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LA FLORESTA

Línia estratègica

1.1

Millorar els equipaments del barri

Necessitats
detectades

●
●
●
●
●

Manquen equipaments culturals
Manquen equipaments educatius
Manquen equipaments esportius
Manquen espais de trobada
Millora dels equipaments existents

Treball previ de les Comissions
1. Biblioteca
2. Manquen espais i equipaments per desenvolupar projectes
culturals
3. Aposta estratègica per ser un barri cultural
4. Activació i gestió dels diferents equipaments dispersos per a
disposar de més espais d’ús comunitari
5. Recuperar el Casino com a Casa de Cultura de la Floresta:
reformar l’interior perquè torni a ser el punt de trobada de la gent
de la Floresta que havia estat sempre. Recuperar el bar i treure les
mampares i separadors; que torni a ser un espai diàfan, sense
compartiments. Que estigui obert tots els dies de l’any. Un espai
on puguin exposar i actuar els artistes del barri. Un lloc per gaudir
de l’art, el teatre, el cinema, la música i altres espectacles.

Aportacions sessió conjunta
CULTURA
1. Falta zona esportiva pel
veïnat (piscina, gimnàs, etc)
2. Reobrir l'oficina de Correus
3. Recuperar el Casino tal com
era abans de 1983, un espai
diàfan amb bar, obert a
tothom. Eliminar parets i
rampes
4. Un bar com el d'abans que
sigui el veritable casal de la
Floresta
5. Un teatre o escenari
6. Una biblioteca

JOVENTUT
1. Escola-Institut
2. Cuina a l’Espai
Jove
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LA FLORESTA

Línia estratègica

1.2
Necessitats
detectades

Fomentar la diversitat d’activitats i apostar per ser
un barri cultural
●
●
●

Impulsar l’estratègia per ser un barri cultural
Falten activitats diverses per a joves i dinamització
Falten activitats diverses per a la infància

Treball previ de les Comissions
1. Aposta estratègica per ser un barri cultural
2. Programació cultural i d’oci per a joves
3. Xerrades per a la prevenció del consum en
adolescents i joves

Aportacions sessió conjunta
ESPAI PÚBLIC
1. Promoure les experiències
culturals a l'espai públic

INFÀNCIA
1. Poca oferta d'activitats,
cultura, i espais per a infants
a partir dels 10 anys
2. Promoure la lectura entre els
infants

JOVENTUT
1. Buit total d'activitats
obertes a joves de 12 a
25 anys
2. Educació sobre medi
ambient, conèixer què
ens envolta
3. Educadors de carrer de
llarg recorregut per
dinamitzar els joves
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LA FLORESTA

Línia estratègica

1.3
Necessitats
detectades

Impulsar projectes per a la gent gran
●
●

Accions per promoure els drets de la gent gran
Manquen equipaments i serveis per a gent gran

Treball previ de les Comissions
1.
2.
3.
4.
5.

Residència
Centre de Dia
Habitatges de Protecció Oficial
Xerrades per informar dels drets socials, prestacions i recursos de
què disposen les persones grans
Recuperar els documents, actes i mocions relatives a reunions de les
comissions i del Consell de la Floresta amb l’Ajuntament per tal de
trobar allà les propostes a executar:
Acta reunió del 25-1-2018. Comissió d'habitatge i Mobilitat i
Consell de barri de la Floresta
Moció institucional per diagnosticar les necessitats i els
recursos/serveis necessaris per a la gent gran i millorar la seva
atenció del 17.12.18 del Ple Ordinari de Sant Cugat

Aportacions sessió conjunta
GENT GRAN
1. Centre de Dia / Residència per a la gent gran
2. Centre de dia per a la gent gran
3. Habitatge amb serveis per la Gent Gran
4. Protocol d’abordatge de les violències
5. Una guia de serveis que englobi totes les
activitats
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LA FLORESTA

Línia estratègica

1.4
Necessitats
detectades

Incentivar projectes i activitats autogestionades al
barri i suport al teixit associatiu
●
●

Cal potenciar projectes cooperatius i col.laboratius
Les entitats del barri necessiten suport per desenvolupar projectes i
activitats

