 16/10/2014 individual 4 3h 1d

Art Venus 24/10/2014 individual 1 1h

assemblea oberta JM 24/10/2014 col·lectiva 14 8h 6d

reunió AMPA ST. Sadurní 29/10/2014 individual 3 3d

2a assemblea amb representants JM 02/11/2014 col·lectiva 10 5h 5d

CEMV (centre d'estudis x cinefòrum) 2 07/11/2014 individual 4 3h 1d

CEMV (centre d'estudis x cinefòrum) 3 27/11/2014 individual 4 3h 1d

3a assemblea ambn representants  validació
avantprojecte JM

17/12/2014 col·lectiva 9 3h 6d

validació mural i JM (assemblea) 06/03/2015 col·lectiva 8 3h 5d

validació mural i JM 18/04/2015 col·lectiva 59 20nens, 9 nenes, 
20h 10d

Col·lectius i persones que han participat



Què destaca de l'experiència:

- El propi equip d'arquitectes incorpora la participació directe i indirecte com a part essencial de la seva manera de 
treballar.

• Incorporació directe de les aportacions.

• Sensibilitat front les vivències de la gent.

• Qualitat de materials de treball i forma de presentar la informació (fotomuntatges, etc.).

• Adaptació de conceptes urbanístics a llenguatge entenedor. 

• Implicació de l'equip en comunicació i convocatòries.

- Qualitat de la diagnosi. L’anàlisi es basa molt en com les persones utilitzen i viuen la plaça. La diagnosi surt d’aquesta 
vivència. 

- Procés ampli de participació i construcció del projecte: des de trobades per col·lectius, a l'assemblea de 
representants. Molts agents implicats. Entitats molt receptives.

- Diferent pes de les opinions segons la seva procedència.

- Capacitat per arribar a consensos integrant diferents necessitats. Diagnosi consensuada ajuda molt a arribar a 
propostes consensuades.

- Relacions creades: entitats, veïns plaça, col·lectiu d'artistes...

- Bona adaptació entre l’equip extern i l’ajuntament. Voluntat política i tècnica.

- Oportunitat per treballar transversalment entre diferents departaments de l’Ajuntament.

-Combinació d'estratègies de disseny, planificació (pla mobilitat) i gestió (patis oberts, mural..)

-Qualitat del resultat final. Sense aquest procés el resultat hagués estat, segur, un altre.



Aspectes a millorar:

- La planificació de tempos i fases. Ha mancat cert ordre.

- Cert desgast pel desplegament inicial. 

- Incorporar la visió dels diferents departaments municipals implicats des de l'inici.

- Manca de participació d'alguns agents.

- Dificultat d'incorporar la participació de veïns no organitzats.

- Certa confusió entre què és i qui és Pla Estel Montornès.


