
Reunió Consell de barri de Sant Miquel 

07 de novembre de 2016 a les 20:00h al Casal de barri. 

Assisteixen: 

14 persones en total (10 veïns/es o membres d’entitats del barri, 2 regidors i 2 tècnics 

municipals) 

Seguiment del blog del barri de St. miquel per poder seguir les actes dels consell de barri així 
com les noticies i informacions del barri. 
El bloc és https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/ 
 
Isabel Costa, tècnica de SIGMA, ens explica el projecte de reciclatge correcte que es faran en 
tres barris de la ciutat d’Olot, el primer serà al barri de Pequín, després Pla de dalt i per últim al 
gener St. Miquel – Les Tries. 
Aquestes accions pretén donar coneixement a veïns, veïnes i comerços de com reciclar i deixar 
les deixalles al lloc correcte. 
Hi hauran dos informadors a peu de carrer que donaran indicacions a totes les persones del 
bon ús dels contenidors i com reciclar. 
Hi haurà una persona que desenvoluparà la tasca de seleccionar els residus correctament a 
espais que es demani. 

Intervenció de Carles Santolaria:  
- Demana perquè no fer aquesta campanya al mes de desembre que és fan 
moltes compres de festes. 
- en aquest cas es donaran informacions a tots els barris així com la recollida 
d’arbres de Nadal al gener. 

 
Per últim demana fer alguna acció de sensibilització al barri que pugui arribar a tots/es els 
veïns i veïnes. 
 resposta: - Es pensarà entre els assistents quina acció poder fer que sigui efectiva. 

- Josep Rua, demana més punts de reciclatge.  
  
 
En Josep Gelis comença fent un repàs de les propostes i actuacions que s’han decidit respecte 
als 5 primers punts més votats pel veïnat respecte les propostes del PIAM. 
 

1. Adequació de l’itinerari intervolcànic. 
Aquest punt està aturat perquè encara no hi ha acords amb els propietaris dels 
terrenys.   
 
Trams:  

Morrot Carretera de les Feixes i del carrer Rei Martí l’Humà. Els itineraris 
seran il·luminats, peatonal i per ciclistes (excepte el tros del Morrot) i d’entre 
2,5 i 3 metres d’amplada, ferm i sòlid.  
Possibilitat de fer-hi una zona de lleure que es podria connectar també des del 
carrer del Monicar i que podria descongestionar la plaça.  

 
2. Millora de la peatonalització de l’avinguda de Girona. 

 
S’aprova col·locar en principi un parklets de prova en l’Avinguda de Girona amb 
Mossèn Gelabert, que es puguin desmuntar i que anirà amb un banc al mig, jardineres 

https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/


als costats i una protecció a la part que dona a la carretera. També anirà acompanyat 
d’un aparcament de bicicletes en un dels costats. 
El pressupost serà de 9000€ amb l’IVA inclòs.  
 
Si aquesta opció dona un bon ús pels vianants es podria posar un altre a l’Av Girona 
amb Jacint Verdaguer. 
 
Adjuntem PDF dels plànols i col·locació de Parklets. 
 
Intervenció de: 
 

- l’ANEXG es col·locarà una senyalització a l’entrada de l’AV. Girona per les 
Tries i C. Carme d’una senyalització informativa per avançar les bicicletes 
(1.5mts). 

- Laura (Veïna), demana poder possar algún alentidor a l’Av. Girona ja que 
els cotxes passen a molta velocitat i poden causar accidents. La resposta és 
negativa ja que la normativa prohibeix aquest mecanismes a les vies 
principals. 

 
3. Pla de solars i parcel·les buides. 

a) El solar del davant, on hi ha una 
casa abandonada són tres parcel·les 
d’aproximadament 1.020m2 continuen les 
negociacions per adquirir-lo. Si s’adquirís 
s’enderrocaria la casa ja que està molt malmesa i 
no es pot arreglar.  

b) També han començat negociacions 
perquè els cedeixin la parcel·la de l’Av Girona amb 
el C. Josep soler on es faria un aparcament de 
cotxes. Al ser cessió es posaria gredera i es 
marcarien les places d’ aproximadament 25 cotxes.  
 

  
4. 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.  

Nova senyalització a la pujada de St. Bernat: 
- Ctra. feixes: Entrada del carrer una senyalització d’Accés restringit a 

residents de l’Hostal, serveis i veïns/veïnes. 
 
Aquesta nova senyalització servirà per garantir la seguretat de les persones que van a 

peu fins el Morrot. 
 

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

 

Començament de les obres dels locals de Rei Martí l’Humà que entraran la fusteria 

d’alumini, enderrocs, lavabos adaptats i entrada adaptada, millora de l’ il·luminació, 

obertura que doni als dos locals. 



 

 

6. De la demanda en l’última reunió del Consell de millora de l’ il·luminació i so del 

teatre  del Casal de barri. Es presenta un pressupost que és acceptat per la majoria 

dels assistents. És farà la comanda i és col·locarà així com estigui disponible. 

 

S’acaba la reunió a l’espera del començament de les mesures de millora del barri així com de la 

proposta demanada per SIGMA i les negociacions per l’Intervolcànic i cessió de solars. 

 

No és programa cap nova reunió.  Vindrà donada per la necessitat a principis d’any. 

 

 


