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nous projectes al barri

Com escollirem quines 
propostes fem?
Aquest és el protocol aprovat pel consell 
de barri:

•	 El Consell d’Entitats valorarà totes 
les propostes presentades i farà una 
primera selecció que validaran els 
tècnics municipals per garantir que  
tots els projectes es poden fer tècni-
cament i en funció del seu cost.

•	 Les propostes que superin aquesta 
fase es sotmetran a votació de tot 
el veïnat entre els mesos de gener i 
febrer de l’any que ve. Les més vota-
des s’aniran executant fins a esgotar el 
pressupost total.

Projectes del 2018 
Aquest any, el Consell de Barri va 
escollir vuit projectes, dels quals ja en 
tenim alguns executats.

Ja estan instal·lats i en funcionament 
el nou espai infantil al costat del pati 
del Casal i les noves taules de ping-
pong a la plaça d’Ausiàs March i al costat 
de l’escola Turó de Can Mates.

Els veïns i veïnes de Mira-sol tenim l’opor-
tunitat de proposar actuacions de millora 
per als nostres barris. 

L’objectiu és decidir, entre tots i totes, 
com invertim els 100.000€ de lliure 
disposició que preveu el pressupost 
municipal per al Consell de Barri per 
l’any que ve.

La idea és pensar en projectes que con-
tribueixin a millorar la qualitat de vida del 
veïnat i que afavoreixin la convivència.

Tens propostes per 
millorar Mira-sol?  
Ara pots dir la teva!

Com pots fer 
propostes?
Si tens alguna proposta per al barri, la 
pots enviar fins el dia 25 de novembre. 

•	 Per Internet, a l’enllaç: 
bit.ly/Decidim-mirasol

•	 En paper, omplint el formulari 
que trobaràs al Casal Cultural Taula	de	ping-pong	a	la	pl.	Ausiàs	March

També s'han posat nous bancs per seu-
re davant de les escoles Catalunya i Ciutat 
d’Alba perquè les famílies puguin esperar 
més còmodament els infants.

Els propers mesos es construirà una 
pista de bàsquet i futbol al costat de 
la Masia de Can Rabella i s’instal·larà un 
tendal natural perquè faci ombra a 
la zona de joc infantil del parc d’Ausiàs 
March.

A més, s'està treballant per millorar la 
seguretat per als vianants a l’entorn del 
Pont de Can Rabella i en un projecte 
educatiu sobre el camí escolar a l’es-
cola Catalunya. També estem avançant 
en el projecte de cobriment de la pista 
de Mas Gener. 

Exemple	de	tendal	natural	per	fer	ombra



Reforcem la seguretat
Sentir-nos segurs a casa nostra i al 
nostre barri és una prioritat. Per aquest 
motiu, Ajuntament, Mossos d’Esquadra i 
Policia Local estan implementant diferents 
mesures que han permès fer una quinzena 
de detencions relacionades amb robatoris 
en habitatges:

Més agents a la plantilla de policia local 
que han pres posessió de la plaça els dar-
rers mesos. També s’ha demanat que s’in-
crementin els efectius dels Mossos. 

Més càmeres de videovigilància als 
carrers.

Increment del 26% del pressupost 
destinat a seguretat i civisme.

Operatiu conjunt de paisà per reforçar 
la coordinació entre els dos cossos policials. 

Unitat de Relacions amb la Comu-
nitat: per tenir un contacte més directe 
amb les entitats dels barris a través de cor-
reu electrònic, telèfon o whatsapp.

I jo, què puc fer?
Tots i totes, però, podem contribuir a millo-
rar la seguretat seguint uns senzills consells: 

•	 No obrim mai la porta a persones 
desconegudes ni operaris que no es-
perem i que no vagin identificats.

•	 Tanquem la casa amb clau i posem 
l’alarma de nit o quan sortim, encara 
que sigui per un moment. També cal 
tancar bé el portal, garatge o l’accés al 
jardí.

•	 Recollim diàriament el correu i si 
marxem uns dies, demanem a algú de 
confiança que ho faci.

•	 Si marxem de vacances no fem evi-
dent que la casa és buida.

El veïnat de Can Cabassa veurà els propers anys com es completa la urbanització del barri 
amb el Pla de Millora Urbana que ha plantejat l’Ajuntament. La proposta parteix del pro-
cés participatiu que es va fer ara fa dos anys.

El nou pla preveu que a l’espai comprès entre el carrer de Josep Trueta, el carrer 
Arnau de Vilanova i l’autopista s’hi construeixin:

Mantenim net el barri, 
guanyem qualitat

Tenir una ciutat neta, sostenible i respec-
tuosa amb el medi ambient és responsa-
bilitat de tots i totes.  I disposem dels se-
güents serveis per fer-ho més sezill:

•	 Recollida de voluminosos: Als bar-
ris de Mira-sol els voluminosos es 
poden llençar els dimarts, a partir 
de les 20 h. Només cal deixar-los ben 
posats al costat d’un contenidor, mi-
rant que no obstaculitzin el pas. En 
el cas de les persones grans o amb 
mobilitat reduïda que tinguin dificul-
tats per baixar el voluminós, es pot 
sol·licitar que el recullin a casa tru-
cant al telèfon gratuït 900 103 146. 

•	 Recollida de sacs de poda: es fa els 
dimecres. Els podem deixar els dimarts 
davant de casa, vigilant també que no 
obstaculitzin el pas. És imprescindi-
ble que siguin sacs reutilitzables del 
servei de recollida de poda, que ens 
tornaran un cop buit. Si no en tenim, el 
podem comprar a l’Ambiteca, a la carre-
tera de Roquetes. També és important 
que no hi hagi altres residus barrejats ja 
que, en aquest cas, no podran recollir 
el sac.

