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ACTA DEL GRUP DE TREBALL 
DE TERRITORI, MOBILITAT I SEGURETAT DE LA FLORESTA 

 
 
DATA: 09.12.14 
LLOC:  Centre Polivalent de la Floresta  
HORA D'INICI: 19:00 h 
HORA D'ACABAMENT: 22:00 h 
 
Assistents: 
 
Abel Cebrian. A. Mas Fortuny 
Carles Castro. La Serreta 
Carme Plaza 
Eva Serrats. AMPA CEIP / La Floresta Parla 
Francesc Bailon 
Fina Barri. APVF 
Guillermo Gallego. APVF 
Joan Gamero 
Josefina Reyes. APVF 
Josep Carner. APVF 
Josep Oriol Madurell. La Muntanyesa Sud 
Juan Francisco Garriga 
Julie Dalguier. La Floresta Parla 
Lourdes Botey. La Muntanyesa Sud 
Montse Inglés. La Muntanyesa Sud 
Pere Lecha 
Santiago Cuchinero 
Vicenç Segarra. El Faig 
Victorio Escudero 
 
 Per part de l’Ajuntament: 
 
Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat 
Francesc Serra Ferrer, Director d’Obres als Districtes 
Francisco Garrido, Sergent de Policia Local 
 
Per part dels Mossos d’Esquadra: 
 
Jordi Hosta, Inspector en cap de la comissaria de Sant Cugat 
 
  
Temes tractats (Mobilitat):  
 
Es comenta com han anat les diferents reunions sectorials del Pla de Millora Urbana de la 
Floresta. En concret i en quant a temes de mobilitat estrictament es comenta que: 
 
1. Del sector del Turó del Sol es va acordar amb els veïns quina seria l’orientació dels carrers. 
Dins del Grup de Treball s’ensenya el plànol de l’ordenació viària i s’està d’acord però s’està en 
desacord amb la proposta de crear una rotonda a la sortida del sector amb Camí Antic de 
Terrassa. Dins del GT es valora que la rotonda que sí es necessària és la de la carretera que 
és competència de la Diputació de Barcelona. 
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2.- Del sector de Muntanyesa Sud, en la reunió veïnal es va acordar que el carrer Avda. Piscina 
mantingués el doble sentit. Si però que es demana dins del GT que algun carrer del sector 
passi a ser de direcció única. En concret es demana un tram del carrer Passeig Crepuscle. 
 
3.- Del sector de Casino en la reunió veïnal no es va arribar a un acord sobre si el Carrer 
Palmera que representa una entrada i sortida del barri important, tenia que ser d’un sol sentit o 
no. Es reconeix que la volta que haurien de donar els veïns del sector és rellevant. En el GT es 
proposa que quedi de doble sentit. En el torn de participació es debat que cal posar un mirall a 
la primera corba d’aquest carrer. 
 
Altres temes de mobilitat tractats: 
 
Autobusos: Es demana que s’estudiï una solució per què el bus de barri de la Floresta pugui 
agafar els nens de la sortida del col·legi Arnau Cadell 
 
Autobusos: Els horaris que estan posats a Pl. del Centre no són entenedors. Es demana que 
es revisi aquella informació. 
 
Senyalització: Es demana que es senyalitzi per a cotxes l’arribada a l’edifici del Casino. 
 
Miralls: Es demana que es reposi el mirall trencat a Pl. Rubíes amb Buscarons i que es posi un 
mirall a Carrer Palmera. 
 
Pas de l’Estació: S’acorda que per aquest tema en concret cal tractar-ho de forma específica. 
 
Reductors de velocitat: Es valora positivament l’actuació d’haver posat reductors de velocitat a 
Emeterio Escudero. Es demana que se’n posin més, per exemple, a Camí de Can Pagan 
d’accés a l’escola la Floresta. 
 
Verge de Montserrat: Es demana que es formi la vorera de Verge de Montserrat en detriment 
de l’espai per a cotxes. 
 
Aparcament Verge de Montserrat / Ctra. Vallvidrera: Es demana que l’esplanada que queda a 
l’entrada del que tenia que ser el Carrer Estel s’asfalti i es pugui fer servir d’aparcament de la 
zona. 
 
