
Proximitat 
i participació

Mira-sol, 
la nostra prioritat

La revista que teniu a les mans és una eina de comunica-
ció que pretén aproximar la informació del vostre barri, 

d’allò que ens és més proper i que per tant, més ens 
afecta. Neix dels consells de barri, de les decisions 
que col·lectivament, entre veïns i veïnes, es prenen 
per millorar el nostre entorn més immediat. 

Són òrgans de participació ciutadana que canalit-
zen les demandes, inquietuds i propostes per fer 

un Sant Cugat millor. Des dels barris, a peu de carrer, 
de manera transversal i conjunta. 

Sant Cugat és una ciutat que acull una gran diversitat ter-
ritorial. És una riquesa que cal saber posar en valor amb la 

voluntat de fer emergir aquestes realitats, aquesta publicació vol acompanyar els ve-
ïns i veïnes en els processos de presa de decisió. 

La nova publicació vol recollir les iniciatives, els projectes i les inquietuds del teixit 
associatiu i del veïnat a fi de fomentar la vida de barri i enfortir el sentiment col·lectiu 
de pertinença.

   

Mercè Conesa i Pagès

Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

Mira-sol és un barri amb caràcter propi. Aquest sentiment 
de singularitat està fortament arrelat entre els veïns i 

veïnes, cosa que fa que Mira-sol gaudeixi d’un teixit 
social dinàmic i actiu.

El Consell de Barri és el punt de trobada entre les as-
sociacions, el veïnat i l’Ajuntament, que ens reunim 
un cop cada trimestre per fer que Mira-sol avanci i 
sigui un espai de referència per a tota la ciutat. 

El nostre és un barri que gaudeix d’una gran qualitat 
urbana i d’un model de sostenibilitat per al conjunt mu-

nicipi, amb passeigs amples i carrils bici que permeten una 
mobilitat respectuosa amb el medi ambient. Però Mira-sol 
encara pot ser millor. Volem un barri ple d’iniciatives.

Amb l’objectiu de millorar Mira-sol i de fer que el nostre sigui el barri que tots i totes 
volem, vull convidar-vos a venir i participar als consells de barri. Aquesta és l’eina més 
eficaç i propera que tenim per exposar les nostres inquietuds i per tirar endavant pro-
jectes compartits per tots els mirasolencs. 

Carmela Fortuny

Presidenta del Consell de Barri de Mira-sol
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Dimecres 8 de febrer a les 20 h 

Dimecres 10 d'e maig a les 20 h

Propers  
Consells de Barri

Pastorets de Mira-sol Teatre Toti Soler

Els tres Reis d’Orient

Mira-sol és un barri actiu i és per això 
que, durant aquestes festes, les entitats 
han organitzat diversos actes, com ara 
la fira de Santa Llúcia de l’Escola Cata-
lunya (AMPA), els tradicionals pastorets 
(Mira-sol Teatre), el concert de Nadal 
–a càrrec de Toti Soler i Joan Massotk-
leiner– (Associació de Veïns Sant Joan 
de Mira-sol), el taller de cartes amb el 
patge reial (Associació de Veïns de Can 
Mates) i la cavalcada de Reis (Associació 
de Propietaris i Veïns de Mas Gener). To-
tes les activitats han estat concorregu-
des i han comptat amb la participació 
de les famílies del barri.

Mira-sol celebra el Nadal



Busquem una 
alternativa a la torre 
d’alta tensió
Una de les preocupacions dels veïns de 
Mira-sol i, en especial, dels residents del 
carrer de Guadalajara és l’impacte de la 
torre d’alta tensió. És per aquest motiu 
que les entitats veïnals, el Consell de Barri 
i l’Ajuntament estan treballant per trobar 
una solució alternativa a la torre.

La torre està ubicada a tocar de l’autopis-
ta AP7 i prop del terme de Rubí, cosa que 
vol dir que la solució definitiva no no-
més passa per una administració. Cal ar-
ribar a un acord entre l’Institut Català de 
l’Energia, la companyia elèctrica ENDESA, 
el Ministeri de Foment i els consistoris de 
Rubí i de Sant Cugat per trobar una alter-
nativa. 

