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ACTA – RESUM.  CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL 
07-10-2019 

 

DATA:  Dilluns, 07 d’octubre de 2019, a les 20:00 hores.  

LLOC:  Casal de Barri de Sant Miquel  

Assistents:  

 Veïnes i veïns assistents:     60 persones. 27 dones i 33 homes. 

 Entitats representades:       AAVV Sant Miquel, AAVV Les Tries, Escoltes 

      Al- Rahma 

 Presència política:   Jordi Güell, regidor d’urbanisme I dels barris  

      de St. Miquel, les Tries I St Francesc. 

Imma Muñoz, regidora de benestar social i PIAM. 

 Tècnic:     Jordi (tècnic comunitari CASG) 

 
Acta de la sessió: 

 

1. Presentació del consell de barri i recordatori de la darrera sessió presentat per el tècnic 

comunitari del CASG. 

2. Valoració accions del 2018/19 i votació de les accions de millora proposades per al 

2019. Les propostes les presenta el tècnic comunitari del CASG. 

3. Presentació accions socials i culturals 

4. Torn obert de paraula 

 

 

2. Valoració accions del 2018/19 i votació de les accions de millora proposades per 

al 2019. Les propostes les presenta el tècnic comunitari del CASG. 

 

I. ESTUDI PER LA MILLORA DE LA CALITAT PAISATGÍSTICA DE L’AVINGUDA 

GIRONA 

 
Acció 11.  Millora de la qualitat dels vianants de l’Avinguda de Girona. 
Acció 24. Millora de qualitat paisatgística de l’Avinguda de Girona. 

 
 
El consell de barri va aprovar en passat convocatòria la realització d’un estudi de transformació i 
millora de l’avinguda Girona i l’avinguda rei Jaume II. Amb un votació de 39 persones a favor i 
cap en contra. Aquest estudi té un cost aproximat de 16.000€. 
 
Des de l’Ajuntament d’Olot  ha contractat l’empresa que desenvoluparà l’estudi que comptarà 
també amb la carretera de Les Tries (demanda feta a última hora per l’AAVV Les Tries). 
 
Davant d’aquesta demanda els assistents al consell expressen malestar amb l’arbrat, la mala 
il·luminació, el transit, el soroll i la manca d’espai per caminar. Detector de velocitat a l’Av. 
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Jaume II.  

II. REGENERACIÓ DEL CARRER SANT MIQUEL 

 

 Acció 13. Regeneració del Carrer de Sant Miquel 
 
S’han de comprat les cases 8,10 i 12 i s’està a l’espera de ubicar la família del número 12 i 
treure els mobles de la casa 10.  

 
Aquesta proposta entra en el pla de passeig vora riu que hauria d’arribar al Molí d’en climent.  
 
L’enderroc de les cases per a poder donar continuïtat al passeig plantejat en la millora del 
carrer s’estudiarà de cara al 2020.  

 
No es disposa del pressupost d’enderroc de les vivendes i, per tant, es posposarà a una 
votació sobre aquest projecte al Consell de barri que tractarà les accions del 2020.  
 

III. PROGRAMA DE GESIÓ D’USOS DEL CASAL DE SANT MIQUEL 

 

 Acció 15. Programa de gestió d’usos i activitats del Casal.  
 
La bateria de propostes per la millora del Casal de St Miquel, s’han adjudicat a empreses per 
fer: 

 Obres menors de millora del casal (estructurals) 

 Pintura. 

 Cortines. 

 Projector i pantalla. (executat) 

 Separador sales gran i taules avis. 

 Armari de fusta al local de Bufadors. 

 Substitució de vidres. (executat) 

 Adequació dels lavabos. 

 

Les millores tenen un pressupost de 18.203€ a part el projector, pantalla. 
 
Es demanda la necessitat de comptar de micròfons pel local i millorar els ordinadors del casal 
que ja no funcionen. Es posa a decisió i valoració del consell. 

 
La compra dels micròfons s’aprova per majoria dels assistents i es decideix la compra de: 
 2 micròfons inalambrics. 
 2 micròfons d’orella 
 2 peus de micròfon. 
 

