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Consell de Barri de Mira-sol 

GRUP DE TREBALL PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

    
Data: Data: Data: Data: 4 de maig de 2021    
HoraHoraHoraHora: : : : 18.30 h    
LLoc: LLoc: LLoc: LLoc: sessió per videoconferència    

    

Assistents:Assistents:Assistents:Assistents:    

- Pilar Gorina, presidenta del Consell de Barri de Mira-sol 
- Marina Casals, sotsdirectora de Participació i Barris 
- Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana 
- Xavier Barbany, vocal AAVV Sant Joan de Mira-sol 
- Juan Angel de la Peña, vocal Mira-sol Teatre  
- Francesc Sala, veí. Proposant 
- Damià Boada, veí. Proposant. 
- Montserrat Trujillo, veïna. Proposant 
- Josepa Gardenyes, veïna. Proposant 
- Angel, veí 
- Luciana, veïna 

 
    

Ordre del dia Ordre del dia Ordre del dia Ordre del dia     

1- Presentació de resultats Pressupostos Participatius 
2- Presentació propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius a Mira-sol 
    
    
Desenvolupament de la sessió:Desenvolupament de la sessió:Desenvolupament de la sessió:Desenvolupament de la sessió:    

1- Presentació de resultats Pressupostos Participatius 
    
 
La presidenta del Consell de Barri, Sra.Pilar Gorina, dona la benvinguda als assistents i espera que aviat 
es puguin tornar a fer  les trobades de forma presencial. 

 
Sra. Marina Casals exposa els resultats de la tercera edició dels Pressupostos Participatius.  
 
A Mira-sol han participat en les votacions un total de 515 persones, que equival a un 4,21 del cens amb 
dret a vot (persones majors de 14 anys). És una participació pràcticament igual a la mitjana del conjunt 
de Sant Cugat (4,25%) i més alta que els barris del centre. La participació més alta s’ha registrat als barris 
de menys població, Les Planes (12,14%)  i La Floresta (9,12%). 
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La participació ha baixat lleugerament en relació als Pressupostos de 2019 i s’atribueix  en part a la 
situació de pandèmia que  no ha permès  fer la recollida de vots en paper. Les votacions s’han fet 
només per via digital.  Pel que fa a les propostes guanyadores, són les 11  següents:  
 
Propostes  d’inversió 
 
-Accés a la Llacuna dels Alous 
-Carril bici de Mas Gener al camp de futbol i Casal Mira-sol 
-Rocòdrom d’escalada al pati del Casal 
-Creació d’un parc per a patinets i bicicletes 
-Ombra a la pujada de l’estació de Mira-sol al Mira-sol Centre 
-Renovar el parc infantil de la pista de Mas Gener 
-Pèrgoles a la plaça del Doctor Pila 
-Bancs per la gent gran i potenciar espais de trobada 
-Lavabos públics als parcs 
 
Propostes de despesa ordinària 
 
-Accions per promoure un mercadet de pagès de productes de proximitat 
-Campanya per reduir la vespa asiàtica a Mira-sol 
-Introduir òlibes per la biodiversitat i el control de rates 
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Sra. Marina Casals explica que s’ha produït un empat en vots entre les propostes 4. Bancs per la gent 
gran i potenciar espais de trobada i  8. Lavabos públics als parcs.  Atès que  ja hi ha previst la instal·lació 
d’un lavabo públic a Mira-sol, a càrrec dels anteriors Pressupostos participatius de 2019, des de 
l’Oficina de Participació Ciutadana es proposa executar  amb el Pressupost participatiu de 2020-21 la 
proposta d’instal·lar bancs per la gent gran. 
 
