
Reunió Consell de barri de Sant Miquel 

10 de febrer de 2017 a les 19:00h al Casal de barri. 

Assisteixen: 

11 persones en total (10  veïns/es o membres d’entitats del barri i 1 tècnics municipals) 

 
A demanda de SIGMA en l’última reunió de Consell de barri de realitzar alguna activitat 
pel mes de gener respecte al reciclatge, és presenta una sèrie d’activitats a realitzar 
per les entitats, associacions, veïns i veïnes,... 
 
S’ha decidit per la majoria de persones assistents realitzar: 
 
Setmana del Reciclatge. 
 
Hem decidit canviar la data de la Setmana pel Reciclatge per la setmana de dilluns 27 
de març al cap de setmana 1 i 2 d’abril, on és concentraran un gran nombre 
d’activitats.  
Les accions seguiran el fil que vam decidir l’última reunió del Consell de Barri  (20-
12/2016),  fer accions de conscienciació i educació vers al reciclatge, en aquesta reunió 
s’han decidir fer les següents accions: 
 

 Escola Llar:  participarà en accions puntuals dintre de l’aula i promourà la 
participació en les activitats. Falta concretar.  

 Escola Bisaroques:  Faran accions dintre de l’aula amb els infants i 
professors/es com: amb material de SIGMA (vídeos), taller de sensibilització 
pels alumnes de 5é i 6é (ofert per SIGMA), altres activitats que falten per 
concretar. Tenim en compte que és Escola Verda i ja fan al llarg de curs accions 
de conscienciació. 

 Grup de Teatre del barri 9 i acció:  Taller de reciclatge amb paper. 

 Cosidor:  Farà les banderoles per repartir als comerços. 

 Trik Trak Tabalers:  Farà una tamborinada amb material reciclat. concretar pel 
dissabte o diumenge i hores. 

 Menjador Social:  estampació de les banderoles i preparació d’un taller. 

 ANEXG:  Acompanyament a la volta Inter volcànica (explicació). 
 Taller de compostatge. 
 Massa Crítica: farà la volta amb les bicicletes pel barri. 

Eco Xarxa: Pot aportar material. 
 Larai:   Col·laboració en el desenvolupament d’un taller. 
 Escoltes: No hi ha presència a la reunió. falta concretar si volen col·laborar i 

com. 
 Taller de Cigar Box Guitar:  Taller de realització d’una guitarra amb material 

reciclat. 
 Mifas: realització del cartell i programa i xarxa social.  
 La Dalla Teatre: obra que explicarà la copa menstrual.  
 SIGMA.  Coordinació, suport, ... Visita a la Deixalleria (Olot) i Abocador 

(Beudà) 



 CASG:   Realitzarà un taller amb material reciclatge. 
 Coordinació i suport de la setmana del reciclatge. 

 
 Biblioteca: Conte a càrrec de Dolors Arqué (Contxita tot ho aprofita). 
 Pop Up Envasos. 
 Inflable al mig de la plaça per infants que promociona el reciclatge. 
 Camió reciclatge amb presència al barri i escoles. 
 Propostes noves a concretar:   

o El cosidor podria fer un pas de vestits de paper. 
o Recuperar un espai/solar al costat del Casal de barri per fer us de Hort 

Social i/o urbà.  
o Parlat amb en Servant Solanilla per valorar la creació d’un taller a la 

plaça. 
o Implicar els comerços del barri i anar ha parlar amb la cooperativa 

Consum per saber si poden i volen col·laborar. 
o  

 
 
Per desenvolupar la setmana del reciclatge és va valorar: 
  
Que al llarg de tota la setmana hi hagin petites accions que vagin conscienciant i acabi 
en el dissabte i diumenge amb els tallers, visites, excursions i demés accions que 
puguin sorgir. 
Es demana que els tallers tot i que vagin destinant a infants sempre siguin 
acompanyats d’adults. 
Que les accions es facin en llocs ben visibles i que tothom pugui accedir. (Pl. St Miquel).  
Difusió a les xarxes Socials i premsa tant escrita, ràdio i Tv. 
Obert a tothom, del barri de St. Miquel i d’altres de la ciutat, Olot. 
El preu que serà per desenvolupar qualsevol activitat serà simbòlic, una bossa amb 
material reciclable que hauran de deixar en el seu lloc. 
En cas de no poder fer-se a l’exterior s’utilitzaran els espais del Casal de Barri, 
Menjador social i Locals de Rei Martí l’Humà. 
 
Al finalitzar la reunió quedem per anar valorant les accions que faran cada entitat o 
persona i es demanarà: 

 dia i hora. 

 material. 

 implicació  en als actes. 

 ... 
 


