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ACTA CONSELL DE BARRI LA FLORESTA 

 

Data:  7  de Febrer de  2017  

Lloc: Centre Social i Sanitari. 

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: Isidre Marias  

● PSC: Rosa Masip 

. En representació de les entitats:  

● 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: Manel Berenguer  

● Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta: Guillermo Gallego, secretari  
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● El Senglar Cultural de la Floresta: Xavi Tercero 

En representació de l’Ajuntament: Marina Casals, Sots Directora de Medi Ambient i 
Participació Ciutadana, Marisa Álvarez, Cap de Secció de Neteja Viaria i Recollida de 
Residus  

Ordre del dia  07/02/2017  

1. Torn obert de veïnes i veïns  

2. Informació de la presidència  

3. Nova recollida de voluminosos  

4. Estat de l'execució dels projectes de la partida de lliure disposició de 2016  

5. Procés participatiu de la partida de lliure disposició 2017  

6. Informació comissions de treball  

7. Procés participatiu sobre la mobilitat a la Floresta i segona fase del Pla de Millora  

8. Informacions diverses  

 8.1. Projecte Hort urbà de la Floresta (Pressupostos Participatius de Ciutat 2016-2017)  

 8.2. Creació de grup de lectura  

 8.3. Petició de prohibició de caça menor a Collserola  

9. Elecció de suplent del Consell de Ciutat 

 

S’inicia la sessió a les  19:09h 

1. Torn obert de veïns i veïnes 
 
Oriol Ribera: Llegeix un manifest “El feixisme no té cabuda a La Floresta” , arran de les 
pintades feixistes que han aparegut recentment a diferents indrets de La Floresta. També 
es passa a signatura dels assistents 
 
Joan Merino : Aquest matí hi hagut una visita de les autoritats a l’estació en referència al 
tema de l’ascensor. Hi havia un cartell que deia que en 12 mesos estaria fet. Agraeix a 
tots els que han fet que l’ascensor de l’estació sigui possible.  
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Pau:  La residència que hi ha a prop de la Casa blava, coneguda com a “la resi” , va estar 
okupada, la policia l’ ha desallotjat i després s’ha produït un incendi. Es sospita si és 
provocat.  
 
Francesc Osan :  Fa referència l’acte d’aquest matí a l’ estació de FGC. Mostra el seu 
desacord en que no s’avisi als veïns, considera que és un menyspreu als veïns.  
 
Ricco:  Denúncia la manca de transport públic a la zona de l’Arrabassada alta, del carrer 
Buscarons cap a dalt. Demana recolzament al Consell de Barri per sol·licitar que arribi 
l’autobús fins allí 
 
Paco:  Mostra el seu reconeixement a Sant Cugat Camina, que ja fa anys va començar la 
reivindicació de l’ascensor 
 
Eva Serrats : abans d’acabar 2016 va arribar una circular als domicilis sobre la reducció 
de l’IBI. Hi han molts propietaris que no s’han assabentat. Demana que es millori la 
publicitat, i saber si encara es poden presentar papers. 
  
 
2. Informe presidència  

C/ Pas de la Estació : La queixa per l’estacionament ha estat contínua. Des del Consell 
de Barri es va parlar amb els propietaris dels comerços ( en aquest cas el Ranxo el Paso). 
En una reunió que vam tenir al desembre, el Tinent Alcalde va dir que la situació li semblava 
bé com estava. Mostra el seu descontentament per la poca col·laboració per part dels 
propietaris a l’hora de trobar una solució dialogada. El tema s’haurà de tornar a abordar, 
ara ja en el marc del procés participatiu de mobilitat que tindrà lloc aquest any 2017. 

C/ Planeta i Vallvidrera:  Està a punt de fer-se la licitació de les obres 

C/ Diputació : Hi ha una nova edificació amb una vorera pràcticament inexistent. S’ha 
tractat el tema a la comissió d’Urbanisme i l’obra s’ha fet d’acord amb el planejament vigent, 
i amb la corresponent llicència en regla. Des de l’Ajuntament es reconeix que hi ha un error 
d’alineació sense que es proposi cap solució. 

Taula Mobilitat :  ( en resposta a Ricco) aborda diferents aspectes de mobilitat de La 
Floresta . Un dels punts que es tracta es el transport a La Floresta i Les Planes. 

