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ACTA  GRUP TREBALL QUALITAT URBANA MIRA-SOL.  5 novembre. 18h  

Data: 5 de novembre, 18h (videoconferència) 

Assistents 

Per part de l’Ajuntament: 

Pilar Gorina, presidenta del Consell de Barri 

Jose Gallardo, regidor de  Serveis Urbans, Mobilitat i Transport 

Francesc Carol, regidor de Seguretat Ciutadana, Via Pública i Benestar Animal 

Victor Martínez, director d’àmbit de Qualitat Urbana 

Marina Casals, sotsdirectora de Participació i Barris 

Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana 

Membres Consell de Barri 

Albert Foz, sotspresident del Consell de Barri 

Xavier Barbany, vocal de l’AVV Sant Joan 

Juan Angel de la Peña, vocal de Mira-sol Teatre 

Magalí Robin, vocal de AVV Can Cabassa-Mas Gener 

José Miguel Garcia, vocal de C’s 

Joan Puigdomenech, vocal de Junts x Sant Cugat 

Pep Ordoñez, vocal de Dxoc Teatre 

Veïnat: 

Montse Diaz, Pablo, David 

Ordre del dia: 

 
Benestar animal 

1. Nou espai socialització gossos 
Qualitat urbana 

2. Actuacions fetes estiu i tardor al conjunt del barri 
3. Voreres Can Mates en mal estat pendents d'arranjar. Al carrer Antoni 
Solanell i altres 
4. Seguretat al teatre del Casal de Mira-sol 
5. Millores de la pista de Mas gener 
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Mobilitat 
6. Modificació prevista de carrers amb sentit únic 
7. Mobilitat al carrer Nard 
8. Projecte de carril bici i pacificació C/ Josep Irla 
9. Actuació de pacificació C/ Pere Ferrer d’accés a Ciutat d’Alba 
10. Actuació a l’aparcament de Can Cabassa 

 

Temes tractats 

 
Benestar animal 

1.   Nou espai socialització gossos 

Francesc Carol: Hi ha la intenció d’ampliar els espais de corre-cans, i tenim intenció de fer-ho a la zona 

de Mas Gener, als carrers Alps i Passeig Roser, a prop de la riera.  És una zona no propera a habitatge. 

I neix de peticions des de Mas Gener i Can Cabassa. La proposta està en estat embrionari i es sotmet 

a debat del Consell de Barri perquè es valori. 

Xavier Barbany comenta que la seva associació ha rebut una queixa d’un veïnat que viu al costat de 

l’altre espai de socialització de gossos. Creu important tenir presents aquestes queixes. 

Marina Casals explica les actuacions de millora previstes. Es farà una modificació per separar l’espai 

dels habitatges. Actualment es troba en desús a causa de les accions de vandalisme que hi han fet. 

No és possible traslladar l’espai a prop de l’espai infantil perquè la recomanació és no fer-les a prop 

de zones de joc infantil.  

Francesc Carol. Estem en permanent contacte amb els veïns des de fa mesos i els hem ofert opcions 

que no consideren vàlides.  

Pilar Gorina: Els veïns no accepten cap solució de les que els hem proposat. Les alternatives que ells 

proposen no són viables. Va ser la proposta més votada del pressupost de lliure disposició del barri i 

està adequat a la normativa. Farem les modificacions comentades i es portaran a informació pública. 

José Miguel García pregunta amb quin pressupost es farà el nou espai de Mas Gener i demana si caldrà 

l’autorització de l’ACA per estar situat a prop de la riera.  Proposa treure conclusions del problema 

amb l’espai del Camí de Sant Cugat al Papiol per intentar evitar que es repeteixi en altres projectes. 

Qualitat urbana 

2.    Actuacions fetes estiu i tardor al conjunt del barri  

Jose Gallardo explica algunes de les actuacions que s’han fet aquest estiu i tardor: 

-Desbrossament dels vials d’accés a Mas gener des de Rubí, i parcel·la del C/ Astúries per perill 

d’incendi, tapar un pou de la zona, desbrossament al C/ Fuerteventura i parterres del c/ Passeig del 

Roser, darrera el camp de futbol.  
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-Es va fer una reunió amb veïnat de Mas gener per acordar una proposta de poda aquest any, i es va 

explicar com es va fa la neteja de carrers, ens queda un mes per tenir fulles al carrer. 

