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ACTA:  ACTA:  ACTA:  ACTA:  Grup de treball Lliure disposició Mirasol 

 

Data:Data:Data:Data:  14/05/2018    

Hora:Hora:Hora:Hora: 7:37 

Lloc: Centre Lloc: Centre Lloc: Centre Lloc: Centre CívicCívicCívicCívic    MirasolMirasolMirasolMirasol 

 

Hi assisteixen:  Hi assisteixen:  Hi assisteixen:  Hi assisteixen:  Magali Robin(AVV Can Cabassa), Josep Lluis Lolo (AVV Mas Gener), Josep Martin (AVV 

Mas Gener), Xavier Barbany(AVV Sant Joan de Mirasol), Inmaculada Valderrama Xavier Barbany(AVV 

Sant Joan de Mirasol), Josep Maria Angel (ICV), Juan Angel de la Peña (Mira-sol Teatre), Marian Marin 

(Proposant), Alejandra Alberti (Proposant), David Fernandez (PDCat), Marina Casals (Sots Directora de 

Participació Ciutadana i Acció als Barris), Isaac Villa (Tècnic d’Acció als Barris), Miquel Muñoz (Tècnic 

d’Acció als Barris)    

    

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

Grup de treball Lliure disposició Mira-sol 

    

Desenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessió    

Projecte 1 - Redacció projecte del cobriment de la pista de Mas Gener  

15000€ 

- Isaac - informa que s'està posant en marxa l'estudi geotècnic per poder contractar la redacció 

del projecte 

Projecte 2 - Tendals naturals o artificials per fer ombra a les zones de joc infantil  

5000 € 

- Isaac --- Informa que de les possibilitats de fer-ho: 

1. Posant més arbres. S'explica que amb les condicions dels emplaçaments potser no són una 

solució efectiva a curt termini. I a més hi ha una densitat prou elevada d'arbrat actualment. 

2. Fent una estructura lleugera tipus pèrgola amb vegetació que proveeixi d'ombra mitjançant 

plantes trepadores. 

S'informa que en cas d'escollir l'opció 2 només donarà per fer una de les localitzacions 

plantejades. 

- S'acorda destinar els recursos al fer una estructura lleugera seguint l'opció 2 explicada per 

cobrir el parc infantil al parc Ausiàs March. 

 

Projecte 3 - Parc infantil a l'entorn de l'Escola Catalunya 

 10000€ 

Isaac Presenta les opcions de jocs compatibles amb l'espai escollit al pati del Centre Cívic. 

S'acorda posar una instal·lació similar en mides a les proposades però amb una component important 

d'escalada. Element per nens entre 5-12 anys amb instal·lació de sorral si cal. S’ha descartat la 

possibilitat d’instal·lar porteries per la possibilitat de causar desperfectes en portes i 

paraments.  

Projecte 4 - Pista Esportiva Can Mates 

La proposant exposa els motius de la proposta. La raó principal és ampliar les ofertes d'oci pels 

estudiants de l'escola Ciutat de l'Alba. 
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-S'acorda estudiar possibilitats d'instal·lació al costat de l'Escola Turó de Can Mates i al costat 

de la masia de Can Rabella. 

 

Projecte 5 - Adaptació pont de Can Rabella 

Marian, la proposant del projecte, explica la problemàtica que ha experimentat al pont. 

Destaca la mida insuficient de les voreres a la intersecció amb el carrer de Vallseca. En la 

mateixa unió amb el carrer de Vallseca es puntualitza que la velocitat del transport rodat es 

massa ràpida. Per una altra banda l’ajuntament mitjançant el departament de mobilitat ha 

realitzat un estudi de la intersecció. En aquest estudi proposa que s’apropin els passos de 

vianants a les rotondes i s’instal·lin mesures de reducció de mobilitat als accessos a les 

rotondes. També es proposa la instal·lació d’il·luminació LED a la rotonda de l’avinguda 

Montserrat Roig per tal de millorar la visibilitat de nit.  

S’acorda seguir endavant en aquesta direcció i es demana que es consulti als departaments 

corresponents si es possible l’ampliació de la vorera en el punt crític entre el pont i el carrer 

Vallseca.  

 

Projecte 6 - Projecte educatiu sobre camí escolar a l'Escola Catalunya 

S’expliquen les propostes d’accions de sensibilització plantejades a la reunió que es va realitzar 

conjuntament amb la direcció de l’Escola Catalunya, l’AMPA, els tècnics de l’Ajuntament i 

l’empresa BICICLOT i es proposen diverses opcions d’accions a desenvolupar amb el veïnat. 

Tals com formació en circulació segura en bicicleta, xerrada sobre mobilitat sostenible i 

qualitat de l’aire, pedalada, incentius a les persones que es desplacen en modes sostenibles 

fins a l’estació o el mercat, voluntariat per portar la compra en bicicleta, lloguer de bicicletes 

elèctriques i de càrrega, diagnosi dels principals recorreguts de vianants. No s’arriba a 

concretar actuacions, ja que els assistents no aporten cap prioritat al respecte. 

 

Projecte 7 --- Instal·lació de bancs a l'entrada de les escoles del barri. 

S'expliquen les diferents entrades de les escoles i les problemàtiques i facilitats de cada 

emplaçament. També s'explica que el pressupost donarà per aproximadament 6 bancs. 

S'acorda que no posar més bancs a l'escola del Turó de Can Mates donat que hi ha molts 

metres de banc que a l'Escola Ciutat d'Alba i a l'Escola Catalunya. Els recursos es destinaran 

per parts iguals a instal·lar bancs a l'entrada de l'Escola Ciutat d'Alba i l'Escola Catalunya. En 

principi 3 i 3 bancs respectivament. 

 

Projecte 8 - Taules de ping-pong 

S'accepta que es tirin endavant les taules de ping-pong a les localitzacions que hem proposat. 

Una al voltant de l'Escola del Turó de Can Mates i l'Altre al voltant de la plaça d'Ausiàs March. 

 

Finalització de la sessió Finalització de la sessió Finalització de la sessió Finalització de la sessió  

La sessió s’acaba a les 9:41  

 

 


