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ACTA – RESUM. CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL- 
LES TRIES 26-02-2020 

 

DATA:  Dimecres, 26 de febrer de 2020, a les 19:30 hores.  

LLOC:  Casal de barri de Sant Miquel  

Assistents:  

 Veïnes i veïns assistents:    44 persones.  

 Entitats representades:   AAVV Sant Miquel i Les Tries, Escoltes,Trick-Track, 

     Garrotxa Diversa, AthleticOlot, Karnavalots, Espai Larai. 

 Representats Ajuntament: Imma Muñoz. Regidoria d’Acció Social i Cooperació.  

     Jordi Güell. Regidor del barri. 

 Tècnics:    Anna Casamitjana (Coordinadora SAC) 
     Jordi López (tècnic comunitari CASG) 

     Xevi Collell (Espai Cràter) 
     Eduard Callís (Arquitecte Mirador) 
     Ramón Prat (Serveis Tècnics Ajuntament Olot) 
     Joan Rigall ( Mobilitas) 
     Neus Roca.(Representant Col·legi d’ Arquitectes de  
     Catalunya)      
Acta de la sessió: 

 

1. Consell de barri 

2. Espai Cràter 

3. PIAM 2019 I 2020 

3.1. Estudi mobilitat. 

3.2. Regeneració del C. St. Miquel. 

3.3. Pla de futur Mas Les Mates i Bombers. 

3.4. Procés participatiu 3 espais lúdics i esportius. 

3.5. Posada en Valor del Molí d’en Climent. 

3.6. Teatre Social Entranyes. 

3.7. Ball Pla. 

3.8. Pla de Solars i parcel·les buides 

4. Torn Obert de Paraules. 

 

1. Consell de barri.  

Presentació sobre què és un Consell de barri i com funciona el de Sant Miquel. 

Invitació de les persones que vulguin rebre informació dels Consells de barri: via Whatsapp o 

correu electrònic. 

Es demana que al grup de Whatsapp funcioni només per informació de barri i que les persones 

no l’utilitzin per res més que això. 

Es recorda on són les actes dels últims consells de barri: al bloc, en paper al casal i es poden 
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demanar còpies i les farem arribar. 

S’informa de la campanya de SIGMA: Així sí! Per llençar trastos. 

S’explica que el projecte Olot +Barris Sant Miquel Les Tries ha sigut seleccionat a la Biennal 

d’arquitectura de Venècia. 

2. Espai Cràter. Xevi Collell. 

 
S’explica l’Espai Cràter, la filosofia, l’equipament, l’espai, els continguts, la museografia, el 
pressupost... 
 

3. PIAM 2019 I 2020 

Confirmació del pressupost i tancament de l’any anterior (tot gastat) 150.000€ 

Al proper Consell farem un resum del pressupost i despeses anuals destinades al 

PIAM. 

- Estat de les accions 2019, totes executades i gairebé acabades: 

 Reformes del casal de barri 

 Molí d’en Climent 

 Teatre social 

 Ball Pla, 75 anys 

 Adquisició de les cases del carrer Sant Miquel 

 El Mirador 

 Estudi de mobilitat de l’avinguda de Girona 

 Armari Bufadors 

Recordatori dels temes més votats i prioritzats a l’anterior consell de barri i 

aprofundiment un a un. 

 

3.1. Estudi mobilitat. Joan Rigall (Mobilitas) 

La mobilitat ha d’ajudar-nos a fer un canvi social al nostre barri. Més mobilitat, menys 

contaminació... 

S’ha fet un estudi de mobilitat de tot l’entorn. Amb un objectiu clar: augmentar la qualitat de 

l’espai per a les persones i no per als cotxes, sinó per als vianants. La mobilitat més important 

és de les persones que hi viuen. 

Volem que els cotxes entrin, però amb una velocitat molt baixa. 

Es vol també potenciar la centralitat del barri. 

- S’ha analitzat i quantificat la mobilitat de tot el barri i la dada diu que el 70% del carrer 

està dedicat al cotxe, en aquests moments. 

- Hi ha voreres de tot tipus i de totes les amplades. Algunes d’elles cal millorar-les i 

ampliar-les per tal d’anar reequilibrant el barri. 

- Els passo de vianants, han de ser accessibles i n’hi ha molts que no ho són i cal 

adaptar-los. 

- La intensitat de vianants també canvia segons la zona, en la de més vianants és d’uns 

1800 vianants al dia.  

- Sobre xarxa ciclista. No hi ha cap infraestructura dins al barri, només a la carretera de 

la Canya. I la intensitat no és molt abundant, però hi és.  

