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Xoc entre les associacions de veïns de Mira-sol i l'Ajuntament pel PMU de Can Cabassa
Les quatre entitats veïnals de Mira-sol (Sant Joan, Can Mates,
Mas Gener i Can Cabassa) han criticat frontalment que
l'Ajuntament hagi 'aturat' el desenvolupament del Pla de
Modificació Urbanística de Can Cabassa. Les associacions
subratllen que el pla és fruit del treball de més de quatre anys
i acusen l'executiu d''ignorar i menysprear' la participació. Al
consell de barri del districte, l'alcaldessa, Mireia Ingla, ha
insistit que el pla no està aturat, sinó que s'ha demanat suport
a l'AMB perquè faci un estudi de les possibilitats de la zona.

L'alcaldessa ha subratllat la importància d'assolir un consens per tirar endavant 'una decisió tan important'. En
tot cas, dilluns vinent tindrà lloc una sessió del grup de treball d'Urbanisme del districte on es posaran sobre la
taula tots els detalls.
L'alcaldessa, Mireia Ingla, amb Pilar Gorina i Marco Simarro / Foto: Cugat Mèdia
Sigui com sigui, aquesta topada ha contribuït a tensar l'ambient de la sessió. Els representants de l'AVV de
Can Cabassa, Magalí Robin i Jordi Canela, han abandonat la sessió just quan arrencava en senyal de protesta.
La resta de representants veïnals, fins i tot, han reclamat que la sessió s'ajornés. La presidenta de l'òrgan
participatiu, la socialista Pilar Gorina, ho ha rebutjat perquè els grups de treball puguin treballar amb
normalitat.
Canela ha compartit via Twitter el comunicat que han fet arribar a l'executiu local. Les quatre associacions de
Veïns i Veïnes de Mirasol hem transmés a l’Alcaldessa la nostra defensa ferma del projecte de Can Cabassa,
sorgit de la participació amb la ciutadania. Ni un pas enrera! @cugatmedia @totsantcugat @pobresantcugat
@magazinestcugat @santcugat pic.twitter.com/20wvvMAGPZ&mdash; JORDI CANELA (@JORCAFA)
November 14, 2019
El PMU de Can Cabassa. Antecedents
La configuració urbanística de l'entorn de Can Cabassa ha estat un dels debats més habituals al consell de barri
de Mira-sol des de fa anys. Una planificació que, des de l'abril de 2016 es fa a partir d'un procés participatiu,
després que el pla se suspengués per les al·legacions veïnals per reduir el nombre d'habitatge públic a la zona.
Redistribució territorial dels consells de barri
A la trobada participativa s'ha donat a conèixer la proposta de l'Ajuntament de redistribució territorial dels
consells de barri. L'afectació a Mira-sol és mínima: el districte només perd les zones de Can Gatxet i de
l'Arxiu, que passaran a estar sota la influència de Centre Oest.
Qui és qui a Mira-sol
El consell ha arrencat sense cap persona voluntària per ocupar la vicepresidència i la secretaria. De moment,
per tant, l'òrgan participatiu comença a caminar sense aquestes figures.
Entitat: Representant / Suplent ERC-MES: Carme Aznarez / Enric Odena CUP-PC: Carlota Gómez / David
Pina PSC: Francesc Aguilà / Pablo Beceiro Junts per Sant Cugat: Joan Puigdomènech / Josep Maria Vallès Cs:
José Miguel García / Silvia TusellAVV Sant Joan: Xavier Barbany AVV Can Mates: Iona Casadevall AMPA
Escola Catalunya: Soraya Lázaro / Montse González APV Mas Gener: Josep Lluís Lolo / Josep Martí Mira-sol
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Teatre: Juan Ángel de Peña / Pep Miramunt Dxoc Teatre: Pep Ordóñez / Maribel Robert Associació Hort de
Mira-sol: Antonio Garcés / Pep Ordóñez AMPA Escola Ciutat d'Alba: Iban Novo / David Pina Teatre a
l'ombra: Josep Sala / Anna Villar AVV Can Cabassa: Magalí Robin / Jordi Canela CF Mira-sol Baco: Joan
Salabert / Eva Fernández
Jordi Canela: L'AV de Can Cabassa s'oposa al rebuig taxatiu de la solució participada. Considerem que
tot plegat ignora i menysprea la participació ciutadana.
Mireia Ingla: Estem pendents de l'estudi de l'AMB per fer el debat corresponent amb els veïns.
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