
Reunió Consell de barri de Sant Miquel 

20 de juliol de 2016 a les 19:00h al Casal de barri. 

Assisteixen: 

12 persones en total 

  

Regidors de l’Ajuntament: 
 

Pep Berga, regidor Benestar Social 
Mercè Traveria, regidora Associacions de 

Veïns 
Josep Gelis. Regidor de serveis urbans. 

 

Entitats del barri: 
 

Manel Palomino, Gegants 
Romero Roig, ANEGX 

Kevin, Tric trac tabalers 
Najma (Ass. Al Rahma) 
Laila (Ass. Al Rahma) 

Ikramel (Ass. Al Rahma) 
Rosa Pahisa (Teatre 10 i acció) 

 
Veïns i Veïnes 

 
Araceli,  veïna 

Carmen Jorge, veïna 
Dolors, veïna 

Jeo, veí 
Julia, veïna 

 

Tècnics del Consorci 
 

Anna Casamitjana. 
Jordi lópez 

 

Desenvolupament de la reunió.  Ordre de la reunió: 

 
- Seguiment de les actuacions del PIAM:  

1. Connexió amb l'itinerari intervolcanic.  
2. Solar i parcel·les buides.  
3. Millora peatonal de l’Av de Girona. 
4. Festa del barri.  
5. Torn obert de preguntes, dubtes, temes...  

 

Obre la sessió en Josep Gelis, informant de les accions que s’havien començat a realitzar en el 

barri: 

 

 Solar i parcel·les buides.  

 

 L’arrenjament del carrer de Les Bruixes.  

 Enjardinat de la rotonda a l’entrada a l’Av Girona, zona de la benzinera Campsa. 

 El solar del carrer Martí l’Humà, començaran les obres i primer sortirà la convocatòria 

per presentar l’execució de l’obra. El propietari del solar adjunt, fa una demanda per 

vendre molt elevada que l’ajuntament no assumirà. 



 Respecte al solars propietat de Solvia, s’han començat converses, però sense concretar 

encara cap oferta de l’Ajuntament acceptada.  

 
Connexió amb l'itinerari intervolcanic.  

  

 Encara no s’han arribat amb acords amb els propietaris dels solars que farien l’entrada 

a l’itinerari del carrer Miquel Març/Camí de les Feixes. 

 Comenta de posar pilons que pugin i baixen només pels veïns i quedi restringit el pas a 

conductors que no siguin veïns. Els veïns no accepten la mesura ja que en anteriors 

reunions s’havia adoptat la mesura de posar senyalitzacions verticals i al terra de 

limitar la velocitat i el pas només a veïns. S’accepta la mesura i s’explica que podran 

haver sancions a qui no sigui veí. 

 

Millora peatonal de l’Av. Girona. 

 

En Romero de l’Anexg, demana propostes per la segona acció més votada que és la millora de 

l’Av Girona,  ja que segons el document del PIAM proposa: 

o millores d’il·luminació, en Josep Gelis respon que es va millorar fa un any. 

o Ampliar voreres i col·locar Parklets, Josep respon, ampliar voreres no és pot 

perquè ha d’haver pas per dos bus i no és pot fer més estreta la carretera. I pel 

tema de Parklets dona resposta de la seva perillositat. 

o Sentit únic, no és recull aquesta possibilitat per no tenir una alternativa i és parla 

de l’entrada al carrer del Carme, millorar i fer un carril de sentit únic que s’haurà 

d’estudiar la seva viabilitat. 

o Demanen posar més bancs per asseure’s les persones grans. 

 

Informacions del barri, exposades pel regidor Josep Berga. 

 

 Sortiran les bases per poder accedir al termini de sol·licituds per als 28 pisos  de lloguer 

social, situats al carrer Abat Redimir i Josep M. Capdevila.  

 Els habitatges tenen una superfície que va des dels 45,95m2 als 91,40m2 (d’una a tres 

habitacions) amb plaça d’aparcament vinculada a cada vivenda. El preu del lloguer 

oscil·la entre els 221,46 euros als 368,73 euros al mes i s’hi podran acollir els col·lectius 

de: 

o 6 pisos per gent gran.  

o 5 pisos per famílies monoparentals.  

o 17 pisos per joves menors de 35 anys.   

 

 Confirmació de la Fundació Johan Cruyfft per millorar el Camp de les Mates amb la 

col·locació de gespa artificial i serà obert per tothom. 

 Per últim després de la demanda de la companyia de teatre del barri 10 i acció de no 

tenir la subvenció, ja que era demanada a través de l’AAVV ara dissolta. No sabien que 

fer. La resposta d’en Josep Berga i amb la col·laboració de l’Associació dels Geganters 

de St. Miquel rebran la subvenció que correspongui.  

 



 

Festa Major del barri de St. Miquel els dies 23, 24 i 25 de setembre. 

 

 Es demana col·laboració per poder fer la festa,  les cosidores ja estan treballant per 

confeccionar els vestits del Ball Pla i volen saber si disposaran de diners per paper i 

material, en Josep Berga acepta amb la demanda de subvenció que al igual que la resta 

s’haurà de fer a través d’alguna entitat o associació ja que ni Embalats ni l’AAVV estan 

operatives. Aga fa la proposta l’Associació Al-Rahma que gestionarà les factures que 

suposin despeses de la festa.  

 Es fan aportacions per fer el programa de festes amb la col·laboració dels Gegants, 

Trick track tavalers, carnavalesca, Al-Rahma, Menjador Socials veïns i veïnes que 

col·laboraran els dies de festa. 

 S’intentarà fer alguns actes de les anteriors festes però molt adaptada a la situació 

actual d’abandonament dels embalats i AAVV. També s’accepta no fer l’embala’t a la 

pl. de St. Miquel per fer-ho en el Casal de Barri. 

 En Kevin comenta que podrà fer de Dj dissabte a la nit i farà proposta de material per 

fer-ho al Casal de barri. 

 

Es tanca la reunió a les 22 hores, amb la disposició dels assistents a col·laborar i tirar endavant 

la festa del barri. 