Recuperació diners lliure disposició  : arran de la crisi es van retallar els diners de lliure 
disposició de 100 mil a 80 mil euros als tres Consells de barri antics, La Floresta, Les Planes 
i Mira-sol. Es va demanar que es recuperes el pressupost original, de 100 mil €, la resposta 
de l’Ajuntament és que de moment no és possible tot apuntant que segueixen l’acord 
d’estabilitat entre els partits de govern i ERC. 

Neteja i manteniment:   Hi va haver una reunió  l’1 de desembre a la qual van assistir 
Cristina Paraira i  Victor Martínez i alguns temes ja estan resolts:  
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- Totes les papereres de La Floresta tenen sistema  anti-bolcat 

- Hi ha 4 persones de la brigada fent neteja a La Floresta, i es nota.  

- Es posarà un punt verd fix  mòbil.  (Marisa Àlvarez, explica que la part de darrere es com 
un punt verd mòbil, però que es deixa fixa. Quan està ple es retira)     

- A partir del mes de gener es farà un manteniment de carrers, encara ens han de passar 
la llista    

Grup Autoprotecció:  El 16 de desembre es va realitzar la reunió. Un veí de La Floresta 
demana que es faci un grup de voluntaris que actuaria en  coordinació amb els serveis 
d’emergència, ventades, incendis, etc...                                                            

Biblioteca:  No hi ha novetats 

Reunió regidor d’esports:  Hem tingut una reunió amb el regidor d’esports, Eloi Rovira, 
per la climatització del pavelló Can Llobet i la pista de BTX. Respecte a la pista, es farà una 
altra trobada per veure què es pot fer i què no. 

Moció tancament baixos Centre Social i Sanitari : al proper Ple de febrer es presentarà 
una moció conjunta dels grups municipals ERC-Mes, ICV-EUiA, CUP-PC, per al tancament 
dels baixos de l’edifici del Centre Social i Sanitari de La Floresta i l’habilitació de l’espai per 
al trasllat del Casal de Joves 

3.- Nova Recollida de Voluminosos. 

Marisa Álvarez, Cap de Secció Neteja Viaria i Recollida de Residus informa del  nou servei 
de recollida de voluminosos al carrer que es va posar en marxa el passat 6 de febrer  
Els voluminosos s’hauran de deixar al costat del contenidor més proper, el dia o dies 
assignats a cada barri, a partir de les 20 h. També es poden portar a la deixalleria. 
 
Es manté el servei de recollida domiciliària per a les persones grans i/o amb mobilitat 
reduïda. Per a utilitzar aquest servei cal trucar al telèfon gratuït 900 103 146 
 
El dimecres és el dia en què es poden treure els voluminosos a La Floresta 
 
El programa “Sant Cugat recupera” té previst : 
 
- Una App per donar una segona vida als objectes. Per fomentar la reutilització, 
l’Ajuntament posa en marxa una nova aplicació per a mòbils que permet fer intercanvis 
entre particulars per donar o intercanviar objectes que ja no s’utilitzen. 
Els ciutadans i ciutadanes es posen en contacte entre si per fer l’intercanvi o donació. 
Amb l’aplicació també es poden reservar els objectes de la deixalleria. 
 
-Creació d’un nou espai de segona mà a la deixalleria 
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El sistema d’intercanvi funciona per punts. Quan deixem un objecte obtindrem punts que 
després podrem bescanviar per altres objectes. 
Si no disposem de punts d’intercanvi, ens podem quedar l’objecte pagant un preu simbòlic 
que es destinarà a un projecte social.  
Els voluminosos en bon estat es destinaran a segona mà. 
Si estan molt vells o malmesos, es desballestaran per reciclar-ne tots els components 
 
Per informació i incidències es posa a disposició el telèfon d’ Infonet 900 103 146 
 
Marisa Álvarez mostra l’enganxina vermella que es posa quan algú deixa un moble el dia 
que no correspon per avisar que es quedarà allà fins que el dia que toqui  
 
 
4.- Estat execució projectes Lliure Disposició 2016  
 
Actualment hi ha 10 projectes en marxa.  
 
Tres  són de  cultura i patrimoni, i tenen a veure amb la compra de material. S’ està 
treballant en el protocol d’ús d’aquest material, que està a punt de tancar-se. 
Tres projectes són proves pilot , “Eliminació del mosquit tigre”, “Protecció de contenidors”, 
“ Campanya neteja boscos”.  
Els quatre restants : “Rocòdrom”, “Escales pl. Josep Playa”, “Espai Natura” i “Mobiliari Pla 
de Millora” , s’han trobat amb certes dificultats tècniques.  
 

