ACTA CONSELL DE BARRI LA FLORESTA
DATA: 10/12/2015
Assistents:
. Presidència: Ramon Piqué
. En representació grups polítics municipals:
●

CiU:Joan Puigdomènech i Joana Barbany

●

CUP: Pere Lecha

●

C’S: Aldo Ciprian

●

ERC-MES: Èric Gómez

●

ICV-EUiA: Aitor Moreno

●

PSC: Pere Soler

. En representació de les entitats:
●

Associació de veïns La Serreta: Carles Castro

●

Amics del Teatre Casino la Floresta: M. Àngels Cuadras

●

Associació de veïns Sol i Aire: Manel Soler

●

AMPA Escola la Floresta: Eva Serrats

●

Club Olimpyc Floresta: Àngel Ruiz

●

Associació La Muntanyesa: Josep Oriol Madurell

●

Col·lectiu Gent Gran de la Floresta: Joan Merino

●

Coral Tardor: Oriol Ribera

●

Associació Escola Tretzevents: Luigi Mora

●

Associació de Propietaris i Veins de la Floresta: Guillermo Gallego

●

El Senglar Cultural de la Floresta: Xavi Tercero

En representació de l’Ajuntament: Marina Casals, Francesc Serra i Albert Mallol
Ordre del dia
1. Constitució del Consell de Barri
2. Presentació de les entitats i dels representants al Consell de Barri
3. Funcionament del Consell de Barri
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4. Proposta de designació del sotspresident
5. Proposta de designació del secretari
6. Proposta representant i substitut al Consell de Ciutat
7. Informació sobre l’estat del Pla de Millora
8. Informació sobre el procés participatiu sobre les tres places
9. Premi ciutat de Sant Cugat
10. Informació del representant de les associacions de veïns a PROMUSA
11. Torn obert

1. Constitució del Consell de Barri
Ramon Piqué inicia la sessió indicant que el CB fa més d’un any que no es reuneix i
que la seva intenció, com a President, és iniciar una nova etapa.
Fa referència a alguns aspectes realacionats amb el barri i el CB. D'una banda al fet
que algunes entitats han fet la sol·licitud d’assistir-hi posteriorment al darrer ple
municipal, que això, però no és cap impediment per assitir-hi ja que es poden anar
registrant al llarg d’aquesta nou període.
Destacar la riquesa d’associacions de la Floresta, que són expressió de mirades
diferents que l’enriqueixen. Destaca, també, que el dia 22 de gener a les 22 de la nit
de l’any 1919. Se celebrarà el centenari de l’Associació de Propietaris i Veïns, i que
sense aquesta entitats no es podria explicar part de la història del barri.
Apunta que hi ha una altra entitat que farà anys, una entitat molt important pel que
fa a la seva tasca de cohesió i educació de barri, com és l’Agrupament Escolta de la
Floresta i encara una altra que just fa un any: l’Assemblea de Joves de la Floresta
Fa referència a altres entitats com el Senglar Cultural, que amb el poc temps de vida
ha establert una dinàmica de referència molt important per al barri i posa èmfasi en
la importància de mirar el barri de manera integral, i per això agraeix l’esforç que
moltes entitats fan en aquest sentit
2. Presentació de les entitats i dels representants del CB
Ramon Piqué dóna torn de paraula als diferents representants de les entitats i dels
partits polítics que han assistit i que conformaran el Consell de Bari. Les següents
persones es presenten indicant a quin entitat representen:


Joan Puigdomènech espera que, des de la seva posició de president del CB de les
Planes, es puguin establir sinèrgies entre els dos organismes. Creu que un dels
principals objectius del Consell de Barri és facilitar la participació dels ciutadans
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en al definició dels projectes, però posant-la en el començament dels projectes
perquè es facin amb participació des del principi.


