Devolució de necessitats
detectades i línies
estratègiques de barri
per fer la revisió i la
validació virtual

Resum de línies estratègiques per validar - MIRA-SOL

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Millorar els equipaments del barri
Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius
Impulsar projectes per a la gent gran
Incentivar projectes i activitats al barri i suport al teixit associatiu
Potenciar la igualtat de gènere i les accions amb perspectiva de gènere

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs
Promoure el comerç de proximitat i de projectes de l’economia social, solidària i sostenible
Impulsar mesures per a l’accés a l’habitatge i augmentar el parc d’habitatge públic
Reforçar la convivència i la seguretat al barri

3
3.1
3.2
3.2

Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva
Promoure energies renovables, millora de l’eﬁciència energètica i gestió de residus
Fomentar la rehabilitació i mesures per a l’eﬁciència energètica

1
1.1

Millorar els equipaments del barri
●
●
●
●

Hi ha manca d'espais de trobada
Manquen equipaments educatius
Manquen equipaments esportius
Millora dels equipaments existents
COHESIÓ

GENT GRAN
1. Complex esportiu
2. Piscina
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CULTURA
1. Masia de Can Rabella: espai cultural
2. Casal Mira-sol: bar cultural
3. Casal Mira-sol: espai cultural i
musical amb programació regular
4. Masia de Can Rabella: equipament
cultural
5. Més equipaments
6. Millora i ampliació de la biblioteca:
horaris limitats, poca dotació
bibliogràfica, més activitats
7. Teatre Mira-sol: remodelació del pati
de butaques
8. Teatre Mira-sol: renovar el sistema de
climatització

1. Casal de Mira-sol: activitats al matí
no educatives, no és un col·legi
2. Casal Mira-sol: bar cultural
3. Espais de trobada

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JOVENTUT

1. Espais de trobada per a joves
(Tipus MUT)
2. Espais específics per a joves
3. Espais per a fer reunions
social dels adolescents i joves
4. Espais verds
INFÀNCIA
5. Masia de Can Rabella: casal
Espais per a la cohesió social
de joves
Escoles Bressol Públiques
6. Rehabilitar la Masia Can Mates
Espai infantil a la zona Can Cabassa
o Can Cabassa com a casal de
Institut públic
joves estil Torreblanca
Ludoteca
7. Complex esportiu
Millora d’equipaments
8. Instal·lacions esportives per
Complex esportiu
infants i joves
Piscina
9. Coberta de la pista esportiva
de Mas Janer

1
1.2

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

8

Cal millorar l'oferta d'activitats culturals
Cal millorar l'oferta d'activitats per a la gent gran al barri
Falten activitats per a la infància i famílies amb diversitat, i que siguin
per a diferents franges d'edat
Falten activitats per a joves al barri
Falta informació sobre les activitats al barri

COHESIÓ
1. Informació sobre activitats

CULTURA
1. Casal Mira-sol: cicle de cinema
2. Activitats de baix cost amb promoció
municipal
3. Cinema a la fresca

GENT GRAN
1. Tallers gratuïts

INFÀNCIA
1. Activitats familiars
2. Més activitats per totes les
edats i més difusió

JOVENTUT
1. Més activitats per a joves

1
1.3

Impulsar projectes per a la gent gran

●

Manquen equipaments residencials i serveis d'atenció a la gent gran

GENT GRAN

6

1. Habitatges compartits
2. Promoció de residències per a gent gran
públiques o cooperatives
3. Resdiència o centre de dia
4. Residència per a gent gran
5. Residència pública per a gent gran
6. Suport a domicili per a gent gran

1
1.4

Incentivar projectes i activitats al barri i suport al
teixit associatiu
●

5

Les entitats del barri necessiten suport per desenvolupar projectes i
activitats

COHESIÓ
1. Promoció de les associacions
de veïns
2. Suport a les associacions i
entitats

CULTURA
1. Pressupost per a la
coordinadora socio-cultural

IGUALTAT
1. Suport a les associacions i
entitats
2. Suport a l'esport femení

1
1.5

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

4

Falta sensibilització en temes d'igualtat
Millorar els serveis d'atenció a la dona

IGUALTAT
1.
2.
3.
4.

Promoció municipal
Sensibilització
Servei d'atenció social
Servei d'atenció a la Dona

2
Generar espais públics de convivència i joc, inclusius,
nets i segurs

2.1

●
●
●

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
ESPAI PÚBLIC
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Creació d'un bar mòbil al parc dels tobogans
Creació de parc per a patinets i bicicletes
Més arbres
Arranjaments de carrer i neteja
Arranjaments de carrers
Manteniment d’arbres: poda i neteja
Manteniment: anàlisi i millora dels arbres que trenquen la circulació
a voreres i carrers
Manteniment: voreres, zones verdes, parcs, carrers, arbrat, asfaltat
Mantenir els espais on s'ubiquen els contenidors en bones
condicions de neteja
Millora de la riera de Can Cabassa i de la de Mas Janer
Accessibilitat
Estació i Hospital General de Catalunya: accessibilitat i il·luminació
Més il·luminació
Panells autopista
Voreres: av. de Montserrat Roig, av. De Can Cabassa, vorera cantó
vies tren, després del tanatori fer-la.