 
 
Hem observat dos orígens de la lentitud en l’execució: 
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1. La pròpia dificultat  del projecte en si. S’han valorat després de presentar-se i 

estar votats 
2. Cal millorar la coordinació entre diferents departaments de l’Ajuntament 

 
Gisela, una de les autores del projecte “Eliminació del mosquit tigre” l’explica:  
Consisteix en la introducció de la libèl·lula a La Floresta. Hem de tenir en breu una reunió 
amb la tècnica de Salut Pública. La comissió de Medi Ambient està fent seguiment del 
projecte 
 
Eva Serrats explica que pel que respecta als contenidors anti-bolcada, el projecte consisteix 
en fer una prova pilot en algun lloc del barri. No s’ha avançat en aquest tema, però. 

 

5.- Procés participatius Lliure Disposició 2017 

Pere Lecha fa un resum dels criteris per a la presentació de propostes  i presenta el 
calendari  

Fase1:  
7 de febrer presentació del procés al CB Ordinari  
13 de febrer obertura del període de presentació de projectes.  
El 19 de març, data límit per a la presentació de projectes.  
 
Fase 2:  
29 de març, Consell de Barri extraordinari per tal de que les persones o col·lectius puguin 
exposar el seu projecte a tot el consell.  
31 de març validació tècnica per part dels tècnics de l’ajuntament i la presidència del 
Consell de Barri de la Floresta.  
 
Fase 3:  
Del 3 d’abril al 23 d’abril, difusió dels diferents projecte a la web del Consell de Barri i a 
les diferents plataformes de difusió del Barri.  
La setmana del 24 al 30 d’abril es durà a terme la votació final.  

Les propostes es poden presentar en paper o per internet. Tota la informació detallada es 
troba a  www.lafloresta.info i www.consellsdebarri.santcugatentitats.net; així com al 
formulari de presentació telemàtica  

 

6.- Informació de les Comissions de Treball 

6.1.- Patrimoni i Memòria 
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Isidre, membre de la comissió, llegeix un breu resum de la història de la constitució de La 
Floresta Pearson. El Consell de Barri engega un procés de commemoració del centenari 
de La Floresta. Arran d’aquest procés es crea la Comissió de Patrimoni, coordinada per 
l’historiador Óscar Costa, i que informa periòdicament al Consell de Barri. Es proposa a 
l’Ajuntament que nomeni a algú per a incorporar-se a la comissió. També s’inclourà a 
aquesta comissió les associacions, entitats, escoles públiques, etc... que així ho demanin.  

Laia, altre membre de la comissió convida a fer una visita al web 
http://memoria.lafloresta.info/ . Mostra un fragment de l’ entrevista que es pot trobar al web 
“La senyora Júlia Amada Garrido Picazo, tota una vida enamorada” 
 

6.2- Educació de barri 

Nahuel Quimasó, un dels membres de la comissió presenta l’Espai jove, que ja està en 
marxa. Informa que es vol fer una formació sobre drogues, a càrrec d’una consultora 
independent, Energy Control. Es vol sol·licitar finançament a l’Ajuntament , i convidar als 
membres de l’Olympic a assistir.  

Demana al Consell de Barri que vehiculi la sol·licitud a l’Ajuntament perquè s’agilitzin les 
gestions. 

Isa Vicente, presenta el Consell d’Infants. S’ha acabat la fase de diagnosi. Es concreta que 
es farà per a nens a partir de 10 anys, i es realitzarà a la seu del Cau, a les 17:30h 

Està previst fer tres sessions de treball amb el següent calendari:    

1. Sentit del Consell de Infants. 14 març                                                                                    

2. Manera d’accedir, edats de participació , et... 4 d’abril                                                                 

3. Reglament  i funcionament. 25 d’abril  

Un cop definit el model de Consell d’ Infants, es farà la promoció  

6.3- Urbanisme i Mobilitat. 

Guillermo Gallego informa dels temes tractats a la comissió i de les reunions amb el Tinent 
Alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda Damià Calvet, i el director d’Urbanisme i 
Projectes, Antoni Serra.  

- Baixada Can Llobet : S’inclourà en la segona Fase del Pla de Millora. La proposta es 
eliminar els cotxes aparcats i el sentit serà de pujada. L’Ajuntament farà un avantprojecte 
per veure com seria el carril per a vehicles i el pas segur pera las vianants. Queda pendent 
resoldre l’aparcament dels cotxes que es treguin de la pujada. 

