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Acta de la reunió del Grup de Treball de la Floresta, celebrada el dia 15 de març de 2012 al 
Centre Social i Sanitari de la Floresta a les 20.00h. 
 
Assistents: 
 
Sr. Carles Brugarolas Conde, Tinent d’Alcalde, President del Grup de Treball. 
Sr. Josep Ma. Escarré, Inspector Cap de la Policia Local, Ajuntament de Sant Cugat 
Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant Cugat Mossos d’Esquadra. 
Sr. Bruno de Salvador, Regidor, Grup municipal Partit Popular 
Sr. Josep Carné, Associació Propietaris i Veïns de la Floresta 
Sr. Xavier Castro, AAVV la Serreta 
Sr. Pedro Gomez, AAVV la Serreta 
Sr. Carles Castro, AAVV la Serreta 
Sr. Joan Canadell, AAVV Mas Fortuny 
Sra. Julie Dalgier, veïna del sector Catalpa – Colònia Parés 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari. 
 
Temes tractats:  
 
El Sr. Carles Brugarolas obre la sessió de treball com a President d’aquest Grup de Treball, 
explicant quin ha de ser el funcionament i l’objectiu d’aquestes reunions. Es tracta d’una reunió 
entre els representats dels barris, representants de l’Ajuntament, etc. per tractar el temes que 
preocupen al barri. Han de ser reunions operatives que tractin temes concrets. En aquest grup 
de treball es tractaran temes relacionats amb la Seguretat Ciutadana i amb la Mobilitat. En 
aquest sentit, el Sr. Brugarolas presenta al Sr. Josep Ma. Escarré, Inspector Cap de la Policia 
Local i al Sr. Albert Muratet, responsable de Mobilitat, que prendrà acta de la reunió. 
 
El Sr. Josep Maria Escarré explica la tònica de funcionament del grup de treball. S’esmenta que 
aquesta és una primera reunió de presa de contacte, però que en les successives hi haurà un 
ordre del dia, de cara a que els tècnics municipals puguin haver preparat prèviament els temes 
que es tractaran en aquest grup de treball. Aquestes reunions estan ja planificades amb una 
periodicitat que ja es farà arribar als participants. S’aconsella que les reunions siguin molt 
operatives, es portin prèviament els temes treballats, i que per aquest motiu tinguin una durada 
d’una hora aproximadament com a molt. Es recorda que no són assemblees sinó grups de 
treball. El Sr. Escarré presenta al Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant 
Cugat Mossos d’Esquadra. 
 
El Sr. Albert Muratet, Cap de Mobilitat explica la gran utilitat que té per l’Ajuntament aquests 
grups de treball, doncs permeten veure les problemàtiques que té el districte i tractar-les d’una 
forma global en benefici de tot el barri. Es parla que l’ urbanisme que presenta la Floresta és 
singular, per la seva orografia i que tot no hi cap al carrer, (carril bicicleta, voreres, doble 
direcció, aparcament, ...) i per això cal prioritzar què s’hi posa. 
 
La Sra. Julie Dalgier es dóna a conèixer davant el Grup de Treball, atès que la resta de 
membres ja es coneixen entre ells per haver participat ja en els antics grups. Explica que és 
arquitecte, experta en temes de mobilitat i que assisteix a títol personal ja que hores d’ara no 
representa cap associació. 
 
El Sr. Carles Castro es queixa que la última reunió que es va fer fa més d’un any i per això 
insisteix amb que les reunions siguin més freqüents. Per part del Sr. Josep Ma. Escarré 
s’explica que les reunions dels grups de treballs ja estan periodificades i que està previst 
realitzar 3 o 4 reunions a l’any, tal com estableix el nou reglament municipal. 
 
Es tracta en detall el tema de l’afectació de la mobilitat per causa de l’existència d’escoles al 
barri, i en concret s’entra a treballar l’afectació que provoca l’escola el Pinar. Per part de l’AAVV 
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de la Serreta s’explica que la idea que es va consensuar amb la direcció del col·legi funciona a 
satisfacció de tots. Recordem que aquesta mesura consisteix, en les hores d’accés a l’escola, 
prohibir un sentit de circulació, permetent però sempre el pas de l’autobús. De totes maneres hi 
ha la queixa de qui retira els senyals, ja que sembla que hi ha dies que els senyals que limiten 
el pas no són retirats fins molt tard, quan en realitat ja no tenen raó de ser. Sr. Josep Ma. 
Escarré comenta que ho tindrà en compte, ja que en teoria és la Policia Local qui hauria de 
retirar diàriament aquesta senyalització temporal. 
 
