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Pas endavant per aconseguir reduir 
el soroll de l’AP7 a Mas Gener
Les esperades pantalles acústiques que han de reduir el soroll del trànsit de 
l’AP7 al seu pas per Mas Gener podrien ser una realitat, com a molt tard, a �nals 
del 2025.

El projecte s’ha inclòs en els Pressupostos Generals de l’Estat d’aquest any, dins un 
paquet de mesures per fer a Catalunya, i per dur-les a terme, s’han demanat diners del 
fons New Generation de la Unió Europea. Precisament, aquests diners tenen establertes 
dates de caducitat: els treballs han d’estar acabats com a màxim d’aquí a quatre 
anys i mig.

Ara, la Direcció General de Carreteres ha de resoldre alguns serrells per tal que el Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pugui començar els tràmits per 
adjudicar les obres.

Com serà la remodelada  
avinguda del Baixador?

Bici i tren, molt més connectats
A Mira-sol estrenem aquest juliol el nou Hub Sant Cugat: un espai situat al carrer Vall-
seca que vol facilitar un mobilitat més neta i saludable, fomentant l’ús combinat de 
bici i ferrocarril

L’avinguda del Baixador serà un carrer amb prioritat per als vianants i pensat per 
passejar i gaudir. Amb aquesta voluntat, el projecte de remodelació entre la riera de 
Can Cabassa i el passeig Mariscota, preveu:

• Paviment a un sol nivell

• Prop de 300 arbres i zones enjardinades

• Zones d’estada amb mobiliari urbà i jocs pintats a terra

• Elements per reduir la velocitat dels vehicles a la part central del carrer

El projecte també inclou unes 50 places d’aparcament, soterrar la xarxa elèctrica de bai-
xa tensió, renovar parcialment la xarxa d’aigua potable i implantar sistemes de drenatge 
per apro�tar l’aigua de pluja. 

La previsió és poder començar les obres durant el 2022 i que acabin a �nals del 2024.

Aquesta iniciativa, impulsada per diverses administracions, empreses i universitats i �-
nançada per la Unió Europea, ens facilitarà anar a comprar, a treballar o a passejar 
al centre de Sant Cugat o a d’altres ciutats de manera més sostenible.

Les associacions de veïns i l'Ajuntament 

El teixit associatiu de Mira-sol és ampli i divers però avui ens centrarem en les associaci-
ons de veïns i la seva relació amb l'Ajuntament. 

Tot gira al voltant del Consell de Barri, que inclou els barris de Can Fontanals, Can 
Mates nord, Can Mates est, Can Mates oest, Bell Indret, Colònia Oller, Mas Gener, Mira-sol, 
Can Cabassa i Can Revella.

un espai de comunica-
ció i de debat entre la ciutadania i l'Ajuntament. 

També compta amb grups de treball previs als consells, per tractar aspectes com la se-
guretat, les obres, la mobilitat, l’urbanisme, els pressupostos participatius i altres serveis 
municipals. 

A més, poden organitzar-se grup de treballs especí�cs si hi ha temes o problemàtiques 
que ho requereixen, com les torres d'alta tensió, el projecte de la piscina, les pantalles 
acústiques de l'AP7, les rieres, el pàrquing de Can Cabassa, el projecte urbanístic de Can 
Cabassa... 

Hi poden participar les entitats i associacions que tinguin la seva seu al barri de Mira-sol. 
I és justament aquí on les AAVV tenen el protagonisme: a cada grup de treball, el 
nostre paper és fer arribar a l'Ajuntament les reivindicacions dels veïns i socis. 

A través de les associacions de veïns podeu ser partícips del vostre barri. Us de-
manem la vostra implicació, suport i ajuda per millorar i fer créixer el nostre barri 
com volem. 