Treball previ de les Comissions

Aportacions sessió conjunta

La Floresta compta amb els següents punts forts:
1. Col.lectius i entitats que promouen cultura popular i comunitària:
Mamatraka, Cor Jabato, la Coral Tardor de la Floresta, Espai +60,
Senglar Cultural, la Global, UREF, Pastorets, AFA, ...
2. Talent i barri d’artistes: músics, pintors, escriptors, actors, cantants, etc
3. Cultura transformadora i transgressora: reines d’Orient, ...
4. Moltes iniciatives culturals i musicals: Casino Floresta, Espai + 60, la
Global, Forn de la plaça, la Cantina, la Floresteca, El Pet de Llop,...
5. Oferta cultural de moltes disciplines artístiques: arts plàstiques,
musicals, teatre, cabaret, circ, trapezi, Naus de l’Art, cicle de cine
6. Xarxa comunitària potent: ens coneixem, ens ajudem, col.laborem i
compartim recursos
7. Festes de barri i tradicionals amb molta col.laboracio veïnal
8. Sentiment de pertinença al barri

COHESIÓ
1. Suport econòmic a les entitats i
col·lectius no reglats
2. Biblioteca de les coses
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LA FLORESTA

Línia estratègica

1.5
Necessitats
detectades

Potenciar accions amb perspectiva de gènere i
interseccional
●
●

Falta sensibilització en temes d'igualtat
Accions per lluitar contra les violències i les desigualtats

Treball previ de les Comissions
1.
2.
3.

Sensibilització i formació a la policia local en perspectiva de gènere i
prevenció de violències masclistes
Desenvolupar la perspectiva de gènere i un llenguatge inclusiu en
el sí de les diverses Comissions i del Consell de Barri
Reforçar les bústies per a denuncies

Aportacions sessió conjunta
IGUALTAT
1. Interseccionalitat
2. Protocol d'abordatge de les violències
3. Treball amb cures que recauen en dones
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LA FLORESTA

Línia estratègica

Generar espais públics accessibles, nets i segurs

2.1
Necessitats
detectades

●
●
●
●
●

Intervencions de disseny urbà per millorar la convivència entre cotxes i vianants
Millora i neteja dels parcs infantils
Necessitats de manteniment i arranjament de l'espai públic
Problemes d'accessibilitat, il.luminació, mobiliari urbà i serveis
Problemes de contaminació (acústica, lumínica, ...)

Treball previ de les Comissions
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eliminació d’obstacles a la via pública que empetiteixen l’espai per a la
circulació: pals d’electricitat, de telefonia i d’enllumenat, així com l’execució
d’alineacions de parcel.les particulars que avui en dia impedeixen l’ample de
vorera
Recuperació del sistema de passatges i escales. Reparar els que estan en
mal estat
Introducció d’elements de reducció de la velocitat. Disseny urbà.
Canvi del llenguatge en els carrers: Substitució de biondes de carretera per
unes altres de fusta
Estudi de reubicació i canvi del disseny dels contenidors o, fins i tot, del
sistema de recollida
Millorar la senyalització en general, incorporant en concret senyals de
prioritat de pas en els llocs estrets o conflictius
Col·locar semàfors intel·ligents als dos o tres punts més conflictius (un d’ells
podria ser al carrer de Margarit amb Nou de la Floresta)
Arranjament dels vials (escales i passatges) que han estat gairebé
abandonats
Els espais de joc infantil són molt millorables en general.

Aportacions sessió conjunta
ESPAI PÚBLIC
1. Manteniment de l’arbrat als carrers i espai públic i
en parcel·les privades (control de la tala
desproporcionada)
2. Contaminació: llum dels túnels. Sobretot del
peatge, embussos diaris del peatge fins a la Via
Augusta. Desviar el trànsit per l'AP-7
3. Enllumenat (respectant la contaminació) i eliminació
de pals d’electricitat i telèfon.
4. Espais atractius per a infants de més de 10 anys
5. Materials sostenibles i adaptats per a dissenyar
l'espai públic
6. Pantalles amb arbres per a reduir el soroll de
l'autopista

INFÀNCIA
1. Els espais lúdics per a infants són molt
millorables, haurien d'higienitzar-los i fer-los més
atractius
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LA FLORESTA

Línia estratègica

2.2
Necessitats
detectades

Impulsar mesures per facilitar l’accés a l’habitatge,
habitatge públic i altres models
●
●
●
●
●

