Pressupostos Participatius 2020

PROPOSTES VÀLIDES PER A LA SESSIÓ DE
DELIBERACIÓ (CONSELL DE BARRI EXTRAORDINARI)
Els Pressupostos Participatius segueixen endavant. A Mira-sol tenim 52 propostes per al
barri que ja han passat la validació tècnica.
En aquest document pots conèixer amb detall les propostes vàlides. Estan ordenades
segons les Línies Estratègiques, creades participadament i recollides al “Programa de
Barri”.
Us demanem que prioritzeu les propostes més rellevants per al barri, responent al
qüestionari. Aquesta priorització servirà per orientar el treball a la sessió de debat sobre les
propostes que tindrà lloc en el Consell extraordinari dels Pressupostos participatius.
Ja et pots inscriure a aquesta sessió en aquest enllaç: “Consell extraordinari de
pressupostos participatius: sessió de deliberació de propostes”. T’hi esperem!

PERSONES
1.1 Millorar els equipaments del barri
1. Teatre Mira-sol: remodelació del pati de butaques
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1829

2. Nou Skatepark a Can Mates
Vàlida parcialment
Fer un skatepark al costat del parc infantil del turó de Can Mates. Basant-nos en el model existent
del skatepark de la platja de la Mar Bella de Barcelona. Consisteix en un seguit de pistes de
formigó on juguen tant nens amb patinet com joves amb skates.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1266

3. Rocòdrom d’escalada a la paret exterior del Casal Mira-sol
Fer un rocòdrom públic, gratuït i per totes les edats en alguna de les parets exteriors del Casal de
Mira-sol (o altres ubicacions del barri), copiant el model del rocòdrom de la paret exterior del
Centre Social i Sanitari de la Floresta amb preses d'escalada i terra tou.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1223
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4. Aparells de gimnàstica a Gabriel Ferrater Mira-sol
Condicionar la zona verde al c/ Gabriel Ferrater entre Josep Maria de Segarra i Conca amb
aparells per fer gimnàstica. El deteriorament d’aquest espai fa urgent una inversió pensada per als
veïns. Aparells aptes per grans i no tan grans que ajudin a poder fer exercicis per millorar l’estat
físic i de salut. Altres zones de Sant Cugat disposen d’aquests elements. Seria bo que tots
poguéssim disposar-ne.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1612

5. Creació d’un parc per a patinets i bicicletes
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1841

1.2 Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius
6. Festa infantil a Mira-sol
Hi ha molts nens al barri. Proposaria fer un cop a l’any una festa dedicada només per als més
petits com tenen altres barris.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1073

7. Halloween/Castanyada a Mira-sol
Vàlida parcialment
Per Halloween el carrer Pompeu Fabra s’omple de gent amb nens disfresses i decoració a algunes
cases, aprofitem aquesta espontaneïtat per fer caliu al barri
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1092

8. Ocio para personas con diversidad funcional
Ampliar la oferta de ocio para personas con diversidad funcional intelectual adultas adecuada para
su franja de edad, ayudando a entidades pequeñas de la ciudad.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1615

9. Cicle de cinema al casal Mira-sol, cinema a la fresa
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1832

2

Pressupostos Participatius 2020
10. Activitats familiars i per totes les edats
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1834

11. Activitats per a joves
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1835

1.3 Impulsar projectes per a la gent gran
12. Tallers gratuïts per a la gent gran
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1833

13. Bancs per seure la gent gran
PROPOSTA UNIFICAR
Bancs per seure la gent gran i papereres al Camí de Sant Cugat al Papiol. Proposta del Programa
de barri.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1843
Proposo posar bancs o seients per les àvies i avis a la zona exterior del mercat de Mira-sol, ja que
sovint ens acompanyen a comprar i no tenen cap lloc on seure per reposar, esperar… És un lloc
que els agrada perquè poden veure gent i socialitzar, però no poder reposar és un gran
inconvenient
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1134

1.4 Incentivar projectes i activitats al barri i suport al teixit associatiu
14. Organització d'un fòrum de trobades entre els joves al Casal de Mira-sol per
debatre temes vitals que els interessin
El Casal podria ser un centre de trobada de joves on poden expressar les seves idees i debatre en
un ambient acollidor.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1619

