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Els "nius" de la plaça d'El Mirador es van estrenar els dies de Festa Major.

La renovada plaça d’El Mirador s’estrena coincidint amb la Festa
Major

Dimarts 13 de setembre de 2016

L’espai compta amb uns “nius” cedits gratuïtament pel centre Arts Santa
Mònica de Barcelona

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va finalitzar la setmana passada els treballs
d’adequació de la plaça d’El Mirador, que aquests dies s’ha estrenat coincidint amb
la celebració de la Festa Major. L’espai s’ha renovat després que s’hagin recollit
diverses aportacions en el marc d’un procés de participació ciutadana anomenat Box
Populi i que es va realitzar a la primavera amb l’objectiu d’aconseguir una plaça que
generi activitat.

Com a elements singulars, la plaça d’El Mirador compta amb uns “nius” –tal com
els seus creadors van batejar– que el centre Arts Santa Mònica de Barcelona va
cedir gratuïtament a l’Ajuntament l’any 2011.

Aquests objectes, d’aspecte totèmic, es van dissenyar com a reclam visual per a
l’edifici i amb l’objectiu d’explorar noves tipologies d’espais relacionals. Són
habitacles circulars que a Castellar també compliran amb la funció per la qual es
van crear: oferir uns punts de trobada, descans i desconnexió.

Amb capacitat per a 10 persones, actuaran com a lloc d’encontre i socialització per a
aquells que coincideixen al seu interior. A més, també s’han instal·lat bancs a la
seva part exterior, per potenciar la seva funció com a lloc de descans.

El disseny original, que comptava amb una cobertura tèxtil, estava pensat per a una
exposició curta i en un lloc protegit. Amb la seva col·locació a la plaça d’El
Mirador, aquests elements seran més oberts i s’han recobert amb vegetació per tal
de generar ombra. El sostre sempre serà obert i, per tant, qui segui a dins podrà
contemplar el cel.

Una plaça més verda, amb més bancs i amb possibilitat de fer-hi més activitats

Amb l’objectiu de fer més verda la plaça, l’espai compta amb jardineres de dos
tipus: unes de rectangulars situades a la zona de les pèrgoles d’El Mirador, que
compten amb bancs adossats, i d’altres de circulars que es posaran al voltant de la
plaça i que també compleixen la funció de punt de descans.

Un altre element destacat és l’escenari permanent d’un 60 centímetres d’alçada per
encabir-hi actuacions i amb punt de connexió elèctrica per facilitar els muntatges.
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Precisament, aquest espai va acollir l’acte de lliurament de la Medalla de la Vila o el
concert TriSonaSwing de Festa Major.

D’altra banda, la plaça també incorpora un quiosc prefabricat al final de la pèrgola
més llarga d’El Mirador. Aquest receptacle, que disposa d’electricitat, és
multifuncional i és obert a les propostes d’entitats. Per Festa Major ja s’ha fet servir
per acollir-hi diferents activitats.
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