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CONSELL DE BARRI DE LA FLORESTA 

ACTA DEL DIA 15/09/2016 

 

1. Torn Obert 

 

El president Ramon Piqué dóna la benvinguda als assistents i comença el torn obert 

d’intervencions dels veïns, que plantegen els següents temes: 

� Ara que s’ha acabat la principal fase d’asfaltat dels carrers, com està previst 

organitzar el tema de la neteja? 

� El Ptge. Caqui s’ha asfaltat però falta la senyalització relativa a la zona d’aparcament 

i a la de transit dels vianants. L’excés de vegetació del jardí d’algun dels veïns 

traspassa els propis murs i envaeix el carrer, fet que dificulta el pas dels vianants. 

� Les reixetes col·locades a partir del Pla de Millora comencen a saturar-se per la 

pinassa i requereixen manteniment. 

� Queda pendent la senyalització de les cruïlles perilloses. 

� Es dona el cas que hi ha 2 o 3 terrenys que no tenen mur de contenció, fet que 

provoca que caigui la terra i pugui ser perillós. 

� Hi ha un veí que agafa un tros de carrer per a us particular.  

� Al mes de juny va haver una assemblea en relació als Carrers Nenúfar i Casalot, on 

van assistir veïns i representants de l’Ajuntament i on es van posar de manifest una 

sèrie de problemes que encara no s’han resolt: al c/ Nenúfar no tothom te entrada 

a casa seva, no arriben les comunicacions de l’Ajuntament...etc. 

� La rampa de baixada al Consultori Mèdic s’havia d’asfaltar i encara no ho està. Es va 

demanar pressupost i es va presentar a l’Ajuntament, però està pendent d’execució. 

 

El president dóna resposta a alguna de les qüestions plantejades: 

� Neteja i manteniment.  

Al mes de desembre està previst fer un monogràfic/Comissió de treball de neteja. 

Al darrer Consell de Barri es va decidir que cada mes o mes i mig es faria una visita de seguiment 

on estaria present la regidora Cristina Recasens i altres tècnics de l’Ajuntament. 

Un veí es va presentar voluntari per fer un treball de camp i recopilar les incidències que vagi 

veient al barri. La idea es passar-les a l’Ajuntament per la seva resolució. El dia anterior s’havien 

visitat els següents carrers: carrer dels Cocos, avinguda de l’Estació, Camí de La Capella i 

avinguda Tarruell. 

� Pla de Millora (fase I).  

El Pla de Millora no està acabat i, de fet, estant recollint incidències per tal de passar-li als tècnics 

de l’Ajuntament. 

Hi ha un pacte per tal que no es doni per acabada l’obra fins que no es resolguin els incidències.  
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2. Aprovació acta anterior 

S’aproven les actes anteriors. 

 

3. Informe de la Presidència sobre el seguiment de temes i valoració dels primers 6 mesos de 

funcionament de CB 

El R.P. passa un full que recull la feina feta pel CB durant aquests 6 mesos. Comenta que és un 

projecte molt ambiciós i no està tenint la resposta, per part de l’ajuntament, que s’esperava. 

Fa el següent resum d’aquest mesos: 

⋅ La comunicació amb l’Ajuntament no és prou fluida 

⋅ Hi ha massa lentitud en temes acordats i altres no urgents, en canvi, van massa de presa 

⋅ Hi ha la sensació de poca confiança amb el CB per part de l’Ajuntament 

⋅ El millor, l’alta participació dels veïns 

Altres temes que es comenten i que són d’interès pels veïns són els següents: 

• Es fa difusió dels cursos que s’organitzen al Casal de la Gent Gran, per ara no està tenint 

la afluència de gent que s’esperava 

• L’Anna Sebastian, tècnica de Promoció de la Salut, explica que s’han instal·lat un parell 

de desfibril·ladors, un al Centre Sociosanitari i un altre a les Pistes de Can Llobet. Per tal 

que els veïns coneguin el seu funcionament, es faran unes sessions informatives al 

Centre Sociosanitari. La primera està prevista pel 27/10/2016, a les 19h. Estan obertes 

a tots els veïns i no es necessita reserva prèvia. 

• Es comunica un canvi de nomenclatura d’una de les places del barri: la Plaça Pere Planas 

passarà a dir-se Plaça Doctor Olivella 

 

4. Procés participatiu dels diners de lliure disposició 

 

Es fa una breu explicació del procés que es farà els dies 28 i 29/09/2016: 

⋅ La comissió electoral estarà formada  per 1 regidor  i 3 o 4 veïns 

⋅ Podran votar els majors de 16 anys empadronats a La Floresta 

⋅ Es podran votar entre 2 i 5 projectes, puntuant-los de l’1 al 5 

⋅ El recompte, obert al públic, es farà el 29/9 i aquella mateixa nit es publicaran els 

resultats al web. 

 

5. Projectes florestans dels pressupostos participatius de Sant Cugat 

 

De tots els projectes presentats a Sant Cugat, 5 són de La Floresta. 

Es passa a enumerar-los i un representant de cadascun els explica breument. 

