
Reunió Consell de barri de Sant Miquel 

6 de març de 2017 a les 19:30h al Casal de barri. 

Assisteixen: 

25 persones en total (21 veïns/es o membres d’entitats del barri, 3 representants 

polítics i 1 tècnica municipal) 

 

 

Desenvolupament de la reunió.  Ordre de la reunió: 

S’inicia la reunió fent un repàs de les actuacions del PIAM realitzades l’any 2016:  

 

• Reobertura llar d’infants. 

• Aparcament c/ Rei Martí l’Humà. 

• Pacificació i senyalització ctra. Les Feixes:  la Policia estarà una temporada 

llarga fent avisos, després es multarà. Fa una setmana que hi ha la prohibició de 

circular-hi. 

• Passeig del Riu Fluvià. 

• Millores parc dels Nius: s’hi han posat bancs i taules. 

• Parklet a l’av. de Girona:  queda pendent posar-hi la vegetació. Després 

d’algunes demandes d’aclariment per part d’alguns veïns s’explica que és una 

prova i que si vol, espot treure. Es comenta que és una demanda que va sorgir 

del Consell de barri i que per aquest motiu es va col·locar. Alguns dels 

assistents tenen dubtes en relació a la seguretat i la utilitat que té. Es demana 

també quin és el pla que hi ha a llarg termini per arreglar l’av. de Girona. El 

regidor comenta que l’objectiu de l’any vinent és tenir el projecte de millora de 

les 3 entrades principals de la ciutat. Tenir el dibuix proposta i l’anàlisi de cara a 

l’any 2018. 

• Senyalització separació ciclistes:  a l’av. de Girona. 

• Millora i adequació del local del c. Rei Martí l’Humà: es demana si hi tornarà 

Larai i el regidor explica que l’experiència de portar el Larai al Casal de Barri és 

molt bona i la convivència i relació que hi ha entre la gent que l’utilitza es 

valora molt positivament. Es comenta conjuntament la necessitat o no de 

portar el Larai al Rei Martí l’Humà i es coincideix en què es considera que si 

l’experiència és positiva, es mantindrà el Larai al casal. Serà necessari però, 

adequar el mobiliari que hi ha per tal que sigui fàcilment movible.  

� Millora de la sonorització del teatre del casal de barri. 

� Cessió d’una parcel·la petita al costat del casal de barri: la idea és fer-hi un 

hort urbà amb gent del menjador social. 

� Pintar senyalitzacions a diferents llocs del barri.. 

 

Una vegada fet el retorn de les actuacions realitzades el 2016 i comentades, es passa a 

plantejar quins temes vam definir com a prioritaris des del Consell a les últimes 

trobades: 

� Aquest 2017 hi ha un pressupost de 150.000€ com l’any passat.  

� Propostes plantejades segons les prioritats marcades a l’últim Consell de barri: 



- Camí intervolcànic: arranjar el camí per poder-hi passar caminant o amb 

bicicleta i adequar-hi una zona de jocs.  

La proposta es troba molt necessària. El regidor explica que està tot dibuixat i 

medit i que si hi estem tots d’acord es podria fer aquest 2017 abans de les 

vacances d’estiu. Els veïns ho valoren molt bé. 

- Enderroc finques c. Sant Miquel: S’enderrocarien dues finques del carrer de 

Sant Miquel i s’hi faria un mirador al riu i un camí per bicicletes, si es pot 

econòmicament i per anar bé, abans de setembre. Es demana com està el tema 

del POUM, si recull l’anada per av. Girona i tornada pel c. Sant Miquel. Des de 

regidoria es comenta que això és a molts anys vista i que si aconseguíssim fer 

un carril bici fins al Consum seria molt positiu. 

- Pla de parcel·les: es demanarà la cessió d’ús d’un solar de Solvia entre Rei 

Martí l’Humà i Abat Racimir i s’adquirirà la de l’altre costat de carrer per fer-hi 

el segon ABS d’Olot.  

Es valoren molt bé les propostes perquè es considera que esponjaran el barri. 

ES comenta que la definició de què es pot fer a la parcel·la cedida serà decisió 

del Consell. Es comença a apuntar la necessitat de fer-hi horts urbans pels 

veïns.  

- Finalment es parla de la proposta de la Plaça del LIDL i es comenta que com que 

no va agradar, es va desestimar. Se’n pot parlar en algun altre moment si es 

considera necessari. 

- Els veïns demanen també si es pot fer alguna cosa amb l’”esquelet” d’habitatge 

que hi ha al carrer de les Bruixes i des de l’ajuntament no hi pot fer res i que 

saben que actualment està en concurs de creditors. 

- Es demanen dubtes també en relació a les actuacions a les Tries, a l’edifici dels 

Bombers i al Mas les Mates i la proposta de la Fundació Johan Cruyff. 

 

S’acorda quedar el proper dilluns 27 de març a 2/4 de 8 del vespre per definir i 

acordar les actuacions pel 2017 i valorar el primer any de Consell.  

 

 


