
Reunió Consell de barri de Sant Miquel 

26 de setembre de 2016 a les 20:00h al Casal de barri. 

Assisteixen: 

27 persones en total (20 veïns/es o membres d’entitats del barri, 3 regidors i 4 tècnics 

municipals) 

  

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 
Joan (ANEGX) 

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

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

Alba Soler (Escoltes) 
Neus (Escoltes) 

 
Veïns i Veïnes 
Araceli,  veïna 

Carmen Jorge, veïna 
Dolors, veïna 

Jeo, veí 
Julia, veïna 

Mª Angels veïna 
Jep Rua veí 
Laura veïna 

Manoli veïna 
Juan Carlos veí 

Rosi veïna 
 
 
 

Tècnics de l’Ajuntament 
Ramon Prat 
Simó Roca 

 
Tècnics del Consorci 

Anna Casamitjana 
Jordi lópez 

 

Desenvolupament de la reunió.  Ordre de la reunió: 

 
Inicia la reunió en Jordi López explicant els espais de comunicació que hem engegat 
per poder anar penjant les actes del consell de barri i informacions, notícies... que 
parlen sobre Sant Miquel i Les Tries. A l’apartat Actes i documents hi ha penjades totes 
les actes de les reunions. 
El bloc és https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/ 
 
Pep Berga presenta als tècnics de l’àrea d’urbanisme que s’incorporen a la reunió i 
explica que del pressupost pel 2016 (150.000€) actualment n’hi ha uns 85.000€ que ja 
hem decidit en què gastar-los, però que la resta encara estan per decidir. Per terminis 

https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/


administratius i temps de gestions, contractacions d’obra... seria bo poder decidir avui 
algunes de les actuacions més grosses perquè sinó no es podran executar aquest any. 
 
En Josep Gelis comença fent un repàs de les propostes i actuacions que hem decidit 
respecte als 5 primers punts més votats pel veïnat respecte les propostes del PIAM. 
Veure document adjunt amb els plànols de les propostes. 
 

1. Adequació de l’itinerari intervolcànic. 
Aquest punt depenia d’entendre’s i posar-se en contacte amb un dels 
propietaris. A hores d’ara podem dir que tenim acord i que falta que el 
propietari faci alguns tràmits. Està per tant, negociat fins a mig camí i falta 
l’altre meitat de camí que és d’un propietari diferent i cal negociar-ho. 
Simó Roca explica que l’itinerari es preveu en diferents trams: el del Morrot 
(aquest no seria pavimentat i és molt dret, seria només per vianants), el que 
passa per la carretera de les Feixes, el tram de pista sense asfaltar que ja hi ha 
(aquest és el tram que està negociat) i un nou tram que sortiria de 
l’aparcament nou que s’ha fet al final del carrer Rei Martí l’Humà.  
Explica també la possibilitat de fer-hi una zona de lleure que es podria 
connectar també des del carrer del Monicar i que podria descongestionar la 
plaça. Estaria a prop del barri però lluny dels veïns. Respecte al tram que passa 
per la carretera de les Feixes es vol intentar continuar el pas que ja passa per 
davant de l’entitat transformadora i evitar així haver de compartir calçada amb 
els vehicles i fer de l’itinerari un tram completament segur. Això requereix de 
temps de negociació amb els propietaris i ara mateix l’Ajuntament no s’hi pot 
comprometre.  
L’itinerari serà il·luminat, peatonal i per ciclistes (excepte el tros del Morrot) i 
d’entre 2,5 i 3 metres d’amplada, ferm i sòlid.  
 
Els veïns i veïnes expliquen que troben molt interessant i important la part de 
zona de lleure amb camp de futbol i pista, per treure infants de la plaça. 
Comenten que aquest estiu hi ha gent que  ha marxat del barri per soroll, 
malestar i per por. I que ara hi veuen una via de solució possible, encara que 
sigui a llarg termini.  
 
En Josep Gelis comenta que tot i que caldrà estudiar bé aquesta zona de lleure i 
si ho aconsegueixen, serà un conveni de cessió de terrenys i per tant, el 
propietari tindrà dret a que se li retornin els terrenys i per tant, hi ha la 
possibilitat que desaparegui a mig/llarg termini. 
A la pregunta de si hi ha un període mínim de temps de cessió es respon que 
no, tot i que l’Ajuntament vol un mínim de 10 anys. 
 
Un veí pregunta si és possible aconseguir canvis en els usos de sòl d’aquesta 
zona.  
En Josep Gelis respon que tot és possible, però que és molt difícil. Que això 
voldria dir indemnitzar i que precisament aquesta zona l’ús és residencial. 
 



Finalment s’acorda conjuntament tirar endavant la proposta d’itinerari 
intervolcànic, de moment per tot el tram que hi ha negociat i per tant es farà ja 
el projecte constructiu. 
 

2. Millora de la peatonalització de l’avinguda de Girona. 
Des de l’Ajuntament s’explica que fa 10 anys es van fer noves totes les voreres i 
replantar arbres i que es va posar il·luminació nova a les Tries i a la carretera de 
la Canya.  
En Ramon Prat explica que la idea és fer una prova amb parklets que es puguin 
desmuntar i que han trobat peces tipus parades d’autobús que podrien tenir 
diferents usos:  

- Terrasses de bar 
- Zones d’estada (bancs...) 
- Parades d’autobús o marquesines. 

Ara des d’urbanisme estan fent l’estudi econòmic i volen provar una zona 
d’estada com a primera opció.  
Això sí, cal tenir clar que això suposarà menjar-se aparcaments i que a més, no 
poden ser a tota l’avinguda de Girona. Es començarà fent una prova amb un, a 
la banda d’aparcaments per veure si funciona com a descongestió de la vorera i 
millor la peatonalització de l’avinguda de Girona. 
 