Reprendre el projecte de col.laboració ETSAV-Ajuntament-Consell
Realitzar una diagnosi de l’estat de l’habitatge
Augmentar el parc públic d'habitatge
Cal potenciar projectes cooperatius i col.laboratius
Impulsar altres models d'habitatge

Treball previ de les Comissions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Critica a l’aturada del projecte de col·laboració amb ETSAV, Ajuntament
i La Floresta per abordar l’accés a l’habitatge i a la instrumentalització
per part de l’Ajuntament
Elaborar un cens actualitzat amb dades per saber el grau de
gentrificació, demanda potencial d’habitatge públic i alternatives
possibles més enllà d’edificis nous o de Promusa
Adaptació de la clau urbanística predominant a la Floresta (20-A10:
habitatge unifamiliar aïllat de grans dimensions) a la realitat actual
Foment del cohabitatge
Mapa de cases buides i tanteig i retracte per part de l’Ajuntament com a
política pública d’habitatge
El bosc habitat: cercar alternatives viables per a posar en valor els
criteris socials d’accés a l’habitatge, partint de la situació de crisi a què
ha arribat el model vigent de creixement del barri.

Aportacions sessió conjunta
HABITATGE
1. Fomentar la masoveria urbana i no urbana
2. Co-habitatge (canvi de normativa)
3. Cooperatives d'habitatge
4. Habitatges dotacionals
5. Habitatge públic
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LA FLORESTA

Línia estratègica

2.3
Necessitats
detectades

Reforçar les accions preventives i els protocols
d’actuació en situacions d’emergència
●
●

Actuacions per a la prevenció de riscos
Mesures i protocols davant situacions d'emergència

Treball previ de les Comissions
1.

2.

Sistema de permisos en situacions de risc. Cal agilitzar el
procediment per a obtenir els permisos municipals per accions que
han de resoldre situacions de risc a l’espai públic. (ex: tallar un arbre
mig caigut)
Incendis i protocols:
Anualment, abans de l’època d'incendis, cal posar en
coneixement del veïnat els plans que tenen elaborats els
Bombers i els plans d'evacuació
Revisió dels punts d’irrigació i els camins a les zones més
intricades
Demanar un camió de bombers permanent a l’estiu que
estigui a prop de les Planes i la Floresta

Aportacions sessió conjunta
SOSTENIBILITAT
1. Mesures antiincendis i cura del bosc
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LA FLORESTA

Línia estratègica

2.4

Potenciar accions per enfortir la convivència
●

Necessitats
detectades

●
●

Aplicació d'ordenances i campanyes de bones pràctiques per a la
convivència
Millorar els equips professionals per a la convivència
Impuls del Pacte per la Convivència

Treball previ de les Comissions
1.
2.
3.
4.

Implicació directa de l’Ajuntament al Pacte per la Convivència
Presència del servei de mediació al Pacte per la Convivència
Treball que respecti els processos propis de La Floresta i que
garanteixi l’autogestió i mirada interna en la convivència
Cal una ordenança sobre la tinença i cura dels animals domèstics
que estigui posada al dia de les darreres modificacions legislatives.
S’ha de difondre el coneixement d’aquestes ordenances entre el
veïnat i s’ha de preveure una forma diligent i efectiva per assolir el
seu compliment

Aportacions sessió conjunta
COHESIÓ
1. Controlar la crema de restes vegetals,
sobretot en zones fondes. Els caps de
setmana d'hivern a vegades no es pot
respirar
2. Falta implicació de l'Ajuntament en el
Pacte per la Convivència
3. Necessitem el reforç del servei de
mediació al Pacte per la Convivència
4. Que hi hagi presència tècnica
5. Convivència
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LA FLORESTA

Línia estratègica

3.1
Necessitats
detectades

Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva
●
●
●
●
●

Revisar el Pla de Mobilitat amb les aportacions del Consell
Tornar a caminar per la Floresta
Millorar el transport públic
Promoure l'ús de la bicicleta, xarxa i aparcaments
Actuacions amb les administracions competents sobre els Túnels de Vallvidrera

Treball previ de les Comissions
1.

2.

