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ACTA:  CONSELL DE BARRI DE LA FLORESTA 
 

Data:  4 2022 
Sessió:  ordinària  

Hora:  19:00 a 21:30h 
Lloc:  Centre social sanitari de La Floresta 
 

Hi assisteixen:   
 

Presideixen la sessió: 

Sra. Mireia Ingla Mas at 

Sr. Marco Simarro Zanon, president del consell i regidor de Participació Ciutadana i Barris 
Sra. Xènia Amorós, secretària del consell 
 

 
Sra. Marina Casals Tres, sots directora de Participació Ciutadana i Acció als barris 

Sr. Oriol Arechavala Roé, tècnic de Participació Ciutadana i Acció als barris 

Sra. Ester Castanyer Coromines, tècnica de Participació Ciutadana i Acció als barris 
Sra. Olga Sentís Barja, Participació Ciutadana i Acció als barris 

Sr. Mikel  Vilalta  

Sr. Víctor Puntas, adjunt alcaldia 

 

En representació de les entitats del barri:  

Sr. Francesc Bailón, AV El Faig 
Sr. Oriol Ribera, Coral Tardor 

Sr. Joan Ramon Subirats, Club Olympic 
Sr. Angel Ruíz Dinarés, Club Olympic 

Sr. Guillermo Gallego, AV Propietaris de la Floresta 
Sra. Maria León, AV Propietaris de la Floresta 

Sr. Óscar Martí, El Senglar 
Sra. Carola Alegre, AFA La Floresta 

Sra. Blanca Font, Comissió Pla-Narbona 
Sr. Albert Daniel, Comissió urbanística 
Sr. Josep Ángel Noguera, Comissió urbanística 

Sra. Gemma Tadeo, Comissió feminista 
Sr. Joan Rosés, Comissió cultura 
Sra. Nani García, Comissió de drets socials 
Sr. Juan Merino, Espai 60 

 
En representació dels grups polítics municipals 
Sra. Rosa Masip, vocal del grup polític PSC 
Sr. Albert Salarich, vocal del grup polític JUNTS 
Sr. Víctor Gordó, vocal del grup polític ERC 
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Ciutadania: 
Sr. Ramon Peipoch 

Sr. Esteve Urpina Carbonell 
Sra. Àngels Ribé 

Sr. Isidre Marías 
 
Per part de la premsa: 

Sr. Albert Canalejo, fot  
Sr. Jordi Pascual Molla, elCugatenc 

Sra. Cristina Cabasés, Tot Sant Cugat 

Sr. Sergio Moral, CugatMèdia 

 
 
Ordre del dia 
1.-  
2.- Informacions de la presidència 

3.- Estat de projectes del barri 

4.- Torn obert 
5.- Grup de treball Pla-Narbona 

6.-  

7.- Pacte per la convivència 

8.- Seguiment de comissions 

 8.1 Creació comissió habitatge 

 8.2 Comissió extraordinària Pla estratègic Can Llobet 
 8.3 Comissió feminista 

 8.4 Comissió educativa 
 8.5 Comissió drets socials 

 8.6 Comissió cultura 
9.- Estat dels projectes dels pressupostos participatius de la Floresta 

10.-Torn obert 
 

Desenvolupament de la sessió 
El Sr. Simarro obre la sessió i dona la benvinguda al consell. Passa la paraula a la Sra. Mireia Ingla, 
alcaldessa.  

La Sra. Alcaldessa expressa que estar al consell és un signe de normalitat. Hi havia la iniciativa de ser a 
tots els consells però amb la pandèmia es va frenar però està al cas de com van els temes dels 
consells i comissions de treball i ara ser-hi presencial és un plus. Si hi ha algun dubte es pot preguntar. 
 

1.-  
 

 
2.- Informacions de la presidència: 
El Sr. Simarro comenta diversos temes: 
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2.1-Ràdio Floresta l 
centre sociosanitari per què hi siguin i no en gaire temps.  

