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ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL 
07-05-2018 

 
 
 

DATA:  Dilluns, 07 de maig de 2018, a les 20:00 hores.  

LLOC:  Casal de Barri de Sant Miquel  

Assistents: 

 Veïnes i veïns assistents:   44. 

 Entitats representades:      5 (Trick Track Tavalers, Decidim St. Miquel +B, 
Escoltes, Jaula del Rap, AAVV Les Tries Alba Rosa) 

 Tècnics:  Jordi (tècnic comunitari CASG) 

 Regidors: Josep Berga i Josep Gelis. 

 

1. PRESENTACIÓ NOVA JUNTA DE L’AAVV ST. MIQUEL I AAVV 
LES TRIES 

Constituida la nova junta de l’AAVV de St. Miquel, es fa la presentació a la resta 
d’assistents del Consell de barri.  

També es presenta la nova AAVV de Les Tries-Alba Rosa, creada a partir de l’abril 
del 2018 i que començara a fer accions de millora i proximitat amb els veïns i veïnes 
del barri. Bona entesa per continuar col·laborant amb el Consell de barri i l’AAVV de 
Sant Miquel. 

 
2. SEGUIMENT DELS PROJECTES DECIDITS A LES VOTACIONS 
PIAM 2018 

 

   Es presenten les accions pendents del 2017 que faltarien per finalitzar el 2018 com 
serien: 

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

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

    Espai esportiu, moure el camp de futbol. 
 
La resta d’accions fins arribar als 150.000€ han de sortir del diagnòstic del PIAM on 
estan les 26 accions de millora. 
 
Es fan explicacions de les accions en global i passem a explicar com serien les obres 
per les demandes que es van fer en l’últim consell de barri. 
 
Es presenta Power Point que s’adjunta al document. 
 
Les accions passen a votació per saber si s’aproven i comencen a efectuar-se en el 
any 2018. 
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1ª ACCIÓ A VOTACIÓ (70 PUNTS): Canvi d’ubicació del camp de futbol de l’espai 
esportiu.  

PIAM Acció de millora 9. 

Preu: 24.000€ 

Aprovat per la majoria d’assistents del Consell de Barri.  

No es pren cap decisió per l’espai de l’actual camp de futbol.  

 
2a ACCIÓ A VOTACIÓ (70 PUNTS): Il·luminació del camí entre els barris de Sant Miquel i 

el Morrot. PIAM Acció de millora 9. 

Preu: 32.000€ 

Aprovat per la majoria només 2 votos en contra. 

En total es col·locaran 28 punts de llum, del mateix format que els que s’han instal·lat a la 

pujada al volcà Montsacopa seguint les directrius del Parc Natural. 

 

3a ACCIÓ A VOTACIÓ (61 PUNTS): Construcció d’un mirador al carrer de Sant Miquel. 

PIAM Acció de millora 13. 

Preu: 50.000 euros 

Aprovat per la majoria. 

A l’espai que ocupaven els dos habitatges  al carrer de St. Miquel, que també per decisió del 
Consell de Barri es van enderrocar. L’equip d’arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner 
(arquitectes encarregats a fer el projecte)  redactaran el projecte de construcció del mirador que 
és la primera fase d’una actuació que ha de permetre la futura connexió amb el Molí d’en 
Climent. També s’ha acordat millorar les voreres i carretera d’aquest tros de carrer .  
Els assistents demanen poder veure el projecte abans de l’execució per poder valorar 
conjuntament l’obra.  
 
4a ACCIÓ A VOTACIÓ (50 PUNTS): Millora peatonal de l’Avinguda Girona-Pare Antoni 

Soler.  

PIAM Acció de millora 11. 

Preu: 20.000 euros 

Aprovat per 28 a favor 8 en contra i 6 abstencions.  

Millorar el carrer Pare Antoni Soler. Es tracta de reordenar l’espai comprès entre la plaça del 
Carme i la ronda Sant Bernat per tal que aquesta via, actualment de dos sentits de circulació, es 
redueixi a un de sol (de sortida cap a l’Avinguda Girona). Es vol garantir un millor pas de 
vianants per aquest carrer amb l’ampliació de la vorera i fer-la més agradable amb la col·locació 
d’arbres a l’espai més proper a l’Escola d’Art. També es vol facilitar l’accés al pàrquing, al qual 
únicament es podrà accedir des del carrer Montcarmel, i evitar l’entrada de vehicles des de 
l’Avinguda Girona (en alguns casos, de conductors que hi entren de forma involuntària pensant-
se que és l’accés principal al centre d’Olot).   
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5a ACCIÓ A VOTACIÓ (49 PUNTS): Solars i Parcel·les buides. 

PIAM Acció de millora 6. 

Preu: 25.000 euros 

Denegat el projecte per;  a favor: 7  -  en contra: 21  -  abstencions 12.   

Es presenten els solars buits del carrer Rei Martí l¡’Humà amb Jaume II, es presenta el projecte 
de llogar les parcel·les a Solvia per un cost de 25.000€ l’any durant 3 anys. i l’enderrocament de 
la casa que fa cantonada. L’ús d’aquesta parcel·la l’haurien de decidir els veïns i veïnes. Hi han 
moltes discrepàncies entre els assistents, pel preu, l’ús i la temporalitat. 
 
 

6a ACCIÓ A VOTACIÓ (44 PUNTS): Interverncions artístiques per la millora del paisatge urbà. 

PIAM Acció de millora 25. 