- II Fase del Pla de Millora:  Miquel Marti, director de les obres del Pla Millora ha presentat 
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un document que recull tot el que són passatges, escales i places. En aquesta fase s’ha 
d’incloure tot el que queda pendent a La Floresta, i és per aquest motiu que s’obre la 
possibilitat d’enviar propostes al correu del Consell de Barri. Abans de resoldre la segona 
fase del  Pla de Millora, cal resoldre el Pla de Mobilitat.  

- Procés Participatiu 3 Places:  Pont del diari està supeditada a l’ampliació del pont de 
FGC. Plaça del Centre supeditada al Pla de Mobilitat i la recollida d’aigua de la riera. De 
moment la única que es fa clarament és la Pl. Pere Planes 

- Cases dels Mestre : El projecte definitiu contempla 11 habitatges. El projecte 
d’adjudicació ja està realitzat, però pendent d’algunes resolucions tècniques. No té accés 
directe a la via pública, la parcel·la per fer l’ entrada pertany als germans Ros i hi ha intenció 
d’adquirir-la. A més, també està pendent la modificació del PGM.  

- Jornades Habitatge:  Ramon Borda informa que estan previstes per al 4 de març, i es 
vol tocar el tema de l’habitatge des de diferents punt de vista.  

 

6.4.- Medi Ambient 

Pau Fortuño, informa dels temes tractats a la Comissió de Medi Ambient:  

- Tractament de l’ailant:  S’ha tractat tots els ailants del terreny públic, i els dels habitatges 
privats que així ho han sol·licitat. S’ha demanat que s’estudiï si el glifosat, encara que sigui 
molt diluït, afecta al sol i les fonts. A l’Av. de l’Estació no s’han tractat, com que és un bosc 
sencer, cal fer un pla conjuntament amb el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament.  

- Neteja de Boscos:  Fruit del projecte que es va presentar per als diners de lliure 
disposició, s’està organitzant una jornada per al 12 de març, en horari de 10 a 13 hores, i 
després es farà un dinar. Està previst netejar el bosc de la Serreta, el carrer Estel i la 
parcel·la sota el pàrking de l’ estació.  

-Romanent lliure disposició 2014-2015:  amb els diners sobrants es volen fer accions 
per afavorir la biodiversitat, com caixes niu per a ocells, insectívors, rates penades.  

- Cultura:  

Manel Berenguer presenta l’agenda via web de activitats culturals que es faran a La 
Floresta. A les entitats que organitzen activitats, se’ls donarà un usuari per poder fer 
modificacions 

Xavier Tercero, membre del Senglar cultural, fa una crida per a l’organització de la festa 
major i del carnestoltes 

7.- Procés participatiu sobre la millora de la mobi litat a La Floresta i segona fase del 
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Pla de Millora 

Definició del procés Participatiu 

1.Pre-proposta del procés participatiu elaborada pels serveis tècnics                                           
2.Reunió amb Grup motor per acordar la proposta del procés participatiu (30 de gener). 

Acords: 

Es deixa temps per que el grup motor pugui treballar la proposta de procés participatiu       
Es farà una 2a reunió del grup motor per definir el procés i calendari                                                  
El procés començarà amb la presentació dels documents de partida 

Julie Dalguier, membre del grup motor, considera que les aportacions dels veïns no es 
varen veure molt reflectides a la reunió  

Ramon Piqué passa la paraula a Francesc Serra, fins ara sots-director de districtes, per 
que s’acomiadi i informi que deixa l’Ajuntament i el càrrec.  

8.- Informacions diverses 

8.1.- Projecte Hort Urbà de La Floresta (Pressupost os participatius de la Ciutat 2016-
2017). Marina Casals fa un recordatori de com va ser triat aquest projecte i un resum de 
les diferents reunions del Grup de seguiment: 

El 20 de desembre 2016 l’autor present la proposta a la tècnica de Medi Ambient i a la sots-
directora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat. En aquesta reunió 
s’explica que el projecte de  l’Hort de la Floresta s'emmarcarà dins del programa Cultiva’t, 
segons informa  el departament de Medi Ambient. 

