ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL
DE 3 DE JULIOL DE 2014

Assistents:
Immaculada Valderrama (Associació de veïns Sant Joan Mira-Sol)
Josep Lluís Lolo (Associació de veïns de Mas Gener)
Josep Martí (Vicepresident Consell de Barri de Mirasol)
Joan Serra (vocal de ICV-EUiA)
Pere Soler (vocal de PSC)
Ignasi Bea (vocal de CUP)
Assitents per part municipal:
Francesc Carol, President del Districte
Xavier Fornells, Director de l’Àmbit de Servei a les Persones
Francesc Serra, Director d’Obres als Districtes
Excusats:
Iona Casadevall (Associació de veïns de Can Mates)
Ingrid Sumarroca (vocal de CIU)
Alvaro Benejam (vocal de PP)

TEMES TRACTATS I ACORDS
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.- Informe dels grups de treball.
3.- Aparcament de la zona Hospital General.
4.- Casal de Mira-sol - Entretallers.
5.- Valoració del Fes Camp i Mira-sol Fem Ambient.
6.- Torn obert de paraula.

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Consell de Barri
Tots els assistent aproven l’acta anterior
2. Informe dels Grups de Treball
Francesc Carol, explica els diferents acords del grup de Treball de Territori, Qualitat
Urbana, Mobilitat i també del grup de Treball de Seguretat.
Com a temes més destacats estan les millores a realitzar en el entorn de l’aparcament
del centre educatiu Leonardo Davinci, el projecte d’arranjament del solar de l’Av. Can
Cabassa per habilitar-ho com a aparcament dels estudiants de la UIC, i el compromís
polític de completar l’obra d’urbanització del sector del Bell Indret.
En temes de Seguretat Ciutadana, Francesc Carol explica el seguiment de robatoris
de coure. En tenim menys però no hem pogut eradicar-los.
També explica que s’està elaborant una mapa de cases ocupades i d’altres de ser
susceptibles de ser ocupades.
En quant el grup de Treball de Mobilitat s’executarà el projecte de carril bici des de la
Plaça Borràs fins el Leonardo Davinci, perquè estigui operatiu al setembre pel inici del
curs escolar.
3. Aparcament de la zona Hospital General
Seguim amb el projectes de millora de l’aparcament als voltants del HGC i FGC Mirasol. És una prova pilot, que en funció dels resultats anirem millorant.
Manca la senyalització per accedir-hi, i privar que els vehicles entrin pel pas de
vianants.
4. Casal de Mira-sol – Entretallers
Xavi Fornells reconeix el desencontre que es va produir, i demanar disculpes pels
problemes ocasionats els darrers 4 mesos. Aquestes circumstancies succeeixen quan
primer creixen els espais (l’arquitectura) abans que la planificació d’activitats i/o usos.
Ara es volt presentar un pla de treball basat en una graella d’espais i horaris possibles.
S’han de reunir els veïns (usuaris), els gestors dels espais (Doble Via) i el Servei de
Cultura.
Xavi Fornells explica la funció d’Entretallers (pintura, ceràmica, costura,...) des de fa 35
anys. També participen en activitats de col·lectius amb dificultats.
Es convocarà la primera taula de treball el proper 8 de juliol de 2014 a les 19h.
Ignasi Bea comenta que és millor l’autogestió que cap altre sistema.

