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Què és el Banc del Temps?
És un grup de persones que voluntàriament hem decidit compartir les nostres 
hores de lleure, col·laborant dins de l’entorn del barri amb ajudes i amb participa-
ció ciutadana, fent un intercanvi d’hores amb la gent que també en forma part. És com 
un negoci, però sense diners pel mig, funciona donant, canviant, oferint hores, serveis, 
activitats, lleure, sense cap mena de compensació, simplement per la satisfacció d’aju-
dar l’altra gent i, quan toqui, també rebre aquesta ajuda dels altres.

Com funciona?
Hi ha una aplicació de Salut i Família, que tenen tots els bancs del temps, o la 
majoria. Allà tens un codi d’accés i ets un usuari més amb tot un ventall de possibilitats 
per posar què ofereixes i què demanes, i aleshores la gent ho veu i et respon, o no.

També es fan activitats més organitzades. Per exemple, hi ha un grup de conversa 
en anglès que es reuneix setmanalment. A més, s’han fet classes d’ofimàtica o de pintu-
ra. Ara estem iniciant un punt d’intercanvi de llibres; tu portes un llibre i te n’emportes 
un altre. També organitzem moltes activitats de grup i així ens coneixem entre nosaltres.

Com ho ha de fer la gent que vulgui apuntar-s'hi i participar?
Hi ha una web del Banc del Temps de Mira-sol, on hi ha uns punts de contacte. A 
més, cada dilluns a la tarda tenim una secretaria oberta al Casal. Si pots venir a 
aquella hora, ja està, i sinó, es pot demanar una cita. Envies un correu a la nostra adre-
ça bdtmirasol@gmail.com i dius: escolta vull parlar amb vosaltres sobre el banc del 
temps, o m’agradaria parlar d’un tema en concret. Aleshores ens posem en contacte 
amb aquesta persona i ja està. Un gran canal de comunicació és el Facebook on publi-
quem totes les activitats de grup perquè la gent s’apunti, i actualment estem engegant 
un usuari de Twitter.

Descobrim el Banc del Temps de Mira-sol
L’any 2017 va començar a funcionar a 
Mira-sol un Banc del Temps del barri. 
Des d’aleshores, fomenten l’intercan-
vi entre el veïnat i organitzen diverses 
activitats formatives i per crear xarxa. 
Parlem del projecte amb la Núria Va-
llès i el Joan Noguera.

Fem Xarxa!!
Vols saber què passa al 
barri? Tens un projecte i el 
vols compartir? 

Estigues al dia i contacta 
amb nosaltres:

Subscriu-te al butlletí digital del barri: trobaràs la 
informació a decidim.santcugat.cat

Apunta’t al canal de Telegram:  
https://t.me/CB_MiraSol

Segueix el grup:  
facebook.com/groups/grupmirasol

Envia’ns un correu a mirasol@santcugat.cat

Més de 250 propostes ciutadanes per al futur 
ecobarri de Ca n’Ametller
El veïnat de Sant Cugat volem que el futur barri de Ca n’Ametller, - que englobaria Can 
Mates Oest, Can Fontanals i Can Cabassa- aposti per:

En marxa el procés per adjudicar 
les obres del complex aquàtic

Millorem l’asfaltat dels carrers
Circular per Mira-sol serà més còmode i segur d’aquí a uns mesos gràcies a les millores 
en l’asfaltat de carrers que està previst fer a finals d’any. Es tracta d’un projecte que 
engloba tot el municipi, i que a Mira-sol, suposarà una inversió aproximada d’uns 
221.000 €.

El projecte per fer el complex aquàtic de Mira-sol fa un pas endavant amb el procés 
de licitació de les obres. Es tracta d’una convocatòria pública per adjudicar els treballs 
de construcció de la primera fase, valorats en 6.355.000 €. La previsió, si no sorgeixen 
entrebancs, és poder començar les obres durant l’any que ve.

En aquesta primera fase es preveu fer l’edifici del complex amb les dues pis-
cines i tot allò necessari per posar-les en funcionament: vestidors, control d’accés 
etc. I en una segona fase es completarà l’equipament amb la sala de fitness, vesti-
dors complementaris i la cafeteria.

El futur equipament agafa així embranzida, després que la pandèmia; la revisió del 
projecte per adequar la fondària de la piscina (que inicialment estava pensada per fer 
aquagym i s’ha redimensionat per poder-hi fer moltes més activitats); i la revisió dels 
preus per adequar-los a la situació d’inflació actual, n’haguessin endarrerit una mica la 
seva aprovació.  

La previsió és reasfaltar la roton-
da de la plaça dels Pins i alguns 
trams del carrer de Pompeu 
Fabra. A més, s’actuarà en trams 
puntuals d’altres carrers per 
millorar el paviment i, per tant, la 
seguretat i la qualitat de vida del 
veïnat.

Habitatge públic de lloguer 
(amb diferents tipologies de gestió)

Edificis autosuficients 

Infraestructura verda 

Mobilitat saludable 

Així es desprèn del procés participatiu fet a finals de l’any passat, que va reunir un 
centenar de persones en 4 tallers, i va recollir més de 250 propostes. Aquestes 
conclusions ja es van presentar a finals d’abril, en una sessió per videoconferència, i la 
voluntat és fer una segona sessió de retorn a la tardor.

Més informació del procés participatiu a www.decidim.santcugat.cat

L’objectiu d’aquest procés és fer un treball de reflexió de tot aquest àmbit que que-
da pendent d’urbanitzar a la ciutat, i donar-hi una visió estratègica i de conjunt.



mira-solsom
Pressupostos participatius del barri

78 propostes per a l’edició 
2022-23
El veïnat de Mira-sol tenim moltes idees per millorar el 
barri i així ho hem fet palès a la fase de presentació de 
propostes per als Pressupostos Participatius 22-23.