-S’han fet actuacions per resoldre problemes al clavegueram de Mas Gener.  

-Es va fer una reunió amb veïnat del C/ Nard i vam acordar posar reductors de velocitat al 

creuament amb la Ponderosa, també s’han fet actuacions davant de l’escola Catalunya de pintat 

per la millorar la  seguretat de l’accés.  

-A l’Avinguda Montserrat Roig i Av. Bilbao hem tret pintades que n’hi ha sovint. 

-També actuacions per millorar el parking  de Can Cabassa. 

Xavier Barbany, diu que cal tenir en compte que les fulles amb la pluja fan relliscar i és una mica 

perillós. Demana que es prioritzi la neteja de fulles en voreres. 

Jose Gallardo diu que hi ha un protocol per pluja per intensificar recollida de fulles, però no es pot 

garantir ja que en un dia de vent i pluja després és impossible arribar a recollir-les.  

3.   Voreres Can Mates en mal estat pendents d'arranjar. Al carrer Antoni Solanell i altres 

Víctor Martínez comenta que és un tema que és recurrent de fa temps. S’ha fet un requeriment a les 

empreses constructores, per veure quin percentatge assumeixen de  la reparació. Si no s’arriba a cap 

acord, l’ajuntament ho haurà d’afrontar però s’intentarà el rescabalament d’una part de la inversió. 

4.  Seguretat al teatre del Casal de Mira-sol 

Victor Martínez explica que es va fer una actuació d’urgència per cobrir els cantells. Aquesta setmana 

s’ha fet una visita al teatre amb Cultura i es faran actuacions per garantir el pas.   Es van acordar  amb 

Cultura i  les entitats,  les actuacions al sota  l’escala col·locant una relliga. Es podrá aprofitar aquest 

espai per deixar coses però no serà un lloc de pas per evitar cops. A la zona de passadís faran un envà. 

Juan Àngel de la Penya comenta si es farà alguna actuació al rodal de les llums a la part de darrera, 

que acaba amb cantells vius. 

Es farà una protecció a totes els cantells amb un material que eviti el perill, que seran més duradors. 

I les actuacions es faran durant el mes de novembre. 

5.  Millores de la pista de Mas gener 

L’ACA va emetre un informe de que no es podia cobrir la pista, encara estem estudiant com podem 

treballar per tenir un informe favorable. En cas de no poder cobrir, des de Qualitat Urbana estem fent 

una: arranjament del paviment, dos accessos més amples per garantir entrada de neteja, tanques 

noves, enllumenat nou, muntants per si es vol col·locar ràfies. Espero que al proper grup de treball 

puguem saber si l’ACA veu factible el projecte tenint en compte el projecte de naturalització de la riera 

i les basses de laminació. 

Jose Gallardo explica que des de parcs i jardins també estant mirant de fer millores per renovar els 

jocs infantils, plantació d’arbrat i taules de pícnic. 
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Xavier Barbany, pregunta si són dos projectes separats.  

Es confirma que si. 

Joan Puigdomènech celebra que es busqui una sortida per al cobriment de la pista i espera que fruit 

de les reunions amb l’ACA es pugui aconseguir. 

Mobilitat 

6.     Modificació prevista de carrers amb sentit únic 

La modificació s’havia de fer la primavera passada, però degut a la pandèmia es va aturar. Ho farem 

a principis d’any, pintant la senyalització horitzontal. La proposta es va explicar però ho enviarem 

perquè ho recordeu. 

7.     Mobilitat al carrer Nard 

La velocitat del carrer és excessiva, i es preveu posar coixins berlinesos al pas de vianants de la 

Ponderosa 

8      Actuació de pacificació C/ Pere Ferrer d’accés a Ciutat d’Alba 

Les obres les vam fer amb la brigada, per poder fer el tancament en hores d’entrada i sortida. Cap al 

gener s’acabaran les obres de la cuina que està fent la Generalitat, i després podrem acabar de tancar 

el carrer. 

