CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL
ACTA DEL CONSELL D’ENTITATS
Data: 17/10/2018
Lloc: Casal Mira-sol
Hora inici: 19.05
Hora final: 20.20h
Assistents:
Xavier Barbany, sotspresident del Consell de Barri
Antonio Garcés, Associació Hort de Mira-sol
David Fernández, PDECAT
Imma Valderrama, AVV Sant Joan
Juan Ángel de la Peña, Mira-sol Teatre
Josep M. Àngel, ICV
Josep Lluís Lolo, AVV Mas Gener
Iona Casadevall, AVV Can Mates
Magalí Robin, AVV Can Cabassa-Mas Gener
Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana
Isaac Villa; tècnic d’Acció als Barris
Albert Mallol, tècnic de Participacio Ciutadana

Temes tractats
-Es fa un repàs de l’estat dels projectes de lliure disposició 2018. Tres projectes ja estan
executats, dos més es troben en procés d’execució i els tres restants en estudi.
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-Es debat sobre la ubicació del tendal natural per fer ombra a la zona de joc infantil de la plaça
d’Àusias March. Per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament, es plantegen dues ubicacions
pròximes a la zona de joc, ja que per seguretat no poden ubicar-se a prop dels elements de
joc. S’acorda estudiar una tercera ubicació, si és compatible per distància, entre la zona de
joc infantil i la zona dels Infants més petits.
-Es debat sobre la ubicació de la pista esportiva de Can Mates (sector Can Rabella). Per part
del serveis tècnics de l’Ajuntament es proposa ubicar-la al terreny situat al lateral nord de la
masia de Can Rabella, us espai al costat del camí i proper a la zona de joc infantil. S’ha
descartat el terreny proper a l’escola Turó de Can Mates ja que està reservat per un altre
equipament (escola d’educació especial). L’AVV Can Mates expressa el seu desacord amb
aquesta ubicació ja que considera que s’està massificant el parc i temen que es repeteixin
problemes pel veïnat com al Parc dels Tobogans.
-S’explica que l’espai escollit ja és una zona de joc i la pista té unes dimensions reduïdes
(15x15 metres), pel que no es preveu que pugui representar una massificació de la zona. Es
col·locarà una tanca al costat de la pista més proper a la masia. S’acorda treballar amb
aquesta ubicació i estudiar un paviment de la pista que quedi més integrat en l’entorn.
Si és posible es col·locarà una porteria i una cistella, i en cas de que no puguin ser els dos
elements es prioritzarà una porteria.

-Es debat sobre la proposta de millora del pont de Can Rabella, i degut a les limitacions
pressupostàries, es faran les actuacions als passos de vianants.

PROCÉS LLIURE DISPOSICIÓ 2019
-Es presenta el calendari i pla d’etapes del procés de lliure disposició 2019, d’acord amb el
protocol aprovat pel Consell de Barri de Mira-sol.

29 d’octubre a 25 de novembre

RECOLLIDA PROPOSTES

26 novembre

Enviament excel propostes al Consell d’Entitats

29 novembre

CONSELL D’ENTITATS – valoració i cribatge

30 novembre a 11 gener

Validació tècnica

14 gener

CONSELL D’ENTITATS – llista projectes a votació

Febrer

Campanya difusió votacions

4 al 24 de febrer

VOTACIONS

1a setmana març

CONSELL DE BARRI – aprovació projectes
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-S’expliquen les accions de comunicació previstes per a l’etapa de recollida de propostes i per
la fase de votacions. En la primera etapa, la difusió es farà mitjançant la Revista Som Mira-sol,
xarxes socials i cartells. En la fase de votacions, s’enviarà un díptic i una carta explicativa a les
llars, s’utilitzaran banderoles o anuncis al bus de Mira-sol i també es farà difusió mitjançant
cartells i xarxes socials.
-Es demana fer difusió també a través de la premsa local (TOT).
-Es demana que es faciliti butlletes de votació a les entitats perquè puguin repartir-les entre
els veïns.
-Es planteja la possibilitat de posar un punt d’informació a la via pública, durant les
setmanes de votacions.

Sant Cugat del Vallès, octubre 2018.
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