Pel que fa les ubicacions de les propostes previstes inicialment, són les següents:  
 

 
 
 

PROPOSTES MIRA-SOL

PROPOSTES D'INVERSIÓ VOTS 400.000 €    BARRI

14 Accés a la Llacuna dels Alous 235 50.000 €      

18 Carril Bici de Mas Gener al Camp de futbol i el Casal de Mira-sol 223 50.000 €      

1 Rocòdrom d’escalada al pati del Casal Mira-sol 181 50.000 €      Mira-sol

2 Creació d’un parc per a patinets i bicicletes 162 50.000 €      

19 Ombra a la pujada de l’Estació de Mira-sol al Mira-sol Centre 144 50.000 €      Can Mates

4 Bancs per la gent gran i potenciar espais de trobada 134 EMPAT 40.000 €      

8 Lavabos públics als parcs 134 EMPAT 50.000 €      

15 Connexió del carril bici HGC amb el Tanatori 130 50.000 €      Mira-sol

16 Punt de càrrega elèctrica per a cotxes i motos 129 50.000 €      

10 Enjardinament dels voltants del CAP Can Mates 125 40.000 €      Can Mates

13 Millorar l’accessibilitat d’un pont del Parc del Turó de Can Mates 102 50.000 €      Can Mates

17 Millorar l’eficiència energètica als equipaments 97 50.000 €      

11 Renovar el parc infantil de la pista de Mas gener 85 50.000 €      Mas Gener

9 Pèrgoles a la Plaça Doctor Pila 66 50.000 €      Can Cabassa

6 Aparells gimnàstics a Mas Gener 63 40.000 €      Mas Gener

3 Remodelar les butaques del Teatre del Casal de Mira-sol 58 50.000 €      

12 Millora dels parterres de la Rambla del Baixador 41 50.000 €      Mas Gener

7 Jardineres per millorar la seguretat de la barana superior de pl. Doctor Pila 32 20.000 €      

5 Pantalles per difondre les activitats que es realitzen al barri 25 20.000 €      

PROPOSTES DE DESPESA ORDINÀRIA 16.000 €      

9 Accions per promoure un mercadet de pagès de productes de proximitat 280 5.000 €         

11 Campanya per reduir la vespa asiàtica a Mira-sol 224 5.000 €         

13 Introduir òlibes per a la biodiversitat i el control de rates 212 5.000 €         

1 Cicle de cinema al Casal de Mira-sol 177 5.000 €         

2 Activitats familiars i per totes les edats 150 5.000 €         

10 Accions per impulsar la creació d’una cooperativa de consum 135 5.000 €         

3 Tallers per a la gent gran de memòria, creació i moviment 106 5.000 €         

4 Formació per reduir estereotips de gènere a les escoles 96 5.000 €         

12 Assessorament en rehabilitació d’habitatges per a l’eficiència energètica 78 5.000 €         

8 Lleure per a persones amb diversitat funcional 55 5.000 €         

7 Activitats i debats per joves i difondre els espais del barri per a joves 44 5.000 €         

14 Assessorament per als ajuts en pobresa energètica 43 5.000 €         

6 Jornada de promoció de l’esport femení 40 5.000 €         

5 Festival cultural amb les entitats del barri 38 5.000 €         

PROPOSTES D'INVERSIÓ UBICACIÓ

Accés a la Llacuna dels Alous Estany des de HGC. i cartells a llocs cèntrics barri (MS Centre, Casal, P. Dr Pila)

Carril Bici de Mas Gener al Camp de futbol i el Casal de Mira-sol Carrer Pompeu Fabra i Av. Baixador (?)

Rocòdrom d’escalada al pati del Casal Mira-sol Jardins Cami St Cugat al Papiol

Creació d’un parc per a patinets i bicicletes Ampliació skate actual als Jardins Cami St Cugat al Papiol

Ombra a la pujada de l’Estació de Mira-sol al Mira-sol Centre Plaça Ausiàs March (Pujada des de estació)

Bancs per la gent gran i potenciar espais de trobada Mira-sol Centre, Av. Montserrat Roig

Lavabos públics als parcs Parc del Trenet

Renovar el parc infantil de la pista de Mas gener Entorn Pista Mas Gener

Pèrgoles a la Plaça Doctor Pila Plaça Doctor Pila

PROPOSTES DE DESPESA ORDINÀRIA UBICACIÓ

Accions per promoure un mercadet de pagès de productes de proximitatMira-sol Centre

