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Entitats i veïnat de Mira-sol
es bolquen en la Festa Major
Més de 25 propostes per a tots els gustos
i totes les edats i la participació de veïns,
veïnes i entitats. Aquests han sigut els
ingredients que han fet que la festa major de Mira-sol hagi estat un èxit.
El tret de sortida el va donar l’Associació
Hort de Mira-sol, amb un pregó carregat
d’humor per reivindicar millores per al barri.
Aquet any hi ha hagut novetats, com un
pícnic a la fresca, un taller dels Castellers de
Sant Cugat, un altre a càrrec de les Àvies
Remeieres de la Pedra Tosca o un matí de
portes obertes al Pàdel Mira-sol.

Els Gausachs van fer un taller de castells

No hi van faltar, però, els actes més populars i tradicionals com el sopar de carmanyola, el teatre, el karaoke, la nit de ball, les
havaneres o la bicicletada. Per als més petits, les esperades les festes de l’aigua i de
l’escuma, mentre que el jovent va poder
gaudir del correfoc i de la Nit Jove. I com
ja és habitual, la gent gran de Mira-sol no
es va perdre el campionat de petanca, els
escacs, les sardanes o el ball.

butlletí del consell de barri

Quatre anys fent créixer
la Festa Major
Des del 2015, la Coordinadora Sociocultural de Mira-sol treballem per proposar
noves activitats i projectes, fomentant la
participació i l’apoderament dels veïns. En
aquests quatre anys de dedicació al barri,
no hem parat de créixer, amb nous projectes d’integració i noves entitats.

Aquest any, precisament, hem tingut quatre noves incorporacions que ja han participat activament en la Festa Major: el grup
de treball de natura de la Coordinadora, les
associacions “No estàs sola” i “Creativitat i
salut” i el Pàdel Mira-sol.
No ens hem d’oblidar, tampoc, de la col·laboració dels comerços del barri, que també
fan possible aquesta Festa, amb les sevillanes del restaurant La Ponderosa o el ball i
l’animació infantil a càrrec de Mira-sol centre.
La festa no seria possible sense la col·laboració i la implicació de tots aquests col·lectius, i en són 19, tots ells amb ganes d’implicar-se al barri, de mostrar la seva activitat
pròpia, de conèixer-ne de noves i, sobretot,
de gaudir plenament de la celebració!
Coordinadora Sociocultural de Mira-sol
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Reclamem mesures
antisoroll
al Ministerio
Veïnat i Ajuntament seguim treballant conjuntament per aconseguir mesures que minimitzin el soroll de l’AP-7 al seu pas per Mas Gener.

Guanyem espais per gaudir de la riera
de Can Cabassa i integrar-la al barri
Pas endavant per gaudir més de l’entorn de la riera de Can Cabassa i reduir els problemes
que provoca la força de l’aigua.
Tal com es va explicar al darrer consell de barri, el projecte de naturalització de la riera entre el passeig del Nard i el carrer Pompeu Fabra ja té el vistiplau dels diferents organismes
competents i es pot aprovar definitivament. La previsió és adjudicar-lo abans d’acabar
l’any i al 2019 començar les obres.
El projecte permetrà, d’una banda, millorar l’entorn de la riera i integrar-la més al barri
amb la creació de noves zones verdes per passejar, contemplar i, fins i tot, baixar a peu
d’aigua. A més, també s’habilitarà un pas per creuar la riera d’una banda a l’altra.
D'alta banda, també servirà per reduir la força de l’aigua en alguns punts i minimitzar
així l’erosió que provoca en talussos i lleres. Això s’aconseguirà ampliant la llera en
alguns punts i creant algunes basses que puguin assumir els increments del cabal i filtrarà
cap al subsòl. També es posaran entramats vegetals per reforçar els talussos malmesos.
Pel que fa al cobriment del torrent d’en Xoriguer i un tram de la riera de Can Cabassa, els
propers mesos es licitarà la redacció del projecte executiu.

Al març del 2017 es van presentar al·legacions al Pla d’Accions contra el Soroll de les
carreteres de l’Estat, ja que les mesures proposades es van considerar insuficients. Un
any després, el ple municipal va acordar requerir a la Dirección General de Carreteras la
instal·lació de pantalles, i paral·lelament, s’ha
reclamat per carta informació de l’avaluació
acústica feta l’octubre passat.
De moment, no hi ha hagut resposta. El canvi
de govern a l’Estat obre, però, un nou escenari
abans de recórrer a la via judicial. A principis
de juliol s’ha sol·licitat una reunió amb els
nous responsables de Carreteres per explicar-los les al·legacions que va presentar l’Ajuntament i traslladar-los la necessitat
d’adoptar mesures correctores el més aviat
possible.