- Sobre els vehicles motoritzats: avinguda de Girona (uns 9000 vehicles al dia), 

carretera de les Tries i de la Canya és on passen més cotxes, però Rei Jaume II també 
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força (uns 1500 vehicles al dia, la majoria _uns 800_ atravessen tot el barri per anar al 

centre i no hauria de ser aquesta la ruta). 

- Aparcaments, en gairebé tot l’àmbit d’estudi hi ha aparcament lliure en calçada. Per 

aconseguir més espai per les persones, hem de treure cotxes.  

 

Propostes:  

- Fer tot el barri a zona 30. 

- Espai de convivència amb la bicicleta en calçada i fer-la segregada a avinguda Girona 

i ctra les Tries. 

- Eliminar el trànsit de pas a Jaume II amb 3 alternatives possibles. 

- Reforçar la centralitat del carrer Mn Jacint Verdaguer. 

- No es redueixen aparcaments, es col•loquen diferent 

 

Comentaris dels veïns i veïnes:  

- Com s’empalma el carrilbici al Carme? 

- És una actuació de PIAM o és d’Ajuntament? S’explica els recursos que hi ha 

destinats són per actuacions de PIAM i aquesta és una acció que recull el PIAM. I els 

recursos són limitats i no hi ha cap altra possibilitat si no és que surten subvencions a 

part o així. Però això hi ha 150.000€. 

Des de l’AV s’explica la història i la importància de pacificar l’avinguda Girona i 

reordenar-la, com a prioritat de barri.  

- Es pregunta si el bicicarril no es farà des del Pla de mobilitat de la bicicleta. Es 

comenta que això es farà des de l’Ajuntament i que depèn del que decideixin els veïns i 

veïnes: o es fa ara i tirem endavant o esperem que l’ajuntament hagi fet el pla de 

mobilitat, i que tingui els diners per anar fent bicicarrils... És decisió dels veïns i veïnes 

segons la prioritat que es marqui des del barri. 

- Es pot fer el bicicarril per l’avinguda Jaume II? 

- Hi ha un pla d’estudi per lligar el bicicarril des de Sant Miquel fins al centre d’Olot? 

- Això no s’ha de votar avui, no? Es diu que no que es donarà temps per mirar-s’ho i 

decidir-ho després.  

- Es demana si es poden treure subvencions de més a més que puguin aportar més 

diners pel barri perquè les accions del PIAM es puguin desenvolupar. Es diu que és 

feina de l’Ajuntament fer-ho. 

 

3.2. Regeneració del C. St. Miquel.  

Les cases estan comprades i la gent està apunt de marxar i la persones que falten per deixar 

la casa des de l’ajuntament d’Olot s’està adequant la vivenda on ha d’anar.  

Enderrocar les tres cases i deixar-ho assentat val uns 67000€.  

 Pregunta. Si està previst posar alguna Tanca perquè la gent no entri a les cases per 

darrera, es comenta que sí, que es posarà una tanca perquè la gent no passi per 

darrera. 

Falta també el tema del Mirador, la fase 2.   Eduard Callís (Arquitecte Mirador) 

S’explica que quan es va fer l’enderroc i es va començar a fer el Mirador es va esquerdar i es 

va haver de reforçar la seguretat tant per les persones que hi treballen per les persones que en 

podrien fer ús després. El que cal fer és treure runa i estabilitzar el mur. Com que és molt car, 

s’ha fet en 2 fases. Ara faltaria una segona fase que val 34000€ per poder-lo assentar, acabar-
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lo i posar-hi les plantes a la segona part. 

 

3.2. Pla de futur Mas Les Mates i Bombers. 

Originàriament on està el parc de Bomber actual era propietat de l’Ajuntament d’Olot i el va 

cedir a la Generalitat per construir-lo. S’ha fet un litigi que l’Ajuntament d’Olot ha perdut i han 

resolt a favor de la Generalitat. 

Paral•lelament s’ha fet vell les oficines del SOC i la Generalitat planteja fer unes oficines més 

dignes a l’antic edifici de Bombers. Ara l’ajuntament intenta que se li cedeixi la resta de zona, 

sinó es continuarà amb el procés judicial i el litigi per aconseguir la propietat. 

Des de l’Ajuntament es valora bé tenir més serveis al barri i que hi hagi el SOC però no es vol 

perdre tot l’espai. 

