A Mira-sol, fem barri amb la festa major!
Del 7 al 9 de juliol els carrers i les places de Mira-sol es van vestir de festa major amb
gran èxit de participació ciutadana.
La Coordinadora Sociocultural del barri i nombroses entitats van organitzar una vintena d’activitats que, una vegada més, van mostrar el fort dinamisme veïnal de Mira-sol.
Amb la Festa Major, tots junts, fem barri!
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Participació
i col·laboració

Mesures per la bona convivència
al Parc del Turó de Can Mates

Mira-sol ha viscut, novament, una Festa Major molt participativa i plena d’activitats per a tothom. Una festa on ha
quedat palès una vegada més el gran dinamisme social i associatiu que fa bategar aquest barri. De fet,
la pròpia organització dels actes ha anat a càrrec de
la Coordinadora Sociocultural de Mira-sol amb el
suport de diverses entitats.
Un dels objectius que tenim com a ciutat és afavorir
la participació ciutadana i la gestió veïnal. Des de
l’Ajuntament intentem liderar nous projectes i fer-los
realitat mitjançant dinàmiques col·laboratives amb veïns
i entitats.
I a Mira-sol crec que tenim un bon exemple d’aquesta col·laboració i dinamisme social. Per això entre tots i totes, junts, hem de seguir treballant per enfortir el benestar de
la ciutadania i fer de Mira-sol un barri cada dia sempre millor.

Mercè Conesa i Pagès
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

El Parc del Turó de Can Mates és el parc
urbà més gran de Sant Cugat i compta amb una àmplia zona de jocs infantils amb tobogans. Aquests atractius
fan que sigui concorregut per un gran
nombre de visitants, especialment al
cap de setmana, cosa que fa necessària
una bona convivència entre els usuaris.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha rebut
diversos suggeriments dels veïns i veïnes i per això ha decidit dur a terme un
seguit de mesures.
D’entrada, s’hi ha posat cartells informatius amb les normes d’ús del parc.
També es compta amb agents cívics
per fomentar el bon ús de l’espai, amb
capacitat per informar i, si cal, sancionar. També s’augmentarà la presència
policial per vetllar pel bon ús del parc i
el compliment de totes les normes.

A més, es crearà una àrea amb aparcament de zona verda per garantir que
els veïns i veïnes disposin de lloc on
aparcar i es fomentarà l’ús de la zona
d’aparcament disponible darrera del
parc, que ara està infrautilitzada. També es faran intervencions per recuperar
zones enjardinades i es milloraran els
lavabos existents.

Parc de Can Mates
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Un nou espai
per les famílies
L’Espai Familiar de Mira-sol és un servei
orientat a les famílies amb criatures de
0 a 3 anys. És un espai de joc –amb materials adients– i de convivència, on els
infants poden explorar i relacionar-se
entre si i amb els adults.
L’espai també està pensat perquè les famílies puguin compartir la seva experiència d’educar i fer créixer els fills. A més,
quinzenalment s'ofereixen activitats i tallers gratuïts relacionats amb la criança.
Vine a conèixer aquest nou punt de trobada familiar!
Està ubicat al Casal i obre els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 i de 16 a 18 h.

El pont de Can
Gatxet,
transitable
Els veïns de Mira-sol podrem tornar a
travessar el pont de can Gatxet. Aquest
pont, gairebé centenari, havia sofert importants desperfectes que van obligar a
tallar-hi el pas per seguretat.

El funcionament del Banc és molt simple:
cada persona ofereix un servei o activitat
i, a canvi, pot demanar altres serveis a altres socis.

bicida molt utilitzat arreu, però que el ple
municipal va acordar prohibir pel grau de
toxicitat que té pel medi i per les probabilitats que pugui ser cancerigen.

La unitat de canvi és l’hora, amb independència del servei que s’ofereix. Així,
per posar un exemple, es poden intercanviar classes d’idiomes per servei de
jardineria. O arranjaments domèstics per
lectura de textos en veu alta. Les possibilitats són infinites.

Mentre es troba la millor opció per mantenir els escocells nets durant tot l’any,
el personal de Parcs i Jardins està fent el
desbrossat manual d’aquestes plantes i
s’estan provant opcions com la plantació de bulbs o l’aplicació de restes de
triturat de poda, que eviten o dificulten el
naixement d’altres espècies.

Els intercanvis són sempre gratuïts.
L’horari d’atenció del Banc del Temps de
Mira-sol és dilluns de 17 a 19 h i dijous d’11
a 13 h al Casal. El Banc del Temps compta
amb el suport de la Coordinadora.