2.2-Temes que es plantegen de forma recurrent: 
o Des del Faig es va demanar la reurbanització de   hi ha 

 
realitzar les actuacions de millora on calguin. 

o ccés a 

 

o Des de la Comissió de Drets Socials es demana un Centre de Dia a La Floresta. Aquest 

equipament no està previst com a tal, l màxim les 
possibilitats d Drets socials.  

o Horari del Consultori  tament de Salut el 
 

o  

2.3-  que incorpora: una nova imatge, nous canals de comunicació com 

el butlletí digital i el telegram, i servei de tècnics   
 

2.4-Pressupostos participatius: Es posa en marxa la nova edició, que és bianual. La recollida 

de propostes és al maig, la votació al desembre, i a partir de  es treballarà en 

 

 

Repàs dels projectes i calendari de convocatòries de treball:  
1.-Millora Verge de Montserrat, trobada el 27  

2.-Trobada pel pacte per la convivència,   
3.-Reunió de seguretat al maig,  

4.-Reurbanització Emeterio Escudero, trobada al maig,  
5.-Tècnics acció comunitària al maig-juny.  

 
3.- Estat de projectes del barri 

Tot el que hi ha al full excel que heu rebut, 
treballant a La Floresta, i que seran una realitat. Es fan convocatòries amb el veïnat per anar treballant 
els diferents projectes. 

 
1.Camí escolar, inici obres finals 2022-principis 2023,  
2.Emeterio Escudero, inici obres 2a meitat 2023,  
3.Plaça Portes i Rubies, entrega del projecte, juliol-setembre 2022,  

4.Carril bici i vianants la Floresta - Valldoreis, inici obres finals 2022,  
5.Carrer Ginjoler i cases dels, inici obres 2023,  
6.Soterrament línia elèctrica de mitja tensió davant Cases dels mestres - , inici el 2023,  
7.Urbanització Av. Pere Planes, inici obres 2022-2023,  
8.Millora c. Aigües sabadell, fi: abril 2022,  

9.C. Grèvol, inici obres 2022,  
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10.C. Cedrela  -lo. 
11.Il·luminació LED, fi 2022,  

12.C. Sàndal, estudiar les opcions 
de millora.  

13.Pasatge Salut i Segalà, inici obres 2022-2023,  
14. Viona de seguretat  c. Moret, executat,  
15. Millora accés escola El Pinar, executat. 

16.Espai jove, en funcionament el 2022,  
 

blic: 

17.c. Grèvol, inici finals 2022,  

18.Av. Emeterio Escudero, projecte a mig-llarg termini,  
19. Av. Pere Planes, projecte a mig-llarg termini,  
20. Entorn estació la Floresta, llarg termini,  
 
Projectes del Pressupost Participatiu del Barri:  

21.Millora Verge de Montserrat, previst 2022,  

22. Condicionament Plaça del Centre, finals 2022 principis 2023,  
23.Taules tennis taula als parcs, previst 2022,  

24.Bar al Casino, previst 2022,  

25.Skate, tirolina i cal·listèmia Can Llobet, previst 2022,  

26.Arranjament camí Estel, previst 2022,  

27.Torrent de Can Llobet, execució 2023. 

 
4.- Torn obert 

El Sr. Noguera demana que les viones siguin folrades de fusta per estètica i impacte visual. Per al camí 
escolar, del qual en reparteix fulls, existeixen altres solucions més econòmiques per no malbaratar els 

recursos ja que hi ha carrers sense voreres. Hi ha dues possibilitats: cartell per delimitar el pas de 
 

El Sr. Urpina comenta que el projecte del 
un tècnic perquè hi ha una illeta amb sauló compactat i això suposa dificultat. Proposa que es faci des 

del pont del Diari fins el túnel. Hi ha projectat un mirador que no servirà i sí caldria una marquesina. 
i amb els veïns. 

El Sr. Ribera comenta que al carrer Sàndal no es pot arribar en cotxe. Ja es va queixar a través dels Ulls 

de la ciutat i li van respondre que no es faria res perquè no és un problema de manteniment i sí de 
disseny i es va sentir insultat

rio Escudero hi ha un 
senyal provisional de sots , hi ha el logo i si no ho és 

 
El Sr. Subirats vol fer el retorn de les beques rebudes . Han aconseguit 1.825 euros per a 18 
nens sense recursos. Dona les gràcies a tothom qui ha col  
El Sr. Rosés demana per al proper consell de barri la informació ampliada sobre els quatre projectes 
de pisos de protecció oficial a la Floresta amb més números. Fa la proposta que Espai jove sigui més 
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comunitari per a entitats i compartit i demana que es faci una licitació on es vegi aquesta cogestió. 
ix per trobar-se per treballar-hi. 

