








RESPOSTES A PREGUNTES ANTERIORS

Pista Mas Gener. 
Territori té previst contractar properament un estudi de viabilitat i de possibles alternatives. Un cop estigui 
fet l’estudi es farà arribar de nou a l’ACA.

Pantalles AP7
L’Ajuntament ha tornat a parlar amb Delegació del Govern i està pendent de resposta. Fomento farà un Pla 
de Pantalles.

Masia Can Rabella
Les obres de consolidació estructural ja han començat. 
Programa funcional fet. El podem explicar en un proper grup de treball. 
Com ja es va dir, passarà a ser un centre d’emprenedoria.

Ampliació pati escola Turó de Can Mates
Projecte aprovat el gener de 2021. Previsió d’executar el segon trimestre any vinent. Farem una explicació a 
l’escola i consell de barri

Problema sortida de fums de locals plaça Doctor Pila.
S’ha aixecat el precinte als 2 locals un cop s’han solucionat els problemes de fums i olors als habitatges. S’han 
aixecat les xemeneies i s’han fet proves d’estanqueïtat



RESPOSTES A PREGUNTES ANTERIORS

Molèsties per soroll a la plaça Doctor Pila
Hi ha un projecte als Pressupostos participatius que proposa instal·lar unes pèrgoles per
reduir la reverberació. 

Estat projecte col·locació de plaques solars fotovoltaiques a Casal i Biblioteca
Està a  Contractació  la redacció dels 6 projectes. Ara hi ha suport d’un becari per fer els 
projectes i podem tirar endavant. 

Reparació sot Av. Països Catalans davant Boehringer. 
Obres i projectes ha d’encarregar el projecte.

Titularitat del circuit de cotxes de Mas Gener
Una part del terreny és municipal i l’altre d’un privat. Es va fer reunió amb els promotors del 
circuit. El terreny és inundable. S’ha de buscar una ubicació alternativa per al circuit.  



RESPOSTES A PREGUNTES ANTERIORS

Urbanització de l'Av. del Baixador. 
L’avinguda Baixador el projecte està redactat i lliurat a la EMD de Valldoreix. Pendent de que ho 
expliquin.

Rambla de Baixador
Hi ha una proposta dels Pressupostos participatius  de millora de la Rambla Baixador.

Carnestoltes
Des de Cultura i el Casal s’estan mirant opcions per si es pot fer alguna activitat, però amb les 
actuals restriccions es fa difícil. 







DRETS SOCIALS
• Atenció domiciliària. Suport a domicili per atendre a persones malaltes que viuen 
soles i que necessitin un suport.

• Àpats a domicili. Adreçat a persones i/o famílies que tenen dificultats en sortir a 
comprar i a causa de dificultats d’autonomia personal no tenen les habilitats per 
preparar-se els àpats.

• Cistelles a domicili. Adreçat a persones que viuen aïllades i no poden desplaçar-se 
per anar a buscar el lot d’aliments de Caritas

• Ajuts directes a famílies: ajuts socials per cobrir necessitats bàsiques (alimentació, 
necessitats habitacionals)

• Servei de teleassistència a partir de 65 anys per a persones soles o que estan moltes 
hores soles

• Punt d’acompanyament digital. Ajuden a les persones a fer els tràmits i gestions 
digitals. Casa de Cultura, OAC i properament a la Floresta. 
https://www.santcugat.cat/avis/servei-acompanyament-digital

https://www.santcugat.cat/avis/servei-acompanyament-digital


HABITATGE
• Ajuts pagament de lloguer per a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i 
social 
https://www.promusa.cat/ajut-covid19/

• Punt d’atenció a la mediació al lloguer (petits propietaris): atenció, assessorament i 
mediació entre llogater/a i propietari/a en situacions de finalització de contracte, 
impagaments o regularització de lloguer per renegociar una baixada de preu del lloguer 
o una condonació parcial i així poder evitar arribar a situacions de desnonaments

