
Reunió Consell de barri de Sant Miquel 

14 d’abril de 2016 a les 20:00h al Casal de barri. 

Assisteixen: 

16 persones en total  

 

Regidors de l’Ajuntament:  

Pep Berga, regidor Benestar Social 

Mercè Traveria, regidora Associacions de 

Veïns 

 

Veïns i entitats del barri:  

Carles Santaeulària, ANEGX 

Romero Roig, ANEGX 

Joan Balateu, veí 

Neus Bartrina, Escoltes 

Alba Soler, Escoltes 

Alex Mangas,  AV 

Juan José Romero, AV 

Isidre, AV 

Maribel, AV 

Josep Maria Bassaganyes, AV 

Kevin, Tric trac tabalers i Embalats 

Ariadna, Tric trac tabalers 

 

Tècnics de l’Ajuntament:  

Jordi López, CASG 

Anna Casamitjana, CASG 

 

S’excusen: Atlètic Olot i Penya Barcelonista 

 

 

Desenvolupament de la reunió: 

 

- Es segueix l’ordre del dia establert prèviament: explicació PIAM i proposta de creació 

del Consell de barri. 

El tècnic explica què és un consell de barri?  

 Un espai de participació, decisió, col·laboració i relació entre les persones que 

viuen al barri, les entitats que hi tenen seu social i hi fan activitats i 

l’administració pública. 

 Des de l’Ajuntament es veu necessari recuperar el Consell de barri que va 

deixar de funcionar el 2011 per diferents motius: tornar a fer coses 

conjuntament: veïns i administració, necessitat d’espai per canalitzar temes i 

prendre decisions junts, necessitat de fer més activitats al barri, 

 És un espai recíproc en què tots tenim possibilitat de proposar temes. 

 Es demana si algú creu que falta algú a nivell individual o entitat? (tècnicament 

es comprometen a anar-lo a veure i convidar-lo a formar part del Consell. 

 

El regidor explica el procés que hi va haver fa un any amb el +B Sumem des dels barris: 

 Fa un retorn i explicació dels priincipals resultats. 

 Es recorda que el PIAM es va fer entre totes les persones que viuen al barri. 

 Explica en quin moment està ara l’Ajuntament i que es volen inicar actuacions 

aquest mateix any. Hi ha un pressupost aprovat de 150.000€ per realitzar 

actuacions que es vol que siguin decidides i consensuades des del Consell. 



 Es reparteix un document amb les actuacions que van sortir des de +B Sumem 

des del barri (PIAM Sant Miquel) i es proposa que tothom se’l miri per quedar 

d’aquí 15 dies i prioritzar accions. 

 La dinàmica proposada es tracta que tothom tindrà 10 punts que caldrà 

repartir en les actuacions que es vulgui prioritzar tenint en compte que com a 

màxim, es podran donar 3 punts a una mateixa actuació. Les actuacions amb 

més puntuació seran les que es prioritzaran aquest 2016. 

 

- Hi ha les següents intervencions per part dels veïns: 

 Necessitem resultats ja, hem fet moltes reunions del PIAM i ara calen resultats. 

 Cal incorporar a les reunions comerciants (Usero i Tarrés), algú de l’Escola de 

Belles Arts que donarien vida al Consell i en podríem treure molt suc, també 

cal incorporar persones de procedència gambiana i altres col·lectius d’origen 

immigrat. 

 És important que el tema vehicular sigui el PIAM, però també cal ampliar 

temes i que sigui una eina molt important per a la cohesió del barri. 

 Hi ha gent que es sent insegura al barri, especialment a les zones de sota el 

pont del Molí d’en Climent, el carrer Sant Bernat, el carrer Sant Miquel i els 

voltants del Mas les Mates. 

 Sobre la votació de les actuacions del PIAM: es vota per persona, no per 

entitat, és important mirar a llarg termini i no només actuacions petites però 

de resultats ràpids.  

 Volem ser un barri més obert, amb més serveis, obertura de l’intervolcànic,... 

volem revertir la imatge del barri. Aquesta idea del Consell de barri ha de 

servir per això.  

 La necessitat més important del barri és tenir un centre formatiu potent. Mas 

les Mates podria ser la clau en aquest sentit. 

 

- S’acaba la reunió proposant quedar el dia 30 de març per fer les votacions de les 

actuacions més necessàries pel barri. 

 