Campanya per reduir la vespa asiàtica a Mira-sol General

Introduir òlibes per a la biodiversitat i el control de rates Possible ubicació entorn can Rabella (segons projecte biòlegs)
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Per últim, s’informa al grup de treball que no es poden executar tots els projectes a l’hora i que es 
començarà per les propostes d’espai públic:  parc infantil de Mas Gener,  rocòdrom d’escalada al 
Casal, parc per a patinets i bicicletes, pèrgoles a la plaça Doctor Pila i Ombra a la pujada de l’estació 
de Mira-sol. 
Es crearà una comissió encarregada del seguiment d’aquests projectes en què hi poden participar les 
persones autores de les propostes, els membres del Consell de Barri, així com altres veïns i veïnes del 
barri que hi estiguin interessades. 
Per participar-hi, es pot enviar un correu a participacio@santcugat.cat 
 

2- Presentació propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius a Mira-sol 
    
Accés a la Llacuna dels Alous 
Sr. Francesc Casas: la proposta consisteix en millorar l’accés a la llacuna dels Alous per fer-lo més 
accessible per a la població de Sant Cugat.  El camí actual és complicat, costa de trobar, s’ha de travessar 
l’autopista, etc. Es podria crear la ruta dels 3 parcs per poder fer el recorregut des del Parc Central, Turó 
de Can Mates i l’estany dels Alous. Podria ser un itinerari per a vianants i bicicletes. El camí està molt brut 
i deixat.. L’inici podria ser des de darrera el Tanatori però caldria estudiar quin seria el traçat més òptim. 
Per part de Participació s’apunta que l’actuació es pot concretar en senyalitzar l’itinerari i posar alguns 
cartells informatius per donar a conèixer l’accés i els valors naturals de l’espai.  
Per part d’alguns assistents, es planteja la necessitat d’adequar el camí i netejar-lo  ja que en alguns trams 
està ple de brutícia, no és un lloc agradable. El camí ja està fet però caldria adequar-lo bé. 
 
Sr. Xavier Barbany i Sr. Àngel de la Peña demanen si és possible aprofitar el pressupost d’aquest projecte 
per adequar un pas de vianants sota l’autopista a la sortida de l’Hospital General, ja que actualment és 
un perill constant per les persones, com passa també a l’accés per  Can Cabassa.  
Sra. Marina Casals explica que es tracta de projectes diferents, per pressupost no es podria realitzar i a 
més per fer alguna actuació a sota l’autopista cal comptar amb l’autorització del ministeri de  Fomento.  
 
Bancs per la gent gran i potenciar espais de trobada 
Sra. Josepa Gardenyes: La proposta és posar alguns bancs per a la gent gran al vestíbul exterior d’accés 
al mercat de Mira-sol. A dins del mercat no hi ha espai per posar-ne però potser a fora es podrien posar 
algun banc a l’espai central, sense afectar la zona de pas. Seria un ajuda per la gent gran, ja que ara no hi 
ha cap lloc per seure que no siguin les terrasses dels bars. 
Des de Participació es contactarà amb la direcció del mercat per veure en quin espai es podrien ubicar. 
A banda de la zona del mercat, la proposta guanyadora a les votacions també preveu posar bancs a altres 
ubicacions com l’Av. Montserrat Roig i l’avinguda de Can Cabassa. 
 
Introduir òlibes per a la biodiversitat i  el control de rates 
Sr. Damià Boada: els usuaris dels horts de Can Mates, sovint ens trobem que hi ha molts ratolins i rates. 
Ja hi ha una empresa que fa accions de desratització i em van explicar que en altres llocs s’utilitzen òlibes 
per controlar els ratolins. Com que l’entorn dels horts és un parc i hi ha arbres vaig pensar que podia ser 
interessant introduir òlibes.  
Per part de Participació s’explica que Medi Ambient té un projecte per introduir òlibes a diferents punts 
de Sant Cugat i un podria ser la zona del Parc de Can Mates.  De tota manera, cal estudiar-ho bé amb els 
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biòlegs expert per determinar quantes aus i caixes nius es poden posar al municipi, ja que el radi de caça 
de l’òliba és força extens. 
 