JOVENTUT
• Assessoria per joves i familiars. Acadèmica, Laboral, Mobilitat internacional, 
Orientació personal, Sobre drogues i pantalles, per a famílies d'adolescents

https://www.promusa.cat/ajut-covid19/


EDUCACIÓ

• Ajuts a l’escolaritat. Ajuts anuals a les famílies per les despeses relatives a 
l’escolaritat.
• Connectivitat d’alumnes. Es facilita connectivitat als alumnes a les seves llars per 
seguir les activitats lectives on-line. 
• Equipaments informàtics a famílies vulnerables amb l’ONG Labdoo
• Formació a famílies per les competències digitals

• Subvencions adreçades a les empreses que gestionen menjadors a les escoles 
públiques, hi haurà tres línies:

• Ajuts per pagar els monitors de més per garantir els grups bombolla lectius.
• Ajuts per pagar els vetlladors o monitors de més que atenen infants amb 

necessitats educatives especials i que es queden a dinar a l’escola.
• Ajuts per la realització de la neteja i garantir activitats extraescolars segures.



OCUPACIÓ

• Servei assessorament en recerca de feina per part del Servei Municipal d’Ocupació 
(SOM), obert a qualsevol ciutadà en cerca de feina (aturat o no), servei telemàtic o 
presencial al carrer Vallès 
• Assessorament jurídic-laboral a persones afectades per la COVID (ERTOS o altres)

https://santcugatfeina.cat/

https://santcugatfeina.cat/
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1 LÍNIES ESTRATÈGIQUES MIRA-SOL: PERSONES
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1.1 Millorar els equipaments del barri

1.2 Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius

1.3 Impulsar projectes per a la gent gran

1.4 Incentivar projectes i activitats al barri i donar suport al teixit associatiu

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs

2.2 Promoure el comerç de proximitat i de projectes de l’economia social, solidària i sostenible

2.3 Impulsar mesures per a l’accés a l’habitatge i augmentar el parc d’habitatge públic

2.4 Reforçar la convivència i la seguretat al barri

3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva

3.2 Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de residus

3.2 Fomentar la rehabilitació i mesures per a l’eficiència energètica

LÍNIES ESTRATÈGIQUES MIRA-SOL: CIUTAT

LÍNIES ESTRATÈGIQUES MIRA-SOL: PLANETA

1.5 Potenciar la igualtat de gènere i les accions amb perspectiva de gènere

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI Línies estratègiques



PROJECTES A EXECUTAR Fins esgotar 400.000€

Mas Gener Mín. 1 projecte de 50.000€

Can Cabassa Mín. 1 projecte de 50.000€

Can Mates Mín. 1 projecte de 50.000€

Mira-sol central Mín. 1 projecte de 50.000€

- VOTACIONS del 22 de febrer al 31 de març 2021

- RESULTATS VOTACIONS per ordre de vots fins a esgotar pressupost. Amb les 
excepcions territorials als diferents territoris:

Es garantirà l’execució de la proposta més votada de cada sector del barri de fins a 50.000€
d’inversió sempre que tingui un mínim del 5% de vots respecte el total de la població del 
propi sector: Mas Gener, Can Cabassa, Can Mates (Est, Oest, Bell Indret i Colònia Oller) i 
Mira-sol (zona centre i Can Rabella I posteriorment, es seguirà l’ordre dels projectes més 
votats.

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI

PROPERES PASSES



1 Rocòdrom d’escalada al pati del Casal Mira-sol. Realitzar 
un rocòdrom d’accés lliure amb paviment de seguretat. 
50.000€

Creació d’un parc per a patinets i bicicletes. Ampliar els 
espais del barri on poder practicar amb patinets i 
bicicletes. 50.000€

Remodelar les butaques del Teatre del Casal de Mira-sol.
Millorar el pati de butaques per generar un teatre 
còmode. 50.000€

2

3

 Hi ha manca d'espais 

de trobada

● Manquen equipaments 

educatius

● Manquen equipaments 

esportius

 Millora dels 

equipaments existents

1.1 Millorar els equipaments del barri

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



1
Cicle de cinema al Casal de Mira-sol. Es proposa un cicle 
de cinema al teatre i a l’aire lliure els mesos d’estiu. 
5.000€

Activitats familiars i per totes les edats. Programar 
activitats al barri per enriquir l’oferta cultural del barri. 
5.000€

Lleure per a persones amb diversitat funcional. Oferir 
activitats per a persones amb diversitat funcional de totes 
les edats. 5.000€