Lliure disposició:
millorem l'espai
públic
La ciutadania de Mira-sol hem prioritzat,
aquest any, la millora de l’espai públic per
a tots els veïns i veïnes.
Aquest és el principal objectiu dels vuit
projectes que el Consell de Barri ha
acordat fer amb els 90.000 € de lliure
disposició de què disposa per al 2018.
Redacció del projecte de la
coberta de la pista de Mas Gener (15.000€)
Tendals naturals o artificials
per fer ombra a les zones de joc
infantil (5000€)
Parc infantil a l'entorn de l'Escola Catalunya (10.000€)
Pista esportiva a Can Mates
Oest (24.000€)
Adaptació del pont
de Can Rabella (14.500€)
Projecte educatiu sobre el
camí escolar a l'Escola Catalunya
(6.000€)

5 propostes per a la
coberta de la piscina
Els propers mesos podrem saber com serà,
definitivament, la futura piscina coberta
de Mira-sol que es farà a tocar de l’Escola
Catalunya. Hi ha cinc empreses que han
presentat una proposta i aquest estiu
s’adjudicarà la redacció del projecte. La
previsió és que a finals d’any tinguem tots
els detalls i que les obres comencin durant
el primer semestre del 2019.

Més seguretat al
barri

Pacifiquem el parc
dels tobogans

Les entitats de Mira-sol tenim una nova via
de comunicació amb la Policia Local: la Unitat de Relacions amb la Comunitat. Es tracta
de dos agents que estan contacte directe amb les entitats a través de correu electrònic, telèfon o whatsapp per poder tractar temes de seguretat, civisme o mobilitat.

La 7ena edició del Ral·li Mas Gener-Monestir ha tingut més èxit que mai.
Més de 50 cotxes i motos d’època van
circular des del barri mirassolenc fins a la
plaça d’Octavià.
Una bona oportunitat per gaudir veient
tot tipus de vehicles antics i descobrir algunes de les seves curiositats.

I jo, què puc fer?
Tots i totes també tapodem contribuir a millorar la seguretat amb uns senzills consells:
No obrim mai la porta a persones desconegudes ni operaris
que no esperem i que no vagin
identificats.
Tanquem la casa amb clau 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.
No fem evident que la casa és
buida si marxem de vacances.

Èxit del Ral·li
de cotxes

Parc dels tobogans del Turó de Can Mates

Gaudir de més seguretat i tranquil·litat a
l’entorn del parc dels tobogans del Turó
de Can Mates. Aquest és l’objectiu de les
mesures acordades amb l’Ajuntament per
reduir les molèsties que genera la concentració de gent en aquest espai.

Instal·lació de taules de pingpong a l'espai públic (6.000€)
Aquests projectes s’han escollit amb un
procés participatiu en què veïnat i entitats
vam poder presentar propostes i després
votar-les.
S’executaran les més votats, fins arribar a
esgotar els 90.000 euros.

Joan Puigdomènech,
nou president del
Consell de Barri
El Consell de Barri de Mira-sol canvia de
president. A partir d’ara, assumirà aquesta
tasca el tinent d’alcalde d’Urbanisme,
Medi Ambient i Participació, Joan Puigdomènech. Agafa així el relleu de la Carmela Fortuny, que des de principis de juny
és la nova alcaldessa de Sant Cugat.

Més de 50 cotxes i motos d’època van circular des del barri mirassolenc fins al Tibidabo i des d’allà van anar per la Rabassada
fins a la plaça d’Octavià.
Com ja és habitual, va ser una bona oportunitat per gaudir veient tot tipus de vehicles antics i descobrir, amb els seus propietaris, algunes de les seves curiositats.

D’una banda, hi haurà més presència
d’agents cívics o policia local per evitar
que es faci un mal ús del parc; i s’està estudiant l’opció d’implantar l’àrea verda d’aparcament regulat els caps de setmana, tot i
que abans se’n parlarà amb el veïnat.
De l’altra, es restauraran els talussos dels
costats dels tobogans i es posaran coixins
berlinesos al carrer Ramon Llull perquè els
vehicles circulin a menys velocitat.

Instal·lació de bancs a l'entrada
de les escoles del barri (5.100€)

Joan Puigdomènech pren el relleu

Ral·li de cotxes d'època. Foto cedida.

El Joan coneix bé la realitat de Mira-sol i
les seves principals problemàtiques, i ja fa
temps que treballa al costat del veïnat per
resoldre qüestions com el soroll de l’AP-7
o la millora de la riera. El veurem en el seu
nou càrrec al Consell de Barri previst pel dia
20 de setembre.