Una veïna demana si alguna vegada serà d’un sol carril i l’Ajuntament respon 
que ara per ara és molt complicat, perquè cal expropiar i  hi ha moltes finques 
afectades i per tant, en aquests moments és molt difícil que passi per la Ronda 
Sant Miquel. 
 
Es parla també de la zona del carrer pare Antoni Soler, que estan mirant si seria 
possible fer-lo de sentit únic i enviar tot el trànsit pel passeig de la Muralla i fer 
més agradable la transició entre el Nucli Antic i el barri de Sant Miquel. 
 

3. Pla de solars i parcel·les buides. 
a) El primer que s’ha comprat ha estat la zona del final del carrer Rei Martí 

l’Humà on ara s’ha fet un aparcament i que està a punt de tenir ús, però 
hi falta el fanal. 

b) El solar del davant, on hi ha una casa abandonada són tres parcel·les 
d’aproximadament 1.020m2 i en el qual ja estan en avançades 
negociacions per adquirir-lo. A finals d’octubre ho sabran però sembla 
que hi ha punts d’entesa. Si s’adquirís s’enderrocaria la casa ja que està 
molt malmesa i no es pot arreglar.  

c) També han començat negociacions perquè els cedeixin la parcel·la del 
darrera, que està enfonsada i la del costat. Si ho aconsegueix 
l’Ajuntament, caldrà parlar dels usos entre tots. Aquesta negociació 
també la sabran a finals d’octubre i es creu que les negociacions 
acabaran amb èxit. Totes aquestes parcel·les ara són solars buits. 

 



Ara per ara, respecte a aquest punt, no s’està pensant ni negociant amb més 
parcel·les, excepte en la del punt 1 per fer-hi el camp de futbol que ho estan 
estudiant.  
 

4. Gestió d’usos del casal de barri i l’escola bressol. 
En Josep Berga explica que l’escola bressol està en funcionament, es va tancar 
una línia de la de les Fonts i això ha permès que, tot i començar amb 9 infants, 
ara n’hi hagin 18 i per tant, la línia estigui plena.  Per tant, l’any vinent 
funcionarà amb normalitat i esperem que no s’hagi de tancar mai més. 
Com a conseqüència d’això, l’espai Larai no té espai i per tant, hi ha 100 
famílies a qui es vol continuar atenent i  cal buscar un nou emplaçament. El 
casal de barri ja aglutina la majoria de les activitats del barri i amb el Larai, 
quedarà molt ple i no hi podrem fer activitats noves. Per això, ens agradaria 
dotar d’un nou equipament al barri, un equipament adequat i hem demanat 
que ens fessin un pressupost de què valdria arreglar els locals 7 i 9 del carrer 
Rei Martí l’Humà. Hem demanat què costaria convertir-ho en un sol local, amb 
porta corredissa al mig, adaptat, amb lavabos nous, calefacció i sostre i terra 
nous. Això permetria compaginar més activitats i posar en joc 2 espais més pel 
barri.  
Aquesta actuació no depèn de res, si decidim que sí al final de la reunió d’avui, 
la farem i valdria uns 58.000€ i les obres acabarien abans de finals d’any.  
 

5. Camins escolars segurs. 
En Josep Gelis explica les actuacions fetes: al carrer Portbou senyals reflectants 
amb fons groc i més grans a tots els passo de vianants i ampliació dels passos 
de vianants per anar al Bisaroques.  
A l’Escola Llar, també s’han senyalitzat els passos de vianants i s’ha fet el carrer 
de davant l’escola només en un sentit i així no passa tot el trànsit del polígon 
per davant.  

 
 
Abans de passar a la part de decisió i acords, en Josep Gelis fa un repàs de les 
actuacions que s’han fet els últims anys al barri amb colors verd (actuacions fetes), 
taronja (en tràmit immediat) i vermells (pendents) i amb el pressupost invertit al barri. 
Veure document adjunt. 
 

A continuació es passa a la part de comentaris, opinions... per poder acordar quines són les 

decisions prioritàries. 

Diversos veïns comenten que el tema principal i prioritari és arreglar el local del Rei Martí 

l’Humà perquè els infants del Larai tinguin un espai. I després d’això és prioritari 

descongestionar la plaça el més aviat possible. 

També es diu que l’itinerari intervolcànic és qüestió de seguretat i que cal començar-lo ja i es 

demana si l’espai de darrera el casal de barri tal i com està ara, sense paviments i amb una 

mínima adequació podria ser útil per a la mainada. En Josep Berga explica que abans de Nadal 

segur que no és possible i que convé definir el pressupost d’aquest.  

 

Els veïns i veïnes prioritzen i s’acorda:  



1. Inici de les obres als locals del carrer Rei Martí l’Humà. 

2. Començar la redacció del projecte intervolcànic (s’encarregarà el projecte i les senyals 

necessàries per posar al carrer de les Feixes) 

La resta de romanent que quedi, que serà petit, s’acorda decidir-lo a la propera reunió. 

 

Finalment surt una reclamació de posar focus a l’escenari del casal de barri i l’Ajuntament es 

compromet a fer venir un tècnic a mirar-s’ho per veure si és possible i quin cost tindria. 

 

I es fa valoració de la festa del barri. La gent està molt contenta i el sentiment general és que 

han anat molt bé i es remarca especialment el fet que s’hagi fet entre tots i totes. 

 

 Es tanca la reunió, acordant que la propera data de consell de barri serà el 7 de novembre a 

2/4 de 8 al casal de barri. 