9.    Projecte de carril bici i pacificació C/ Josep Irla 

Es farà un carril bici tot al llarg del carrer Josep Irla per calçada, passant per davant de l’escola. El 

carrer hi haurà dos carrils per cotxe, un de cada sentit. I un cordó d’aparcament continu al llarg del 

carrer, no en semi-bateria. Les obres les hem d’assumir amb la brigada. 

L’objectiu del carril és connectar amb el carril de Pompeu Fabra i el que connecta amb la Boehringuer, 

i per l’altra banda amb l’anella verda i Rius i Taulet. I per tant connectar el barri amb la ciutat per 

aquest sector. Tot i no treure aparcament. També solucionem un tema de velocitat, traient un carril 

de cotxes i pacificant. 

El carril queda protegit per la franja d’aparcament. 

L’escola ha demanat que li puguem explicar. El calendari encara no el tenim definit, però no se n’anirà 

més enllà de 4 mesos.  

C. Manel Farrés es farà el primer trimestre de 2021. 

 

10.   Actuació a l’aparcament de Can Cabassa 

Jose Gallardo explica l’actuació que ha intentat ser consensuada al màxim. S’ha limitat l’aparcament 

actual, restringint el nombre de places, per reduir el soroll i pols que provoca als veïns. I s’ha posat les 
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entrades més allunyades de les cases i s’ha mogut a la carretera que porta a Rubí. Aquest pàrquing 

actualment no es pot treure però haurem d’anar avaluant com funciona. 

Magali agraeix que se’ls hagi escoltat. Hem observat diverses coses: 

- Es continua aparcant a la vorera entre les dues rotondes.  

- I s’ha d’arreglar aquesta vorera que s’ha trencat pels cotxes que han anat passant. 

- Es continua entrant pel pas de vianants, potser caldria fer un forat més profund en aquesta 

zona perquè els cotxes no continuïn passant per allà. 

- Sembla que hi ha menys molèsties de mobilitat, degut a treure la meitat del pàrquing. I s’ha 

reduït la pols perquè ara ja no creuen tot el pàrquing. 

- Les muntanyes de sorra i graveta que es va retirar queden una mica malament, potser es 

poden reduir.  

 

La situació de pandèmia fa que hi hagi menys mobilitat, menys estudiants a la universitat o ús del 

tren.  Es pregunta si la sorra es farà servir per altres coses. Hi ha un munt de terra força gran, preocupa 

que no es retiri aviat i  es quedi molt temps allà. 

Jose Gallardo: Es mirarà de treure una part de la sorra. Però per arranjar voreres tardarem fins que 

tinguem el contracte de manteniment i està pendent d’una licitació. 

Torn de paraula 

Xavier Barbany planteja els següents temes:  

- Asfalt de contenidors cremats. Es prioritat reparar les zones de trànsit rodat, si es pot es farà 

també. Pendent de la nova licitació. 

- Herbes dels parterres de P. Roser està programat de forma periòdica pels equips de 

jardineria. 

- Marquesines a incorporar. Estem reparant i encara no sabem quantes ens sortiran i on 

posar-les. Us avisarem. 

- Vaig rebre els plànols on s’han posat llums led a Mira-sol. Això anirà creixent a la resta del 

barri. Quan hi hagi planificació en parlem. 

 

A la casa del numero 135 del Camí de Sant Cugat al Papiol hi ha hagut una intervenció per trencar el 

sostre, per evitar que hi entrin ocupes. Potser caldria que es revisi i que no hi hagi perill de que la casa 

caigui. Es passarà a Disciplina urbanística. 

Respecte la il·luminació dels voltants de l’Hospital General, Pilar Gorina comenta ha anat a fer tot el 

recorregut i només ha detectat que hi hagi un fanal fos. Sembla que aquest tema estaria resolt. 

Victor Martínez comenta que hi ha uns punts de llum de l’aparcament que no estan encesos. Ho vam 
revisar la setmana passada i hem de continuar parlant-ne amb l’HGC. 
 


