ACTA CONSELL DE BARRI LA FLORESTA
Data: 25 de setembre 2018
Núm. Sessió: 3
Hora: 19:00
Lloc: Centre Social Sanitari
Hi assisteixen:
Presidenta: Nuria Gibert
Presidenta
Vicepresidenta: Silvia Llombart
Secretari:
Secretari Pere Lecha
En representació grups polítics municipals:
PDeCat : Carles Brugaroles
CUP- Procés Constituent: Joan Rosés
ERC- MES: Francesc Osan
ICV-EUiA: Isidre Marías
En representació de les entitats:
AFA Escola La Floresta: Eva Serrats
AVV El Faig: Francesc Bailón
Club Olympic La Floresta: Joan Ramon Subirats
Col·lectiu Gent Gran: Joan Merino
Associació Propietaris i Veïns La Floresta: Guillermo Gallego
AAVV La Serreta: Elisenda Tortajada
Senglar Cultural: Manel Berenguer
Coral Tardor: Joan Merino
Amics del Teatre Casino de la Floresta: Mª Angels Quadras
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
Sots directora de Participació Ciutadana: Marina Casals
Tècnic de Participació Ciutadana : Oriol Arechavala
Tècnic d’Acció als Barris: Isaac Villa
N’ excusen l’assistència:
C’s
PSC
Associació de veïns Sol i Aire
Associació El Mussol
Els Pastorets
Ordre del dia
1. Torn obert de paraules (30’)
2. Aprovació actes anteriors (1’)
3. Informe de presidència (5’)
4. Valoració Pacte per la Convivència estiu (3')
5. Estat dels projectes de lliure disposició 2018
6. Memòria i patrimoni (5'): Comissió Centenari
7. Medi Ambient (5')
8. Igualtat (5')
9. Serveis a les persones (5')
10. Educació de barri (5')
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11. Cultura (5')
12. Urbanisme i mobilitat (5'): Habitatge
13. Torn obert (15')
14. Comiat musical
Desenvolupament de la sessió :
2.2. - Aprovació acta anterior (1’)
Sra. Gibert inicia el consell amb la aprovació de l’acta de la sessió anterior que te una esmena consistent
en un nom : Comissió a les persones Nuri Garcia . Nani Garcia.
S’aprova l’acta amb aquesta esmena
Comunica al Consell que s’avança el punt 10 de l’ordre del dia , Educació de barri, i es tractarà tot seguit
el punt 1, Torn obert de paraules
1.1. - Torn obert de paraules (30’)
Sr. Merino: finalment va tenir lloc la reunió de la Junta de Seguretat de Sant Cugat.
Cugat Els representants
de La Floresta vam fer tres propostes:
1.- Sol·licitem policia de barri a la estació
2.- Ampliar la plantilla d’agents cívics al matí i a la tarda. Aquesta proposta va estar aprovada
3.- Presencia d’educadors de carrer.
Es va tornar a parlar del perill que suposa la tanca de la via del tren del carrer Pollancres, i vam demanar
que si no ho arreglava FGC, que ho fes l’Ajuntament i passes la factura.
Els robatoris a La Floresta es mantenen, i això no es bona notícia.
Les cases okupades han baixat un 30%. Han hagut 24 detinguts per robatori a domicili .
Informa també de la Oficina del Pensionista, que està oberta des de el 3 de setembre. Es pot demanar
cita al 010 o a l’Ajuntament. Hem demanat que l’oficina estigui oberta permanentment i que facin atenció
als districtes. Hi ha prevista una targeta del pensionista per gaudir de descomptes a diferents comerços,
esports , cultura, òptica, ortodòncia, etc...Actualment estem negociant amb FGC per a que les estacions
de Sant Cugat siguin gratuïtes per als pensionistes igual com el bus. A partir de gener hi haurà
assessorament jurídic gratuït per a pensionistes i jubilats
Sr. Osan : en record del passat 1 d’octubre i els fets produïts, proposa que es voti al Consell de Barri la
possibilitat de donar aquest nom a un equipament municipal, sol·licitant prèviament l’informe a la
comissió de Patrimoni i Memòria.
En referència a la informació que aporta el Sr. Merino, afegeix que des de que es va constituir el consell de
barri a l’inici de la legislatura, es va fer una reunió de la comissió de Seguretat a La Floresta i no s’ha
tornat a convocar. Des de ERC demanem en cada consell de barri que es convoqui. Demano si us plau la
