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Reunió de la Coordinadora

Coordinadora:  
la Setmana de la col·laboració
Actualment, la Coordinadora està tre·
ballant en l’organització d’una setma-
na cultural que tindrà lloc a finals de 
setembre. L’eix central entorn del qual 
girarà la programació és la idea de la col·
laboració. D’aquesta manera, la Coordi·
nadora fa un pas més respecte a l’any 
passat –quan es va treballar la idea de la 
participació– a fi de fomentar la col·la-
boració en els àmbits següents:

• La col·laboració entre les entitats 
que formen part de la Coordina·
dora per iniciar nous projectes

• La col·laboració entre la ciutadania 
del barri en el desenvolupament 
de les activitats programades

• La col·laboració intergeneracional

La Setmana de la col·laboració, que tam·
bé vol apropar el veïnat dels diferents 
barris de Mira·sol,  tindrà una progra-
mació pensada per a totes les franges 
d’edat i per a tots els públics. 

A banda, la Coordinadora també pre·
veu que les activitats i col·laboracions 
de la setmana es puguin estendre en 
el temps d’acord amb l’acceptació que 
tinguin. La Setmana de la col·laboració 
està en sintonia amb els objectius de 
l’entitat, que promou la coresponsabili·
tat, el consens i la col·laboració en tres 
eixos: el formatiu, el lúdic i el social.

Aquest projecte es realitza amb els 
diners de lliure disposició del Consell de 
Barri de Mira·sol (10.000 €).

Proximitat 
i participació

Els barris són els escenaris en que ciutadans i ciutada·
nes construïm les nostres relacions socials. Hi tenim el 

nostre veïnatge, el nostre comerç de proximitat, és 
on hi fem vida i construïm comunitat. 

La nostra voluntat és anar creant nous espais de 
relació i de convivència. A Mira·sol tenim la sort 
de tenir un extens pulmó verd com és el Parc de 
Can Mates. Són 21 hectàrees de zona verda on 

córrer i fer esport, jugar i gaudir amb la canalla o 
passejar el gos. Justament per intentar compaginar 

aquests usos i enfortir la convivència hem creat un espai 
de lleure per a gossos de manera que els nostres animals 

puguin córrer lliurement sense envair la resta d’espais de joc i de pràctica esportiva. 

 Aquest butlletí recull un seguit d’actuacions de millora de la convivència en el barri: 
millora dels carrers per al passeig i les activitats que hi fan i promouen les associaci·
ons que ens permeten gaudir d’un entorn actiu, estimulant i de bon veïnatge. 

   

Mercè Conesa i Pagès

Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

Rosa dels Vents, al Turó de Can Mates

Rosa dels Vents, de Pep Codó

L’escultura la Rosa dels Vents, de 
l’escultor santcugatenc Pep Codó, 
presideix des de fa unes setmanes 
el Turó de Can Mates. Es tracta d’un 
conjunt de setze elements de pedra 
projectat per indicar la direcció dels 
vents.

Aquesta escultura cerca la interacció 
amb el visitant, especialment d’in·
fants i joves, ja que si s’observen les 
dues parts complementàries, s’hi pot 
veure la direcció del vent assenyalat.

A més a més, disposa d’un horitzó de 
360 graus que permet gaudir de l’obra 
d’art mentre es contempla el magnífic 
entorn natural. 

La col·locació d’aquesta escultura no ha 
suposat cap cost, ja que la peça va ser 
comprada per la immobiliària Colonial i 
donada a la ciutat. 

És un conjunt escultòric magnífic per 
descobrir i combinar amb una passeja·
da per la natura.



Un nou espai  
de socialització  
per a gossos
El Parc del Turó de Can Mates ha incor·
porat un nou espai de socialització per 
a gossos, que té 3.500 metres quadrats 
i és el més gran del municipi. L’espai de 
Can Mates se suma als altres quatre que 
ja té Sant Cugat i que es troben a l’avingu·
da de Can Bellet, a l’avinguda de Volpelle·
res, al parc de la Pollancreda i al carrer de 
Víctor Català.

A l’espai de Can Mates, els gossos po-
den anar deslligats –excepte els gossos 
potencialment perillosos– i relacionar·se 
amb la natura i l’entorn. Amb la volun·
tat de fomentar la convivència entre els 
gossos i els seus cuidadors, el tancat tam·
bé s’ha concebut com una zona idònia 
perquè aquests animals es puguin esbar·
gir amb una llibertat d’espai òptima.

Renaturalitzem 
el torrent de Can 
Cabassa
Aviat, el torrent de Can Cabassa tindrà 
un entorn ambiental més acurat i estarà 
més ben integrat a les zones on passa per 
la ciutat. Volem millorar-ne el funciona-
ment hidràulic i fer que els talussos i la 
llera siguin més estables. Així, donarem 
resposta als problemes d’erosió i de dre·
natge del torrent i recuperarem aquest 
espai natural.

La intervenció es farà en dos àmbits. 
D’una banda, en el tram de torrent que 
va des de la confluència amb el torrent 
d’en Xoriguer fins a la zona natural de ri·
era que hi ha prop de les pistes de Mas 
Gener. De l’altra, entre el passeig del Nard 
i el carrer de Pompeu Fabra. 