En total, hem presentat 78 propostes que ara s’hauran 
de validar tècnicament. Aquestes propostes, a més, 
han rebut 993 suports i més de mig centenar de 
comentaris.

Quines són les properes fases?

Ampliem l’skate park del barri

La proposta preveu reubicar els elements 
existents, incorporar inèrcia amb noves 
rampes i fer una zona diferenciada de 
trobada i d’accés principal. El projecte s’ha 
treballat in situ amb persones usuàries de l’skate 
park.

Projecte dels Pressupostos Participatius 20-21

Nous espais per als infants i joves a 
Mas Gener

L’àrea de joc infantil del carrer Gabriel Ferrater guanyarà jocs 
per donar resposta a una franja d’edat de 2 a 12 anys. El projecte 
preveu mantenir i reubicar tres dels elements actuals, que estan 
en bon estat, i substituir el tobogan per una estructura 
multijoc que inclogui tobogan. També es posarà una caseta de 
joc per als més petits. 

I a la zona entre els carrers de Fuerteventura i Pompeu Fabra 
es posaran elements esportius de fitness i workout per 
poder practicar exercici a l’aire lliure. La previsió és que les obres 
comencin al llarg d’aquest estiu.

Projecte dels Pressupostos Participatius 20-21

Debat i priorització de propostes (octubre): 
les que siguin vàlides, es treballaran en el 
marc del Consell de Barri per prioritzar quines 
arribaran a la fase final de votació.

Votació final: prevista per novembre-
desembre.

En bici a les escoles del barri

Això ja és possible gràcies als nous carrils 
bici que s’han habilitat per connectar amb 
comoditat i seguretat l’HGC, els barris de Can 
Cabassa i Mas Gener i l’estació de FGC de Mira-
sol amb les escoles Catalunya, Turó de Can Mates 
i Ciutat d’Alba. 

A l’entorn de l’Institut Escola Catalunya s’ha 
habilitat un carril a la calçada, segregat dels 
cotxes, mentre que l’entorn de les altres escoles, 
amb voreres molt amples, permeten un ús 
compartit de bicis i vianants. 

Projecte de Lliure disposició del 2017

On trobo informació sobre la vespa 
asiàtica?

Tal com vam acordar fer als Pressupostos Participatius, 
aquesta primavera s’ha repartit a les cases de Mira-
sol un díptic amb informació sobre aquest insecte. Hi 
podeu trobar dades de com identificar-la, com reconèixer els 
seus nius, què fer en cas de trobar-ne un, etc.

Hi trobareu, per exemple, que la vespa asiàtica és més gran 
que la vespa comuna, més fosca i té una linia de color groc-
ataronjat i el final de les potes també ataranjodes. En cas de 
detectar un niu, cal avisar a l’Ajuntament si està a la via 
pública, o a una empresa de control de plagues, si és un 
espai privat. 

Tota aquesta informació la podeu trobar també al web 
municipal: https://santcugat.cat/web/vespa-asiatica

Projecte dels Pressupostos Participatius 20-21

Les pantalles acústiques a l’AP-7,  
previstes per al 2025
Les obres, a càrrec del govern espanyol, 
està previst que s’adjudiquin aquest any. 

Les pantalles es col·locaran des de la 
urbanització Polis-alfa fins a la sortida de 
l’Hospital General. Paral·lelament, s’encar-
regarà la redacció de nous projectes 
d’apantallament a la zona de l’Hospital 
General i la Clínica Asepeyo, i també es 
faran estudis de sonometria per valorar 
el tram de la B30 més proper a Valldoreix

Actuacions de millora al Casal
El Casal del barri ha tancat per vacances 
per fer-hi diverses actuacions de millora 
que incrementaran el benestar de totes 
les persones que en fem ús. Destaca la 
renovació de la climatització del teatre, 
la impermeabilització de la coberta, 
per millorar l’aïllament de l’edifici i reparar 
algunes goteres, o un sistema de drenatge 
de les aigües d’escorrentia de la parcel·la 
adjacent als horts que evitarà inundacions 
del vestíbul de la façana sud. 

El Mercat de Pagès es consolida
Cada dissabte trobareu una variada ofer-
ta de producte de temporada, ecològic i de 
proximitat.  
A més, la Xarxa de Consum Solidari organitza 
activitats complementàries com tast de 
producte, presentacions de llibres o tallers.

Tot plegat, davant del Casal, de 9 a 14 h.

Pas de vianants a la carretera de 
Rubí, a sota de l'Ap-7
Les obres per urbanitzar i fer més segur 
el pas de la carretera de Rubí sota el pont 
de l'AP-7, començaran enguany a càrrec 
de l’Incasòl. Ja està redactat el projecte, 
pressupostat en 1,5 milions d'euros, i ja hi ha 
el vist-i-plau de l'Estat. 

També s’ha fet la neteja i adequació del 
pas actual sota l’AP7 a la carretera de 
Rubí i també del pas a l’alçada de l’Hospital 
General.

Pas endavant per al nou 
rocòdrom

El nou rocòdrom està cada dia més a prop. 
El projecte està aprovat i en fase de 
contractació. L’equipament, que serà d’aspecte 
similar a la roca natural i comptarà amb 
paviment de seguretat, tindrà diferents nivells de 
dificultat.

El nou rocòdrom estarà ubicat als Jardins de 
Martí i Pol, a tocar de la rotonda dels carrers de 
Pompeu Fabra i passeig del Roser.

Projecte dels Pressupostos Participatius 20-21