 

3.3. Procés participatiu 3 espais lúdics i esportius. Anna Casamitjana. 

Coordinador Servei atenció a la Comunitat (CASG) 

S’explica que s’han demanat pressupostos per fer un procés participatiu, les tres empreses 

plantegen  un procés de 5 mesos de durada amb 3 fases: de treball intern, deliberació i 

propostes. Tots aproximadament valen 15000€. Els tres espais serien l’actual espai lúdic 

esportiu entre els volcans de Montsacopa i Garrinada, la plaça de St. Miquel i l’Espai de Les 

Mates. 

Atlètic Olot explica que té un projecte social al barri i que vol que s’arregli el camp de les Tries 

per fer-hi un camp. Que han parlat amb l’alcalde i sembla que es poden trobar diners per fer-

ho.  

Es comenta que ha de ser un equipament de barri i no només del Club.  

Amb l’AV han fet reunions i l’Atlètic Olot que és un club que ha estat molts anys a les Tries i els 

hi donem suport. Seria bo poder estirar joves del Larai. La proposta és la següent, estem 

interessats en què tirin endavant el projecte però que a canvi facin activitats i dinamitzin el barri 

i de cohesió del barri de Sant Miquel Les Tries. 

 

3.4. Posada en Valor del Molí d’en Climent. 

De moment no hi ha finançament d’enlloc de fora i per tant no es pot fer res més. 

 

3.5. Teatre Social Entranyes. 

L’any passat es van fer 4 sessions i amb temes de conscienciació. La valoració va ser molt 

bona i la participació molt alta. El cost és d’aproximadament  uns 5000€. 

 

3.6. Ball Pla. 

Aquesta acció està aprovada `pel Consell de Barri des del més de desembre per poder 
començar a treballar 2 dies a la setmana amb dues professionals del sector de la moda. S’ha 
començat a treballar conjuntament amb dones voluntàries i de l’Espai Cosidor i ja hi ha 50 
patrons fets amb molts detalls i amb molta més qualitat que dona fer-ho amb més temps. 
L’aposta és de consolidar el ball pla.  

 

3.7. Pla de Solars i parcel•les buides 

Hi ha dos parcel•les propietat de l’Ajuntament d’Olot pel futur ambulatori, ubicat entre els C. 

Abat Racimir i Rei Martí l’Humà, una d’elles serà per construir-lo, amb pressupost aprovat per 

l’ajuntament i la Generalitat. L’altre parcel·la, es concretarà més endavant quin ús tindrà. Les 

obres començaran al llarg de l’2020. 
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4. Torn Obert de Paraules. 

 
Abans del torn de paraules es recorda de les dues comissions que hi ha al barri:  

 comissió de festes 

 penya de carnaval  

que fan moltes coses i que els falta gent.  

 
També es recorda que hi ha una manera fàcil i eficaç de poder fer arribar a l’ajuntament aquells 
suggeriments sobre el manteniment i conservació del barri i la ciutat, a la pàgina web de  
www.ajuntamentolot.cat  hi una pestanya que es diu Ciutat dels detalls, per tal que es pugui 
utilitzar directament o es dona la possibilitat de venir al casal en l’horari del Cosidor perquè en 
Jordi els pugui ajudar a entrar-ho. 
 
Torn obert de preguntes. 
 
- Francisco: Problema de fa dos anys perquè es cedeix el local a la penya de Carnaval i 
aparquen malament i no respecten gaire res, ni el gual. Demana poder posar una senyal de 
prohibit aparcar i ja fa un any que ho està reclamant, al carrer Grabulosa. Demana ajuda perquè 
es pugui posar la senyal. Ha parlat amb Policia, Via pública... 
 
Es proposa que per les coses que no són accions del PIAM i són coses de barri: clavagueram, 
ciutat dels detalls... i que des de l’AV i el regidor de barri es facin reunions cada dos mesos i 
s’expliqui tot el que hi ha al barri i es busquin millores.  
 
- Carme: al costat de l’estanc hi ha persones amb situació d’exclusió assegudes amb 
gossos que demanen diners, també a infants... S’explica que hi ha una reunió de la federació de 
l’associació de veïns el dia 10 de març que tractaran aquests temes.  
 
- Es demana si es pot saber l’informe del radar de control de velocitat que es va posar al 
barri. El proper consell de barri es donarà l’informe. 
 
 
Propera data per parlar del global de les accions: dimecres 04 de març de 2020 al Casal de 
barri,  concretar les accions més votades, estudiar millores de mobilitat i seguretat per poder 
exposar-les al proper Consell de barri i l’ajuntament d’Olot.  
 
22:36h Tancament del Consell de barri. 


