
Reunió Consell de barri de Sant Miquel 

12 de juny de 2017 a les 19:30h al Casal de barri. 

Assisteixen: 

32 veïns/es o membres d’entitats del barri, 3 representants polítics, 1 tècnic municipal, 

1 Policia Local de barri. 

 
Desenvolupament de la reunió.  Ordre de la reunió: 

 

 Local de Barri. Rei Martí l’Humà. 

 Valoracions de la festa de Primavera i del Reciclatge. 

 Zona d’esbarjo i esportiva. 

 Torn de paraules i propostes 

 Presentació del moviment Veïnal “Construïm St. Miquel” 

 Festa de barri. 

S’inicia la reunió amb:   
 

 Zona d’esbarjo i esportiva. 
 

En Josep Gelis, de la Regidoria de serveis Urbans, espais públics i infraestructures, obra 
pública, mobilitat i ocupació de la via pública, exposa: 
 

La zona esportiva que es va decidir construir al barri, en els terrenys del Mas 
Bufador, segons el PIAM i la decisió unànime del Consell de barri de Sant Miquel tindrà 
a partir del proper dijous 15 de juny l’aprovació de la Junta de Govern. 

Per tant, s’espera que cap a finals del mes de juny comencin les obres per a la 
nova àrea de lleure i esports per continuar amb les obres del camí intervolcànic.  

La Zona esportiva i de Lleure estarà equipada amb una pista de bàsquet i un 
camp de futbol, plantació d’arbres, col·locació d’una xarxa per no crear molèsties als 
veïns i veïnes s’aplanaran el terra i una canalització que reculli l’aigua cap al 
clavegueram. Aquests terrens estaran ubicats entre el volcà la Garrinada i la carretera 
de les Feixes.  

Aquestes obres tindran un cost de 70.000 euros aproximadament i s’espera que 
estiguin acabades a finals del mes de juliol. 
 

També a finals de mes començaran les obres del camí intervolcànic. S’han 
adjudicat les obres de construcció del nou camí per a ús de vianants i bicicletes (no per 
a vehicles motoritzats), unirà els barris de Sant miquel i El Morrot. Tindrà uns 760 
metres aproximadament de llargada i uns tres metres d’amplada amb una il·luminació 
al terra indicant el camí , el camí sortirà de l’aparcament del carrer Rei Martí l’Humà i 
arribarà al carrer Puigmal  (barri del Morrot).  
  

 
 



 Barri de St. Miquel. 
 

Estan avançats els tràmits entre l’Ajuntament i Solvia pel conveni dels terrenys 
on es construirà el futur ambulatori (sense data) en els terrenys situats, entre el carrer 
Rei Martí l’Humà i Abat Racimir, falta l’acord final amb Solvia. 
A les properes setmanes també s’iniciarà l’enderroc de dos habitatges del carrer de 
Sant Miquel. 

La parcel·la es comprarà, no amb diners del PIAM, sinó amb la venta de 
patrimoni i l’import serà d’uns 235.000€. Un cop l’adquisició dels terrenys s’haurà 
d’esperar a la decisió d’incloure als pressupostos del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 També a finals de mes de juny s’adjudicarà l’enderroc dels dos edificis ubicats 
al carrer de Sant Miquel, per més endavant poder fer una plataforma que sigui un 
mirador amb vistes al riu.  

 Per últim, referent al camí de les Feixes. La senyalització que es va posar per  
regular la circulació nomes pels veïns i veïnes i clients de l’Hostal del Sol. S’ha 
comprovat que no es fan cas i el pas de vehicles és constant. Per tant, un cop estigui 
acabat el camí intervolcànic es decidirà si posar pilones fixes al final del camí (fins 
l’última edificació) per tal d’evitar possibles accidents amb les persones que utilitzin el 
camí per la perillositat que poc provocar el pas de vehicles. 

 Local Rei Martí l’Humà. 

 Es demana als assistents la seva participació en la decissió de posar nom al local 
de rei Martí l’Humà. 

 Surten: 

 La mosquera. 

 Garrinada  

 Bufadors. 

Entre els més votats i per amplia majoria és Bufadors, per tant quedarà com a Local 
Social Bufadors. 

 Participació dels veïns i veïnes: 
 

 Es demana que els bancs que estan a la vora del riu, Parc del nius,  i el seu 
entorn es faci més neteja. posar alguna paperera més al voltant de les taules. 
Regidor pren nota per passar a la brigada. 

 Pàrquing del Consum i els seus voltants, el cap de setmana es visualitza una 
gran quantitat de brutícia pels voltants, sobretot al costat del Molí.  Degut als 
Autobusos que aparquen el cap de setmana que recull i deixa gent així com del 
dissabte a la nit persones que van amb el cotxe per fer el “Botellón”. Regidor 
pren nota per passar a la brigada  



 A la Pl. dels Bufadors dels Pisos Verds, per les tardes els nens juguen a pilota i 
fan cops molt forts a les portes dels garatges. Educador de barri, passarà per la 
zona per avisar als infants que no es pot jugar a pilota. 

 Queixa de soroll per la nit quan surten de l’oratori de fer l’última oració, 
persones que parlant al mig del carrer i es queden a la plaça. Així com sorolls 
des de dintre ja que tenen les finestres obertes. Regidor avisarà a la policia 
perquè facin ronda i avisin a les persones de l’oratori amb reforç de l’educador 
de barri en explicar la situació als responsables i persones que entrin i surtin. 
 

 Presentació del Col·lectiu Construïm St. Miquel+B.  
 

Es presenten alguns dels veïns i veïnes que formen la gestora de l’Associació de 
Veïns i Veïnes de St. Miquel fins que es constitueixi una de nova. 

Conviden als assistents/tes que vulguin participar en les reunions que fan el 
segon dimarts de capa mes. 

Comissió setmanal de participació. organitzar més activitats al barri. (Festa 
Primavera, Festa major, ...). 
 Accepten la col·laboració d’altres entitats i associacions del barri així com de 
veïns i veïnes en la confecció de la festa de barri de st. Miquel 2017. Convocaran 
reunió per decidir quines accions es podran fer. 
 

 
Una vegada fet el retorn de les actuacions realitzades, les futures accions, torn 

de paraula a veïns i veïnes i la presentació del Col·lectiu Construïm St. Miquel +B. 
queda tancada la reunió del consell de Barri i s’informa de la propera convocatòria per 
la Comissió de Festes.  
 