Guillermo Gallego, representant de l’Associació de propietaris i veïns de La
Floresta



Ángel Ruiz, representant al Club Olímpyc Floresta



Carles Castro, representant a l’Associació de veïns La Serreta i a La Milla VerdeBosc naturalista



Mª Àngels Cuadras, representant dels amics del Teatre Casino La Floresta



Aldo Ciprian, representant de Ciutadans



Eva Serrats, representant de l’AMPA Escola La Floresta



Xavi Tercero, representant del Senglar Cultural



Èric Gómez, representant d’ERC-MES



Jan Merino, representant del Casal Gent Gran de La Floresta



Manel Soler, representant de l’Associació de veïns Sol i Aire



Oriol Ribera, representant Coral Tardor i de Mussol (per indisposició del seu
representant)



Aitor Moreno, representant d’ICV-EUiA



Pere Lecha, representant de la CUP



Josep Oriol Madurell, representant de l’Associació de veïns La Muntanyesa



Carles Masnou, representant de Sant Cugat Camina



Luigi Mora, representant de l’Escola Tretzevents



Pere Soler, representant de PSC

3. Funcionament del Consell de Barri
Joan Puigdomènech exposa els principals canvis que s’han introduït en la modificació
del reglament de funcionament dels Consells de Barri. Destaca que aquestes
modificacions s’ha fet d’acord amb tots els grups polítics municipals.

✓
✓

El punt principal és que els acords que es prenguin en el Consell de Barri tindran
presència al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Altres:
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Obligació i compromís per part del CB i de l’Ajuntament que es farà
una acta pública dels acords de totes les reunions i es tindrà un termini
màxim d’1 mes per la seva publicació. Hi haurà una Acta literal, basada
en la gravació de les sessions en un arxiu digital que es penjarà a un
lloc accessible per tothom, i una Acta d’acords en paper i també
accessible a tothom.



Tots els CB fixaran les 4 sessions mínimes anuals obligatòries (una per
trimestre), encara que poden haver d’altres extraordinàries, si així es
considera.



Assignació del pressupost ordinari (de lliure disposició) destinat al CB.
Forma part del Pressupost municipal i un cop aprovat el CB decidirà la
destinació dels diners i serà d’obligatori compliment per part de
l’Ajuntament.

Ramon Piqué exposa quins son els objectius marcats per al Consell de Barri de La
Floresta.

✓

La participació, entesa com a:
⋅ exercici de compromís per part del veïns en allò que els
hi és comú, tangible i intangible
⋅ exercici d’empatia per arribar a consensos, posar-se en
la pell dels altres
⋅ necessitem la complicitat del grups polítics, que ajudin a
defensar allà on calgui els acords del Consell de Barri.

✓

El Pla de Millora i el Procés de participació de les Places son els temes
a parlar durant aquesta sessió i al resta en quan es posi en marxa el CB

✓

Els temes a tractar a partir del següent Consell de Barri, que es farà
al febrer, seran:
⋅
d’assignar)

Pressupost lliure disposició 2014 i 2015 (pendents

⋅

2a fase del Pla de Millora

⋅

Habitatge

⋅

Mobilitat

⋅

Equipaments

⋅
Saladrigues

Medi ambient, com ara l'arranjament de la riera
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 Rescatar el treball fet per diverses entitats sota l'epígraf:
“La Floresta que volem”

✓

L’objectiu del CB té tres grans línies:
⋅ Treballar l’empoderament del veïnatge a partir del
treball conjunt, el diàleg i el consens.
⋅ Treballar per la cohesió de barri fent partícips totes les
realitats que el conformen.
⋅ Treballar per a què la participació acabi formant part
de la idiosincràsia del barri.

✓

Sobre el funcionament del CB:
⋅

Sobre la intervenció dels veïns al ple

▪ Canvi de l’ordre d’intervencions, situar la
intervenció dels veïns a l’inici del CB.
⋅

Sobre l’ordre del dia

▪ Primer punt aprovació de l’acta anterior
(tal com indica el reglament)
▪ El segon punt de l’ordre del dia hauria de
dedicar-se a informar dels temes oberts en anteriors CB i
respondre les preguntes que es van formular o que s’han
formulat en la primera ronda d’intervencions.
⋅

Les intervencions no hauran de durar més de 2’

✓

Sobre la distribució dels diners de lliure disposició com exercici de
treball en la línia dels pressupostos participatius.
⋅ Identificar àmbits de despesa al respecte, intentant
evitar dedicar-ho a aquells àmbits que l’Ajuntament hauria de cobrir
amb el pressupost ordinari, com ara temes de manteniment i obra
pública.
⋅ Dedicar una part dels diners a projectes presentats per
entitats o grups de veïns i estudiar un sistema de distribució més
participatiu:

▪

Presentació del projecte

▪ Procés informatiu: Presentació en un
consell extraordinari i establir un diàleg amb els veïns que el
presenten
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▪ Votació oberta dels projectes a finançar
amb els diners de lliure disposició on cada veïna i veí podran
votar fins atres projectes
 Amb aquest mètode volem que la manera d’assignar els
diners sigui més transparent i més participatiu que fins ara.