presidenta que ho traslladi.
Sr. Roses: hi ha una iniciativa popular per encetar el debat per veure si La Floresta vol ser una EMD.
Aquest debat es pretén que conclogui en una consulta popular no referendaria per tal de decidir si es vol
o no ser una Entitat Municipal Desconcentrada . La reunió inicial es el 15 d’octubre a les 19h al Centre
Social Sanitari. Es pot aconseguir informació al web que es www.emd.lafloresta.info.
Sr. Quadras:
Quadras Vull corregir al Sr. Merino en quan que la consulta jurídica ja fa dos anys que es gratuïta.
Informa que per a la commemoració del centenari es farà una tómbola i un ball d’època a la primavera.
La ajuda del veïnat per a l’organització serà benvinguda
Maribel (veïna) : en quant a seguretat tenim pocs mitjans. Fa poc va haver-hi un mini-botellón. Vaig
trucar a la policia a les 3h, a les 4h.... i em deien que no podien venir. Finalment a les 6h se’n van a anar. Hi
ha poca comunicació i caldria tornar a convocar la reunió de Seguretat, ara venim aquí sense haver
tractat els temes abans. Altre problema que tenim en el tema dels robatoris es que com que son menors
de edat, entren i surten de la presó ràpidament.
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Sr. Bailón:
Bailón la comissió de Seguretat de La Floresta fa molt de temps que no es convoca i a nosaltres a
Sant Cugat no ens convoquen mai. En quant a la proposta de la EMD, la nostra associació va tenir una
reunió el 16 de setembre i donem suport a aquesta iniciativa. L ’Ajuntament no ens escolta. Necessitem
un sistema on el que es parli aquí, doni fruit, es canalitzi.
Sra. Gibert : aclareix que el Sr. Merino es el representant de La Floresta a la Junta de Seguretat de Sant
Cugat, i aquesta Junta no es convoca des de la presidència. Pel que fa a la comissió de Seguretat a nivell
del barri, de La Floresta , agafo el compromís de fer la convocatòria, però per a que sigui operativa no
serà un assemblea oberta, sinó que es convocaran a representants.
Després passarem l’informe al Consell de Barri.
Sr. Subirats:
Subirats el divendres 28 al casal es celebra la festa pels 40 anys de l’ Olympic.
Claudi Bustamante (veí):
(veí he reclamat varies vegades la neteja d’un terreny que es propietat de
l’Ajuntament, al passatge Adrià Pardos i no he rebut cap resposta. Es una falta greu per part de
l’Ajuntament que ens desmotiva als veïns a col·laborar.
Sr. Gibert:
Gibert Prenem nota de la necessitat de desbrossament i ho passem al departament corresponent a
l’Ajuntament.
Pel que fa a la Comissió de Seguretat de La Floresta, farem una convocatòria imminent i ampliada, no
sols als representants de la Junta de Seguretat , sinó també als representants del Consell de Barri (partits
polítics i entitats) i als representants de associacions de veïns que hagin tingut afectacions directes. Si
algú particularment li interessa assistir, pot dir-ho ara o enviar un mail a presidència.
10. Educació de barri . Informen Nil i Emma
Els infants vam buscar possibilitats per invertir els 3.000€ que es destinaren dels diners de Lliure
Disposició. En aquesta ocasió s’ha triat el tema Mobilitat i Seguretat al camí escolar que va des de la
escola de La Floresta dins al Centre Obert. El principals nuclis de conflicte son:
- Les voreres: son molt estretes i a mes els cotxes aparquen a sobre
- Els marges dels bosc tenen molta brutícia
- Els cotxes van molt ràpid
- A l’hivern, es fa de nit aviat, i quan sortim de fer esport no es veu res
- Falta consciència de que es un camí escolar i falta de convivència
Veient aquest problemes vam buscar solucions, com ara posar cartells de camí escolar , passos de
vianants, etc.. Una de les opcions guanyadores va ser un pas de zebra tridimensional que obligui a reduir
la velocitat arribant a la escola, i un pas de zebra davant de la porta d’entrada al parc per la piscina.