Activitats i debats per joves i difondre els espais del 
barri per a joves. Realitzar activitats pensades per a 
joves, promoure el debat i l’intercanvi d’idees, i fer una 
campanya per donar a conèixer els espais per joves i 
adolescents. 5.000€

2

 Cal millorar l'oferta d'activitats 

culturals

 Falten activitats per a la 

infància i famílies amb 

diversitat, i que siguin per a 

diferents franges d'edat

 Falten activitats per a joves 

 Falta informació sobre les 

activitats al barri

1.2 Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

8



3
Tallers per a la gent gran de memòria, creació i 
moviment. Programació d’activitats gratuïtes al Casal de 
Mira-sol. 5.000€

Bancs per la gent gran i potenciar espais de trobada. 
Ubicar nous bancs a l’entorn del mercat, l’Av. Montserrat 
Roig i l’Av. Can Cabassa a l’entorn de la riera per facilitar la 
socialització i el descans. 40.000€

● Manquen equipaments 

residencials i serveis 

d'atenció a la gent gran

1.3 Impulsar projectes per a la gent gran

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

4



5 Festival cultural amb les entitats del barri. Fer una diada 
cultural amb la participació de les associacions de veïns i 
veïnes i entitats de Mira-sol per potenciar-les i donar-les 
a conèixer. 5.000€

Pantalles per difondre les activitats que es realitzen al 
barri. Ubicar elements que permetin difondre les 
activitats que es fan al barri. 20.000€

5

Les entitats del barri necessiten 

suport per desenvolupar 

projectes i activitats

1.4 Incentivar projectes i activitats al barri i donar suport al teixit associatiu

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



4
Formació per reduir estereotips de gènere a les escoles. 
Oferir formació  a mestres, educadors i monitors per 
incorporar noves eines de coeducació. 5.000€

Jornada de promoció de l’esport femení. 
Jornada de tastets d’esports per promoure la participació 
femenina i una campanya de comunicació. 5.000€

6

 Falta sensibilització en 

temes d'igualtat

● Millorar els serveis d'atenció a 

la dona

 Incorporar la perspectiva de 

gènere en les accions al barri

1.5 Potenciar la igualtat de gènere i les accions amb perspectiva de gènere

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PERSONES. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



6 Aparells gimnàstics a Mas Gener. Incorporar aparells 
gimnàstics i taula de ping-pong per potenciar l’entorn de 
la pista poliesportiva de Mas Gener. 40.000€

Lavabos públics als parcs. Incorporar un o dos lavabos 
públics als parcs. 50.000e

Pèrgoles a la Plaça Doctor Pila. Situar pèrgoles a les 
terrasses de la plaça i augmentar la vegetació. 50.000€

Enjardinament dels voltants del CAP Can Mates. Plantar 
nova vegetació als espais municipals de l’entorn del CAP. 
40.000e

Renovar el parc infantil de la pista de Mas gener. 
Instal·lar nous elements de joc a l’espai del c. Gabriel 
Ferrater per potenciar-ne el seu ús. 50.000€

8
 Calen més parcs i millores en 

el manteniment, la 

il·luminació i la neteja

• Necessitats de manteniment i 

neteja de l'espai públic

 Problemes d'accessibilitat, 

il·luminació, mobiliari urbà i 

serveis

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari

11

10



Millora dels parterres de la Rambla del Baixador. 
Col·locar bancs, plantar arbrat i altres elements de lleure 
per potenciar aquests espais de Mas Gener entre 
c.Tenerife i Pl. dels Pins. 50.000€

Millorar l’accessibilitat d’un pont del Parc del Turó de 
Can Mates. Modificar un dels ponts amb escales del parc 
per facilitar el pas de cadires de rodes i cotxets infantils. 
50.000€

12 Calen més parcs i millores en 

el manteniment, la 

il·luminació i la neteja

• Necessitats de manteniment i 

neteja de l'espai públic

 Problemes d'accessibilitat, 

il·luminació, mobiliari urbà i 

serveis

2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



Accions per promoure un mercadet de pagès de 
productes de proximitat. Promoure un mercadet 
setmanal d’aliments de proximitat al barri. Dependrà de 
l’interès dels comerciants. 5.000€