✓

Sobre la informació al veïnat
⋅ Creació de la llista Consell de Barri, que ja està en
funcionament.
⋅ Editar un butlletí trimestral en format paper. Partint de
la proposta que ja es va fer per encàrrec de la Taula de Participació.
⋅

Web municipal

⋅ Cercar un sistema de comunicació mitjançant cartelleres
en punts neuràlgics de la Floresta: Estació, Plaça del Centre, etc.
⋅

Facebook

✓

L’ordre del dia del consell s’elaborarà conjuntament entre totes les
entitats de manera col·legiada en una reunió 3 setmanes abans.

✓

Sobre l’organització del CB. Possibilitar la creació de comissions de
veïns que elaborin propostes per presentar al CB i amb l’objectiu d’elevar-les
al Ple o a la instància municipal que pertoqui. Algunes de les comissions
podrien ser:

✓

⋅

Comissió urbanisme i mobilitat

⋅

Comissió medi ambient

⋅

Comissió equipaments

⋅

Comissió projecte educatiu de barri

⋅

Comissió de cultura

⋅

Comissió de patrimoni i memòria

La seu serà el Centre Social i Sanitari
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El president obre un torn obert de preguntes i intervencions per part dels assistents.
Els temes exposats son:


Carles Masnou: Necessitat de participació dels infants al Consell de Barri.



Susanna Descals, mare AMPA Arnau Cadell: Des de l’AMPA de l’Arnau Cadell
s’expressa la voluntat de participació com a entitat al Consell de Barri.



Francesc Osan: demana un espai d’interlocució on-line interactiu on rebre
suggeriments i queixes per part dels veïns.



Xavier Tercero: anima als assistents a apuntar-se a les comissions i fer-se seu
el Consell de Barri.



Joan Contijoch: És imprescindible que els acords que es prenguin al CB es portin
a terme per tal de donar-li credibilitat a l’organisme



Oriol Ribera: Oferiment per part de l’entitat El Mussol per participar a la Comissió
de Medi ambient.



Infrautilització dels equipaments de La Floresta, es creu necessari una gestió
integral d’aquests. Utilització dels patis i gimnàs de les escoles el cap de setmana.
Que les entitats tinguin claus per poder utilitzar-los.



Carme García, veïna: posa de manifest els problemes de convivència entre El Cau
i els veïns



Veïna: Necessitat per part del jovent d’espais per reunir-se.



Cal aprofitar millor la relació de La Floresta i el Parc de Collserola. Caldria fer una
comissió específica sobre aquest tema i aprofundir la relació amb els altres
municipis dins el Parc.



Leandro: Demanda que es prioritzi la seguretat dels veïns per sobre dels vehicles
a l’hora del procés de pavimentació/urbanització de la Floresta



Creació d’una targeta de transport urbà per accedir fins als equipaments de Sant
Cugat.

4. 5. 6. Proposta de designació del sots president, secretari i representants
del Consell de Ciutat
El president exposa la seva proposta de representants del Consell de Barri:


Sots presidenta: Eva Serrats



Secretari: Guillermo Gallego
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Representant del Consell de Ciutat: M. Àngels Quadras o Xavi Tercero com a
titulars i Oriol Madurell com a suplent

S’explica que el Consell de Ciutat és un organisme on hi ha un representant de barris
i entitats i les diferents forces del Ple. Hauran de rebre les propostes del pressupost
participatiu que cobriran una part de les inversions a fer.
Es procedeix a fer les votacions per escollir els representants.