15. Espais per a trobades i reunions d’adolescents i joves a Mira-sol, Can Mates,
o Can Cabassa
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1828
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16. Informació i difusió sobre activitats que es realitzen al barri
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1831

17. Promoció i suport a les associacions de veïns i entitats
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1836

1.5 Potenciar la igualtat de gènere i les accions amb perspectiva de gènere
18. Suport a l'esport femení
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1837

19. Fer accions per desfer estereotips de gènere
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1838

20. Botó d'ajuda a les parades d'autobus per augmentar la seguretat de les
dones
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1857
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CIUTAT

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs
21. Millora de la Plaça Doctor Pila
PROPOSTA UNIFICAR- Vàlida parcialment
Millora de la plaça que fa 15 anys tenim al barri sense cap mena de caliu. És una plaça de ciment
on li fa falta ombra, pèrgoles, millora visual i sonora.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1107
Instalación de pérgolas acotadas en la plaza Doctor Pila para incluir dentro las terrazas de los
bares de dicha plaza. Este es un tema que los vecinos de la Plaza Doctor Pila llevamos años
solicitando. El ruido que genera la actividad de los 4 bares de esta plaza y ubicados todos en la
misma finca, es insostenible para los vecinos de la Comunidad C/Sabina Cañameras 14-22. Está
plaza está construida como una caja sonora, cualquier ruido a ras de suelo se escucha hacia
arriba multiplicado. Realmente el nivel de ruido es insoportable. El anterior gobierno ya nos
presentó a la AAVV de Can Cabassa varias propuestas y diseños. Por favor rogamos su gestión
para resolver los problemas de ruidos en esta plaza.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1402
Mejora de la plaza del Doctor Pila. Solución para atenuar el ruido. Árboles, plantas... para que no
sea tanto hormigón. Instalación de pérgolas para acotar las terrazas de los bares
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1463

22. Millorar l´entorn de la pista poliesportiva de Mas Gener
PROPOSTA UNIFICAR
Fer que l´entorn sigui un lloc de trobada per gaudir de l'esport i de convivència veïnal, adequar
l'entorn amb aparells de musculació, modificar el parc infantil amb més aparells, incorporar el
circuit de cotxes i millora de la zona verda
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1265
A causa de l’augment considerable de gent en general de totes les edats que practiquen algun
tipus d'esport i com a punt de trobada/reunió i esbarjo d'amics i famílies per fer excursions a
peu/bicicleta. Zona: Terrenys adjacents a la pista esportiva i parc infantil de Mas Gener al
costat/marge dret de la riera c/ Gabriel Ferrater. Proposta: Noves zona d'aparells de gimnàstica,
zona d'esbarjo amb més diversitat i quantitat de gronxadors i aparells per als més petits, més
taules/bancs, zona específica per a gossos, pista per a la pràctica d'altres esports minoritaris com
a patinatge, pista de frontó, zona trail per bicis, tirolina, taula de ping-pong, etc.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1582
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23. Enjardinament dels voltants del CAP Can Mates
Vàlida parcialment
Adequar el voltant del CAP de Can Mates enjardinant l’espai que es troba al seu voltant, per evitar
la brutícia que s’acumula als laterals i a la part de darrere (c/Pere Bosch).
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1078

24. Senyalització en zones infantils i espais comuns a l’aire lliure de no
contaminar amb el tabac i les burilles
Fer panells informatius en els parcs infantils i també en els espais públics a on coincideixen les
persones a l’aire lliure que informin dels problemes de fumar. Recordeu que: El fum del tabac
afecte la salut de les persones no fumadores, especialment als nens. Que les burilles no es poden
llençar al terra perquè són perilloses (no es biodegraden i contenen molts productes tòxics). Són
contaminants de la natura i dels aqüífers i dels peixos Advertir dels riscos de fumar en tots els
espais a on hi ha gent jove a l’aire lliure.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1166

25. Millores en el "correcan" del Turó de Can Mates
Estaria bé que en el "correcan" de Can Mates s'instal·lés una estructura de joc d'agility per a
gossos com en alguns espais de Barcelona. Els amos utilitzarien més l'espai i els gossos s'ho
passarien millor. També seria bo que totes les fonts del parc i perquè no de Sant Cugat estiguessin
adaptades amb una base per poder beure els gossos.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1191