Per ara, l’Ajuntament ja ha mantingut 
reunions amb tots aquests actors i està 
treballant perquè, durant aquest primer 
trimestre, ENDESA elabori un avantpro-
jecte del soterrament parcial de la torre, 
que inclourà la valoració prèvia del cost 
total d’aquesta acció. Tot i que aquest 
estudi no assegura el soterrament, és un 
pas necessari per poder trobar una solu-
ció efectiva als problemes que podria ge-
nerar la torre d’alta tensió.

7 nous projectes per 
a Mira-sol
Amb el pressupost dels diners de lliure 
disposició, el Consell de Barri ha decidit 
fer realitat els 7 projectes següents:

1. Instal·lar una zona lúdica juvenil da-
vant del Casal de Mira-sol (50.000€)

2. Netejar la riera de Can Cabassa per 
minimitzar la proliferació del mosquit 
tigre (35.000 €)

3. Incrementar la dotació econòmica de 
la Coordinadora Sociocultural de Mi-
ra-sol (10.000 €)

4. Promocionar Mira-sol Participa 
(10.000 €)

5. Arranjar la il·luminació i l’acústica de la 
sala-taller del Casal de Mira-sol (6.000 €)

6. Afegir més coixins berlinesos al carrer 
Josep Irla (6.000 €)

7. Instal·lar 4 panells informatius de situ-
ació d’equipaments (5.000 €)

A banda, el Consell de Barri està estudiant 
dos projectes més. D’una banda, cobrir la 
pista poliesportiva de Mas Gener i, de l’al-
tra, continuar el carril bici des de l’Escola 
Catalunya fins a Mas Gener.

Lavabos al Parc del 
Turó de Can Mates
El parc de Can Mates disposa d’uns la-
vabos públics ubicats a sota del pont de 
la carretera de Vallvidrera. Per ara, els 
lavabos són provisionals, però està pre-
vist que se’n construeixin uns de nous 
amb obra. La demanda ciutadana de do-
tar els parcs municipals amb uns lavabos 
públics ha estat expressada en diverses 
ocasions. 

Per això, l’Ajuntament ha decidit de cons-
truir-ne uns al parc del Turó de Can Ma-
tes per la seva utilitat atesa l’extensió del 
parc i la gran afluència d’usuaris.

som mira-sol

Lavabos provisionals

Torre d’alta tensió

Definim el complex 
esportiu de Mira-sol
Representants de les entitats veïnals i de 
l’Ajuntament estan treballant conjun-
tament, en el marc d’un grup de treball 
específic, per definir com serà el complex 
esportiu de Mira-sol.

Ara com ara, ja s’han traçat les grans línies 
del projecte i es preveu que aquest nou 
equipament compti amb una piscina 

Front comú per les 
pantalles acústiques
La proximitat de l’autopista AP7 als domi-
cilis del carrer Guadalajara i de Mas Gener 
provoca que els veïns rebin l’impacte de 
la contaminació acústica. Per solucionar 
aquest problema, l’Ajuntament ha dema-
nat reiteradament al Ministeri de Foment, 
que és el titular de l’autopista, que instal·li 
pantalles acústiques per amortir el so. 

Com que, fins ara, el Ministeri no ha fet 
cap pas, l’Ajuntament ha decidit prendre 
la iniciativa i mesurar l’impacte real del 
so de l’autopista. També ha encarregat la 
valoració de les característiques que hau-
rien de tenir les pantalles acústiques. Un 
cop el consistori disposi d’aquestes dades 
i si el Govern de l’Estat continua desate-
nent els veïns de Mira-sol, l’Ajuntament 
prendrà les mesures jurídiques i admi-
nistratives necessàries a fi que es cons-
trueixin les noves pantalles acústiques.