Pel que fa a la compra dels ordinadors de la sala, els assistents van decidir per majoria 
comprar discos durs per millorar els que ja n’hi han.  

 

IV. POSADA EN VALOR DEL MOLÍ DE CAN CLIMENT 

 
Acció 4 Qualificar l’entorn del Molí de Sant Climent 

Acció 23 Posada en Valor del Molí de Sant Climent 

 
Actualment s’ha pressupostat la millora de la coberta de l’equipament del Molí de Can Climent 
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en 28.000€ per la teulada.  
Els tècnics de l’ajuntament d’Olot han visitat l’instal·lació i l’informe exposat ha sigut de no 
poder fer ús d’aquest espai per les seves condicions i deteriorament. 

S’ha concedit als escoltes un altre espai de la ciutat i estan a l’espera de la seva resposta. 
Els escoltes per la seva part no ho veuen clar per la quantitat de joves i infants que atenen el 
dissabtes (80 aproximadament). Expressen el seu neguit a perdre l’espai del Molí si marxen.  
 
L’ajuntament farà un informe tècnic de la situació del Molí per valorar el seu cost i presentar al 
Consell de barri. 
 
Demanen paraula:  
 
Juan Correa (President  AAVV St. Miquel). Explica l’ importància del Molí no només pels 
escoltes sinó pel barri i la ciutat, es vol que sigui un espai de ciutat on no només hi estiguin els 
escoltes sinó que la resta d’entitats del barri i/o ciutat. 
Dona importància a la part del Molí on es podria fer una exposició del que eren els molis i la 
seva importància. 
Demana que l’ajuntament també aporti a la rehabilitació una part del cost sense que surti del 
PIAM del Sant Miquel. 
 
Javier (veí Av Jaume II). Demana poder assessorar-se per trobar una subvenció de la Diputació 
de Girona, Generalitat de Catalunya i/o Ministeri d’Espanya que pugui assumir el cost d’un 
patrimoni cultural. Demana una memòria del cost del projecte per poder agafar-se a una 
subvenció. 
 

3.Presentació accions socials i culturals 

 

V. CELEBRACIÓ DELS 75 ANYS DEL BALL PLA 

 

Valoració de la celebració dels 75 anys de la festa més concretament Ball Pla amb actes 
especials i amb un pressupost que sortia del PIAM.  

No es pot concretar encara el pressupost ja que hi ha factors que impedeixen fer el càlcul 
concret perquè encara no s’han presentat totes les partides.  

Es valora també l’importàcia d’aquesta activitat com a patrimoni identificatiu del barri i que 
aporta a la ciutat d’Olot expectació cada any i promou la presència de moltes persones que 
després van als bars i restaurants del voltants del barri, que genera una activitat econòmica. 

 

Es considera que el Ball Pla hauria de ser part del patrimoni cultural i social del Barri i de la 
ciutat que s’hauria de ajudar i impulsar. Amb la marxa del Carles soler es genera l’incògnita de 
la seva continuïtat per falta de relleus i es vol implicar a persones que vulguin continuar amb la 
creació d’aquests vestits de paper, per això es proposa el poder contractar a dos persones que 
setmanalment facin dues hores de creació de vestits de paper al llarg de l’any. 

Durant els mesos de novembre i desembre es farà una prova i es presentarà al proper consell 
de barri per la seva aprovació.  

 

VI. COL·LABORACIÓ DE L’ESCOLA D’ART A LA PLAÇA BUFADORS 

 

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

  Estratègia anual de col·laboració amb l’Escola d’Art. 

 

Es realitzaria una intervenció comunitària als túnels d’entrada i a l’interior de la plaça dels 
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Bufadors, en col·laboració amb l’Escola d’Art d’Olot. El projecte està actualment a les beceroles i 
es precisa seguir conversant amb l’escola d’art per intentar tirar endavant el projecte. 

 

Es sotmet a votació si es veu interessant i necessari seguir mantenint converses i negociacions 
amb l’Escola d’Art d’Olot per a poder arribar a fer una proposta de projecte. 

Es concretarà cap al mes de gener per poder consultar a les comunitats de veïns i veïnes dels 
pisos verds per poder millorar l’interior de la plaça Bufadors. 

