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Anar amb bici al Casal de Mira-sol o a les 
Escoles Catalunya i Turó de Can Mates 
serà més fàcil  en un futur proper. 

El Consell de Barri ha destinat 113.000 
euros dels diners de lliure disposició 
del 2017 a fer nous carrils bici que aju-
din a completar la xarxa ciclable i  perme-
tin anar més còmodament als principals 
equipaments del barri. 

Concretament, està previst fer tres nous 
itineraris:

• Carril bici des de Can Cabassa 
fins al Casal, l’Escola Catalunya 
i el camp de futbol. Anirà per la 
calçada, separat dels altres vehicles 
per garantir una major seguretat.

• Itinerari ciclable des de l’Escola 
Turó de Can Mates fins a l’esta-
ció de FGC de Mira-sol i Mira-sol 

Mira-sol, en bici

Centre, aprofitant que els carrers 
tenen voreres molt amples i bicis 
i vianants poden conviure-hi amb 
seguretat.

• Itinerari ciclable des de l’Escola 
Turó de Can Mates fins el Casal i 
el camp de futbol, aprofitant tam-
bé els carrers amb voreres molt 
amples on hi poden conviure ciclis-
tes i vianants.Des de l’Escola Turó 
de Can Mates fins el Casal i el camp 
de futbol.

Les prioritats  
dels mirasolencs
La selecció d’aquests itineraris s’ha fet 
a partir d’un procés participatiu basat 
en una enquesta online i en reunions 
monogràfiques amb el veïnat i amb les 
dues escoles que hi ha al barri. 

L’objectiu era que el veïnat, les entitats 
i les escoles poguessin prioritzar quins 
carrils consideren més necessaris. 

A partir d’aquesta priorització, i tenint en 
compte els diners disponibles, l’empresa 
VAIC està redactant el projecte per fer els 
3 itineraris més votats, amb la previsió de 
començar les obres cap a la tardor. 

Un barri  
amb menys trànsit
Els nous trams de carril bici es faran amb 
les solucions tècniques més adequades 
en cada cas: allà on sigui possible, el carril 
bici anirà per la calçada, separat dels cot-
xes per elements de seguretat. En alguns 

carrers, però, el carril podrà anar per la 
calçada, compartint espai amb els altres 
vehicles, i en d’altres, on la vorera és molt 
ample, es planteja fer-lo passar per allà, 
compartint espai amb els vianants. 

Per garantir una correcta convivència, el 
projecte preveu reforçar la senyalització, 
indicant qui té la prioritat o quins són els 
usos permesos en aquell espai.

Sigui quina sigui la solució adoptada 
en cada cas, els integrants del grup de 
treball creat per definir aquest projecte 
coincideixen que cal pacificar el trànsit a 
la majoria de carrers i avançar cap a una 
mobilitat més sostenible, amb menys 
cotxes i menys contaminació.



Desfilades de colors 
i d’imaginació  
per Carnaval
Disfresses de tot tipus i temàtiques. Això és 
el que s’ha pogut veure aquest any durant 
la celebració del carnaval a Mira-sol, on 
personatges de la Guerra de les Galàxies 
i princeses han desfilat al costat d’animals 
o de rotuladors florescents de tots colors. 
Si el dia 9 de febrer van ser els més petits 
els que van anar en rua des de l’Esco-
la Catalunya fins al Casal, una setmana 
després la festa arribava al barri de Mas 
Gener, amb trobada de comparses de 
totes les edats i amb més premis, des de 
la millor disfressa fins a la més original. 

Nova imatge per  
la paret del camp  
de futbol
L’entorn del camp de futbol de Mira-sol 
llueix amb un nou aire gràcies al gran mu-
ral dels artistes Elara Elvira i Pablo Sande, 
una iniciativa que sorgeix dels projectes 
de lliure disposició del 2017 acordats pels 
Consell de Barri. 

La voluntat era millorar la imatge d’aquest 
espai, i per això s’han desbrossat i nete-
jant els parterres, s’han podat els arbres 
i s’ha fet una intervenció mural a tota la 
façana del camp del Passeig del Roser. 
La proposta artística ha tingut en compte 
la perspectiva i l’ús dels colors per donar 
més llum i una nova sensació d’ordre de 
l’entorn.

Més civisme al  
Parc del Turó  
de Can Mates   

La convivència al Parc del Turó de Can 
Mates va millorant gràcies a les mesures 
acordades amb veïns i entitats de la zona 
per incrementar la seguretat i el bon ús de 
l’espai. Els darrers mesos s’han col·locat 
cartells informatius que recorden les ac-
tivitats permeses a la zona i hi ha parelles 
d’agents cívics passejant per l’entorn 
amb la voluntat de detectar actituds incí-
viques i alertar els seus responsables per 
corregir-les. 

A més, també s’han col·locat nous la-
vabos públics que substitueixen els que 
hi havia provisionals. Es tracta d’un únic 
mòdul de fusta instal·lat entre les pistes es-
portives i l’àrea de joc infantil i que compta 
amb 4 lavabos, un dels quals adaptat per 
a persones amb mobilitat reduïda. Aquest 
equipament, que està obert en horari 
diürn, va ser una de les propostes escolli-
des en el marc dels pressupostos partici-
patius 2016-17.

