
REUNIÓ CONSELL DE BARRI SANT MIQUEL 
 
Data: 31 de gener de 2018. 19:30 hores. 

Lloc:  Casal de Barri de Sant Miquel 

 

Assistents:  27 veïns i veïnes  

3 representats d'entitats (Decidim +B Sant Miquel, Garrotxa Diversa, Trick 

Track Tavalers)  

Eduard (Tècnic de Cultura), Eduard (Tècnic CASG)  

2 Regidors (Josep Berga i Josep Gelis) 

Ordre del Dia: 

 Presentació de PIAM Sant Miquel. 

 Accions realitzades en els dos anys de Consell de Barri (2016-17) 

 Presentació de la Jaula de Rap. 

 Art Cultura. 

 Noves intervencions de millora pel 2018. 

 Participació i noves demandes. 

 

Presentació de PIAM Sant Miquel com ha model de participació des del 2014 on de 

manera participativa i conjunta es va fer un dossier on es detallen les accions de millora 

del barri.  Aquest document es torna a donar als assistents que no el tenien,  on es detalla 

totes les accions de millora que estan programades fer i que han de sotir de manera de 

participació i consensuada entre els veïns i veïnes. 

Descripció del Consell de Barri com a organ de participació ciutadana que permet treballar 

conjuntament entre l'administració, les entitats i el veïnat. Consell que pretén esdevenir un 

espai de convivència, d’aprenentatge i de construcció conjunta del barri. 

 

Accions realitzades 2016/17, es descriuen totes les accions que s'han realitzat en 

aquests dos anys i de les que encara estan pendents de finalitzar ( nou pressupost que 

s'haurà de decidir). 

 Il·luminació del camí intervolcànic fins el Morrot. (Pendent de l'utilització al 

volca Montsacopa i veure funcionament) 

 Mirador C. Sant Miquel. On s'han enderrocat dos edificis. 

 Espai Esportiu. Moure el camp de futbol per proximitat amb les cases. 

 



Presentació de Jaula del rap, es fa la presentació de dos joves representat d'una nova 

iniciativa de fer música Rap al carrer, joves veïns del barri. Expliquem que els hi agrada la 

música rap, hip-hop i que fan trobades de joves qque es diu en el seu argot (Batalla de 

Galls) i que el que fan és, dos joves mitjançant la rima i la música disputen la victòria. Tot 

de manera festiva i sense voler molestar ninguna altre persona. Volen col·laborar en 

accions de barri i participació en els consells. 

 

S’informa als assistents que els veïns i veïnes de la zona de Les Tries s’han ajuntat i faran 

una proposta d’AAVV Les Tries. 

 

Propostes de noves intervencions de millora pel 2018. 

 

Projecte d'Art al Carrer.  

Es proposa una intervència artística per la millora del paisatge urbà. 

Acció de millora 25. Intervencions artístiques per la millora del paisatge urbà. 

Expliquen la proposta: Eduard (Tècnic de Cultura), Eduard (Tècnic CASG). 

Mantenen l’idea que la millora del paisatge urbà ha de ser l’excusa per dignificar el barri 

de Sant Miquel, treballar la cohesió i dotar d’una singularitat artística al barri. amb aquest 

projecte es pretén: 

dignificar el barri: convertir façanes o portals de garatges en un atractiu artístic, donar 

color al barri i donar singularitat. Reforçar la identitat de barri i promoure l’orgull de 

pertinença, referenciar el barri i Olot com a ciutat d’artistes. 

Es creu molt important l’ implicació dels diferents agents: Consell de barri, Veïns i veïnes, 

Olot cultura, Atenció a la Comunitat, Escola d’art, entre d’altres. 

Pengem projecte al blog: 

http://conselldebarrisantmiquel.worldpress.com/ 

De les aportacions dels veïns i veïnes al projecte: 

 Quina continuïtat tindrà en el futur? Volem un projecte amb projecció de futur, que 

no es quedi en un projecte de pintar els murals, volem un projecte que inciti a 

artistes a continuar el treball al barri, que l’escola d’art s’impliqui en el projecte de 

futur, continuar amb altres edicions. 

 Volem fer no només activitats artístiques en grafits, poden ser accions que donin 

visibilitat a altres branques artístiques com: rap, tallers, breakdance, mercat, ... 

 S’ha de pensar be el projecte i treballar des dels veïns i veïnes i no des de 

l’Admisistració. Implicació de la massa social del barri. 

http://conselldebarrisantmiquel.worldpress.com/


Moure camp de futbol del nou espai esportiu. 

Degut a la mala ubicació del camp de futbol al tenir tant a prop de les cases han generat 

problemes de convivència. Per això es proposa el moviment del camp de futbol com 

estava previst en el projecte presentat als veïns i veïnes en el Consell de barri d’Abril de 

2017.  

La partida que serà d’uns 25.000€ serà aportat per la nova partida del PIAM 2018. 

 

Aportacions dels veïns/es: 

 Estan d’acord en el moviment del camp de futbol, però pregunten perquè ha 

d’entrar en el pressupost del 2018, quan la responsabilitat ha sigut de l’equip tècnic 

de l’Ajuntament al ubicar-lo tant a prop de les cases, sense comunicar als veïns/es 

del Consell que el van aprovar un projecte que quedava més allunyat. 

 

Il·luminació del camí Intervolcànic de Sant miquel fins el Morrot. 

 

El camí intervolcànic que es va fer l’any 2017 falta il·luminar el camí. Per això es proposa 

de posar uns llums al terra que indiquen el camí, però primer han de provar els llums que 

s’instal·laran al camí del Volca Montsacopa (prova).  

 

Mirador de Sant Miquel 

 

L’enderrocament de dos cases al carrer de Sant Miquel , faltaria realitzar el mirador.  

 

 

Acabem la reunió proporcionant als veïns i veïnes que no tenien el dossier de les 

actuacions del PIAM. I un llistat d’accions que queden per fer al barri amb la seva 

temporalitat i costos. 

Es convida als assistent a reflexionar de les accions per portar-les a votacions el proper 

Consell de barri.  12 de març a les 20 h en el casal de barri. 

 

Alguns veïns i veïnes volen fer una reunió interna per poder valorar les propostes. 

28 de febrer de 2018 a les 20 hores. Aplaçada per la climatologia adversa al dia 07 de 

març de 2018. 

 


