CONSELL BARRI MIRA-SOL
TEMES GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA I MOBILITAT - 8/01/2019

1. Hi ha sots de grans dimensions al parking del costat del HGC. Caldria netejar la vegetació del voltant.
2. Els bufadors no recullen les fulles al final del carrer Guadalajara.
3. Hi ha arbres malalts als carrers Pompeu Fabra i Urals, estan plens d’insectes. (cotxinilla)
4. AVV Sant Joan demana que cal fer manteniment de les herbes parterres del camp de futbol. Potser es
pot posar geotèxtil i grava .
5. Hi ha un arbre mort davant de l’hort de Mira-sol.
6. Es pregunta quin criteri es segueix a l’hora de posar bancs a la via pública. Hi ha espais amb molts bancs (com
al camí que va a l’estació, darrere el tanatori) i d’altres sense cap.
7. Manca de papereres als voltants de l’Hospital General.
8. Llums que no funcionen al voltant de Hospital General
9. Veí del carrer Gomera demana que cal arranjar la rasa que es va fer per el vial del gas. Es troba molt malmesa.
10. Cobriment del Torrent del Xoriguer
11. Caldria ampliar la riera de Can Cabassa on s’ajunta amb el torrent Xoriguer. És un embut.
12. El teatre de Mira-sol té problemes de seguretat a l’escenari. Fa temps que s’ha comentat. Quan es farà les
actuacions?
13. Es demanen pèrgoles damunt arbres a la plaça Dr Pila, central de Can cabassa.
14. Plaça Dr Pila. Les taules i cadires fan soroll... La plaça reverbera pel soroll del ciment, caldria posar quelcom
15. Cal fer el manteniment del carrer Fuerteventura plaça Pins.
16. Els cultius dels terrenys del c/ Asturies com estan? Pot ja el pagès cultivar? Es pot afegir també als dos
privats que falten (Promusa i Masia)?
17. Il·luminació al barri. On s’han posat les noves llums? En molts llocs les branques tapen les llums.
18. La plaça de sota Can cabassa que es pot anar amb nens es podria tancar un espai per infants o separar
l’espai dels gossos
19. Poda
20. Voreres i asfalt de carrers
21. Estat del projecte de la riera
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22. Manca de marquesines a Mira-sol
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23. Cotxes aparquen a les zones verdes al voltant del tanatori.
24. L’AFA Ciutat d’Alba valora positivament la vianantització del carrer Pere Serra i demana quan comença el
periode de proves.
25. AVV Can Mates demana una reunió específica sobre el parc dels tobogans. Queda pendent resoldre el tema
de la mobilitat.
26. La zona verda d’aparcament de Can Cabassa està totalment buida. Es va dir que es farien reunions de
seguiment de la seva implantació i no s’ha fet.
27. Veí del carrer Gomera demana que es faci zona verda en aquest carrer com a Can Cabassa. Sinó, els resident
no poden aparcar a cap hora.
28. Com està el projecte de Carril bici de Can Cabassa a escola i casal?
29. Pas de Mas Gener a Rubí, no hi ha seguretat per a vianants ni ningú fins a Estació de la Renfe. Hi havia un
projecte de millora. En quin punt està?
30. Hi havia una proposta de connexió entre l’Hospital General, Can Cabassa, amb Can Ametller i el Centre
Comercial. Quan està previst fer-ho?

31. El pàrquing de can cabassa se surt contra direcció. Cal senyalitzar la sortida.

Data: 8 de gener
Hora: 18.30h
Lloc: Casal Mira-sol