Els projectes presentats per veïns de La Floresta són els següents: 
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� Xarxa d’espais de jocs naturals (Proposa adequar els parcs infantils a l’espai natural 

que els envolta, en lloc de fer-los urbans) 

� Tancament Espai Jove al CSS (Condicionament de l’espai que hi ha a prop del CSS 

com a espai d’esbarjo per als joves de La Floresta) 

� Incorporació de calefacció de biomassa al pavelló esportiu (Que també podria donar 

servei a altres espais públics tancats de la zona) 

� Skate parc i circuit de BTT rere les pistes de Can Llobet  

� Millorar La Floresta adequant-la en el seu entorn natural 

 

Es podran votar fins a 8 projectes, 4 grans i 4 petits, des del 17/10/2016 i fins 3 setmanes 

després. 

 

6. Informació de comissions de treball 

A. C. EDUCATIVA DEL BARRI 

• Projecte Espai Jove: Van reunir-se amb la Carmela Fortuny pel tema parlat a la Comissió. 

Està previst l’inici pel gener. 

• Projecte Enxarxa’t: Estan preparant una jornada participativa pel 6/11/2016 

 

B. C. DE MEDI AMBIENT 

 

• Estan en converses amb Citelum per veure la possibilitat de atenuar l’aureola ataronjada 

a la zona del peatge de Vallvidrera 

• Torrent de Saladrigues: baixen aigües grises 

• El Parc de Collserola ha demanat ajuda per tal de detectar la presència d’Ailants, un tipus 

d’arbre invasor, i eliminar-los a través d’un tractament. 

 

C. C. DE PATRIMONI I MEMÒRIA 

 

• La comissió estrena un nou domini per accedir al material de patrimoni i memòria en 

format  digitalitzat (http://memoria.lafloresta.info) 

• El 19/09/2016 està previst una reunió amb el Director del Museu de Sant Cugat per 

conèixer el protocol de custòdia el tota la documentació cedida per la comissió. 

 

D. C. D’URBANISME I MOBILITAT 

 

Es relacionen els punts tractats durant la reunió  amb l’Antoni Serra i Damià Calvet, per part 

de l’Ajuntament i dels que la Comissió en farà seguiment: 

 

• Adequació baixada Can Llobet, forma part del camí segur escolar de La Floresta 
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• Adequació aparcament Pas de l’estació 

• Ascensor dels FGC a l’andana direcció Barcelona 

• Pla de mobilitat del barri, que ordeni l’espai públic 

• Recollida d’incidències no resoltes al Pla de millora (inclou els pals de la llum trencats) 

• Manteniment de carrers: generar una brigada de neteja permanent per aquests barris 

perifèrics. 

• El Pla de Millora II es centrarà en escales i passatges i demanen als veïns que proposin 

quines serien les seves propostes 

• Desenvolupament del Procés participatiu de les places:  

o Plaça del Centre. Existeixen problemes greus de mobilitat, s’hauria d’aturar el 

projecte en marxa fins solucionar-los 

o Plaça Olivella. El projecte està més evolucionat 

o Plaça del Pont del Diari 

 

E. C. DE CULTURA 

No hi pot assistir la representant i en el seu nom parlen des de l’entitat El Senglar, demanant 

cares noves que hi participin i informant que es reu neixen els dilluns cada 15 dies. 

 

7. Informació sobre la 2ª Fase del Pla de Millora 

El Francesc Serra fa un resum de l’estat del Pla de Millora I i dóna resposta a les qüestions dels 

veïns plantejades. 

. Agraeix la felicitació dels veïns del c/ Caqui 

. Els c/Casalet i Nenúfar no s’asfaltaven inicialment, arrel d’una reunió amb els veïns que estaven 
sensibilitzats amb l’entorn i que preferien que no ho estiguessin. La solució tècnica  aplicada era 
natural però ha estat mal resolta. 

. Els contenidors del c/ Nenúfar es mouran a sobre del c/ Vallvidrera, en breu s’especificarà on. 

. Els registres de clavegueram coberts durant l’asfaltat es descobriran 

. Els miralls del  c/Casalot estan encara pendents de posar. 

. L’etapa principal de la 1ª Fase ja està finalitzada i s’està retirant la maquinària pesada. El que 
quedi pendent s’acabarà de realitzar en la seva totalitat però no podrà ser amb ROCASA, perquè 
s’acaba el pressupost aprovat amb ells i s’haurà de fer una nova licitació. 

. Es convocarà una Taula de Mobilitat i tots els temes es podran parlar allà 

. El tram final del c/ Vallvidrera i Planeta es farà aquest trimestre, tot i que no estava previst 

El Pla de Millora II es centrarà en passatge si escales, buscant la recuperació de la xarxa de 
vianants 
8. Altres temes 
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El president del CB comenta que caldria nomenar 3 representants del CB per tal que formin part 

de diferents Consells i es decideix al moment segons els voluntaris que s’ofereixen: 

• Consell General del Centre Cultural (el CB proposa a Carles Castro, de l’Associació de 

veïns La Serreta) 

• Consell de Seguretat i Convivència (es proposa a Joan Merino) 

• Consell consultiu el Patronat de Collserola (queda pendent fins que el Regidor confirmi 

de quina forma el CB pot estar present) 

 

 

 

La Floresta, setembre 2016 

 

 

 