7. Informació sobre l’estat del Pla de Millora
Francesc Serra exposa l’estat de els obres del Pla de Millora.
S’ha enviat un quadríptic a totes les llars de La Floresta informant dels carrers en
obres.
Als 9 mesos d’obres s’ha arribat al 50% dels carrers, se n’han acabat 23 carrers i
està previst que aquestes durin fins l’estiu del 2016. El retard en la finalització de les
obres ve donat perquè Sorea intervé abans i aprofita per renovar les xarxes d’aigües
i en segon lloc per la gestió de les aigües pluvials, que ha dificultat molt l’evolució.
Actualment s’està treballant en el sector del Casino i del Turó el Sol. El camí de
Terrassa s’haurà de tallar durant 15 dies.
S’ha tingut en compte la relació amb el parc de Collserola per la selecció del material
en alguns carrers.
Es farà un camí des de Les Planes fins a Sant Cugat que passarà per La Floresta i
connectarà amb el Bosc Literari.
Aviat arrencarà el procés participatiu de la 2ª fase del Pla de Millora.

8. Informació sobre en procés participatiu de les 3 places de la Floresta
Marina Casals s’encarrega de fer una exposició de l’estat del procés participatiu, que
s’enmarca en el Pla de Millora.
Les 3 places son les de Pere Planes, Pont del Diari i la del Centre.
S’han fet ja diverses reunions, el 28 d’octubre es va fer la presentació del procés i
l’avant-projecte de remodelació.
El 7 de novembre es va fer una visita a les places per part dels veïns i entitats.
El 14 i 28 de novembre es van fer els tallers al Casino per detectar les necessitats i
fer propostes de millora sobre el projecte de remodelació.
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Es procedirà a recollir els resultats del procés, facilitar-los a l’equip tècnic per tal que
avaluï la possibilitat d’implementació. Destaca que en molts aspectes hi ha hagut un
bon grau de consens. Es farà una sessió de retorn amb els resultats.
Al Casino hi ha una petita mostra dels materials generats al llarg del procés de
participació. (fotos, plànols i propostes). Agraeix l’esforç i la dedicació a totes les
persones que han participat.

9. Premis Ciutat de Sant Cugat
Joana Barbany explica en que consisteixen els Premis Ciutat de Sant Cugat.
La gala de lliurament de premis tindrà lloc el 14/03/2016 a l’Auditori i es premiarà
les persones o entitats que hagin destacat durant l’any 2015 a la ciutat. Les
candidatures que es presentin es podran votar fins el 21/2/2016.
Per ara, n’ hi ha 4 : el Banc del Temps, els Diables de Sant Cugat, Cristina Casali i
l’Associació de veïns de Volpelleres.
10. Informació del represnetant de PROMUSA per les associacions de veïns
Abans de passar a les preguntes, Guillermo Gallego es presenta com a representant
de les associacions de veïns de Sant Cugat al Consell d’administració de Promusa.
Explica que té la intenció de convocar reunions amb les associacions de veïns abans
de cada consell d’administració per fer arribar les propostes de les entitats a Promusa.

11. Torn obert
. Per què no s’aprofiten les obres pel soterrament de les xarxes elèctriques?
. Espais de pas pels vianants, cal pensar en què els trajectes es puguin fer caminant
. Hi ha partida dins del pressupost 2016 per la 2ª fase del Pla de Millora?
Als tres punts anteriors respon Francesc Serra. El soterrament de la xarxa elèctrica
incrementaria molt el cost de les obres actuals, per tant, ara per ara no és possible.
Sempre i quan l’espai on es fan les obres ho permet, es disposa un espai de pas de
vianant, però no sempre és possible.
Hi ha partida pressupostaria per la 2ª fase del Pla de millora dins dels pressupost
municipal del 2016.
. Es demana una labor de difusió dels valors ecològics i de millora urbana del Pla de
Millora de la Floresta.
. Pas de vianants pels infants (possibilitat de recuperar camins de bosc)
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. Es demana que es faci el Camí de Can Llobet.
. Es demana que el bus de barri pari al Casino
. Necessitat de millorar la mobilitat amb transport públic al barri de Sol i Aire.
. Nucli Zoològic Cal Castillo.
Respon Joan Puigdomènech. Es farà l’expropiació abans d’un mes. No es podrà obrir
la Granja Escola fins que compleixi la normativa
. Es reinvindica que el Casino sigui la seu social, cultural, casa de cultura i seu del
consell.
El president Ramon Piqué dóna lectura al resultat de les votacions:
-

Eva Serrats: 14 vots

-

Xavier Tercero: 11 vots

-

M.Àngels Cuadras: 5 vots

-

Guillermo Gallego : 16 vots

Sant Cugat del Vallès, 7 de gener de 2016.
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