El Sr. Merino agraeix el tema de la ràdio. Informa que e
provisionalment fins que no es facin les obres. També hi ha el camí de Capella on hi ha dos forats 

perillosos. Llegeix un comunicat com a representant de Plataforma de jubilats per reclamar que el 
preu del tiquet de transport a Terrassa, que està rebaixat, volen més, les set estacions de Sant Cugat 
haurien de ser per als jubilats gratuïtes en les hores més buides i seria bo per al medi ambient per 

agafar el 

necessiten més.  

La Sra. Amorós parla com a veïna i es dirigeix al Sr. Rosés per fer la rèplica sobre Espai jove 

que ha proposat, 
demanar El Casino enlloc de pensar a repartir el poc que hi ha; cal reclamar-ho tot. Cal un debat més 
profund 

a fet el projecte menys dolent al 
 

La Sra. García pregunta sobre el canvi de llums, quina previsió hi ha. Sobre Emeterio Escudero espera 

 
 

RESPOSTES: 

El Sr. Simarro respon: ; sobre el camí escolar al·legacions, serà per a tothom, el projecte 

està molt treballat i té molt de consens; sobre la vorera hi ha professionals al darrere i es fa així per la 

reducció de velocitat dels vehicles i la topografia mateixa del carrer; sobre el carrer Sàndal lamenta el 

hi ha actuació i s  podrà tornar 
a parlar; , ; 

Espai jove, és un espai funcional i es començarà a fer activitat; sobre el bitllet reduït de 
pensionista, com a Ajun bona feina i no es pot anar més enllà; sobre el camí Capella ho 

apunten; i finalitza aquest mateix  2022. 
 

5.- Grup de treball Pla-Narbona 
La Sra. Font explica que el 19 de juliol de 2021 el ple municipal de Sant Cugat va aprovar la creació 

. Un dels actes que ha fet la comissió orgull 
florestà a Pla-Narbona. Proposa tres opcions a fer: 1.fer una exposició als equipaments municipals i a 
la via pública i difusió als mitjans local  Retolació de la rotonda de 

i posar-hi una escultura 
Aniran informant.  

 
6.-  

El Sr. Simarro informa que se li fa un reconeixement a proposta de les comissions i entitats a la Sra. 
Ribé.  
El Sr. Ribera llegeix la biografia de la Sra. Ribé i comenta que han estat implicades les següents 
comissions i entitats : Comissió de cultura, Comissió 
d patrimoni i memòria, la C Espai +60, El Senglar Cultural ïns i 

propietaris de la Floresta.  
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La Sra. Ribé expressa estar emocionada i agraïda perquè és la Floresta qui fa aquesta declaració.  
 També es va fer a Pla-Narbona. Aquest barri 

és més que un barri, és una comunitat.  
 

7.- Pacte per la convivència 
El Sr. Simarro informa es va fer una diagnosi i veure unes possibles solucions i es té prevista una 
trobada per seguir treballant. Les convocatòries són obertes a tothom. 

 
8.- Seguiment de comissions 

 

 8.1 Creació comissió habitatge 

El Sr. Rosés comenta que ja existia i es va integrar en una altra 
sola per una conjuntura actual. Demana que el consell ho aprovi.  

 El consell ho aprova.  
 
 8.2 Comissió extraordinària Pla estratègic Can Llobet 

El Sr. Ruiz comenta que caldria fer un replantejament de la zona esportiva de Can Llobet, 

també hi ha el cau, el centre obert, hi haurà les instal·lacions skate, cal·listèmia i bicis, la 
piscina, la pista descoberta. Anima a participar a fer  

La Sra. Alcaldessa informa que es van incorporant a tota la ciutat els espais esportius i aquí en 

especial I la millor manera de treballar-

Un cop es tingui una proposta es pot traslladar i es farà la valoració tècnica.  

 

 
 8.3 Comissió feminista 

La Sra. Tadeo comenta que estan treballant amb 
masclistes. Informa que el protocol està aturat. Demana aliances al barri 

 Sobre el futbol informa que ha sorgit la idea de 
fer un equip de dones per usar les pistes de Can Llobet ja que els espais públics estan 

hipermasculinitzats. Per fer xarxa i esport entre les dones.  
seria allargar ati 

 
Des de la taula del consell es diu que es mirarà. 
La en el temps per no desmotivar la iniciativa.  