Magali Robin, presidenta de l'AAVV Can Cabassa

Coneixes les entitats de Mira-sol? 
Si no saps quines entitats hi ha al barri o com contactar-hi, t’ajudem a anar-les desco-
brint:

AV Sant Joan de Mira-sol

aavvsantjoan@hotmail.com

Facebook: AAVV associació de veïns de 
St, Joan de Mira-sol

AV Can Cabassa 

670 024 869 (Magalí Robin, presidenta)

asociacion.cancabassa.masgener@gmail.com

Facebook: Asociación Can Cabassa Mas 
Gener 

DXoc Teatre

609750072 (Pep Ordóñez)

Mira-sol Teatre

mirasolteatre@gmail.com

mirasolteatre.santcugatentitats.net

Teatre a l’Ombra

622 206 308 (Josep Sala)

teatrealombra@gmail.com
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Onze projectes decidits pel veïnat del barri
Els Pressupostos Participatius de Barri ja són una realitat! El veïnat i les entitats de Mi-
ra-sol hem escollit 11 projectes d’entre els 148 que vam presentar.

Són propostes destinades a millorar l’espai públic, a generar espais de lleure i de trobada, i 
a fomentar la mobilitat sostenible i la cura del nostre entorn.

Seguim els grans projectes del barri
Piscina de Mira-sol

Està previst fer l’aprovació inicial del projecte passat l'estiu. La previsió és poder començar 
obres a mitjans de l’any que ve.

Naturalització de la riera de Can Cabassa

Projecte pendent del pressupost sol·licitat pel 2022. 

Futur planejament entorn Can Cabassa

S’està treballant en la diagnosi conjuntament amb les altres zones urbanitzables del 
municipi.

Rehabilitació Masia Can Rabella

S’estan fent les obres de consolidació de l’edi�ci. Ara s’actuarà a l’exterior mentre s’adequa 
el projecte a l’aparició de noves patologies. S’ha encarregat a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona la redacció del projecte de rehabilitació per fer-hi un centre d’emprenedoria i amb 
espais multifuncionals. 

Carrils bicis escoles

S'han d'adjudicar les obres. Es preveu fer-les l'any que ve.

Institut-escola Catalunya

Aquest estiu es faran els treballs per ampliar part de la planta baixa  de l’edi�ci existent.

Accés a la llacuna dels Alous: 
senyalitzant el camí des de l’HGC 
�ns a l’estany

Carril Bici de Mas Gener al Camp 
de futbol i el Casal de Mira-sol: 
passant pels carrers Pompeu Fabra, 
Mallorca i passeig del Nard

Introduir òlibes per a la  
biodiversitat i el control de rates: 
col·locant una caixa niu a l’entorn de 
la Masia de Can Rabella

Rocòdrom d’escalada al Casal  
Mira-sol: posant elements d’escala-
da davant del Casal

Creació d’un parc per a patinets 
i bicicletes: ampliant l’actual pista 
d’skate

Ombra a la pujada de l’Estació 
de Mira-sol al Mira-sol Centre: 
plantant arbres a la pujada �ns a la 
plaça d’Ausiàs March

Bancs per a la gent gran i  
potenciar espais de trobada: 
posant bancs a Mira-sol Centre, a 
l’av. Montserrat Roig i altres

Renovar el parc infantil de la 
pista de Mas gener: millorant els 
elements de joc infantils i posant 
algun element de cal·listènia

Pèrgoles a la Plaça Doctor Pila: 
instal·lant elements per embellir 
l’espai i ordenar les terrasses

Accions per promoure un  
mercadet de pagès de productes 
de proximitat: organitzant un mer-
cadet de pagès a tocar de l’estació 
de Mira-sol

Campanya per reduir la vespa 
asiàtica a Mira-sol informant de 
com actuar en cas de detectar un 
niu

Quants diners hi destinarem?

Aquests projectes compten, entre tots, amb 416.000 € 

Quan es faran aquests projectes?
Ja s’hi està treballant, per poder-los fer realitat entre aquest any i el vinent. En alguns casos, 
si la proposta és més complexa, es pot allargar una mica més.

Hi puc dir la meva?

Sí, la participació continua. Totes les propostes tenen un grup de seguiment que s’encarre-
garà de de�nir-les i vetllarà per la seva execució. Per participar en el seguiment d’un o 
diversos projectes, envia un correu electrònic a participacio@santcugat.cat