Pèrgoles a la plaça Doctor Pila 
Sra. Montserrat Trujillo: La proposta ve motivada perquè a la plaça Doctor Pila necessitem alguna mesura 
per mitigar el soroll que provoquen les terrasses de 3 locals d’hosteleria (bars).  Durant el dia hi ha 
clientela de la universitat i oficines però el problema és a la tarda-vespre. Hi ha un ambient complicat de 
soroll, crits i baralles. El disseny de la plaça no hi ajuda perquè fa de caixa de ressonància i se senten les 
converses i el xivarri des de dins dels pisos. 
S’ha provat d’allunyar les terrasses dels pisos i plantar fileres d’arbres però això no resol el problema. La 
proposta consisteix en posar unes pèrgoles a la zona de terrasses per mitigar el soroll. Hauria de ser 
alguna estructura permanent, que no es pugui moure. 
A l’anterior mandat, l’equip de govern  ens va presentar una proposta de pèrgoles que potser es podria 
recuperar. 
Des de Participació es planteja la conveniència de mirar les opcions a nivell  acústic abans de fer cap 
actuació,  per tal de veure quines són les mesures més efectives per rebaixar el soroll. 
 
Campanya per reduir la vespa asiàtica a Mira-sol 
Es va comentar la proposta amb la persona proposant però no ha pogut assistir a la reunió. Portar a 
terme una campanya informativa sobre la vespa asiàtica, per reconèixer els nius, el funcionament de les 
trampes, on es pot avisar, etc. Des de Medi Ambient ja hi ha prevista una campanya a nivell municipal 
que també es pot adaptar i difondre per  Mira-sol. S’explica que a la web municipal hi ha informació 
detallada sobre la vespa i es podria adaptar-la en un fulletó informatiu. 
 
Carril bici de Mas Gener al Casal de Mira-sol  
Es va comentar  la proposta r amb la persona proposant però no ha pogut assistir a la reunió. La proposta 
inicial planteja  un carril pel carrer Pompeu Fabra que connecti l’Avinguda Baixador amb la zona del Casal 
i l’escola Catalunya. Es podria fer el carril amb calçada compartida i a l’hora plantejar mesures de 
pacificació de l’itinerari, ja que hi ha molt de trànsit. És un camí molt utilitzat pels infants que van a 
l’escola.  
 
Elements jocs infantil a la pista  Mas Gener 
Es va comentar la proposta amb la persona proposant però no ha pogut assistir a la reunió. Renovar la 
zona de jocs infantil de la pista de Mas Gener. Es proposa canviar els elements més antics, com el tobogan 
i posar també alguns aparells de cal·listènia per als joves. És un espai molt utilitzat per les famílies.  
 
Ombra a la pujada de l’Estació al Mira-sol Centre 
Es va comentar  la proposta amb la persona proposant però no ha pogut assistir a la reunió. La proposta 
és crear ombra a la rampa d’accés al Mira-sol Centre des de l’estació. Des de Parcs i Jardins s’estudiarà si 
als laterals s’hi pot posar arbrat, tot i que al marge de l’estació té molt desnivell i pertany a Ferrocarrils. 
Si no es pot plantar arbres, una altra opció a estudiar podria ser col·locar algun altre element com una 
pèrgola vegetal. Cal acabar de definir l’opció que sigui més viable tècnicament. 
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Rocòdrom  d’escalada al pati del Casal  i Pista per bicis i patinets 
Aquests dos projectes es podrien fer a la plaça de davant del Casal, si no fos possible ubicar el rocòdrom 
en una de les parets del Casal. Es planteja fer una ampliació i millora de l’actual pista de patinets  i ubicar 
una estructura de rocòdrom a la mateixa plaça. 
 
Accions per promoure un mercadet de pagès de productes de proximitat 
Aquesta proposta s’ha de treballar amb el servei de Comerç i mirar si es pot fer una prova pilot. Es 
considera més viable a l’entorn del Mercat de Mira-sol. 
  
 
Sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20,17h. 

 