  
8.4 Comissió educativa 

al projecte Espai jove. També es vol 
fer una gimca  buscant data.  

El Sr. Gallego celebra la creació de la C  on hi participarà activament. 
Comenta que li agradaria aconseguir coordinadors per a les comissions que no en tenen com 
per exemple la de Medi ambient. Informa que es van fer unes a 

er habitatges al carrer 
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8.5 Comissió drets socials 
La Sra. Garcia informa qu Es 

continuarà lluitant per un centre de dia a la Floresta i la guia de drets socials. La xerrada serà a 
 

El Sr. Simarro demana que es faci arribar al consell i es posarà al nous canals.  
 8.6 Comissió cultura 

La Sra. Alegre informa que han fet una reunió amb Cultura per demanar els arranjaments que 

cal fer al Casino i al jardí, que és un perill, i està en marxa i acabat abans de 
estiu, pintar les arcades i la pèrgola del pati, el problema de la neteja està acabat ja que era 

un tema de licitació, tema licitació, es posarà un 

preparant la festa de Sant Jordi, els Docs a la fresca i la festa major.  

 
El Sr. Simarro informa amb totes les comissions i que es mirarà 

el que es fa a la comissió feminista a altres comissions, 
però que nces.  

La Sra. Tadeo informa que la feina de la Comissió feminista és a a no 

resposta que denunciava ha estat a nivell comunitari.  

El Sr. Simarro explica que les comissions ajuden a organitzar aquests espais de treball. Que 
de Medi ambient.  

 

9.- Estat dels projectes dels pressupostos participatius de la Floresta 

La Sra. Casals explica els projectes com estan: 

9.1- campanya contra els mosquits i el cinema 

familiar a la fresca; pendent de contractar: l equipament de l Espai Jove. 
9.2- inversió ; Redactats: millora i ampliació parc 

tirolina i parc de la cal·listèmia, taules de tennis taula. Disseny del projecte: 
Verge de Montserrat, plaça del centre, bar al Casino, camin entre, 

renaturalització del torrent de Can Llobet. 
 

10.-Torn obert 
El Sr. Noguera demana allunyar  a la plaça del Centre. En el 

dibuix no apareix el canvi proposat en una reunió.  
I 

es farà una sessió de retorn que recull aquest canvi entre d altres. 

El Sr. Noguera opina que es fa un flac favor al comerç local de proximitat perquè no hi ha espai 
 

La Sra. León de sisena generació, però a la 
, perquè és com una urbanització

 
La Sra. Alegre pregunta sobre els pressupostos participatius, sobre , que es volia demanar una 

l·listèmia. 
Sobre e -se.  
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El Sr. Urpina aclareix que en la seva intervenció anterior no volia criticar el camí escolar només volia 
 única a la banda nord. La segona part era demanar de substituir el 

sauló per paviment de terra i que el mirador no fa falta gastar-se els diners.  
El Sr. Ribera proposa qu

decideix  que es treguin els entrebancs i . També 
 

El Sr. Bailón agraeix  amb els temes pendents. Comenta sobre el centre 

sobre la salut i cal tornar als orígens abans de la pandèmia. 
 

El Sr. Subirats comenta sobre la zona esportiva municipal que entén que es crea la comissió 

extraordinària i comenta que qui ha de convidar ha de ser el consell de barri. Pregunta com es fa.  

La Sra. Amorós demana que els impulsors posin data, que es parli amb les entitats vinculades i des del 
 

La Sra. Tadeo informa que ha sorgit la necessitat de tenir un espai segur per gestionar la violència. 
El Sr. Rosés aclareix que Espai jove amb el Casino, ja que pel volum 
de gent calen tots dos. És un espai de cogestió . Caldria 

un espai per a les entitats. mb la Comissió educativa.  

Al Sr. Noguera li explica que tot està 
Quant al pla 

 amb el parc de Collserola. -hi una disfunció i 

es mirarà. Del tema dels senyals es mirarà. El tema de Can Llobet, va endavant. Quant als espais i usos 

es mirarà per necessitats.  

 

La Sra
creació de la C  ja que és una prioritat 

presentat per dir que aquests es faran perquè hi ha un calendari.  

 
El president tanca la sessió a les 21:30h 