Carregar el mòbil o connectar-se a Internet al mateix temps que es practica
esport a l’aire lliure ja serà possible a
Mira-sol a partir d’aquest setembre. Ho
podrem fer als jardins del camí de Sant
Cugat al Papiol, a tocar de l’Escola Catalunya i del futur complex esportiu, on
s’instal·laran diversos aparells gimnàstics i un punt de càrrega i de connexió
wi-fi per als dispositius mòbils.

Amb la rehabilitació, Mira-sol també tindrà més ben connectada l’avinguda del
Carril i el Camí de Can Gatxet.
El pont de Can Gatxet guanyarà una rampa adaptada, un accés amb escala i la millora del lateral.
Les obres ja han començat i estaran enllestides abans d’acabar el 2017.
Espai del Banc del Temps

Nou òrgan: el consell
d’entitats

Espai Familiar

Reunió a Foment
per reclamar noves
pantalles acústiques
Minimitzar l’impacte sonor que provoca
l’autopista AP-7 als veïns de Mas Gener
continua sent urgent i prioritari. Un estudi extern encarregat per l’Ajuntament
confirma que el soroll, tant de dia com
de nit, supera els límits permesos per llei
i que les mesures proposades pel Ministeri de Foment són insuficients per
revertir-ho.
Per això, després de presentar-hi al·legacions i d’aconseguir només el compromís
de revisar la proposta actual, una representació del consistori viatjarà a Madrid
per reunir-se amb la Direcció General de
Carreteres i reclamar terminis clars d’execució de les obres.

Pont de Can Gatxet

El mercat de Mira-sol
Centre, ara on-line

Nou espai d’esport i
wi-fi per als joves

La proposta sorgeix del Consell de Barri de Mira-sol i s’ha consensuat amb el
Consell de Joves 13-16, amb l’objectiu de
crear un nou espai de socialització pel
jovent de la zona.

El consell d’entitats és un espai de treball
de les associacions del consell de barri.
L’objectiu d’aquest òrgan és abordar determinats aspectes de Mira-sol.
A més a més, proposa l’ordre del dia del
consell de barri i fa el seguiment del projectes de lliure disposició. El consell d’entitats es durà a terme, com a mínim, un
cop cada tres mesos.

Ja ha entrat en funcionament el portal
www.mirasolacasa.cat, on tothom pot
comprar-hi en línia els productes de les
parades del mercat municipal adherides.
L’objectiu és enfortir la qualitat del servei
i facilitar les compres.

Fotomuntatge dels nous aparells gimnàstics

Els lliuraments a domicili es fan cada dia
en trams horaris de dues hores des de les
12 del migdia fins a les 8 del vespre.
L’àrea de lliurament inclou tot el Vallès
Occidental i Vallvidrera.
Avui dia, el 15% de les compres que es fan
a Sant Cugat són als mercats municipals.

Més a prop
del ciutadà
Primer Consell d'Entitats

Alternatives
ecològiques a les
males herbes

Amb l’objectiu de seguir potenciant
un servei de proximitat a la ciutadania, la Policia Local està impulsant
un conjunt d’actuacions i millores.
Ha ampliat els horaris d’atenció als districtes per facilitar que els veïns i veïnes
puguin exposar els seus dubtes i rebin
consell personalitzat (a Mira-sol s’atén
tots els dimarts de 17:30 a 19 hores al
Casal del barri).
També ha obert un compte a la xarxa
social twitter (@policiastc) per donar consells sobre seguretat i via pública.

Mira-sol ja disposa
d’un Banc del Temps

Autopista AP-7 al pas per Mira-sol

El Banc del Temps de Mira-sol ja és una realitat. Gràcies a aquest servei, tots els veïns i veïnes podem intercanviar serveis o
activitats sense cap cost econòmic.

Escocell amb flors

Sant Cugat treballa, des de fa mesos, en
diverses alternatives que ajudin a combatre les males herbes que creixen als
escocells dels arbres. Fins l’any passat,
això es feia amb Glifosat, un potent her-

A més, el nombre d’agents de la policia
local està augmentant any rere any: l’any
2012 n’hi havia 81 i la previsió és acabar
l’any 2019 amb 120 agents. D’altra banda,
des de fa mesos s’ha reforçat el patrullatge i la coordinació amb els Mossos
d’Esquadra. Un operatiu que ha permès
reduir, segons dades del Ministeri de l’Interior, un 17’5% els robatoris amb força
a Sant Cugat en el primer trimestre del
2017.