Accions per impulsar la creació d’una cooperativa de 
consum. Realitzar una campanya i facilitar suport per la 
creació d’una cooperativa. 5.000€

9Cal potenciar projectes 

cooperatius i col·laboratius

Poca oferta i diversitat de 

comerç de proximitat i 

sostenible

Mercat setmanal

2.2 Promoure el comerç de proximitat i projectes de l’economia social, solidària i 

sostenible

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



● Necessitat de facilitar l'accés a 

l'habitatge

● Cal revisar i racionalitzar el 

model d'habitatge

2.3 Impulsar mesures per a l’accés a l’habitatge i augmentar el parc d’habitatge 

públic

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

CIUTAT. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



Accés a la Llacuna dels Alous. Donar a conèixer i facilitar 
un millor accés a la Llacuna dels Alous de Mira-sol per 
potenciar el seu ús. 50.000€

Connexió del carril bici HGC amb el Tanatori. Adaptar 
aquest recorregut per vianants i bicicletes enllaçant amb 
l’Avinguda Montserrat Roig. 50.000€

Carril Bici de Mas Gener al Camp de futbol i el Casal de 
Mira-sol. Incorporar una via ciclable amb calçada 
compartida i pacificació de carrers per connectar Mas 
Gener amb la xarxa de carrils bici existents. 50.000€

Ombra a la pujada de l’Estació de Mira-sol al Mira-sol 
Centre. Facilitar ombra per fer més agradable i còmode 
caminar per aquest tram de carrer. 50.000€

14

● És necessari pacificar el 

trànsit

● Millorar el transport públic

● Cal crear itineraris segurs a les 

escoles

Connectar i millorar la xarxa de 

carrils bici

Cal millorar els accessos al barri

● Cal millorar les zones 

d'aparcament

3.1  Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PLANETA. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



Punt de càrrega elèctrica per a cotxes i motos. Ubicar un 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics per facilitar la 
mobilitat més sostenible. 50.000€

Millorar l’eficiència energètica als equipaments. Fer un 
estudi i accions de millora de l’eficiència dels 
equipaments del barri. 50.000€

Introduir òlibes per a la biodiversitat i el control de 
rates. Ubicar caixes niu d’òlibes a l’entorn de Can Mates o 
altres ubicacions viables. 5.000€

16

● És necessari millorar la 

recollida selectiva de residus i 

el reciclatge

Manquen punts de recàrrega del 

cotxe elèctric

Mesures per a l'eficiència 

energètica als edificis

3.2  Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de 

residus

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PLANETA. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



Assessorament per als ajuts en pobresa energètica.
Donar a conèixer i facilitar assessorament per als tràmits 
en les ajudes socials. 5.000

● Necessitats de rehabilitació i 

de mesures d'eficiència 

energètica

3.3  Fomentar la rehabilitació i mesures per a l’eficiència energètica

NECESITATS

MIRA-SOL PROGRAMA DE BARRI. Propostes a votació Pressupostos Participatius

PLANETA. LINEA ESTRATÈGICA

PROPOSTES Inversió Ordinari



-De juny a desembre 2020 s’han realitzat
un total de 21 activitats i formacions on-line,
organitzades per la Coordinadora soci-cultural
juntament amb No Estàs Sola, Ampa Catalunya
i AVV Sant Joan

-El programa d’activitats han comptat 
amb la participació de 471 persones



Estat projecte passarel·la sobre riera Can Cabassa
De moment s’ha estudiat opcions i parlat amb empreses, i alhora s’ha registrat la parcel·la com 
a municipal.
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Gener de 2021: aprovació municipal del text refós del planejament.
Abril de 2021: aprovació inicial del projecte.
Juliol de 2021: aprovació definitiva del projecte.
Maig de 2021 : inici de la licitació de les obres.
Novembre de 2021: adjudicació de les obres.
Gener de 2022: inici de les obres.
Maig de 2023: final de les obres.
Juny de 2023: posada en funcionament.

Per iniciar la tramitació del projecte, cal que Ensenyament de la Generalitat aprovi el conveni 
que donarà executivitat al Pla Especial de fixació de volums i usos. (dos mesos)