31 de gener 2017, l’autor de la proposta i veí implicat en la mateixa junt amb la tècnica de 
Medi Ambient visiten una possible ubicació 

Actualment s’estan valorant  diferents ubicacions, pendents de confirmar en funció de la 
compatibilitat urbanística i autoritzacions del Parc de Collserola.  

El procés d’execució de l’hort de la Floresta dins el Programa Cultiva’t seguiria el següent 
calendari:  

Grup de seguiment defineix proposta i possible espai (desembre-gener)                                   
Programa Cultiva’t: Convocatòria del concurs públic per la gestió de l’hort (febrer)              
Programa Cultiva’t: Període de presentació de projectes per part d’entitats (abril)           
Programa Cultiva’t: Resolució del concurs (juny)                                                                                
Programa Cultiva’t: Treball amb l’entitat per acotar projecte (juliol)                                        
Accions de condicionament de l’espai (setembre)                                                                            
Cessió de l’espai a l’entitat i inici de l’activitat a l’hort (octubre) 
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L’autor de la proposta, Pau Bofill, explica el projecte i  mostra la seva disconformitat en 
que s’emmarqui dins del Programa Cultiva’t. Considera que l’hort de la Floresta ja estava 
pressupostat dins del programa Cultiva’t 

Marina Casals explica que el programa Cultiva’t en si mateix no té cap partida assignada, 
sinó que consisteix en una metodologia per impulsar els horts urbans 

8.2.-Creació Grup de Lectura  

Paco Bailón informa que hi ha intenció de muntar un grup de lectura. Es compta amb el 
suport del Casal d’avis, que a la vegada compta amb el suport de la Caixa de Pensions 
per a facilitar els exemplars de lectura. De moment hi ha 10 membres i serien necessaris 
un mínim de 12. 

8.3 Petició de prohibició caça menor a Collserola.  

Manel Soler informa que es va fer una petició conjunta, Mas Fortuny i Sol i Aire per tal 
que la caça menor s’eliminés de Sant Cugat. La caça del senglar s’ha fet correctament, 
s’ha avisat a la població, però la caça menor no s’ha publicitat suficientment. En concret, 
a Sol i Aire moltes famílies surten a passejar, deixen el gos que corri, i és un perill per a 
tots que hi hagi caça menor.  

Esperem que prosperi la proposta que vam presentar al Consell Consultiu del Consorci 
del Parc Natural de la Serra Collserola. 

9. Torn de Obert de Paraula 

Xenia Amorós: Pregunta al Regidor i a la Sots-directora de Participació Ciutadana dues 
coses:  

a) quines mesures correctores està previst prendre de cara a la propera edició dels 
Pressupostos Participatius,  

b) si es té en compte i es considerarà al reglament quan per a un mateix projecte hi ha una 
partida provinent dels pressupostos participatius, i a més, hi ha una partida provinent d’altra 
administració, com és el cas dels carril bici de Sant Joan i Rius i Taulet per als quals ha 
arribat també una subvenció de la AMB.  Demana que la ciutadania tingui coneixement dels 
recursos disponibles abans de votar 

Àngels Quadras:  Alerta que per obtenir bonificació del IBI cal fer declaració de la renda, i 
que algunes persones han sortit perjudicades 

Veïna:  Pregunta què cal fer per denunciar parcel·les que estan per netejar i si 
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l’Ajuntament actua d’ofici quan hi ha parcel·les brutes, com es fa en altres municipis 

Eva Serrats : pregunta si es podrà veure el projecte de la plaça Pere Planes abans de 
que es liciti 

Marina Casals respon a les preguntes:  

A Xenia Amorós:  Actualment s’està fent una valoració. Es farà una avaluació en el si de 
la Taula de la Ciutat, posteriorment es una valoració tècnica i després una sessió de 
treball, per veure com seran els propers Pressupostos Participatius.  

En resposta a quan es solapen pressupostos per a projectes, en el cas dels carrils bicis, 
la partida de la AMB arriba a un projecte més global, els itineraris son diferents 

A Pau Bofill: el programa Cultiva’t no té un pressupost propi, és una metodologia per 
impulsar horts urbans 

Pregunta veïna sobre neteja parcel·les: Es treballa des de Disciplina Urbanística 
mitjançant un procediment molt llarg. Consultarem el tema de l’actuació d’ofici 

A Eva Serrats: El projecte es veurà, i es convocarà al grup motor perquè validi la proposta 

9.- Elecció del suplent del Consell de la Ciutat:  

Elisenda Tortajada  

 


