
 

1 

 

ACTA CONSELL DE BARRI LA FLORESTA 

DATA:  4 de febrer 2016 

Assistents: 

. Presidència: Ramon Piqué 

. En representació grups polítics municipals: 

● CiU:Joan Puigdomènech  

● CUP: Pere Lecha    

● C’S: Aldo Ciprian         

● ERC-MES: Francesc Osan   

● 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, sotspresidenta 

● 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 Veïns de la Floresta: Guillermo Gallego, 
secretari 

● El Senglar Cultural de la Floresta: Xavi Tercero 

 En representació de l’Ajuntament: Marina Casals, Francesc Serra i Albert Mallol 
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Ordre del dia 4/2/2016 

1. Precs i preguntes 

2. Aprovació de l'acta anterior 

3. Respostes pendents 

4. Informació procés participatiu 3 places. 

5. Informació comissions de treball: 

1. Cultura 

2. Medi ambient 

3. Patrimoni i memòria 

4. Educativa de barri 

6. Sobre els diners de lliure disposició: 

1. Procediment de sol·licitud de projectes 

2. Gestió de les partides de 2014 i 2015 

7. Informació pla de Millora. 

8. Informacions diverses: 

1. Butlletí paper, web, etc 

9. Elecció representant veïnal 

10. Calendari Consell de Barri any 2016 

 

Precs i preguntes 

Ramon Piqué presenta al web www.lafloresta.info on es penja la informació del 
barri de la Floresta relacionada amb el Consell de Barri: el llista de membres del 
Consell de Barri, el calendari amb totes les reunions del consell de barri i 
comissions, els resum de les comissions de treball, les mocions municipals que 
afecten la Floresta, entitats del barri, etc. 

Temes plantejats pels assistents: 

● Queixa pel soroll dels actes que s’organitzen al Casino de la Floresta. Hi ha 
cotxes aparcats que no deixen passar els veïns. 
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● Modificació de la línia de bus de La Floresta. Es demanen explicacions. Joan 
Puigdomènech explica que s’ha encarregat un estudi però que no es planteja 
suprimir cap línia existent. 

● Es demana manteniment i neteja dels passatges i les escales. 
● Es demana ascensor a l’andana direcció Barcelona de l’estació. 
● Es demana que s’asfalti la rampa d’entrada al Centre Social i Sanitari. 
● Queixa pels sorolls de gossos que es borden durant el dia i durant la nit. 
● Es demana que els comptes de la Festa major de la Floresta siguin públics i 

transparents. 
● Es demana informació a l’Ajuntament sobre la modificació del PGM a La 

Floresta i sobre la construcció d’habitatge públic al barri. 
● Una veïna del Passeig del Xiprer diu que hi ha camions que treuen terra del 

Bosc de La Serreta. Francesc Serra respon que només s’ha arranjat l’accés 
al bosc, sense treure arbustos ni arbres. 

2. Aprovació de l’acta anterior 

● S’aprova. 
3. Respostes pendents del Consell anterior 

● Sol i Aire: hem de concretar dia, hora i lloc a l’Ajuntament per tractar sobre 
l’Espai de Regulació Especial (ERE) de Sol i Aire 

● Baixada de Can Llobet. S’ha tractat a la comissió d’Urbanisme. S’ha de 
resoldre abans que acabi l’any. Cal treure cotxes i fer més espai pels 
vianants. 

● Bonificacions municipals. Es farà una taula amb les bonificacions, 
subvencions i exempcions. Es farà arribar al Consell i a la web. 

● Quan es convoqui la Taula de Mobilitat, la Floresta ha de plantejar quines 
modificacions planteja per les línies 3 i 4 del bus. 

● Aparcament del carrer Pas de l’Estació. En el mandat anterior es va apuntar 
que quan es fes el Pla de Millora es tractaria de l’estacionament en aquest 
carrer. 

● Informar que s'ha aprovat la moció per a la construcció de la biblioteca de 
proximitat a la Floresta. Mentrestant tant s'habilitarà un espai d'estudi, i 
lectura, etc. 

● Hi haurà despatx del president del Consell de Barri el darrer dilluns de cada 
mes de 20h a 21h. 

4. Informació procés participatiu 3 places. 

Marc Majós, representant de la consultora Índic, exposa les conclusions del procés 
participatiu de les 3 places de La Floresta. 

Hi ha tres aportacions generals que s'hauria de tenir en compte en totes les 
actuacions que es facin. 
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1. En alguns casos fer proves pilot dels canvis proposats. (Fer una mínima 
inversió de com afecta l'actuació i després ja implementar). 

2. Sentits de circulació. Hi ha consens que es millora la seguretat quan hi ha un 
sol sentit de circulació, i es guanya espai per als vianans i per altres usos. 
Això no vol dir que tots hagin de ser d'un sentit però això facilitaria 
l'aparcament, la seguretat, o altres usos que no és la circulació. 

3. Que les actuacions es facin tenint en compte la consonància amb l'entorn: 
actuació d’acord amb l'entorn. 

A continuació, explica les conclusions per cada plaça (Pere Planas, Centre i Pont del 
Diari). 

La sotsdirectora de Participació Ciutadana, Marina Casals, explica que es crearà una 
comissió de seguiment, integrada per l’Ajuntament i els veïns per seguir l’evolució 
de les obres de les places. 

7. Informació del Pla de Millora 

 

El sotsdirector d’obres als districtes, Francesc Serra explica que les obres estan ja 
en el sector nº 8 dels 10 que hi ha. Ara estan en tres sectors a la vegada: 

● Sector Casino (zona Verdaguer), està en obres i s'asfaltarà l'última setmana 
de febrer i l'última de març. 