Pere Soler celebra la convocatoria de reunió per repensar el pla d’usos
Imma Valderrama demana que es facin noves activitats mentre es repensen les
actuals. Explica que l’únic òrgan de participació que tenien fins ara era el Consell de
barri.
Xavi Fornell, es lamenta de no poder participar en el procés de gestió del FemAmbient
Francesc Carol no hi creu en el desencontre que es comenta, i explica que Fem
Ambient va ser un projecte impulsat, des d’origen, per aquest Consell de Barri.
Marina Casal, explica que FemAmbient no vol gestionar el Casal de Cultura, no s’ha
de mal interpretar. No anem d’esquenes a l’administració. FemAmbient fa participació
i recull demanda.
Jaume Massanes remarca que les decisions de barri s’han de prendre en el Consell de
Barri, i no en el Ple Municipal.
Josep Ma Àngel dona les gracies als diferents grups municipals i explica que va fer
una carta a l’Alcaldessa sobre aquesta temàtica.
Soledad, representant de Comissió de Festes i de la Gent Gran, vol que es respectin
els espais per fer activitats, sense hipotecar sales permanent, com la de pintura o fang.
També diu que manca una cuina per fer activitats. Comenta que els preus de les
activitats segueixen pujant.
AMPA es felicita pel retorn de les activitats extraescolars a l’escola.
Francesc Carol porta a aprovació la destinació dels 8.000 € de despesa corrent del
lliure disposició de Mira-sol de la següent manera amb l’acord dels presents; al
projecte MirasolFemAmbient, un total de 6.000€ i al Rally Mas Gener-Monestir de Sant
Cugat 2014 els 2.000€ restants.
Pere Soler comenta que es podria fer una extrapolació d’idees a d’altres barris.
5. Valoració del Fes Camp i Mira-sol Fem Ambient.
Marina Casal explica el projecte. La primera edició del festival es va celebrar el 24 de
maig a l'
entorn del Casal de Mira-sol, impulsat per Cíclica en el marc de MiraFem
Ambient.
L'
objectiu és promoure els valors socioambientals a través de l’art i la participació. Una
festa ciutadana, oberta a tothom, que “neix de la participació ciutadana real, la que va
de la ciutadania cap a les institucions”.
El FesCamp és un projecte de reactivació social que “compta amb la singularitat de

que aporta una nova visió de posar en comú l'
art i el medi ambient, per treballar l'
art
des de la sostenibilitat: l'
art comunitari”.
“L'
objectiu és activar una actitud crítica positiva, alhora que consolidar el teixit social i
comunitari.
Des del mes de gener, set grups formats per agents socials i artistes estan treballant la
sostenibilitat, amb projectes artístics, des de set eixos: Memòria rural; Rieres i aigua;
Places, carrers i descampats; Biodiversitat; Residus; Alimentació; i Habitatge i espai
domèstic.
Des del inici, el FesCamp s'
ha plantejat com un procés de treball comunitari. “Al gener
es van detectar els agents de treball (3 associacions de veïns i 4 centres educatius),
es van decidir els set temes i es va fer la convocatòria pública d'
artistes. A partir d'
aquí
es va començar a treballar per parelles formades per artista o artistes i agent social”.
El procés, però, no finalitza amb la jornada de dia 24 de maig, sinó que “posteriorment
es podran treballar les conclusions per saber què diu el barri de Mira-sol per poder-lo
millorar”.

En

total,

unes

400

persones

han

participat

d'
aquesta

iniciativa.

Els objectius de FesCamp són potenciar l'
art com a eina de creació de vincles i
d'
espais compartits; apropar la vida urbana a les diferents dimensions de la
sostenibilitat; recuperar valors ambientals; despertar la reflexió respecte l’impacta
ambiental de la vida al barri; facilitar eines d'
intervenció ambiental als veïns i veïnes;
reconnectar les pràctiques quotidianes amb l'
entorn natural més pròxim; revaloritzar el
patrimoni natural local; transformar la percepció del lloc; incentivar la interacció entre
entitats i residents; dinamitzar iniciatives existents; i potenciar la diversitat d'
activitats
als equipaments i espais públics del barri.
6. Torn obert de preguntes
Josep Lluís Lolo demana que el programa de Festa major es pugui incloure en el
SantCugat Experience.
Antonio Martín reclama la poda dels arbres del c. Pla. i tirar sal per minimitzar la pols.
Pere Soler demana respostes pel proper Consell de Barri, sobre la situació dels
Bombers de Rubí i les ambulàncies del CAP.
Josep Ma Angel, comenta que el projecte d’urbanització del sector Capella de Sant
Joan, necessita aplica quotes sense interessos durant 2 anys i recuperar la baixa real
del contractista (38%).

Jaume Massanes demana que es cobreixi la riera que creua el sector Capella de Sant
Joan.
El representant de l’AMPA del Leonardo, Antonio Martin va tenir una reunió amb el
director de serveis territorials i li va dir que les obres començarien a finals d’any, i amb
un model mes modest, només amb ESO i batxillerat. En canvi l’empresa adjudicatària
no coneix aquest situació. Pregunta com està el tema?
Josep Martí es queixa del estat de neteja dels carrers en general. La freqüència de pas
és superior a 15 dies, i opina que és molt insuficient.
Al final de la reunió el veí del c. Toledo 14, va donar copia de l’instancia que va entrar
a Serveis Urbans sobre la manca de paviment a la seva vorera.

