ACTA REUNIÓ CONSELL ENTITATS MIRA-SOL
Data: 30 de gener
Lloc: Biblioteca de Mira-sol
Hora inici: 19h
Hora final: 21h

Assistents:
Pilar Gorina, presidenta Consell Barri Mira-sol
Xavier Barbany (AVV Sant Joan)
Magalí Robin (AVV Can Cabassa)
Josep Lluís Lolo (AVV Mas Gener)
Josep Martí (AVV Mas Gener)
Juan Angel de la Peña (Teatre Mira-sol)
Carme Aznárez (grup ERC)
Marina Casals, sotsdirectora de Participació i Barris
Miguel Angel Hernandez, tècnic Acció als Barris
Albert Mallol, tècnic de Participació

Ordre del dia
1. Calendari anual
2. Proposta d’acord de propostes per destinar els 8000€ d’ordinari
3. Preparació Ordre del dia del Consell de Barri de 13 de febrer
4. Informació sobre l’Estat dels projectes de lliure disposició
5. Explicació del projecte d’Espai Gastronòmic del Casal de Mira-sol
Desenvolupament de la sessió
1. Calendari anual.
Es presenta la proposta de calendari de reunions de grups de treball i consells de barri
per l’any 2020.
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OCTUBRE NOVEMBREDESEMBRE

GENER

14-nov

CONSELL DE BARRI

FEBRER

MARÇ

ABRIL

13-feb

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

principis

finals

GRUPS ESTABLES

SEGURETAT

04-feb

finals

MANTENIMENT I QUALITAT URBANA

finals
04-nov

principis

8 gener

MOBILITAT
URBANISME

25-nov

CONSELL D’ENTITATS
PROJECTES LLIURE DISPOSCIÓ /
PRESSUPOST PARTICIPATIU DE BARRI

9 i 29 gen
17-oct

16-feb

finals
24-feb

18 març

principis

ses s ió
oberta

s ess ió
oberta

ses s ió
oberta

REUNIONS PUNTUALS

INFORMACIÓ TRIBUT METROPOLITÀ

28 gen

MARXA EXPLORATÒRIA

16 des

REUNIÓ ENTITATS VÏNALS

11 des

COORDINADORA

principis

Es demana si es pot mantenir la convocatòria dels consells de barri en dijous. Es farà
proposta per celebrar els propers consells (juny i octubre) aquest dia de la setmana.
(Proposta: s’ha comprovat calendari i es pot convocar els dijous 4 de juny i 29 d’octubre)
Les entitats demanen que es convoqui el més aviat possible un grup de treball d’Urbanisme,
per rebre informació sobre l’estat de projectes com soroll AP7, complex esportiu, pista Mas
Gener. Demanen que es convoqui el grup, si pot ser, abans del proper Consell de Barri.
Per part de l’AVV Can Cabassa es demana que al Consell de Barri es doni resposta a les
preguntes plantejades al Ple sobre el futur del barri. En concret, pregunten en què consisteix
l’estudi que farà l’AMB. La presidenta del Consell respon que l’alcaldessa ja va explicar al
consell quin era l’objectiu de l’estudi i que no es prendrà cap decisió sobre el barri fins que
no estigui acabat.
Les entitats s’interessen també sobre el projecte de naturalització de la riera de Can
Cabassa (2a fase) i el torrent Xoriguer. S’explica que no es podrà abordar el projecte de
Xoriguer fins que no s’acabi la naturalització de Can Cabassa.
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2. Proposta d’acord de propostes per destinar els 8000€ d’ordinari

Camp de volley

Aparcaments per a bicicletes

Finançar les activitats de la
Coordinadora Sociocultural
Activitats generals dins del barri de
Mira-sol (Coordinadora
Sociocultural, Banc del Temps, No
estàs Sola)
Concert de Nadal de l'AA.VV. Sant
Joan de Mira-sol
Xerrades educatives al barri

Estaria bé que al parc de Can
Mates hi hagués un camp de
volley amb sorra com els que
ja hi ha a d’altres parcs. És
una bona activitat per als
adolescents.
Aparcaments per deixar les
bicicletes al carrer en diferents
punts de Can Mates, com al
carrer Josep Irla.
Atès que la Coordinadora no té
pressupost propi, considerem
que aquesta és la única forma
de poder mantenir les activitats
amb autonomia
Mantenir vives les entitats que
porten a terme activitats
culturals i de suport dins del
barri (Coordinadora
Sociocultural, Banc del Temps,
No estàs Sola)
Ajuda econòmica per tal de
poder oferir un concert del més
alt nivell
4 xerrades vinculades a temes
d’interès a les famílies.
Destinades a les famílies del
barri i de les escoles de Mirasol.

no vàlida.