GENT GRAN
1. Papereres
2. Bancs per seure
3. Mal estat de les voreres que posen en perill
gent gran, petita i mitjana
4. Més i millors voreres
5. Més il·luminació
6. Millorar l’accessibilitat
7. Millorar l’accessibilitat als espais públics

INFÀNCIA
1.
2.
3.
4.

Arreglar el parc i la pista de la plaça del Casal
Millora de l’enllumenat i la neteja
Parcs
Parcs i zones verda a l'Hospital General

IGUALTAT
1. Més il·luminació als carrers de la zona de
l’HGC i Camí de Sant Cugat al Papiol

2
2.2

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

Cal potenciar projectes cooperatius i col.laboratius
Poca oferta i diversitat de comerç de proximitat i sostenible
Falta informació sobre les activitats al barri
CONSUM
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potenciar el consum cooperatiu
Informació sobre les activitats
Comerç de proximitat
Comerç sostenible
Consum de proximitat
Mercat de pagès de proximitat
Poca varietat de negocis i massa contralitzats al
mercat
8. Promoure i reglamentar als mercats municipals
noves botigues o activitats de "granels"

COOPERATIVISME
1. Augmentar els horts urbans
2. Banc del temps
3. Cooperatives d'habitatge aprofitant solars buits:
gent jove, gent gran
4. Cooperatives de consum
5. Foment de l'habitatge cooperatiu
6. Impulsar el consum cooperatiu, donant a conèixer i
oferint local
7. Promoció de les cooperatives d'habitatge
8. Comerç de proximitat
9. Comerç proximitat: mercat Mira-sol
10. Mercat de pagès setmanal: productes de proximitat
11. Mercat de proximitat
12. Mercat setmanal
13. Regular que les botigues d'alimentació indiquin
clarament "origen/proximitat"

2
2.3

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

Necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge
Cal revisar i racionalitzar el model d'habitatge

HABITATGE

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aturar la construcció
Construccions sostenibles
Racionalitzar el model d'habitatge
Revisar el model d'habitatge
Ajudes a la gent més necessitada promocionant l'habitatge
públic.
Control dels preus de lloguer privat mitjançant ajudes o
bonificacions als propietaris
Parc de lloguer públic: augmentar per a gent gran
Parc de lloguer públic: augmentar per a gent gran, joves i
col·lectius en situació de vulnerabilitat
Pisos per a gent jove
Regularització dels pisos en règim de protecció oficial

2
2.4

Reforçar la convivència i la seguretat al barri

●

5

Més seguretat al barri

COHESIÓ
1. Més seguretat

HABITATGE
1. Mesures anti-ocupes
2. Risc d'ocupació
3. Seguretat: càmeres i
presència policial (parelles
mixtes)

IGUALTAT
1. Comissaria mixta al barri:
Polica Local + Mossos
d'Esquadra

3
Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i
inclusiva

3.1

●
●
●
●
●
●

Es necessita paciﬁcar el trànsit
Millorar el transport públic
Cal crear itineraris segurs a les escoles
Es necessita connectar i millorar la xarxa de carrils bici
Cal millorar els accessos al barri
Cal millorar les zones d'aparcament
MOBILITAT
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

IGUALTAT

1. Autobusos nocturns amb
Millorar accessos
parada a demanda
Arranjament de l’aparcament de la zona de l'Hospital General
Millora l’aparcament dels FGC
INFÀNCIA
Millora d’aparcaments
Carrils bici: Hospital General cap a Rubí
1. Itineraris segurs per als infants
Carrils bici: per damunt de Can Ganxet, al costat de la via de FGC
que han d'accedir al parc de
Buscar solució al problema de trànsit de l'Hospital General
Turó Mates travessant C/ Josep
Més carrers a més 30km/h
Irla
Millora els accessos a l’Hospital General
2. Ampliar el carril bici al voltant
Pacificació del trànsit
de l'escola
Pacificació del trànsit al c.Josep Irla
Pacificació del trànsit al Camí de Sant Cugat al Papiol
ESPAI PÚBLIC
Regulació trànsit: coixins berlinesos, semàfors, policia, il·luminació, senyalització
Autobusos: freqüència en festius i nocturns
1. Pacificació de carrers
Autobusos: L1 Mira-sol més curta i així augmentaria la freqüència
Autobussos: freqüència, recorreguts, horaris
Terrassa zona 1

3
3.2

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

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

SOSTENIBILITAT

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Augment de la freqüència de recollida d'escombraries
Campanya de sensibilització/educativa sobre el reciclatge
Foment del reciclatge
Més contenidors de recollida selectiva
Recollida selectiva porta a porta
Replantejar la situació dels contenidors de restes de fulles i
arbres en zones menys habitades
Revisió dels punts verds, contenidors a tot el barri
Punts de recàrrega per a cotxe elèctric
Ajudes a la millora de l'eficiència a la llar: plaques,
estalvi/gestió d'aigua, aïllament tèrmic
Incentius econòmics per a la instal·lació plaques
fotovoltaiques
Incentius econòmics via IBI i/o impostos nou de l’AMB a la
inversió en plaques fotovoltaiques
Millora eficiència equipaments

CONSUM
1. Promoció del reciclatge i reducció de
residus en comerços

3
3.3

Fomentar la rehabilitació i mesures per a l’eﬁciència
energètica

●

3

Necessitats de rehabilitació i de mesures d'eﬁciència energètica

HABITATGE
1. Foment de la rehabilitació
2. Lluita contra la pobresa energètica
3. Millora de l’eficiència energètica

