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ACTA-RESUM MILLORES ESPAI ESPORTIU DEL BARRI DE 
SANT MIQUEL 25-02-2019 

 

DATA:  Dilluns, 18 de febrer de 2019, a les 20:00 hores.  

LLOC:  Casal de Barri de Sant Miquel  

Assistents: 

 Veïnes i veïns assistents:   49. 

 Entitats representades:  AA.V.V Sant Miquel ,Escoltes, Garrotxa Diversa, 

Karnavalots, Trick Track Tavalers, Espai Larai. 

 Tècnics:  Jordi i Marta Ayala (tècnics comunitaris CASG), Xevi (Cultura) 

 Regidors:  Josep Berga i Josep Gelis. 

 

 

1.  Presentació Fundació CEPAIM 

 

El coordinador de Cepaim, Anuar d’Olot i de Banyoles explica  que són al barri 

desde el 4/12/18. 

Que la fundació fa 25 anys que treballa en temes de refugiats, a la Garrotxa des 

del 2017. Actualment tenen 22 places per tot el municipi, i 6 joves extutelats en 

un pis a Olot.  

Es presenten la psicòloga Mònica i la treballadora social Claudia.  

Expliquen la voluntat de sumar en el barri i la seva disposició a estar oberts, 

convidant al veïnat a fer les preguntes que necessitin.  

 

 

2. Presentacions d’ Accions culturals i socials 

 

    
En Xavi de cultura comenta que estan oberts a seguir col·laborant amb el barri, 

com han fet amb els murals.  

Fa una pluja d’idees en la línia de dignificar el barri: proposa alguna actuació en 

algun lloc del barri, alguna cosa especial per donar suport a l’aniversari dels 75 

anys del Ball Pla, una actuació del “Mini” en algun espai del barri , o alguna 

instal·lació del Lluèrnia que duri uns dies.  

També es proposa la posibilitat de fer un teatre social/fórum amb la col·laboració 

del grup de teatre del barri. 
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3. Votacions accions de millora del PIAM 
 

 

Acció 11.  Millora de la qualitat dels vianants de l’Avinguda de Girona. 

Acció 24. Millora de qualitat paisatgística de l’Avinguda de Girona. 
 
Proposta per fer un estudi de  la seguretat i il·luminació de l’avinguda per poder 

detectar els punts a millorar. 

 

Votacions:  majoria absoluta  

 

Acció 13. Regeneració del Carrer de Sant Miquel. 
 
Adquirir  3 cases afectades pel POUM, abonant als propietaris una quantitat 

acordada i per una a segona fase l’enderrocament per d’aquesta manera poder 

començar a fer un camí a la vora del riu per persones i bicicletes. Aquest camí 

començaria al carrer de sant Miquel (Plaça on està l’imatge del Sant Miquel) fins el 

Molí de Sant Climent . 

 

Vots a favor:  40 

Vots en contra:  3 

Abstencions:  4 

 

Acció 15. Programa de gestió d’usos i activitats del Casal i l’escola Bressol 
 
Millores del Casal de barri, deteriorat pel seu gran ús d’entitats del barri i altres de 

ciutat. Dotació de l’equipament:  projector i pantalla, equip de so (micròfons), 

cortines, pintura, baixants de pluja, separació d’espais, lavabos… 

Millores en l’espai Bufadors. Instal·lar un armari per poder emmagatzemar el 

material de les entitats que fan ús i del Ball Pla. 

 

Vots a favor:  majoria absoluta. 

 

Acció 4 Qualificar l’entorn del Molí de Sant Climent 

Acció 23 Posada en Valor del Molí de Sant Climent 

 

Incrementar el manteniment del conjunt del Molí de Sant Climent que actualment en 

fa ús l’Agrupament Escolta Nostra Senyora del Tura . 
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Potenciar el seu valor patrimonial i de valor natural i donar obertura a altres activitats 

del barri i la ciutat.   

 

Vots a favor: majoria absoluta 

 

Acció 25.  Intervencions paisatgistíques per a la millora del paisatge urbà. 
Acció 15. Programa de gestió d’usos i activitats del Casal i l’escola Bressol 

Generar un programa de propostes coordinat amb altres entitats, agents i veïns i 

veïnes del barri per la millora d’espais i generar actes culturals al barri que 

promoguin la convivència i generin espais de coneixements. 

 

Vots a favor:  45 

Vots en contra:  2(No més murals) 

 

 

 

4.  Comissions de treball 

 

En Jordi explica i convida als assistents a les diferents comissions de treball que 

s’han generat en el barri amb els veïns i veïnes i que obre la possibilitat a d’altres 

persones a compartir aquests espais de dinamització del barri: 

- Comissió de festes 

- Comissió Ball Pla 75 anys 

- Comissió Solar Esportiu- solucions 

- Comissió Nova penya de Carnaval :Karnavalots 

 

 5.  Torn de paraules 

 
Problema de seguretat: les bicicletes van per l’acera a l’Avinguda Girona. 

Es Un tema d’incivisme que és de ciutat. Es recull la preocupació i es comenta 

que el policia del barri aniria bé que es passés més. 

 

Es parla a més de que “tots i totes eduquem” i que intentem dir-li a les persones 

incíviques si veiem la possibilitat de diàleg. 

La proposta de l’estudi de seguretat i il·luminació ajudarà en aquest punt.  
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- Uns veïns del carrer Sant Miquel mostren preocupació pels ocupes que viuen a 

tocar de casa seva, a l’altre costat d’on han de tirar les cases. Sembla que el 

propietari és el banc i que l’Ajuntament no te competències però es recull la 

problemàtica per tal d’estudiar una actuació coma ara mirar qui son els 

propietaris.  

 

- Es comenta que no es fa prou difusió del Consell de Barri, i que alguns veïns és 

la primera vegada que se’ls notifica de la reunió. En Jordi explica que es  penjen 

cartells als comerços del barri i a l’Avinguda de Girona. Demana suport per 

enretirar els cartells també.  

 

- Es posa en valor el Molí de Sant Climent i es mostra preocupació per la situació 

actual. S’explica que ja s’han iniciat unes mesures per condicionar la zona 

(enderrocar la caseta del costat)  i que amb el PIAM hi haurà la possibilitat de 

incidir més en la seva millora.  

 

- Espai Esportiu:  

- Es mostra la preocupació per que el tema encara no està resolt.  

S’explica que els pals que entran pel camí del C. Miquel Març ja estan 

demanats. I s’emplaça al proper dilluns 25 a les 20h al Casal del Barri per parlar 

exclusivament d’aquest tema, amb propostes concretes.  

 

- Il·luminació Camí Inter volcànic. S’expressa malestar perquè des del 2016 que 

l’actuació està inacabada. 

 

- Un veí exposa  que hi ha un solar buit que costa molt que el vinguin a netejar, ha 

de fer la reclamació molts cops. Demana si es pot agilitzar aquest tema. Es recull 

per coordinació amb Sigma.  

 

- Pel Passatge Muntanya-Miquel Març no arriben els cotxes d’escombraries. Es 

recull per coordinació amb Sigma.  

 

- S’informa de la campanya de recollida de trastos vells. 

 

Es convida als assistents a la comissió de millora de l’espai esportiu que es farà 

el proper dilluns 25 de febrer a les 20 hores al Casal de Barri. 

El proper Consell de Barri s’intentarà donar resposta a les demandes dels veïns 

i veïnes com als temes pendents de pressupost per la seva aprovació final. 

D’aquesta manera poder saber els diners que es disposen per poder concretar 

més millores pel barri. 

 

Es tanca la Sessió a les 22h.   



  

 
5 

 