Seguint amb la problemàtica de circulació al voltant de l’escola el Pinar, es comenta que al 
carrer Estret de Messina s’ha prohibit l’aparcament i en canvi, hi ha certa permissivitat per part 
de la Policia Local dels cotxes que estan aparcats a Mimosa / Àlbers. 
 
El Sr. Xavier Castro comenta que els cotxes fan servir el lloc de cons dels nens (davant l’escola 
el Pinar) per aparcar mentre encotxen / desencotxen els nens i també aparquen al carrer Estret 
de Messina. Es comprensible per tant que els veïns de la zona estiguin descontents, ja que 
veuen com a ells se’ls ha prohibit l’aparcament i en canvi aquest espai és ara utilitzat per les 
mares i pares de l’escola. El Sr. Josep Ma. Escarré explica que comprén el problema, però que 
a les hores d’entrada i sortida de les escoles tots els efectius policials estan dedicats a la 
seguretat vials dels nens i nenes i no poden dedicar-se a multar els mal aparcats. Però, deixa 
constància que si es fan fotos i s’envien a la Policia Local o a ell mateix, això pot servir com a 
prova documental i a partir d’aquí procedir a iniciar el procediment sancionar. A tal efecte, el Sr. 
Josep Ma. Escarré deixa el seu mail de contacte: 
 
josepmariaescarre@santcugat.cat 
 
Altra tema que es comenta és que a Lanfranco amb Rusc hi ha dos contenidors just a la corba 
que poden ocasionar un perill. Es diu que això Serveis Urbans ja en té coneixement. 
 
 
El Sr. Josep Carné comenta diferents temes: 
1. Què el Sr. Jordi Puigneró es va comprometre a posar una càmera de video-vigilància al la Pl. 
Josep Playà i que hores d’ara no està instal·lada. Se li contesta que s’està treballant en aquest 
tema. Per un tema d’administratiu s’ha retrassat, ja que l’adjudicació de les obres del Centre de 
Control es van demorar. Però s’assegura que s’hi està treballant i que la primera càmera que 
es posarà a la Floresta serà aquesta. 
2. Què el carrer de la Floresta que estan sense asfaltar no tenen cap tipus de senyalització i hi 
ha excés de velocitat 
3. Que s’ha ampliat l’autobús, arribant a l’escola la Floresta, però no s’han actualitzat els 
plànols informatius a les parades. En concret es diu que no s’ha actualitzat el plànol de Plaça 
del Centre. S’acorda que es comprovarà i en cas afirmatiu, es resoldrà el problema. 
 
Es demana un banc a la parada de bus de Lanfranco, junt a la Pl. de les Ones. S’acorda que es 
mirarà la viabilitat de posar aquest banc i si és possible, es posarà. 
 
Es parla dels fons de lliure disposició. S’explica que enguany aquesta partida és de 100.000 €, 
però com que encara no s’ha gastat la totalitat de l’any anterior, el qual és de 189.000 €, el 
munt total per aquest any és de 289.000 €. Es recomana que aquest fons es gasti anualment i 
no traspassi d’un any per un altra. Els veïns diuen que si això a vegades passa és per culpa 
que es tarda massa per part de l’Ajuntament en fer les valoracions (pressupostos). 
 
El Sr. Joan Canadell, representant de Mas Fortuny, demana dos temes: 
1. Com està un tema d’un tros sense asfaltar d’accés a Mas Fortuny. Això cal col·laboració amb 
Barcelona 
2. Així mateix demana que l’autobús de Barcelona arribi fins a Mas Fortuny. 
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S’explica, per part del Sr. Carles Brugarolas que a nivell polític s’està en converses amb 
l’Ajuntament de Barcelona per tal que en el futur no es produeixin aquestes ruptures territorials. 
 
Es pregunta com està el tema de robatoris. L’Inspector cap dels Mossos d’Esquadra explica 
que els robatoris en habitatge han baixat molt, no només a la Floresta sinó en general també a 
tot Sant Cugat. Recomana que en cas que vegin algun cotxe sospitós per la zona, agafin la 
matrícula i la comuniquin a la Policia Local o a Mossos d’Esquadra. Això pot redundar en 
benefici de tots. 
 
El Sr. Joan Canadell comenta que Mas Fortuny no surt al GPS. S’acorda que per part de 
l’Ajuntament ho transmetran al seu departament de GIS a veure què es pot fer. 
 
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 21.30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