● Sector Turó del Ssol (sector complicat per les aigües, s'està fent una 
canalització per recollir-les perquè no entri a les cases ja que és un risc quan 
pavimentes un carrer). 

● El sector de la Muntanyesa Sud: està previst  asfaltar a finals d'abril. 
● Sector Camí Antic de Terrassa. El que afecta l'entrada a la Floresta, s'està 

canviant la instal·lació d'aigua, i es pavimentarà un camí i es faran 
aparcaments. 

● Reunions:  ○ fa dues setmanes s'ha fet la reunió de seguiment d'obres. S'ha fet la 
del sector de la zona Verdaguer. Al final sí que es farà una actuació, 
però mínima per un problema d'aigües, hi haurà una fase dos quan 
s'integrin les escales. ○ La propera reunió de seguiment serà: Turó del Sol serà el dimecres 
10 a les 17:00, la Muntanyesa serà el dia 17 a la 17:00 

● Rampa d'accés al Centre Social i Sanitari: el tema de la rampa està recollit 
en els diners de lliure disposició. 

● Proteccions de fusta: ja han instal·lat la primera homologada al carrer 
Aigües de Sabadell. 
 

Es fa un ronda d’intervencions sobre el Procés de les Tres Places i el Pla de Millora: 
● Pere Lecha demana que totes les baranes siguin de fusta. Pregunta quan 

estarà a punt el projecte tècnic de les 3 places. 
● Francesc Osan demana per l’estat de les obres del Casalot i C/ Nenúfar. 
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● Un veí diu que els autobusos que passen per la plaça del Centre no tenen 
lloc per girar a causa dels cotxes que hi aparquen. 

● Oriol Ribera pregunta si hi ha reunions prevista amb els veïns del carrer 
Sàndal. 

● Carles Masnou demana senyalització vertical als carrers ja arranjats i que es 
senyalitzin bé les obres i material de la plaça Pere Planas. 

 

5. Informació comissions de treball 

Comissió de Patrimoni i Memòria:  

● Es vol fer un museu virtual o wikipèdia de la Floresta, amb informació de la 

història i els personatges del barri. 

● Es participa a la taula de patrimoni de Sant Cugat. 

● Es demanarà als alumnes de Sant Cugat que facin treballs de recerca sobre 

la Floresta. 

● L’any 2019 se celebrarà el centenari de la Floresta. 

Comissió Educativa de Barri: hi van participar moltes entitats. Van sorgir temes 

com: 

● Crear un Consell d’infants de La Floresta,  

● Recuperar un espai per als joves, com fa uns anys quan hi havia l’Espai 

Jove. 

● Connectar l’escola pública amb el barri, ja que la carretera de Vallvidrera 

actua com a barrera. 

● Fer activitats per donar a conèixer els espais educatius del barri. 

● Necessitat d’obrir un espai per a l’estudi, unit a l'espai on a els nois fan 
esport i després tinguin un espai on estudiar al costat de l'escola. 

 

Comissió de Cultura: La comissió es va reunir el 14 de gener. 

● Es farà un catàleg o cens d’artistes i creadors de La Floresta. Es faran unes 

fitxes perquè els creadors les omplin. 

● Es farà una agenda cultural del barri per evitar coincidències entre activitats 

i difondre-les millor entre el veïnat. 

● Es proposa utilitzar millor tota la xarxa d’equipaments públics de La Floresta 

per donar sortida a les activitats que s'hi fan. 

Comissió de Medi Ambient: 
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La primera reunió va ser el 21 de gener i les propostes dels veïns van al voltant de 

3 grans àmbits: 

● L’educació, la millora del barri sobretot pel  que fa a la convivència i la 

millora dels entorns naturals que hem ocupat. 

● Es va parlar de projectes com fer un estudi de biodiversitat de La Floresta i 

un cens d’aus per veure la diversitat que hi ha i la seva evolució. 

● També va sortir el tema del soroll i dels gossos. A més de veure la 

normativa, cal intentar buscar solucions. 

● Un altre tema és el dels contenidors, que creiem que s’haurien de soterrar 

per evitar els problemes que tenim amb els animals.  

● Altres aspectes que es van tractar són la contaminació lumínica, la neteja de 

zones boscoses i l’impacte acústic del tren. 

 

Les comissions d’Urbanisme i Mobilitat i d’Equipaments es reuniran al febrer. 

6. Diners de lliure disposició 

La vicepresidenta del Consell de Barri, l'Eva Serrats  explica que els diners de lliure 

disposició dels exercicis 2014 i 2015 s’assignaran a partir d’una llista on hi figuren 

les actuacions demanades pel Consell de Barri en aquell període. 

Pel que fa al 2016 i propers anys, es canviarà el sistema i les actuacions seran 

proposades per les entitats del barri, les diferents comissions de treball i les veïnes 

i veïns. Posteriorment, abans de l’estiu, es farà una presentació al barri de les 

propostes rebudes perquè tothom les conegui.  

Després es farà una votació oberta a totes les veïnes i veïns i les propostes més 

votades seran les que s’executaran amb els diners de lliure disposició. 

S’informa que en poques setmanes sortirà un butlletí informatiu del Consell de Barri 

en suport paper que tindrà periodicitat trimestral. 

Elecció representant veïnal 

Es presenta per al càrrec la Sra. Julie Dalgier, que és escollida pels assistents. 

El president demanar l’acord del Consell per la compra d’un equip de megafonia. 
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S’acorda comprar un equip de megafonia mòbil per difondre informació als veïns de 
la Floresta. L’equip el podran utilitzar també les entitats. 

10.Calendari Consell de Barri 2016 

Properes sessions ordinàries: 5 de maig, 15 de setembre, 10 de novembre 

 

 

Sant Cugat del Vallès, març de 2016. 

 