Can
Mates

2.000€ És

Can
Mates

4000 És

inversió

no vàlida.
inversió

Mira-sol
en
general

8.000€ vàlida

El Barri
de Mirasol

8000/3 =
2666,66 vàlida
€

Teatre
Mira-sol

2.000€ vàlida

Casal
Mira-sol o
escola
Catalunya

1.000€ vàlida

S’expliquen les propostes enviades per les entitats a finançar amb la partida de lliure
disposició de 8000€ del pressupost ordinari de 2020.
Les dues primeres propostes queden descartades perquè corresponen al pressupost
d’inversions. Es posen a debat les propostes restants i s’arriba a la conclusió que totes
elles es podrien englobar com a activitats que organitza i impulsa la Coordinadora
sociocultural de Mira-sol, integrada per entitats i col·lectius culturals i veïnals del barri.
Per part d’alguns assistents, es comenta que la Coordinadora no disposa de cap
pressupost ni subvenció per part l’Ajuntament que li permeti treballar en una
programació estable.
Per part del Consell d’entitats, s’acorda destinar els 8000€ de lliure disposició de 2020
a finançar les activitats de la Coordinadora sociocultural de Mira-sol, incorporant en
aquest programa altres propostes rebudes com són el suport a activitats del Banc del
Temps, No Estàs Sola, el concert de Nadal de l’AVV Sant Joan i xerrades educatives
per les famílies del barri. Aquesta proposta del consell d’entitats es portarà a aprovació
del proper Consell de Barri (13 de febrer).
3. Preparació Ordre del dia del Consell de Barri de 13 de febrer
Es comenta la proposta d’ordre del dia del 13 de febrer, amb els següents punts:

3

•

Torn obert (màxim 30min.) Regular les intervencions a 2 min.

•

Aprovació acta anterior

•

Informacions de la presidència (10min).

•

Projecte de museïtzació de les restes romanes de can Cabassa

•

Nomenament vicepresidència i secretaria

•

Pressupost participatiu de Mira-sol 2020-21

•

Acord de propostes per als diners d’ordinari del Consell de 2020

•

Dació de compte dels grups de treball. (seguretat, qualitat urbana, tribut
metropolità, pressupost participatiu).

•

Avaluació de la sessió (a través de l’aplicació Menti) (5min)

•

Precs i preguntes (10min). Regular les intervencions a 2 min.

S’acorda afegir un punt a l’ordre del dia per tal que les associacions i entitats expliquin
les activitats socioculturals que s’han realitzat per Nadal i les que tenen previstes pels
propers mesos.
4. Proposta de nomenament de càrrecs del Consell de Barri
S’acorda portar a aprovació del consell la proposta següent:
Sotspresident: Albert Foz
Comissió de Seguiment dels Pressupostos participatius: Josep Lluís Lolo
Consell editorial revista barri: Magalí Robin i Xavier Barbany
Per al càrrec de secretari/a, per realitzar funcions de moderació dels torns de paraula
al consell, s’està en converses amb representants de l’AFA de Ciutat d’Alba.
5.

Informació sobre l’Estat dels projectes de lliure disposició

S’explica l’estat dels sis projectes escollits pel Consell l’any 2019, cinc d’ells executats
i un en estudi.
-

Zona de socialització de gossos: S’ha habilitat una zona tancada per a
l’esbarjo del gossos de la zona, on poden anar deslligats. Aquest espai se
situa al parc lineal del Camí de Sant Cugat al Papiol entre el c/Saragossa i el
c/ d’Olorda. L’espai inclou mobiliari urbà divers, una font, papereres, bancs i
cartells amb la normativa d’ús.
Pilar Gorina afegeix que s’està estudiant una possible reubicació ja que els
veïns més propers han mostrat disconformitat degut a les molèsties de soroll.