26. Mejorar la accesibilidad deficiente del parque Turó de Can Mates
Vàlida parcialment
Hay al menos 3 puntos en los cuales es muy difícil, sino imposible, acceder con una persona en
silla de ruedas o en un coche de bebé. Unos puentes con 2 escalones que salvan una riera (que
está seca a excepción de lluvia torrencial). En estos puntos desde c/Josep Irla no hay ningún
escalón ni escalera, son los puentes escalonados los causantes del problema. Se suelen evitar los
puentes bordeando por uno de los lados, con el riesgo de sufrir una caída por el tipo de suelo. Una
forma sencilla de solucionarlo podría ser colocar rampas para salvar los escalones, habiendo que
modificar levemente el paseo en uno de los lados para mantener la anchura de éste. Relacionado,
pero de menor importancia, el camino desde c/Josep Irla hasta los puentes es de arenilla, y al
llover o estar húmedo las ruedas de las sillas recogen mucha suciedad, adoquinar sería
bienvenido.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1458

27. Renovar el parc infantil del c. Gabriel Ferrater Mira-sol
Cal una renovació urgent del parc infantil del c/Gabriel Ferrater a Mira-sol. Ja fa molts anys que
aquest parc no reuneix les condicions mínimes per als infants, que no poden usar un espai que
està en males condicions i obsolet.
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https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1613

28. Mejora de parterres de la rambla del Baixador de Valldoreix desde c. Tenerife
a Plaça dels Pins
En esta zona, una vez eliminadas las torres de alta tensión (hace más de 3 años), se cubrió el
terreno con césped en una única ocasión, sin ningún tipo de mantenimiento posterior. Sería
necesario mantener el césped adecuadamente y tal vez colocar algún parterre de flores y algún
banco para poder sentarse. Actualmente parece un descampado agreste y podría convertirse en
una rambla agradable para los vecinos.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1679

29. Millorar les papereres
Proposo que s’adapti a les papereres una peça que no permeti que la bossa que s’hi posa a dins
voli quan fa vent de manera que tot el que hi ha a dins s’escapa embrutant el carrer de papers,
bosses, etc. Crec que canviar-les és massa car i no val la pena.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1296

30. Netejar i condicionar la riera de Can Cabassa
Vàlida parcialment
Netejar la riera substituint les canyes per vegetació de ribera i condicionar-la perquè no quedin
bassals. També aniria bé, posar bancs a la zona enjardinada de l’av. de Can Cabassa fins a l'av.
de Montserrat Roig, perquè la gent gran no té on seure a descansar quan surt a passejar per la
zona.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1620

31. Lavabos públics als parcs
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1848

2.2 Promoure el comerç de proximitat i de projectes de l’economia social, solidària i
sostenible
32. Mercat setmanal de pagès de proximitat
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1850
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33. Impulsar el consum cooperatiu, donant a conèixer i oferint local
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de
Mira-sol.https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1852

2.3 Impulsar mesures per a l'accés a l’habitatge i augmentar el parc d'habitatge públic
34. Promoció de les cooperatives d'habitatge
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1856

2.4 Reforçar la convivència i la seguretat al barri
35. Eradicar la vespa asiàtica a Mira-sol
S'han detectat vespes asiàtiques / velutines al barri de Mira-sol. Demanem que facin algun tipus de
tractament per eradicar-les
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1426

36. Millora en la seguretat de la passarel·la elevada a la pl. Doctor Pila
Cobertura de l'espai de les baranes del pas elevat de la plaça Doctor Pila al nivell Hospital General
per a la gran obertura que ofereixen els barrots actuals, ja que permeten fàcilment que els nens
petits treguin el cap o altres parts del cos i fins i tot caure. És un tema de seguretat pels més petits,
el pas elevat passa a uns 4 metres en el seu punt més alt i en aquesta plaça hi a gran volum de
nens petits. Es pot aprofitar per reparar alguna barana del passamà que s'ha trencat i és perillós
per fer-se mal a les mans.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1272