En la primera intervenció, s’hi faran siste·
mes de drenatge sostenible i utilitzarem 
tècniques de bioenginyeria, que s’han 
dissenyat d’acord amb les condicions de 
la zona i el funcionament del torrent. Es 
tracta de treballar per evitar l’erosió de 
la riera, regular el funcionament hidràulic 
del torrent i afavorir que s’infiltri al subsòl. 
També ampliarem la llera i consolidarem 
els marges del torrent i dels talussos.

En la segona intervenció, la integració ur·
bana del torrent encara serà més acura·
da. Per fer·ho, es laminarà l’aigua que hi 
arriba. Això permetrà afavorir el bon fun-
cionament general del torrent.

som mira-sol

Atenció policial al Casal de Mira-sol

Espai de socialització per a gossos

Carrer de Josep Tarradellas

Més seguretat a 
Mira-sol
Per poder fer consultes a la policia, al Ca·
sal de Mira·sol hi ha el punt d’atenció ve-
ïnal de la Policia Local. D’aquesta mane·
ra, els veïns i les veïnes poden exposar els 
seus dubtes i rebre consell. Les atencions, 
que són personalitzades, es fan el segon 
i el quart dimecres de cada mes de les 
17:30 h a les 19:00 h en una sala reser·
vada específicament per confidencialitat.

A banda, des de fa mig any, la Policia Lo-
cal patrulla amb més freqüència per Mi·
ra·sol. Això ha permès rebaixar el nombre 
de robatoris a domicilis. Mercè Conesa ha 
arrancat el compromís del conseller d’In·
terior d’incrementar el nombre d’efectius 
dels Mossos d’Esquadra a Sant Cugat. Cal 
recordar que la seguretat dels municipis 
és competència dels Mossos d’Esquadra i 
la policia municipal és sempre un cos col·
laborador.

Endrecem el carrer 
Tarradellas
El carrer de Josep Tarradellas té un pas·
seig més net i endreçat. Les obres que 
s’hi han fet han permès millorar la via i 
fer que la circulació sigui més fàcil per al 
veïnat. És per això que les pomeres que 
hi havia, que dificultaven el pas dels via·
nants quan treien el fruit, s’han trasplan-
tat al Parc del Turó de Can Mates –a fi 
de preservar·les– i s’han substituït per 
aurons groguencs i rogencs. Ara, els pri·
mers dominen al passeig i els segons, de 
color més intens, s’han instal·lat a les cru·
ïlles i interseccions dels carrers per ajudar 
a diferenciar·les. 

A banda, els escocells del carrer també 
són nous i hem reaprofitat les llambor-
des sobreres, que s’han ubicat en carrers 
de vianants que necessitaven tasques de 
manteniment. D’aquesta manera, l’arran·
jament del carrer de Josep Tarradellas ha 
prioritzat la qualitat urbana mitjançant 
la reutilització de materials i el respecte 
amb el medi ambient. 

Actualment, també estem millorant les 
voreres del carrer de Pedro i Pons, en con·
cret el tram situat entre el carrer de Josep 
Trueta i l’estació de Mira·sol dels FGC. 

Els joves decideixen: 
elements gimnàstics 
i Wi-fi
El Consell de Barri ha realitzat un procés 
participatiu entre els joves de Mira·sol a fi 
de definir i ubicar un espai específic per 
als joves a la vora del Casal de Mira-sol. 
En total, hi han participat 64 joves, el 53% 
dels quals d’edats compreses entre els 13 
i els 16 anys, que han respost un qüestio·
nari en línia. 

A banda, el procés participatiu també ha 
comptat amb les aportacions dels mem·
bres del Consell de Joves 13·16.

La majoria de les respostes de l’enques·
ta s’ha decantat per instal·lar elements 

Torre d’alta tensió: 
ones per sota dels 
límits
Les ones electromagnètiques que produ·
eix la torre d’alta tensió, situada al carrer 
de Guadalajara, es troben per sota dels 
valors de referència que permet la legis·
lació vigent. 

Per tant, no hi ha cap incompliment de 
la normativa, ja que els valors del camp 
magnètic no arriben, ni de bon tros, als 
100 que fixa la llei. No obstant això, con·
tinuarem explorant les possibilitats per 
soterrar aquesta torre d’alta tensió per 
minimitzar l’impacte visual. 

Il·luminació al pas 
sota de l’AP7
El pas de sota l’autopista de l’AP7 ja dis·
posa d’il·luminació.  A petició del veïnat, 
hem demanat la cessió de l’ús aquest 
tram i s’han connectat a la xarxa d’enllu·
menat públic els 10 punts de llum. 

D’aquesta manera, els ciutadans que 
vagin o vinguin de Rubí disposen de 
més seguretat a l’hora de transitar per 
aquesta via. En una segona fase, és pre·
vist que també s’arreglin les voreres 
d’aquest pas.

Projecte de renaturalització

Arranjament paisatgístic

L’espai de socialització per a gossos tam·
bé contribuirà a millorar la convivència 
del veïnat, ja que habilita un indret espe·
cífic per al lleure d’aquests animals fora 
de la via pública.

Espai per a gossos de Can Mates

gimnàstics esportius i un punt Wi-fi 
de recàrrega de mòbils. Actualment, 
ja s’està estudiant la ubicació d’aquests 
elements, que segurament s’instal·laran 
a l’entorn del Casal de Mira·sol i l’Escola 
Catalunya.

El nou espai per a joves de Mira·sol serà 
una realitat a partir de la tardor.

Casal de Mira-sol

Pas sota l’AP7

Torre d’alta tensió


