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ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL 
07-03-2018 

 
 
 

DATA:  Dimecres, 07 de març de 2018, a les 20:00 hores.  

LLOC:  Casal de Barri de Sant Miquel  

Assistents: 

-Tècnics:  Jordi (tècnic comunitari CASG) 

 

-Entitats representades:  4. 
 

-Veïnes i veïns assistents:  42. 

 

1. INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL PIAM PROJECTES I 
ACCIONS DE MILLORA PENDENTS PEL 2018 

 

 

 S’obre la reunió informant de les obres de millora que s’han efectuat fins a data 
d’avui al barri i per tant queden pendents de finalitzar i serien algunes de les que 
entrarien en les accions de millora del 2018. 
 

1. Il·luminació del camí intervolcànic de Sant Miquel a Morrot. 

2. Mirador del carrer de sant Miquel on s’han enderrocat dos edificis. 

3. Espai esportiu, moure el camp de futbol. 

 

Es presenten dos projectes des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 

 

1. Proposta d’art de carrer per a la dignificació del paisatge urbà a St. Miquel. 

2. Projecte d’horts socials als solars i parcel·les buides. 

 

S’obre el torn de paraules per que tothom pugui exposar les seves idees, preguntes i/o 

dubtes. 

 

1. Pel primer punt , il·luminació del camí intervolcànic de Sant Miquel a Morrot. 
Estant d’acord i veuen la necessitat de instal·lar-la, però volen saber quin 
pressupost i que es donin varies propostes d’il·luminació que s’instal·laran.  

2. Pel segó punt, Mirador del carrer de sant Miquel on s’han enderrocat dos 
edificis,al igual que l’anterior punt volen saber quin serà el projecte final del 
mirador i el seu pressupost. 

3. Pel tercer punt, Espai esportiu, moure el camp de futbol, tothom coincideix en la 
necessitat de moure el camp per la seva proximitat amb les cases i els 
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problemes d’infants i joves quan juguen a futbol i totes les pilotes i sorolls són 
molt presents i molestos.  També coincideixen en la necessitat de començar les 
obres abans que comenci el bon temps però, el que no estan d’acord es en que 
aquest pressupost hagi de sortir del PIAM 2018, ja que segons els assistent a la 
reunió aquesta obra realitzada no és la mateixa que es va aprovar en el consell 
de barri del 27 de març del 2017 per part dels veïns i veïnes assistents. El 
projecte presentat per part del servei tècnic de l’Ajuntament d’Olot, el camp de 
futbol estava més allunyat de les cases. Per tant, volen demanar el moviment 
del camp a cost 0 dintre del pressupost del PIAM 2018. 

4. De la proposta d’art de carrer, hi ha molts interrogants, el preu molt elevat, la 
continuïtat del projecte, que no sigui una acció puntual i que tingui continuïtat. 
Aproximar a l’Escola d’Art al projecte i altres agents, entitats, etc.  

5. Es mostra molt interessants per la millora del barri que finalment es pugui ubicar 
i obrir al barri el nou ambulatori i la futura biblioteca. 

6. Demanen també el poder debatre per ubicar alguna instal·lació esportiva 
municipal pel barri i la ciutat. 

7. Es considera molt important tornar a pensar en la millora de l’av Girona, tant pel 
que diu el PIAM com a nivell de transit, voreres, carril bici, millores en els 
edificis, comerços, etc. Canvi del parklet. 

8. Tornar a treure a debat la millora de l’antic aparcament del Lidl, plaça pels veïns 
i veïnes, però amb contradiccions entre veïns i veïnes.  

9. Recuperar parcel·les buides per fer aparcaments públics. 

 

Des de l’Agrupació dels Escoltes, fan presentació de les persones que 

han agafat el relleu, es presenta l’Arnau un dels monitors de l’agrupació i dona el suport 
al consell de barri així com les ganes de poder col·laborar no tant sols en el Consell sinó 
a nivell de participació en activitats que puguin unir els escoltes amb el barri. També fa 
la demanda de: 

1. Al costat del Molí hi havia ubicats uns horts que l’ajuntament va treure, després 
d’això fa la demanda de poder arreglar l’espai ja que és un perill pel infants i 
joves que assisteixen a les activitats i també per l’efecte d’una visibilitat de 
deixadesa.  

2. També veuen que les noves obres de millora del marge del riu Fluvià han 
acabat just sota del pont i creuen que hagués estat molt per a tothom poder 
haver millorat fins el molí. 

3. També hi ha la queixa de que hi ha tardes i nits que persones es col·loquen 
sota del pont a fer foc. 

 
Sense més temes a tractar, el tècnic comunitari dóna per finalitzat el Consell a les 

22:30 hores. Es convoca la nova data de reunió pel proper dilluns 12 de març del 

2018 a les 20 hores en el Casal de barri de St. Miquel, on es posarà a votació les 

actuacions de millora del PIAM pel 2018. 

 
 
 

 