Atenem el veïnat de 
Mira-sol
La presidenta del Consell de Barri, Car-
mela Fortuny, atendrà directament les 
persones i entitats que ho sol·licitin. 
D’aquesta manera, serà més fàcil que 
els veïns i veïnes puguin exposar direc-
tament les seves preocupacions, inqui-
etuds i suggeriments als representants 
municipals. Per sol·licitar hora amb la 
presidenta del Consell de Barri, cal adre-
çar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
Mira-sol o bé descarregar-se l’imprès cor-
responent al web www.consellsdebarri.
santcugatentitats.net i enviar-lo a l’adre-
ça conselldebarri@santcugat.cat.

A banda, cada segon i quart dimecres de 
mes, de 17:30 h a 19:00 h, el policia de 
barri de Mira-sol també atendrà les peti-
cions dels ciutadans relacionades amb la 
seguretat ciutadana.

El 72% de l’hort 
comunitari ja està 
cultivat
Des d’aquesta tardor, Mira-sol compta 
amb un hort comunitari, que està situat 
a tocar del Casal. L’hort és una aposta per 
fomentar la sostenibilitat des de la proxi-
mitat i, al mateix temps, per difondre la 
cultura de cultiu al barri.

En total, l’hort disposa de 40 parcel·les, 
una zona d’hort comunal, un hivernacle, 
una pèrgola, un espai de lleure, una zona 
de compostatge comunitari i diferents 
espais d’emmagatzematge. L’hort s’ha 
creat a iniciativa del Consell de Barri i s’ha 
posat en marxa gràcies als diners de lliure 
disposició i a l’esforç de l’entitat Cíclica.

Actualment, el 72% de l’hort comunitari 
ja està cultivat. El funcionament de l’hort 
s’emmarca en l’àmbit de l’agricultura 
ecològica i és per això que respecta tant 
els calendaris com els marcs de plantació 
de cada cultiu. L’objectiu és assolir la fer-
tilitat òptima del terreny tot respectant el 
medi ambient. 

Per a la mainada, l’hort comunitari tam-
bé compta amb un espai específic, l’Hort 
dels Infants, una parcel·la de 24 metres 
quadrats estructurada en quatre bancals.

L’hort de Mira-sol forma part del progra-
ma d’horts urbans “Cultiva’t”, que l’Ajun-
tament ha engegat arreu del municipi.

Podeu adreçar les vostres consultes a: 
hortenxarxa@hortmirasol.cat

Sala-taller del Casal de Mira-sol

Terrenys del nou complex esportiu

Casal de Mira-sol

Promocionem 
l’activitat veïnal
La Coordinadora Sociocultural de Mi-
ra-sol és una eina de participació veïnal 
que vol fer més fàcil la tasca de les enti-
tats i convertir-se en motor social i cul-
tural dels veïns i veïnes del barri. Per 
aquest motiu, la Coordinadora està for-
mada per representants de totes les enti-
tats i col·lectius de Mira-sol, del consistori 
i de l’empresa que gestiona del Casal, que 
és Doble Via.

Com a objectius, la Coordinadora propo-
sa i avalua activitats, ajuda en la realitza-
ció dels projectes i vetlla perquè es com-
pleixin els acords adoptats. Els principals 
eixos de treball són el formatiu, el lúdic i 
el social. A banda, la Coordinadora té tres 
comissions de treball: la comissió d’es-
pais, la comissió de comunicació i la co-
missió d’activitats. Entre les activitats en 
què treballa, la Coordinadora  està parti-
cipant en el projecte d’estalvi energètic 
del Casal, en el disseny d’un projecte de 
Banc del Temps i en el suport als joves 
perquè participin activament en les enti-
tats de Mira-sol.

La Coordinadora, que està activa des del 
gener del 2015, es pot contactar al correu 
electrònic coordinadora.mirasol@gmail.
com. Tothom està convidat a partici-
par-hi o a aportar-hi idees.

coberta, un camp de futbol 7 amb vesti-
dors i l’ampliació a les mides reglamentà-
ries de l’actual pista esportiva de l’Escola 
Catalunya. La pista es cobrirà de manera 
que pugui acollir les activitats pròpies de 
l’escola i obrir-se a d’altres activitats d’in-
terès per al barri. 

A l’exterior es farà una zona enjardinada 
que servirà per amortir la llum. El projec-
te es presentarà al Consell de Barri per a la 
seva aprovació.