37. Cámaras de seguridad
Vàlida parcialment
Instalar cámaras de seguridad en entradas/ salidas y puntos estratégicos del barrio (Mira-sol).
Seguridad y límites de velocidad. En el paseo del Nard los vehículos que circulan de Valldoreix
superan los 50 km/h. Luego en Valldoreix el límite es de 30 kms/h. Las cámaras actuarían además
como disuasorias para robos y tráfico incívico.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1027
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PLANETA

3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva
38. Ampliació de BiciBox en l’estació de Mira-sol
PROPOSTA UNIFICAR
Afegir, ampliar o canviar el model antic de BiciBox per a un dels nous que té el doble de capacitat,
per tal de fer front a la demanda de gent que agafa el tren per anar a l'escola/treballar o anar al
mercat, biblioteca i altres equipaments del barri. Als matins s'omple molt d'hora, ja que només té
capacitat per a 7 bicis, els models nous de BiciBox tenen el doble de capacitat i ocupen el mateix
espai. Valorable posar un Bicibox també a l'altra banda de la via a l'altura de la biblioteca o mercat.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1437
La meva proposta va enfocada a ampliar el Bicibox de l’estació de Mira-sol, ja que ho considero
necessari sobretot per quan es reprengui la normalitat, especialment educativament, on més gent
utilitza el servei Bicibox. Crec que el més apropiat seria posar un Bicibox doble (vaja, com la gran
majoria dels que hi ha per la resta de Sant Cugat), ja que en hora punta el Bicibox de l’estació
queda ple en qüestió de mitja hora, deixant a la resta d’usuaris sense possibilitat d’aparcar-la.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1535

39. Aparcamiento de bicicletas en Can Mates
En el sector de Can Mates no hay aparcamiento de bicicletas. Muchas de las calles son
suficientemente anchas como para que puedan instalarse espacios para el aparcamiento de
bicicletas. Fomentando que la gente pudiera desplazarse (en la gran mayoría de casos, hacia el
centro de la población) en este medio de transporte de una forma más cómoda. La propuesta sería
instalar aparcamientos de bicicletas en cada esquina, para facilitar su uso, en detrimento del uso
del coche y ayudar a que San Cugat pueda hacer frente a la emergencia climática en la que nos
encontramos.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1026

40. Zones de càrrega i descàrrega i evitar la circulació de vehicles per les
voreres
Pel gran augment del comerç i menjar amb entrega a domicili, i per la manca d'espais adequats
per a l'aparcament, moltes voreres del barri s'han convertit en carrils de circulació i aparcament de
vehicles amb l'evident perill per als vianants. Es fa necessari establir zones de càrrega i
descàrrega CiD, que abarquin a tots els habitatges, així com la col·locació de mobiliari urbà que
impedeixi la circulació per les voreres. Tot això acompanyat d'una campanya de comunicació i un
control policial inicial, eliminarà el perill actual, i pacificarà el trànsit a les voreres.

https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1063
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41. Carril bici a Mas Gener
Per què si vius més avall del camp de futbol de Mira-sol no hi ha carril bici? Que des del barri de
Mas Gener es pugui anar a l’escola Catalunya amb bicicleta, patinet... i també a l’estació (Mira-sol Hospital General), al mercat de Mira-sol, al casal... Habilitar carril bici per enllaçar-lo amb l’actual del
Camí Papiol- Sant Cugat i Pompeu Fabra, i no haver d’anar per la carretera quan anem a l’escola!
Facilitem la mobilitat sostenible!
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1082

42. Accés a la Llacuna dels Alous
Vàlida parcialment
La idea seria donar a conèixer la desconeguda Llacuna dels Alous (que pertany al terme municipal
de Sant Cugat) i el seu entorn i fer-hi un accés per vianants i ciclistes venint de Mira-sol. Crec que
no hauria de ser massa complicat enllaçar des del Parc del Turó de Can Mates fins allà seguint pel
costat de la via de FFCC passant per l'actual pont de l'Hospital General i posteriorment passar per
sota l'autopista. Obririem per fi un accés com cal cap a Rubí pels vianants i donariem l'oportunitat
de fer la "Ruta dels 3 Parcs" És a dir, enllaçar parc Central, Turó de Can Mates i Parc de la
Llacuna dels Alous.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1303

