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ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL 
03-09-2018 

 
 
 

DATA:  Dilluns, 03 de setembre de 2018, a les 20:00 hores.  

LLOC:  Casal de Barri de Sant Miquel  

Assistents: 

 Veïnes i veïns assistents:   38. 

 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 FESTES DEL BARRI DE ST. MIQUEL 

Presentem  les festes de sant Miquel. Aquestes festes del barri comptaran amb més 20 

activitats diverses per a totes les edats,. Una de les més destacades de cada any és el Ball Pla, 

que enguany compleix 74 anys, i que es farà el dissabte a les 8 del vespre. Es podrà gaudir de 

la cercavila de vestits de paper pels carrers del barri i observar la diversitat, la creativitat i la 

feinada feta durant mesos per les dones de l'espai cosidor. La varietat d'edats del públic de les 

festes fa que s'hagin programat activitats de caire molt divers el dissabte a partir de les 5 de la 

tarda com per exemple un taller d'escalada per infants, demostració de basquet 3x3, un racó de 

jocs gegants o un campionat de truca les 4 de la tarda. Al vespre, un sopar popular a 2/4 de 10 i 

el posterior concert de Hipo -Hop amb Dj Viveke o el PlayBcak amb la companyia "Surti com 

surti" donarà per tancada la jornada de dissabte. Pel diumenge ens esperen alguns actes 

habituals com la cercavila i ofrena floral o ballada de gegants el diumenge al migdia . Aquest any 

però també es vol destacar altres activitats atractives i diferents. La comissió de festes ha volgut 

incloure i mostrar la diversitat de les persones que viuen al barri i ha programat algunes 

activitats que generen espais de trobada entre veïnat de diferents procedències i costums. 

Alguna d'aquestes activitats són la Degustació de dinars del món que es farà el diumenge a la 1 

del migdia a la plaça de sant Miquel i bé la Degustació del te a 2/4 de 5 de la tarda al casal de 

barri on es farà tota la cerimònia del te d'origen marroquí. Tancarà la festa a les 5 de la tarda 

l'obra de teatre " No es pais para negras" al casal de barri. L'entrada serà taquilla inversa per 

possibilitar que tothom hi pugui venir. Cadascú decidirà què pot o vol pagar. Des de la comissió 

de festes es convida a tothom a participar de les festes de sant Miquel.  
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2. SEGUIMENT DELS PROJECTES DECIDITS A LES VOTACIONS 
PIAM 2018 

 

   Es presenten les accions pendents del 2018: 
 

 Espai esportiu, moure el camp de futbol. 

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

 Mirador del carrer de sant Miquel. 

    Carrer Pare Antoni Soler. Millores de l’Av. Girona. 

    Art Urbà. 

  
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€ 

Canvi d’ubicació efectuat i aprovat per la majoria d’assistents del Consell de Barri. En aquest 

canvi d’ubicació no es detecten problemes amb els veïns i veïnes. només posar alguna 

paperera. 

No es pren cap decisió per l’espai de l’antiga ubicació del camp de futbol. (Llaurar el camp antic, 

petanca, circuit de bicis, fer-ho impracticable,..) són algunes de les accions que no s’acaben de 

concretar. 

Es demana treure els bancs i taules de la zona de Picnic.  

 
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€ 

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. Pendent que estiguin fetes 

per la seva instal·lació. 

 

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 21 a favor 8 a favor de posar sostre contra i 6 abstencions.  

 

Presentació per part de l’arquitecte encarregat de fer el projecte Eduard Callís i Guillem Moliner.  

El nou Mirador preveu l’adequació del solar (470 metres2) com espai enjardinat millorant 

l’entrada del futur passeig vora riu.  
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El mirador s’emplaçarà a la vora del riu, a tocar el mur de l’antiga fàbrica. S’hi accedirà a través 

d’una passera des del carrer de Sant Miquel, que ara s’està transformant en una via de 

plataforma única per donar prioritat a vianants i ciclistes. El belvedere tindrà una carcassa 

octogonal lleugera, dibuixada amb tubs d’acer i sustentada sobre un únic pilar. L’interior 

comptarà amb un banc anular i enllumenat. El solar de l’antiga adoberia quedarà a un nivell més 

baix respecte el carrer i amb pendent suau cap al riu. Aquest espai es cobrirà amb plantes 

tintores, una selecció d’espècies que antigament s’utilitzaven per tenyir.  

També s’ha acordat millorar les voreres i carretera d’aquest tros de carrer .  

Torn de paraules: demanen que sigui tapat el mirador per la puja, l’arquitecte explica que no 

tenen clar que per seguretat no es vol posar més pes al mirador. 

insten els veïns i veïnes a posar papereres i controlar el jardí pel teme dels gossos i els seu 

amos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 32 a favor i 6 abstencions.  

Millorar el carrer Pare Antoni Soler. S’ha de convertir en sentit únic el tram entre la plaça del 

Carme i la ronda Sant Bernat (de sortida cap a l’Avinguda Girona). Els treballs, tindran una 

durada de cinc setmanes, es vol garantir un millor pas de vianants per aquest carrer amb 

l’ampliació de la vorera i que sigui més agradable amb la col·locació d’arbres al cantó més 
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proper a l’Escola d’Art. També es vol facilitar l’accés al pàrquing, únicament s’hi podrà accedir 

des del carrer Montcarmel. 

 
5a ACCIÓ A VOTACIÓ (44 PUNTS): Interverncions artístiques per la millora del paisatge urbà. 

PIAM Acció de millora 25. 

Preu: 25.000 euros 

Aprovat per 26 a favor 5 en contra i 6 abstencions 

La proposta d’art urbà als carrers de Sant Miquel. El projecte que vol ser un reclam i en 

atractiu artístic de façanes o portals de garatges per donar color al barri i ressaltar la seva 

singularitat. També pretén donar una caire comunitari al projecte i que es farà conjuntament amb 

Area de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, voldrà reforçar la identitat de barri i promoure l’orgull de 

pertinença entre les veïnes i veïns i referenciar Olot com a ciutat d’artistes tot aprofitant la seva 

memòria artística.  

Es vol crear espais de diàleg entre artistes i les veïnes i veïns de Sant Miquel per dissenyar les 

intervencions que s’encarregaran artistes reconeguts a nivell nacional i internacional.  

 

Torn de paraules dels veïns i veïnes assistents. demanen poder fer aquests murals amb 

alumnes de l’escola d’art. això seria una segona fase a valorar en el proper PIAM 2019. 

 

 

3. 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 finalitzar 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 convidar a tots 

els asistents a la festa del barri.   

  

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/