Sr. Gallego: es podria veure la possibilitat de integrar aquestes propostes en el projecte de la Baixada de
Can Llobet. Es pot revisar i acabar de completar aquest camí segur a la escola.
Sr. Lecha:
Lecha aquest projecte dels infants es finança amb una partida de Participació, son 3.000€ de lliure
disposició, de cara al que comenta Guillermo s’hauria de coordinar amb Urbanisme.
Isa: la dinamització del Consell d’Infants es va realitzar arrel de les pràctiques del meu treball de fi de
carrera i ara estem veient la possibilitat de que surti un equip doni continuïtat. Independentment, s’està
valorant la possibilitat de professionalitzar-ho. S’han descrit tasques i funcions que s’haurien de
desenvolupar junt amb una proposta d’hores mensuals, mes una bossa d’hores lliures per a
esdeveniments puntuals. Aquesta proposta, la traspassarà la Comissió Educativa a l’Ajuntament.
En quan als 3.000€ de lliure disposició, una opció seria destinar-los a la dinamització del Consell
d’Infants, i si no fos possible, la segona opció seria fer un videoclip amb la cançó dels infants que es va fer
l’any passat per donar-li mes empenta.
La Comissió Educativa demana el vist i plau del Consell de Barri per tirar endavant amb aquestes
propostes .
Sra. Gibert: No hi ha cap objecció, per lo tant,, teniu el consentiment
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2.Informe
2. Informe de presidència
presidènci a
Repàs de Seguretat: el repàs de seguretat es farà a la comissió que es convocarà en breu. Avanço que la
persona que havia comes els últims delictes a La Floresta ha estat detinguda. A finals de juliol va haver
una reunió convocada pels veïns del Faig, a la que van assistir també altres veïns de diferents carrers
afectats, a mes de la alcaldessa i els cossos de seguretat. Fruit d’aquesta reunió va ser la posada en
marxa de dispositius com l’helicòpter, que es va veure aquest estiu, i els patrullatges a diversos carrers.
També es va tractar el tema de la tanca de FGC.
Escola Synergi: hem consultat a l’Ajuntament, i de moment no hi ha cap tipus de llicència demanada. De
moment el projecte no avança
Funcionament sociosocio -sanitari: sempre que ens reunim hem d’avisar a la persona de consergeria al mail
annequevy@santcugat.cat per l’organització
Proposta calendari 2019 consells de barri: 23 de gener, 20 de febrer, 22 de maig, 25 de setembre i 11
de desembre
Sr. Osan: planteja al Consell que mes enllà de la valoració de la Comissió de Patrimoni i Memòria, el
Consell hauria de votar si considera adient que un equipament de La Floresta es digui 1 d’octubre
Sr. Gibert: la decisió d’abans del Consell d’Infants no tindria cap implicació, era simplement vist-i-plau,
però per una decisió com aquesta ens hem d’acollir al reglament, i proposar la votació als representants
de entitats i partits polítics.
Sr. Lecha: per manca de quòrum s’ajorna la votació al proper consell. Cada entitat farà les seves
aportacions a la proposta i la votació s’inclourà en l’ordre del dia del proper consell.
2.2. - Valoració del pacte per la convivència. Informa Sr. Piqué
Hi ha noves incorporacions, com es el cas de La Tasqueta
La darrera reunió de valoració va ser al mes de juny. Alguns temes estaven funcionant, però altres com
tancament de locals, brutícia o circulació de vehicles encara s’havien de treballar mes. Es va fer una
reunió amb els bars de la plaça Miquel i Ros, altra amb els de la plaça Josep Playa i una tercera amb La
Norma. D’aquestes reunions us farem un retorn, però avanço que el 8 d’octubre hi haurà una reunió amb
l’Ajuntament per tractar aquells temes que depenen de la Administració que son: mes neteja a les places,
especialment després d’activitats, ordenació circulació en dies d’activitats i tancament dels bars.
3.3. - Estat dels projectes de lliure disposició 2018
Isaac Villa fa un repàs de l’estat dels projectes 2018
PROJECTES 2018