Nous elements  
de jocs infantils  
a Mas Gener
Els infants de Mas Gener gaudeixen dels 
nous elements de joc que s’han instal·lat a 
la plaça que hi ha a la confluència dels car-
rers Tenerife, Gomera i Aragó. Ara hi tenen 
un gran sorral de 180 metres quadrats, 
una estructura amb xarxa, tobogan, 
gronxadors –un dels quals amb seient de 
bebès- i dues molles –una d’ús individual 
i una altra per a quatre infants-. També hi 
ha una taula de pícnic, que convida els 
adults a fer-hi estada. D’aquesta manera, 
s’ha modernitzat aquesta àrea infantil i 
s’ha fet més atractiva per a petits i grans.

Cuidem els infants 
durant els  
consells de barri
Participar als consells de barri serà més 
fàcil a partir d’ara gràcies al nou servei 
de cura d’infants de 3 a 12 anys que hi 
haurà durant les sessions. L’objectiu és 
que tothom que vulgui assistir als consells 
i prendre part de les decisions que afecten 
el barri, ho pugui fer. 

El nou servei comptarà amb un monitor 
que es farà càrrec dels infants i els hi pro-
posarà diverses activitats de lleure. Això sí, 
cal sol·licitar-ho amb una setmana d’an-
tel·lació al correu electrònic participació@
santcugat.cat o trucant a Participació, al 
93.565.70.00

Els veïns decidiu els 
projectes del barri
Els veïns del barri de Mira-sol decideixen, 
un any més, a quins projectes volen desti-
nar els diners de l’anomenat pressupost de 
lliure disposició. 

Per al 2018, el Consell de Barri de Mi-
ra-sol disposa de 90.000 €. 

Tal com estableix el nou protocol acordat 
pel Consell de Barri, aquest any van poder 
presentar propostes tant les entitats com 
el veïnat de Mira-sol.

En total, s’han recollit 30 propostes, de 
les quals 14 passen a la fase de votació 
ciutadana, mentre que la resta s’han des-
cartat perquè no són tècnicament viables 
o perquè no corresponen als diners de lliu-
re disposició.

Votació ciutadana:
Del 26 de febrer al 4 de març, els veïns i 
veïnes empadronats a Mira-sol podreu 
votar les propostes que consideren més 
interessants pel barri. 

Ho podreu fer a través d’Internet, al web 
decidimsantcugat.cat o dipositant el vot a 
la urna que hi haurà al Casal.

• Millorar el parc infantil Ignasi Barra-
quer a Can Cabassa

• Cami i pas de vianants a  
Av. Monsterrat Roig

• Skatepark Mirasol

• Pista esportiva multifuncional  
a Can Mates

• Renovació aire acondicionat teatre 
casal de Mira-Sol

• Punt de càrrega per vehicle elèctric

• Bicibox. Aparcament de bicis segur.

• Adaquació de les voreres d’accés al 
pont de Can Rabella

• Cami escolar a l’escola Catalunya i 
seguretat vial

• Millorar el parc infantil del Casal  
de Mira-sol

• Bancs als entorns de les escoles de 
Mira-sol (Turó de Can Mates, Ciutat 
d’Alba i Catalunya).

• Cami escolar segur Escola  
Ciutat d’Alba 

• Més ombres als espais de joc  
i esport

• Instal·lació de taules de ping-pong  
a zones concurregudes de Mira-Sol.

D’aquesta manera, es prioritzaran els 
projectes, de més votats a menys, i s’ani-
ran realitzant fins a esgotar el pressupost 
disponible.

Cal tenir en compte que 15.000 euros 
del pressupost d’inversió es destinaran, 
directament, al projecte per cobrir la 
pista de Mas Gener, tal com es va acordar 
al Consell d’Entitats.

Avancem per treure 
la torre d’alta tensió 
d’avinguda Baixador
La possibilitat de treure la torre d’alta ten-
sió que hi ha al final de l’avinguda Baixador 
està una mica més a prop. La torre es va 
haver de col·locar allà per garantir la con-
nexió entre tot el tram de línia que es va 
soterrar a Valldoreix i Mira-sol i el tram de 
cablejat aeri que hi ha a Rubí. Fins ara no 
s’havia trobat una solució tècnica per des-
plaçar-la i l’única alternativa que donava 
Endesa era soterrar tot el que queda de 
línia, una opció econòmicament molt cos-
tosa per a l’Ajuntament de Rubí. 

Ara, però, la companyia elèctrica ha 
obert la porta a soterrar la meitat del 
traçat, des de la torre d’avinguda Baixa-
dor fins a la riera de Rubí, una opció que 
ha estat ben rebuda pels dos ajuntaments. 
Per poder-la tirar endavant, des de Sant 
Cugat s’ha demanat la col·laboració de 
l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) per 
intentar fer un conveni o proposta d’acord 
entre totes les parts que ajudi a fer realitat 
el projecte.

sommira-sol

Nou enllumenat als Jardins Martí i Pol

Servei de cura d'infants

Nou enllumenat,  
més seguretat
Passejar pels Jardins de Miquel Martí 
i Pol és més còmode i segur gràcies al 
nou enllumenat que s’ha instal·lat a la 
zona dels bancs de fusta, tocant al camí de 
Sant Cugat al Papiol. Són dues columnes 
de llum de 8 metres d’alçada amb llum 
LED que donen servei a una zona en què 
s’havia detectat poca il·luminació.    

També s’ha reforçat la il·luminació del 
camí cap a l’estació de FGC d’Hospital 
General. S’hi han instal·lat 14 fanals de fus-
ta, també de 8 metres d’alçada, amb llums 
LED. D’aquesta manera, es dóna resposta 
a dos dels projectes de pressupostos de 
lliure disposició del 2017.

Parc dels tobogans del Parc del Turó de Can Mates

Nous jocs infantils

Nou mural a la façana del camp

Torre d'alta tensió a avinguda Baixador

Sessió del Consell de Barri