La piscina, més a prop

La futura piscina de Mira-sol va agafant 
forma. El concurs d’idees per escollir 
els arquitectes que han de redactar el 
projecte ja està pràcticament resolt i 
els guanyadors podran posar-se a treballar 
ben aviat per definir, amb tot detall, com 
serà l’equipament.

En una primera fase es farà l’edifici de la 
piscina, on també s’hi ubicaran els vesti-
dors, una cafeteria i una sala de fitness.

La previsió és que aquestes obres 
comencin cap a finals del 2019 i que 
s’allarguin uns 14 mesos. Posteriorment, 
es preveu fer una segona fase per comple-
tar  l'actual oferta del camp de futbol de 
l'escola Catalunya i sumar-hi un camp de 
futbol 7.

som mira-sol

Aquesta proposta redueix més d’un 70% el número d’habitatges previstos en el pla 
inicial del 2014, passant de 500 a 120 pisos. En canvi, incrementa l’espai verd i la superfície 
d’equipament. 

De moment, el pla s’està acabant de redactar i començarà tota la tramitació urbanística.  
La previsió és que es comenci a construir d’aquí 4 o 5 anys. Durant aquest temps, s’es-
tà treballant per traslladar l’actual aparcament provisional a un solar més a prop de l’HGC i 
utilitzar l’espai temporalment com a camp de conreu.

Nova programació 
de la Coordinadora 
Sociocultural

La Coordinadora Sociocultural de Mira-sol 
ha programat una vintena d’activitats 
gratuïtes fins al desembre. Són pro-
postes per a diferents edats i públics que 
tenen com a objectiu fomentar la cohesió 
i la participació dels veïns i veïnes del barri.

Diverdissabtes de Ciència: tots els dis-
sabtes al matí, els infants poden gaudir al 
Casal de Mira-sol d’activitats lúdiques que 
els ajudin a aprendre a observar i a experi-
mentar fent la seva pròpia pintura o pasta 
de dents.

Diverdissabtes Espai Familiar: de 10 a 
13 h, per als nens i nenes de 0 a 3 anys. 

Espai de jocs cooperatius: els dissabtes, 
també de 10 a 13 h, a partir de 3 anys.

Xerrades: pensades per als adults que 
vulguin aprendre coses sobre el plor dels 
nadons o els espais de joc en família i la 
psicomotricitat. Es fan un dijous al mes, a la 
tarda, al mateix Casal de Mira-sol (els dijous 
15 de novembre i 13 de desembre).

Passejades: el Banc del Temps de Mira-sol 
organitza una passejada al mes per desco-
brir indrets com el Puig Madrona i l’Ermita 
de la Salut o el salt d’aigua de la rierada i 
Sant Bartomeu de la Quadra. Es fan els di-
mecres 14 de novembre i 12 de desembre 
i cal inscriure's a bdtmirasol@gmail.com

Xerrades: sobre temes vinculats a la natu-
ra com les abelles o la biodiversitat urbana 
del nostre entorn (els dies 23, 28 i 30 de 
novembre).

Tallers: per aprendre a fer un centre de tau-
la de Nadal amb flor natural o espelmes de 
cera ecològica (els dies 28 i 30 de novembre). 

Tertúlia literaria sobre la novel·la 
“Frankenstein”, de Mary Shelley (dimecres 
14 de novembre).

Cine-forum amb la pel·lícula “Frankens-
tein” del director Kenneth Branagh, 1994 
(dimecres 21 de novembre).

Obligacions legals de les associacions i 
responsabilitat de les juntes directives: 
formació per entitats a càrrec de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai (dimarts 20 de 
novembre) . 

Mim corporal dramàtic: formació d’arts 
escèniques a càrrec de Complot Escénico 
(dimecres 12 de desembre) .

Us podeu inscriure a les activitats enviant un 
correu a casalmirasol@santcugat.cat.

Per més informació, consulteu la progra-
mació a santcugat.cat/web/agenda

Guanyem habitatge public i un nou parc  
a Can Cabassa

120 pisos de protecció oficial repartits en 7 edificis de 4 plantes amb locals 
comercials als baixos i aparcament soterrat.

Un parc de 3,5 Ha. que uneixi els barris de Can Cabssa i Mas Gener i on s’hi 
podrà ubicar també un nou equipament de barri. 

Un nou vial d’accés que millori la mobilitat als dos barris

Pas endavant contra el 
soroll de l’AP-7

La reducció del soroll que provoca l’auto-
pista Ap-7 al seu pas per Mas Gener podria 
estar una mica més a prop. Després d’anys 
de reclamacions i d’accions conjuntes per 
part del veïnat i de l’Ajuntament, ara el 
Govern espanyol ha començat a fer 
passos per resoldre aquest problema.

Per una banda, la delegació del Govern 
espanyol a Catalunya ha respost positi-
vament a la carta que va enviar l’alcaldessa 
i està fent de mediadora per concertar 
una reunió entre l’Ajuntament i el Ministeri 
de Foment. D’aquesta manera, es vol des-
encallar una trobada que, fins ara, no havia 
tingut resposta per part del ministeri.

Per l’altra, el Ministeri de Foment ha 
encarregat a l’empresa Bagh Tècnica 
que   defineixi les mesures correcto-
res necessàries a Mas Gener per reduir 
l’impacte acústic que té el trànsit de l’auto-
pista. Es tracta de la mateixa empresa a qui 
l’executiu espanyol ja va encarregar fa un 
any que mesurés el nivell de soroll al barri. 

L’Ajuntament ja s’ha posat en contacte 
amb aquesta empresa per intentar treba-
llar plegats a l’hora d’establir quina és la 
solució més adequada en aquest cas per 
millorar la qualitat de vida del veïnat.
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