PRESSUPOST

ESTAT EXECUCIÓ

1.- Mobiliari per al nou local de l’Agrupament Escolta “El Cau”

7.998,10€

Contractat

2.- Espai de criança: Estructures de joc d’exterior i material per
l’espai familiar al Casino de la Floresta

7.500€

En contractació

3.- Banc de llibres: Llibreria pública d’intercanvi gratuït de llibres
al barri

5.000€

En estudi

4.- Restauració de la Font del Fumet

20.000€

En estudi

5.- Guifi Floresta – Collserola Guifi

20.000€

En estudi

6.- Escales al final del c/Pas de l’Estació

18.500€

En estudi
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7.- Neteja de deixalles dels boscos de La Floresta 2: retirada de
voluminosos, runes i restes de fibrociment

8.000€

En
estudi/executada
(Av. Sol i Aire)

8.- Projecte a decidir pel Consell d’Infants de La Floresta

3.000€

-

4.4. - Memòria i patrimoni - Comissió del Centenari.
Centenari . Informa Sr. Costa
Al gener es farà una festa celebrant el centenari de la Associació de veïns que inaugura l’any del
centenari. Cap a la primavera es posarà en marxa una exposició sobre diversos aspectes de la història del
barri, que es farà en diversos locals , al sociosanitari, a l’estació, al casino, etc...
Hi ha també programades una sèrie d’activitats lúdiques, de les quals destaco tres: una passejada pels
llocs amb mes rellevància històrica, el ball de època, la projecció documental fet a partir de les
entrevistes a persones rellevants de La Floresta.
Paral·lelament l’escola està duent a terme una activitat que consisteix en recollir treballs dels nens en
relació al centenari. Aquests documents s’acabaran editant en un llibret.
La cloenda està previst fer-la al juliol vinculada a la Festa Major.
Hi ha la intenció de publicar part del material recollit en relació al centenari a la revista el Gausac
5 . - Comissió Medi Ambient . Informa Sabina
El 13 d’octubre hi ha prevista una jornada informativa sobre la relació amb el senglar al nostre entorn.
Aquesta iniciativa va ser una proposta guanyadora del procés participatiu “Lliure disposició 2017” . Es
oberta a tots els veïns i veïnes i es repartirà un “Manual de bones maneres amb el senglar” .
El 3 d’octubre està prevista una reunió amb l’Ajuntament per parlar del torrent de Saladrigues
Pel que fa l’ aïlant, queda pendent comprovar les intervencions que ha dut a terme el Parc de Collserola
la primavera passada.
Es va realitzar una visita a les franges de protecció d’incendis amb el responsables de la seva execució per
explicar in situ la normativa que les regeix. Tota la informació està al web
En referència al projecte “Neteja de boscos” fruit també del procés participatiu “Lliure disposició 2017”
hem fet arribar a l’Ajuntament un llistat de llocs a netejar. Ens han contestat que no es possible netejarlos tots. En relació a aquest tema volem preguntar si es possible destinar diners de projectes on no s’hagi
utilitzat tot el pressupost a altre projecte
En quant a la escola Synergi volem donar suport al veïnat, no estem d’acord amb l’impacte ambiental
que pot tenir per al barri.
Volem crear una guia de com actuar quan trobem animals salvatges ferits i informació en relació a la
vespa asiàtica, recomanacions i consells.
Sabem que la empresa que fa la gestió de residus finalitza la seva concessió en breu, i volem saber quan ,
per poder fer propostes noves.
Sr. Gibert: pot ser sigui a maig 2019. Ho buscarem i us enviarem al informació
6. Igualtat. Sr. Roses informa per delegació de les representants.
El protocol està al mateix punt. La comissió ha aprofitat l’estiu per assistir a formacions sobre la
implantació de protocols d’aquest tipus.
El següent pas es presentar el protocol a les comissions, i després s’implantarà als locals que
s’adhereixin. La propera reunió es el 19 d’ octubre a les 19h aquí mateix
7. Serveis a les persones . Informa Nani
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Al mes de juny es va fer la xerrada informativa sobre els serveis existents . Van assistir 33 usuaris, 4
membres de l’Ajuntament i 3 de la Mutua Terrassa. Els temes que es van tractar estan penjats aquí al
centre sociosanitari i qui vulgui pot accedir a la informació. En acabar la xerrada es va repartir un full per
deixar les dades dels assistents i anotar quins temes interessaven. Els temes mes sol·licitats i que mes
preocupen als assistents van ser el del transport i el de les residències. La Floresta es el barri on hi ha un
percentatge mes elevat de gent gran i Sant Cugat el municipi on hi ha menys residències públiques.
Estem treballant en aquest tema i en el la publicació del fulletó informatiu per difondre els serveis
disponibles.
8.8. - Cultura . Informa Sr. Roses
La valoració de la Festa Major que en general ha estat positiva.
Les activitats properes son: 10 de novembre , Concert de musica clàssica a la plaça. 19 d’octubre Nit de
poesia i 27 d’octubre La Castanyada.
El barri de Vallpineda de Molins de Rei te la voluntat de agermanar-se amb La Floresta en quan a la
