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ACTA – RESUM. CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL- 

LES TRIES 07-10-2020 

DATA:  Dimecres, 07 d’octubre de 2020, a les 19:30 hores.  

LLOC:  Casal de barri de Sant Miquel  

Assistents:  

• Veïnes i veïns assistents:    28 persones. Telemàticament i presencial al Casal de 

barri.  

• Entitats representades:   AAVV Sant Miquel, AthleticOlot, CEPAIM, 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) 

     Joan Rigall ( Mobilitas)     

Acta de la sessió: 

1. Consell de barri 

2. PIAM 2020 

2.1. Estudi mobilitat. 

2.2. Regeneració del C. St. Miquel. 

2.3. Pla de futur Mas Les Mates i Bombers. 

2.4. Procés participatiu 3 espais lúdics i esportius. 

2.5. Teatre Social Entranyes. 

2.6. Ball Pla. 

3. Ciutat dels detalls. 

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 

demanar còpies i les farem arribar. 

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

 

2. PIAM 2020 

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

un. 

2.1. Estudi mobilitat. Joan Rigall (Mobilitas) 
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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. 

Des dels serveis tècnics de l’ajuntament d’Olot s’explica que a l’últim consell de barri ens van 

presentar una proposta de pacificació i de mobilitat al barri. A través de les propostes que veïns i 

veïnes van fer a l’últim consell de barri, s’ha treballat una proposta que inclou les prioritat que es 

van demanar: reducció de velocitat, millora de la peatonalització i vies ciclables i reordenació de 

la mobilitat dels carrers. 

La proposta que es fa és:  

Crear un eix cívic i tancar-lo al trànsit al carrer Jacint Verdaguer. S’alçarà la calçada a nivell de 

vorera i es proposava tancar el trànsit a tot el carrer, els comerços i veïns afectats ahir van 

demanar deixar uns aparcaments de 15 minuts pels clients.  

Passar tots els carrers a un sentit únic de circulació per guanyar espai per vianants i bicicletes. 

S’introdueix un tram del carrer Jaume II al revés de com va ara, per tal que no serveixi per com a 

via alternativa per anar al centre d’Olot i reduir la velocitat. 

Hi ha només dos carrers petits amb doble circulació perquè sinó generaríem un prejudici i 

dificultats dels veïns d’aquests carrers per poder entrar a casa seva, ja que farien molta volta. 

També a la zona dels pneumàtics que com que hi van cotxes voluminosos no es podia fer fer 

moltes voltes als vehicles. 

Amb la proposta no es perd cap plaça d’aparcament (se’n guanya alguna) i a més, s’incorpora un 

carril bici a Jaume II. 

Tot el barri serà a zona 30. 

Per altres fases, queda pendent limitar al velocitat a tot l’eix cívic i prioritzar els peatons, la 

semaforització a la cruïlla amb el Rei Martí l’Humà si es veu necessari i el carril bici a l’avinguda 

de Girona. 

Dubtes i preguntes. Torn de paraules. 

Bicicarril a Jaume II, és una zona amb pendent i moltes entrades i sortides de garatges. Pot 

haver-hi problemes i que es converteixi en un punt negre? 

Amb el bicicarril serà com tenir el doble sentit de circulació d’ara però ordenat. Pot ser que hi 

hagi algun accident, de totes maneres, no hauria de ser així perquè quan sortiu de l’aparcament 

es veurà de seguida perquè no hi haurà la línia d’aparcament enmig.  

Està pensat com un carril de circulació interna del barri no perquè vagi d’un lloc a l’altre. El 

bicicarril troncal serà el de l’avinguda de Girona. 

- Es demana també tenir el plànol per poder-ho veure bé. Es decideix posar els plànols al 

centre cívic perquè tothom els pugui veure.  
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- Es demana que la gent pugui informar-se i que hi hagi un temps per parlar-ne i participar-

hi. 

S’explica que es posarà a exposició al casal de barri i les persones podran fer-hi preguntes i 

al·legacions i l’ajuntament les respondrà i es poden modificar algunes coses, evidentment i n’hi 

haurà d’altres que no. Aquí caldrà fer prevaldre la visió global i no la particular.  

- La sortida del barri per anar cap a les Tries necessitarà d’una semaforització. Es comenta 

si es podria posar un semàfor en alguna cruïlla. Es comenta fins i tot si podria posar-se’n 

un de provisional. Es parla d’anar cap a una solució definitiva i redefinir-ho per trobar una 

solució definitiva a aquest tema.  

Acords sobre la pacificació:  

- S’aprova inicialment el projecte a l’ajuntament. 

- S’imprimeixen els plànols i es posen al casal. 

- Es deixa un espai de temps per recollir millores i propostes. 

- Es responen totes les demandes que hi hagi abans d’aprovar definitivament el projecte. 

- Repensar el tema de la semaforització per la sortida de la gent del barri a l’avinguda de 

Girona. 

- S’aprova definitivament el projecte, si no hi ha res gros que el modifiqui molt. Si hi ha algun 

canvi gros, es torna a convocar el consell. 

 

2.2. Regeneració del C. St. Miquel.  

Les cases estan comprades i la gent està apunt de marxar.  

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

Està molt avançat, vol dir que abans de finals d’any començaran a enderrocar. 

 

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

Coordinadora 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. 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. 

No s’ha pogut fer durant aquest any pel tema del COVID-19.  

S’explica que hi ha 3 espais identificats: espai esportiu, plaça del barri de Sant Miquel i camp de 

futbol de les Mates. 

Es reivindica aquest espai com a camp de l’Atlètic Olot. 

S’exposa que la gràcia del PIAM ha de ser participatiu, amb processos ordenats, molt ben fets i 

que pugui donar veu a tothom. Però és interessant que permeti parlar a tothom i no només a un 

col·lectiu concret. Aquest és el punt en el qual ens trobem i que amb la situació actual no hem 

pogut resoldre ni fer aquest 2020. 
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Es demana si sabem d’altres associacions que vulguin el camp de les Mates. 

Aquesta és la pregunta clau, cal saber si fruit de parlar entre els veïns (amb els interessos dels 

veïns i no de l’equip de govern ni d’una entitat) hi ha més interessos possibles. No es tracta de 

qui demana primer, sinó de quin interès tenen els veïns i veïns del barri. 

El que no s’entén és si sent un espai municipal destinat al futbol, si es decideix que es vol fer així 

igualment, cal saber si això ha de sortir del PIAM a nivell econòmic. 

El regidor explica que quan finalment es decideixi què es farà a l’espai (exemple: lloc 

intergeneracional, espai per actuacions... el que sigui) això costarà uns diners. El PIAM 

segurament no tindrà aquests diners per pagar-ho, caldrà negociar entre el barri i l’ajuntament 

d’Olot per poder fer possible aquest espai. A partir d’aquí, el manteniment anirà a càrrec de 

l’ajuntament. 

 

2.4 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€. 

 

2.5 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’han contractat l’Eva i la Carlota i han fet patrons i ja hi ha 50 patrons fets amb molts detalls i 

amb molta més qualitat que dona fer-ho amb més temps 

S’ha fet l’exposició a tota l’avinguda Girona que es pot veure fins el dia 9 d’octubre i s’ha 

comprat material i eines (màquines). 

El cost d’aquesta actuació és de 6.500€ 

L’aposta és de consolidar el ball pla.  

 

3 Ciutat dels detalls. 

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 d’obertura perquè en Jordi 

els pugui ajudar a entrar-ho. 