A continuació es varen tractar els temes de Seguretat Ciutadana i de Lliure disposició. 
 
 
Temes de seguretat ciutadana: 
 
No hi va haver ordre del dia sobre seguretat ciutadana, per tant es va preguntar als veïns 
assistents per les seves inquietuds, i es va parlar sobre els joves dels centres de menors de 
Les Planes i per les cases ocupades. 
 
Pel primer dels temes es va comunicar per part de l’inspector del CME que els joves dels 
centres de menors no han de causar inseguretat ni preocupació al veïnat per dues raons: la 
primera perquè aquests joves no arriben pràcticament a La Floresta, i la segona perquè 
aquests joves estan molt controlats pels monitors i pels responsables dels respectius centres, 
els quals els acompanyen quan surten dels centres per anar a estudiar o fer altres activitats, 
desplaçant-se en tren a través de diverses estacions i a unes hores concretes, han hagut 
reunions diverses entre els responsables dels centres, els representants d’associacions de 
veïns de Les Planes i de Vallvidrera, representants policials d’ambdós municipis afectats (BCN i 
SCV) així com a responsables polítics amb molt bona entesa i col·laboració per parts de totes 
les parts. 
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Sobre el tema de les cases ocupades, el sergent de la policia local va comunicar als assistents 
que La Floresta no és el districte de Sant Cugat amb més cases ocupades (pensament 
generalitzat) sinó que altres barris en tenen més i que es troben catalogades totes les 
ocupacions d’habitatges del nostre municipi. També es va informar que per poder desocupar 
aquestes cases i evitar l’ocupació d’altres es necessària la col·laboració ciutadana, denunciant 
els fets, ja sigui com a propietaris o com a testimonis. 
 
 
Pla de Millora Urbana de La Floresta 
 
El passat 2 de desembre es va adjudicar a l’empresa ROGASA el projecte de redacció 
i execució del Pla de Millora Urbana de La Floresta. 
 
S’explica que la llista de carrers a licitar no és l’ordre d’execució, només és l’ordre de 
puntuació segons els barems. Els carrers amb la puntuació més alta són els que segur 
que es podran fer i els de puntuació més baixa són els que tenen menys probabilitat 
que es facin en aquesta fase de Millora Urbana. 
 
També se han realitzat 7 reunions “in situ” als diferents sectors. Les actes del resum 
fotogràfic i comentaris veïnals les podeu trobar a la web municipal, a Consell de Barri 
de La Floresta, a l’apartat “Enllaços”. 
 
El inici de les obres està previst per mitjans de febrer 2015. 
 
 
Propostes pel saldo de lliure disposició 2014 
 
 

1. Retolació plaça Mas Fortuny  
2. Ampliació de paviment “terra sòlida” a Mas Fortuny  
3. Arranjar el solar d’aparcament darrera del Bar Català, afegint zona de jocs 

infantils  
4. Posar a cota els registres de Sorea i d’altres, al sector Muntanyesa Sud  
5. Instal·lar reixes a les cunetes perilloses, al sector Muntanyesa Sud  
6. Projecte de senyalització d’accessos a La Floresta, i de sortides cap a Sant 

Cugat,  BCN, Túnels Vallvidrera,...  
7. Escales de fusta pel Bosc de La Pineda de La Serreta  
8. Aparells gimnàstics al Bosc Literari de La Serreta  
9. Arranjament de la Plaça Molí de La Serreta  
10. Carrosses i vestuari pels Reis d’Orient (Comissió de Festes de La Floresta)  
11. Arranjar la drecera al costat de la UREF  
12. Taula de ping pong a la plaça de sota de l’estació  
13. Arranjar les rampes d’accés al Centre Social i Sanitari de La Floresta  
14. Posar tanca de protecció al c. Major, a l'alçada dels números 24, 26, aprox  
15. La baixada de Can Llobet, treure els contenidors que obstaculitzen el pas dels 

vehicles i vianants  
16. Fer la vorera de l’Av. Verge Montserrat  
 
Totes les propostes exposades es debatran en el proper Consell de Barri, del 
proper 16 de desembre de 2014. 