celebració de la Festa Major . Des de el Senglar Cultural els hem donat el suport, però pensem que ho
hauria d’aprovar el Consell del Barri.
La votació de la proposta “Agermanament de la Festa Major de La Floresta i Vallpineda” s’ajorna al
proper consell de barri per manca de quòrum per dur a terme la votació
10. Urbanisme i mobilitat.
Mobilitat: Informa Francesc Duch
La consultoria MCRIT ja ens ha fet arribar la darrera versió de l’estudi de mobilitat. En breu es convocarà
al grup de treball i a veïns implicats per validar l’estudi. Degut a la importància del tema i l’impacte en la
quotidianitat dels veïns s’espera comptar amb el màxim de participació per a la seva validació.
Habitatge : Informa Ramon Piqué
La darrera reunió oberta va ser el 18 de juliol. Fruit de les comissions mixtes amb l’Ajuntament ha sortit
una proposta per part del mateix Ajuntament que està penjada al web del Consell de Barri.
Els punts principals son:
- Constitució d’un observatori d’Habitatge La Floresta .
- Impulsar la constitució d’una cooperativa d’habitatge a La Floresta
- Desenvolupar experiències de cessió d’us de l’habitatge
- Desenvolupar el planejament urbanístic en funció de les estructures i necessitats reals de La
Floresta
- Desenvolupament de l’ àmbit de la centralitat de la estació
- Millorar la dotació del parc d’habitatges de La Floresta
- Implementació de l’exercici del dret a tanteig i retracte
- Impulsar el registre municipal de solars sense edificar
El 3 d’octubre a les 19h hi haurà un monogràfic per a abordar aquests punts
11.11. - Torn obert.
obert.
Sr. Bailon: la entrada a La Floresta per la arrabassada es perillosa: La corba es molt tancada i molta gent
cau. Els marges estan molt bruts i els vehicles van pel mig, els vianants també van pel vial per que no
poden passar per la vorera. Demano la neteja dels marges del carrer Buscarons i Emeterio Escudero per
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evitar accidents. Proposo com a possible solució que els cotxes hagin de reduir la velocitat , anar a 30 o a
20km/h en aquella zona.
El centre social i sanitari està ple de goteres i necessita una rehabilitació.
Sr. Gibert: el tema goteres ja s’ha comunicat. En quan als carrers Emeterio Escudero i Buscarons,
demanarem neteja dels marges i retolació
Sr. Gallego: hi ha una proposta en el Pla de Mobilitat que s’està acabant de redactar, que suposadament
dona solució a aquests problemes. Ara es el moment de mobilitzar als veïns per a fer una mirada crítica
sobre aquest document abans del seu tancament final i aprovació
Pilar: pregunta si se està treballant en el transport a la demanda a la Comissió de Mobilitat?
Altre tema que volia plantejar la necessitat de tenir una residència de gent gran a La Floresta.
M’agradaria que aquest tema s’inclogués i es tingués present a la Comissió d’Habitatge.
Sr. Serrats : el projecte guanyador dels Pressupostos Participatius a La Floresta, La Anella Verda
considero que fomenta l’excés de visites a una zona que es parc natural.
Sra. Castaner
Castaner las, veïna
veïna Font del Fumet: als veïns del carrer ens agradaria participar en el disseny de la
font i els voltants que s’arranjaran
Sr. Merino: al carrer diputació els cotxes agafen molta velocitat, i s’estan recollint signatures per
demanar que es posen coixins berlinesos
El c/Pearson te un problema d’aparcament per a anar al socio-sanitari des de la privatització de
l’aparcament del Ranxo El Passo. Les tres places que s’han fet nos son suficients.
Les escales Renier enfront del socio-sanitari son impossibles per a l agent gran, ja fa temps que he
demanant una remodelació, a ser possible mecàniques.
Sr. Piqué: en resposta a Pilar, el tema del transport públic l’hem treballat molt a nivell de barri, però no
s’ha tingut en compte res del que hem recollit els veïns. Ens sentim impotents en aquest aspecte.
Sr. Duch: tornant al tema de la Anella Verda i en resposta a la senyora Serrats, es una proposta que te la
intenció de relligar els camins existents que ja tenim al barri, que en alguns punts s’han perdut, i enllaçarlos amb camins existents del Parc de Collserola. Que es pugui recórrer i creuar el barri per camins de
bosc per a que la gent de La Floresta pugem gaudir de l’entorn on vivim
12.12. - Comiat musical.
musical. Sabina
Acords:
-

-

Els 3.000€ de lliure disposició, s’intentarà destinar-los a la dinamització del Consell d’Infants, si
no surt l’equip dinamitzador i no fos possible, la segona opció seria fer un videoclip amb la cançó
dels infants que es va fer l’any passat .
Incloure a l’ordre del dia del proper consell la votació sobre la possibilitat de nomenar un
equipament de La Floresta amb el nom 1 d’octubre.
Incloure a l’ordre del dia del proper consell la votació de la proposta “Agermanament de la Festa
Major de La Floresta i Vallpineda”

Pere Lecha

Nuria Gibert

Secretari del Consell de Barri

Vis-t i-plau de la presidenta del Consell de Barri
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