 

 

VII. TEATRE SOCIAL 

 

De la proposta del teatre social  per poder treballar i entendre aspectes relacionals dins del barri 
a través del teatre. S’han contractat les quatre companyies que fan la seva representacions al 
allarg dels 4 dissabtes del mes d’octubre. 

 

Es realitzarien 4 sessions de tarda-vespre els dissabtes d’octubre. Serien les següents: 

1. Obra “Mustafà és al replà” per treballar relacions de veïnat. (Feta el dissabte 5/10 

assistència de 70 persones) 

2. Obra per treballar relacions de gènere i masclisme amb la Cia. Haberlas  Hailas. 

3. Obra “Què? Què?” d’improvisació, de la Cia. El Nus. 

4. Taller de teatre al matí i presentació de la peça creada al vespre, sota la temàtica de les 

relacions de poder. 

4.Torn obert de paraula 

1. Pregs i preguntes 

 

 Al carrer de Notari Miquel Març els diumenges al matí es veuen persones que entren en 

un local i canten al llarg del matí amb context religiós i es demana al ‘ajuntamen que 

pugui dir que són i que fan. 

 

 Es demana arreglar la vegetació del solar de l’Av. Girona amb Almogàvers  està ple de 

trastos i brutícia que propicia l’augment de rates i la vegetació que s’amaguin. 

Demanen neteja de l’espai.  

 

 C. Sant Miquel al costat del sant hi ha uns arbres molt alts i estrets que els dies de molt 

aire semblen que vagin a caure ja que al estar al costat del riu dona la sensació 

d’inestabilitat. Tenen por que puguin caure sobre les cases de davant. 

 

 Es demana una presentació dels costos i projectes del PIAM de l’any 2018. 

 

 Es demana en quina situació està el mirador del carrer Sant Miquel. 

Es va haver de fer un mur de contenció que no afecta el pressupost del PIAM ja que es 
va pagar amb una nova partida de l’ajuntament. hi ha contractades dos empreses per fer les 
obres: 

o que faran l’enderroc d’unes galeries que estaven soterrades i generen 

inestabilitat davant d’una riuada.  

o Un mur de contenció que estabilitzi el mirador. 
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o La construcció del projecte inicial del mirador que es va presentar i aprovar en el 

consell de barri del 2018. 

 

 Espai esportiu del barri.  

o Lourdes (veïna). Proposa una actuació més continuada de l’espai que està molt 

degradat. 

o Manoli (veïna). Necessitat de manteniment pel seu degradament. 

o Maribel (veïna).  Hi ha mainada que va però sobretot moltes persones amb 

gossos que embruten l’espai.  

Des de l’ajuntament hi ha un reconeixement d’haver fet una gestió dolenta d’aquest espai des 
d’un començament i faria falta veure quins usos poden destinar-se en aquest espai amb 
consens entre tots i totes les Veïnes. Es demana a les persones assistents si veurien be poder 
fer un procés participatiu per fer un projecte de l’espai esportiu d’acord entre tots i totes i amb 
una major incidència per la mainada i joves puguin fer-se’l seu i anar a jugar a futbol.  

A la resposta si volen fer un procés participatiu per trobar un us consensuat de l’espai la majoria 
dels assistents votan afirmativament.  

 

 Es demana poder gestionar correctament la sortida de les persones que assisteixen a 

la Mesquita del barri ja que a la sortida es posen al mig de la carretera i qualsevol dia 

pot haver un atropellament. Així com la sortida a les nits de persones qu es queden a 

parlar al carrer sota de les vivendes i deixen dormir a veïns i veínes. 

o Es proposa al veïns i veïnes i l’AAVV fer una visita als membres de la mesquita i 

poder parlar aquests temes que preocupen i generen queixes. Davant de la 

conformitat dels veïns i veïnes i de la junta de l’oratori Al-Rahma, es concretarà 

la visita pel més aviat possible.  

 

 

La reunió finalitza a les 22:30, amb tots els acords a dalt esmentats. 

Es farà el proper Consell de barri abans d’acabar l’any, més concretament el decembre.  

Dilluns per concretar a les 20:15 hores al Casal de barri de Sant Miquel. 


