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ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL 
17-01-2019 

 

DATA:  Dijous, 17 de gener de 2018, a les 20:15 hores.  

LLOC:  Casal de Barri de Sant Miquel  

Assistents: 

 Veïnes i veïns assistents:   18. 

 Entitats representades:      4 (Escoltes, AAVV Sant Miquel, Garrotxa Diversa, 
Espai larai) 

 Tècnics:  Jordi (tècnic comunitari CASG) 

 

1. Seguretat al barri 

 
 
Arrel de les últimes bretolades o actes vandàlics que han succeït al barri  
(Crema de la caseta dels Escoltes, Crema de contenidors i pintades al Graffitti 
del C. Sant Miquel). Es convoca al consell de barri per donar explicacions del 
succeït i posar tranquil·litat ja que són actes esporàdics, denunciables però que 
no han d’afectar la convivència dels veïns i veïnes del barri. Per desgràcia són 
actes que passen a tot arreu i que no són exclusivitat del barri, per tant 
l’actuació de prevenció d’aquests actes seran actuacions més globals de ciutat.  

 
 

 

2. PIAM 2019 

 

De les accions que s’han estat treballant amb el consell surten 4 de prioritàries en el 

consell de barri es decideix poder començar per les votacions d’aquestes i després 

valorar segons pressupost d’altres accions. I propossar una cinquenà en la continuïtat 

d’intervencions artístiques per la millora del paisatge urbà. (Convidar alguna persona de 

Cultura per fer propostes). 

Les actuacions que és valoren com a prioritàries són: 

 Acció 24. Millora de la qualitat paisatgística de l’Av Girona. Acció 11. Millorar la 

qualitat de vianants de l’avinguda de Girona. Estudi de l’Av. Girona, en termes 

de seguretat i il·luminació. 

  Acció 06. Pla de solars i parcel·les buides. Acció 2. Cessió i adequació d’un 

solar. Si és necessari treure llocs d’aparcament utilitzar l’espai que en aquest 

moments està en ús de cotxes aparcats en el solar de l’Av Girona i el carrer 

Josep Soleri. 

 Acció 13. Regeneració del carrer de sant Miquel. Enderrocament de tres cases 
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al carrer de St. Miquel per portar a terme una connexió de vianants i bicis entre 

la font dins la ronda de sant Miquel seguint la Rivera del riu.  Es podria fer en 

dos fases. 

 Acció 15. Programa de gestió d’usos i activitats del Casal i escola Bressol. 

Millora de les instal·lacions del Casal de barri de Sant Miquel. 

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

 

3. GRUPS DE TREBALL 
 

 

Informar a tots i totes els assistents dels grup de treball que estàn en funcionament o 

s’obriran al llarg d’aquest 2019 i que esperem la col·laboració de més veïns i veïnes pel 

seu millor funcionament, són: 

1. Comissió de festes. 

2. Penya nova de carnaval. 

3. Comissió de festes pel Ball Pla. 

4. Veïns i veïnes afectats pel solar d’espai esportiu.  

 

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

a les 22:30 hores. S’emplaça als assistents a fer el proper consell de barri en les 

dates del 11 o 18 de febrer a les 20:00hs. Es confirmarà. 

 

Material disponible. 

 
Blog Consell de barri 

 

https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/ 

 

Documents i actes 

 

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