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ACTA – RESUM. CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL- 
LES TRIES 04-03-2020 

 

DATA:  Dimecres, 04 de març de 2020, a les 19:00 hores.  

LLOC:  Casal de barri de Sant Miquel  

Assistents:  

 Veïnes i veïns assistents:    29 persones.  

 Entitats representades:   AAVV Sant Miquel i Les Tries, AthleticOlot, Karnavalots,  

 Tècnics:    Anna Casamitjana (Coordinadora SAC) 

     Jordi López (tècnic comunitari CASG) 
      
  
Acta per la sessió: 
 
1. Presentació del consell de barri de les 6 accions de millora pel 2020.  
2. Grups de treball Pla de mobilitat i seguretat. 
3. Presentació de les propostes del pla de mobilitat. 
4. Votació de propostes de millores pel 2020.  
 

1.  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. 
 
• Material entrega del pla de mobilitat i seguretat per valorar les propostes. 
• Propostes final: 
 

 Canvis de sentits, sentits únics i pacificació del barri.   

 Cost: demanar pressupost de la proposta als tècnics de 

l’ajuntament d’Olot.  

Vots a favor:   29 
Vots en contra:  0 
Abstencions:    0 
 

2.  REGENERACIÓ DEL CARRER SANT MIQUEL 

  
 Acció 13. Regeneració del Carrer de Sant Miquel 
 

 Enderrocament, recollida de runes, deixar solars plans i mur per no passar 

de les cases del Carrer de Sant Miquel. 8-10 i 12. 

  

 Cost: 67.546 € 

Vots a favor:   27 
Vots en contra:   1 
Abstencions:    1 
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 2a Fase Mirador del C. Sant Miquel. Retirar runes, reforçar mur 

contenció i ajardinament. 

 Cost: 33988 € 

Vots a favor:   10 
Vots en contra: 15  
Abstencions:    4   
 

3. 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 
 

 Compromís de l’ajuntament de recerca de recursos econòmics i finançament per 

la restauració del Molí. 

Vots a favor:   29 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      0 
 

4. BALL PLA 

 
 Acció 25. intervencions artístiques i culturals 
 
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. 
 

 Aprovat en el Consell de barri del 07 d’octubre del 2020 

 
 Cost. Aprox 5000€ 
 

5. PROCÉS PARTICIPATIU. ESPAIS LÚDICS ESPORTIUS DE ST MIQUEL-LES 

MATES 

 
 Acció 2. Qualificar la pl. sant miquel. 
 Acció 17. Projecte alternatiu de l’Espai Volcànic 
 

 Cost. 14.000€ 

 
Vots a favor:   29 
Vots en contra:   0 
Abstencions:      0 
 

6. TEATRE SOCIAL 

  
2on Festival de  teatre social Entranyes per poder treballar i entendre aspectes relacionals dins 
del barri a través del teatre. 4 dissabtes del mes d’octubre. 
 
Proposta de millora a part de les obres de teatre i que s’ha de proposar conjuntament amb 
Cultura de l’ajuntament d’Olot.  
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 Fer un festival de teatre al barri, tot en un dia, convidar a 

companyies de teatre social a un concurs i premiar els tres 

primers. Potenciar el barri i l’assistència de persones de la ciutat i 

de fora. 

 Cost. Aprox 5.500€ 

 
CALCULADORA PIAM 2020 
 

Acció 1 Proposta Aj. 

Acció 2 67.546 

Acció 3 - 

Acció 4 4.500 

Acció 5 14.000 

Acció 6 5.500 

TOTAL 81.546€ 

 
 

 
No és proposa data per parlar projecte de mobilització i seguretat i seguiment de les accions 
més votades. 
 
S’informa de l’Assamblea de l’AAVV St Miquel Les Tries pel proper divendres 27 de març. 
Assistència oberta a totes les persones del barri.  
  
 
21:36h Tancament del Consell de barri. 