-

Tendals per fer ombra a les zones infantils: El projecte s’ubica en tres
emplaçaments: Parc del Trenet, Parc del Casal de Mira-sol, i pista de Can
Mates.
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Les dues primeres ubicacions s’han resolt amb unes estructures de salze viu
(com la executada a la plaça Ausiàs March). Aquestes estructures ofereixen
la possibilitat de joc al seu interior.
La ubicació de Can Mates es troba pendent d’execució, en aquest cas es
resol amb la plantació d’un seguit d’arbres (espècie Pistaccia sinensis) que
completaran la zona on també s’hi ha ubicat una taula de pic-nic.
-

Millorar la zona de joc del pati del Casal de Mira-sol: Aquest projecte ha
ampliat la zona de joc existent amb un sorral i diferents elements de joc, a
més ha modificat la tanca perimetral guanyant més espai de joc a tocar dels
horts. La zona es recolza amb mobiliari urbà, bancs, papereres i una taula de
pic-nic. Resta pendent la plantació d’una filera d’arbres.

-

Passarel·la sobre la riera de Cabassa: Aquest projecte es troba en fase
d’estudi, pendent de la redacció del projecte.
És un projecte amb un pressupost inicial de 34.000€ que ha resultat
insuficient, això és degut a que la riera de Can Cabassa en el punt proposat
té dues conques enlloc d’una, obligant a fer dues passeres.
En reunions anteriors amb les entitats del Consell es va acordar incrementar
el pressupost amb els romanents d’altres projectes, el pressupost final és
doncs de 60.000€. L’augment de pressupost provoca que sigui un projecte a
executar mitjançant una licitació pública, això sumat als tràmits que cal
superar amb l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) provocarà que l’execució no
es realitzi a curt termini.

-

Control de colònia de gats: El projecte s’ha executat esterilitzant 26
femelles i 20 mascles de diferents ubicacions de Mira-sol.

-

Tallers de sensibilització sobre violència de gènere: Projecte d’activitats
realitzades durant l’estiu i la tardor del 2019. El projecte va finalitzar amb una
marxa exploratòria pel barri de Mira-sol.

6. Explicació del projecte d’Espai Gastronòmic del Casal de Mira-sol
L’espai Gastronòmic de Mira-Sol es planteja a partir d’una ampliació de l’edifici, degut
que al seu interior no s’hi pot ubicar el programa per manca d’espai, només es pot
agafar una de les aules.
El projecte inicial plantejava una ampliació mitjançant un vagó de tren restaurat. Els
arquitectes a càrrec del projecte van realitzar diferents propostes per solucionar els
problemes tècnics que suposava una ampliació d’aquest tipus, la cota del casal era
més baixa que la del vagó. La primera proposta intenta solucionar aquest desnivell
allunyant el vagó i creant una rampa, una solució no idònia per al funcionament del
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bar, ja que el menjador queda molt lluny i sense visibilitat des de l’espai de barra. La
segona proposta planteja un seguit de plataformes a diferents cotes, però l’espai
queda molt fraccionat per poder resoldre l’accessibilitat.
Per una altra banda Renfe i les empreses del sector només realitzen dues subhastes
anuals, i els models que s’hi subhasten son dels anys 90 i en endavant, així doncs
tampoc és la imatge de vagó antic que es buscava.
Amb tots aquests factors tècnics, la dificultat de comptabilitzar una licitació pública
amb les subhastes, i la dificultat de redactar un projecte sense saber quin vagó serà
el disponible, es descarta aquesta via de projecte.
El projecte canvia l’estratègia i es realitzarà una ampliació d’obra de l’edifici. Així
doncs amb una plataforma ens situem a la cota interior del Casal. Sobre aquesta
plataforma se situa una estructura de pòrtics de fusta, i un tancament de fusta i vidre.
Els serveis de suport de l’espai gastronòmic (magatzem, cuina i barra) es mantenen a
l’interior de l’edifici existent. Aquest punt esdevé un nou accés al Casal a més de ser
un vincle entre el pati i el carrer.
Pel que fa a la materialitat, les zones de suport seguiran els materials ja presents a
l’edifici del casal, i per a la part d’ampliació es pren la decisió de diferenciar-lo
completament, fent-lo de fusta i vidre.
El projecte es troba en fase final de redacció, l’entrega esta prevista per al més de
febrer. A posteriori s’iniciarà el procediment per a l’aprovació del projecte i la licitació.
Sense més punts a tractar, la reunió s’acaba a les 21h.
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