
       

 

1ª Sessió del Grup de Treball de La Floresta. 
Dimarts 26 de gener de 2016. 19:10 hores 
 
Lloc: Centre Polivalent de La Floresta 
 
Assistents: 
 
Ramon Piqué (President del Consell de Barri de La Floresta) 
Francesc Osan (ERC) 
Juan Antoni Merino Muñoz (Gent  Gran La Floresta) 
Josep Oriol Madenell Frigola (A VV La Muntanyesa) 
Aldo Ciprián (Ciutadans) 
Marcel Aulenbacher (veí) 
Manuel Vicedo (veí) 
Josep Maria Escarré García (inspector cap Policia Local Sant Cugat del 
Vallès) 
Jordi Hosta Pallarès (inspector cap CD del Cos de MMdE de Sant Cugat del 
Vallès) 
Àngel Pastor Albuger (sotsinspector Policia Local Sant Cugat del Vallès) 
Javier Díaz (caporal de Proximitat de la Policia Local de Sant Cugat del 
Vallès) 
 
No hi ha ordre del dia. 
 
Apareixen els textos per ordre d’intervenció 
 

- El senyor Manuel Vicedo fa una exposició sobre problemes que es 
venen perllongant en el temps referits a lladrucs i molèsties 
ocasionats per gossos al carrer Dalmau i passatge Rubis de La 
Floresta. La situació ha estat abordada des de diferents àmbits 
arribant fins i tot a judicialitzar-se  i lluny de trobar-se solucions, la 
situació s’ha anat agreujant cada cop més. Manifesta que el proper 
divendres dia 29/01 han de mantenir una reunió amb el regidor de 
Medi Ambient, senyor Joan Puigdomènech. 

- El senyor Aulenbacher, en sintonia amb les manifestacions del 
senyor Vicedo, aprofundeix i afegeix el que podrien arribar a ser 
manifestacions injurioses i calumnioses que han estat difoses per 
alguns veïns a les xarxes socials. Fins i tot, ell personalment, ha patit 
desperfectes al seu vehicle particular (punxada de rodes i rallades a 
la planxa del vehicle). Manifesta que la situació es fa insostenible i 
requereix d’una actuació per part de l’administració. 

- El senyor Merino, veí del carrer Dalmau, sol·licita saber els noms de 
les persones a les quals els senyors Vicedo i Aulenbacher fan al·lusió. 
El senyor Merino, veí de la zona, manifesta no tenir constància 
d’aquests problemes. 

- El senyor Escarré intervé per manifestar que cal fer una separació de 
la qüestió administrativa i de la qüestió judicial. Les presumptes 
injúries i calumnies han de ser denunciades penalment. 



       

 

- El senyor Piqué dóna un punt de vista des d’una vesant social i 
transversal del problema. 

- El caporal Díaz informa que el tema ja ha estat treballat des de la 
Policial Local a nivell mediació i negociació amb escassos resultats. 

- El senyor Pastor emfatitza intervencions anteriors dels senyors 
Escarré i Díaz, i proposa taules de treball transversals per apropar 
posicions. 

- El senyor Piqué afegeix que la pedagogia, l’educació i la mediació 
han de constituir les eines més importants per cercar possibles 
solucions. 

- A les 20:15 hores aproximadament es dóna per acabat el debat sobre 
la qüestió anterior i els senyors Vicedo i Aulenbacher abandonat la 
sala. 

- El senyor Josep Oriol suggereix que la policia faci presència 
dinàmica per la zona de Can Busquets doncs cada cop és mes gran 
l’afluència i pressió humana a la zona. D’altra banda manifesta que 
no hi ha temes o qüestions de consideració al seu barri que siguin 
susceptibles de ser tractades al GT. 

- El senyor Osan manifesta haver rebut informació envers possibles 
enverinaments de gossos al carrer de La Serreta. La Policia Local, des 
de la seva secció de Proximitat, farà un apropament i tractarà 
d’entrevistar-se amb els veïns del carrer per tal d’ampliar informació. 

- El senyor Merino vol saber si han augmentat els casos de robatoris a 
La Floresta. 

- L’inspector Hosta informa i dóna descripció del mapa delinqüencial a 
La Floresta actualment. S’han donat alguns casos de robatori a 
interior de domicili tot i que molt probablement no es tracti de casos 
al darrera dels quals pugui haver-hi una organització. S’han 
concentrat als voltants de la zona de la Serreta. Sol·licita 
col·laboració ciutadana per afrontar la situació (seguiment de 
persones, matrícules de vehicles, fotos, etc) però sense generar 
situació d’alarma. 

- Finalment l’inspector Hosta, el caporal Díaz i el sotsinspector Pastor 
donen consells de seguretat per fer arribar a associacions i 
agrupacions socials i culturals del barri. El caporal Díaz informa de 
l’existència i funcionament del servei de Proximitat de la Policia Local. 

 
A les 21:00 hores aproximadament es dóna per finalitzada la sessió del GT. 
 

 

 

 