43. Estació d’autoreparació de bicicletes públic, lliure i gratuït
Disposar d'un equipament per reparar la bicicleta amb eines i inflador, a l'estació de Mira-sol, al
casal o a les pistes del Mas-Janer (entrada habitual de ciclistes al Parc Natural de Collserola i al
Puigmadrona). L'objectiu seria fomentar l'ús de la bicicleta i disposar d'un equipament per tal de
poder fer una reparació en cas d'emergència o un manteniment a la bicicleta. L'exemple que ja
existeix a Sant Cugat és a l'estació de FGC i a l'entrada del Pi d'en Xandri, són els Punts Bici
reparació del RACC (suport de bici, inflador, claus Allen, tornavís, clau de radis, anglesa etc..).
L'equipament també es podria fer servir per a cadires de rodes o cotxets de nadons, per exemple.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1441

44. Connexió del carril bici HGC - Tanatori
Fer una connexió entre el carrer de Josep Trueta i el camí pedalable que passa darrere del tanatori i
connecta amb el carril bici de l’avinguda Montserrat Roig. Actualment la unió és camp a través i poc
segura. L'actuació podria incloure el carril bici que uneix el pas per sota l'autopista, eliminant una fila
de pàrquing per convertir-lo en carril bici de doble sentit. També seria bo incloure un pas de ciclistes
en travessar l'avinguda Montserrat Roig, on ara només hi ha pas de vianants.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1630

45. Més ombra i arbres
PROPOSTA UNIFICAR
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1319
Crear ombra a la pujada de l'estació de Mira-sol. Actualment a la pujada de l'estació de Mira-sol cap
al Mercadona, tot aquell espai a l'estiu és insofrible per la calor que fa. Hi ha dos recorreguts però
inclús en un d'ells hi varen posar arbres al costat del tren però no fan ombra. El fet de caminar,
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encara que siguin pocs minuts, fa que quan toca el sol, sigui dificultós fer-ho sense acabar suat.
Simplement afegint més arbres, faríem la caminada més còmode i més sostenible, ja que els
voltants de l'estació hi ha massa ciment comparat amb la resta dels espais de mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1319

3.2 Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de
residus
46. Òlibes al Turó de Can Mates per a la biodiversitat i el control de rates i
ratolins
La proposta seria encarregar a biòlegs especialitzats que fessin un alliberament d'òlibes que
consistiria en la col·locació de 2 o 3 caixes-nius en diversos punts del Turó de can Mates, una de les
quals a prop de Can Rabella i dels horts, espais on acostuma a haver-hi moltes rates. La intenció és
que els rapinyaires, criats en captiveri, s’alimentin de rosegadors. Serien animals lliures que ens
podrien ajudar a controlar la població de rates i ratolins de forma natural, evitant l'ús continuat de
trampes amb verí i els seus perills associats. A més seria un pas més per introduir la natura als
espais urbans, per tal que siguin més naturalitzats i sostenibles.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1624

47. Augmentar els horts urbans
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1853

48. Millorar l’eficiència als equipaments
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de
Mira-sol.https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1884

49. Punts de càrrega elèctrica per a cotxes i motos
Proposem que es posin punts de càrrega elèctrica per cotxes i motos per tot el barri com a línia
estratègica d’eficiència energètica i de mobilitat sostenible
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1297

3.3 Fomentar la rehabilitació i mesures per a l'eficiència energètica
50. Lluita contra la pobresa energètica
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1889
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51. Foment de la rehabilitació d’habitatges per a l’eficiència energètica
Vàlida parcialment
Proposta sorgida de la fase de diagnosi i recollida al Programa de Barri de Mira-sol.
https://decidim.santcugat.cat/processes/mira-sol/f/382/proposals/1888

52. Promoure els projectes d'autocompostatge
Proposta de la Taula d'Emergència Climàtica.

Enllaços d'interès
- Formulari per a la priorització de propostes vàlides per a la sessió virtual
deliberativa
- Inscripció a la sessió virtual deliberativa “Consell de Barri: Sessió de debat de les
propostes del Pressupost Participatiu”
- Propostes recollides a la plataforma virtual
- Programa de Barri “Mira-sol”
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