Preu: 25.000 euros 

Aprovat per 29 a favor 3 en contra i 5 abstencions 

Durant el segon semestre de 2018, també es portaran a terme intervencions artístiques per 
millorar el paisatge urbà. Amb un cost de 15.000 euros, es farà una creació artística seguint amb 
la iniciativa del Womart realitzada a la façana del Museu dels Sants.  
 

 
 

3. ACCIONS PRIMAVERA ESTIU AL BARRI DE ST. MIQUEL.  

 

PIAM Acció de millora 1. 

Degut al temps que dura el consell es fa una visió del que seran les activitats que es 

desenvoluparan al llarg de la primavera/estiu en el barri. Aquestes activitats entrarien dintre del 

PIAM. Acció 1. Programa d’activitats en l’espai públic. 

Es presenta: 

Espai Larai, Casal d’Estiu, Activitats els mesos de juny i juliol al Casal de barri de St. Miquel i 

sortides. Acollirà infants de 6 a 14 anys de dilluns a divendres. 

Bàsquet a les places. Convertir el bàsquet en una eina integradora, per a millorar la 

convivència en aquests espais comuns i promoure valors com l'esforç, la disciplina i el treball en 

equip. 

Juguem a les places. Proposta lúdica a les places d’Olot entre les que entrarà la plaça de Sant 

Miquel, on infants podran gaudir de les places dels barris de la ciutat d’Olot com a lloc de 

trobada on aprendre a valorar i a millorar l’ús de l’espai públic. Els infants descubriran els jocs 

tradicionals i actuals, podran compartir  i participar en les activitats per incidir en els valors del 

joc i els respecte.  

Hort comunitari. Al costat del casal de barri s’ aconseguit la cessió d’una parcel·la que 

s’utilitzarà com a hort social comunitari en benefici de les persones, entitats i associacions 

ubicades al barri (Espai Larai, Llar d’Infants, Menjador social, veïns/veïnes) per tal de: 

Generar un espai de trobada, convivència i treball conjunt entre grups i persones amb 
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estatuts diferents i edats diverses. 

Fomentar el treball en xarxa i la col·laboració d’agents diversos al voltant del projecte: 

entitats del municipi, centres escolars, servei d’educació, de medi ambient, entitats privades,... 

 Aconseguir que l’hort sigui un espai reconegut i dotat d’un valor simbòlic positiu per la 

resta de la comunitat, així per afavorir el fet que es respecti i transmetre la funció social 

d’aquest espai. 

 
 

 

4. TORN OBERT DE PARAULES 

 

 

 El torn de paraules per que tothom pugui exposar les seves idees ha estat 

present al llarg del acta del Consell de barri, per tant al fin alitzar no hi ha cap demanda 

de paraula. 

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

de barri a les 23:00 hores, a l’espera del començament de les obres i la proposta de 

treball arquitectònics com del nou mirador de St. Miquel i la proposta d’Art urbà. 
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Votacions finals per la millora de les accions PIAM 2018 realitzat el 12 de març del 2018. 

Nº ACCIÓ N
O
M 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

9 ADEQUACIÓ DELS ITINERARIS DE L’INTERVOLCÀNIC 70 
13 REGENERACIÓ DEL CARRER DE SANT MIQUEL 61 
11 MILLORA DE LA QUALITAT PEATONAL DE L’AVINGUDA DE 

GIRONA 
50 

6 PLA DE SOLARS I PARCELES BUIDES 49 
25 INTERVENCIONS ARTÍSITQUES PER A LA MILLORA DEL PAISATGE 

URBÀ 44 
23 POSADA EN VALOR DEL MOLÍ DE CAN CLIMENT 34 
10 CAMINS ESCOLARS SEGURS 34 
24 MILLORA DE LA QUALITAT PAISATGÍSTICA DE L’AVINGUDA DE 

GIRONA 
27 

14 MILLORA DE JACINT VERDAGUER EN EL TRAM DE DAVANT DE LA 
PLAÇA DE 
SANT MIQUEL 

16 

4 QUALIFICAR L’ENTORN DEL MOLÍ DE CAN CLIMENT 13 
5 RECUPERAR EL PÀRQUING DEL LIDL COM A ESPAI PÚBLIC 13 
20 RECONVERSIÓ DELS ESPAIS INDUSTRIALS BUITS 13 
21 PLA DE FUTUR DE MAS LES MATES I BOMBERS 13 
1 PROGRAMA D’ACTIVITATS A L’ESPAI PÚBLIC 7 
3 PLA DE PETITES MILLORES ALS ESPAIS PÚBLICS 6 
18 PRIORITZAR L’OBERTURA DE LA NOVA SEU DE L’ESCOLA D’ART I 

DISSENY 
6 

12 MILLORAR LA SEGURETAT DE LES CARRETERES DE LA CANYA I LES 
TRIES 

6 

16 REDUIR ELS IMPACTES AL PARC NATURAL 4 
19 PROGRAMA DE LLOGUER PER JOVES A SANT MIQUEL I NUCLI 

ANTIC 
3 

2 QUALIFICAR LA PLAÇA DE SANT MIQUEL 2 
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Material disponible. 

 
Powerpoint Consell de barri: 

 
https://prezi.com/view/ST92NFNBzGE1lnmVYkr0/ 

 

Blog Consell de barri 

 

https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/ 

 

Documents i actes 

 

https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/actes-de-les-trobades/ 

 

https://prezi.com/view/ST92NFNBzGE1lnmVYkr0/
https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/
https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/actes-de-les-trobades/