Cal una revisió del Pla de Mobilitat que l’Ajuntament té en avançat
procés d’elaboració, per tal que tots els canvis plantejats incloguin:
a. Xarxa viària amb sistema diferenciat (vial per a cotxes i
voreres per a vianants) localitzat gairebé tots al circuit bàsic
de connexió amb les carreteres principals
b. Xarxa viària compartida. Gairebé a tots els carrers de la
Floresta, considerats de distribució interna, on un conjunt
d’intervencions puntuals, cas per cas, haurien de permetre la
pacificació del trànsit de cotxes (reduint-ne la velocitat i
augmentant l’atenció que han de tenir envers els vianants i
ciclistes). Mantenir la doble direcció a la xarxa principal
Túnels de Vallvidrera: Cal instar a les administracions competents a
auditar des del punt de vista mediambiental el funcionament dels
Túnels de Vallvidrera i els seus accessos (contaminació pels gasos,
lumínica i acústica). A més, calen mesures limitadores per reduir el
trànsit i l’enllumenat. Es proposa plantar arbres que serveixin com a
pantalla per tal de reduir l’impacte sonor i visual de l’autopista
(continua en la següent diapositiva)

Aportacions sessió conjunta
MOBILITAT
1. Ampliació de l'horari nocturn dels FGC
2. Carril Bici (que no hi hagi espais absurds)
3. Connexions fàcils des de qualsevol punt de La Floresta a
l'estació de FGC (a peu, bici, transport compartit, a
demanda). Posar en crisi el model de transport públic actual
en autobús que va fent voltes amb horaris fixos, sempre
buit i amb alt consum d'energia i recursos econòmics
4. Més aparcament a l'estació de FGC
5. Més places d'aparcament a prop de l'estació
6. Taller de Bici Elèctrica
7. Xarxa de bicicletes elèctriques. Aparcaments segurs per a
bicicletes. Zona verda a l'estació i zones properes a altres
zones de centralitat
8. Xarxa viària principal amb trànsit separat: incorporació de
tram de carretera de Vallvidrera com a tram de via urbana
(amb vorera) com a Les Planes
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LA FLORESTA
Treball previ de les Comissions

3.

4.

5.

Foment de l’ús de les bicicletes elèctriques:
a. Construir carrils bici que permetin desplaçaments amb continuïtat des dels diferents llocs perifèrics de la Floresta fins a
l’Estació.
b. Construir carrils bici que uneixin el nostre barri amb el centre de Sant Cugat (pels vials paral·lels al FGC) i amb Valldoreix,
(construint un lateral segregat a la carretera de Vallvidrera)
c. Reglamentació vial per a l’ús compartit i segur en aquells espais o parts dels trajectes on no sigui possible crear un carril
bici
d. Habilitar túnel d’emergències dels Túnels de Vallvidrera per poder anar a Barcelona en bicicleta.
e. Ajuts i subvencions per incentivar l’ús de la bicicleta elèctrica
Transport públic:
a. Busos més petits i amb major freqüència de pas
b. Crear més itineraris amb l’estació de tren com a punt de sortida i arribada
c. Introducció del sistema de transport a demanda
d. Foment de la mobilitat en bicicleta i patinet elèctrics. Subvencions i ajuts. Llocs d’aparcament segurs i de recàrrega. Carrils
bici específics allà on sigui factible, per comunicar amb el centre de Sant Cugat (pels carrers paral·lels als FGC) i amb
Valldoreix (per la vora de de la carretera de Vallvidrera, de forma segregada)
e. Estudi d’ubicació de bosses d’aparcament ben connectades amb l’estació per permetre l’aproximació del veïnat més
allunyat
f. Implementació de control a les portes del barri al Parc de Collserola, per a limitar l’accés d’activitats lúdiques i esportives
(bicicletes esportives, grups de gossos, grans excursions) que impliquin degradació del medi. Mesures per a fer complir les
Normes d’accés i ús del Parc
g. Estudi dels carrers des del punt de vista de la protecció contra incendis. Pla d’evacuació
h. Demanar a FGC que ampliï l’horari dels trens de sortida de Barcelona tots els dies, com a mínim, fins a les 2 de la
matinada. Això reduiria l’ús del vehicle privat
Promoció de la compra, adaptació i ús de mitjans de transport sostenible: vehicles elèctrics, aparcament i punts de recàrrega
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Línia estratègica

3.2
Necessitats
detectades

Promoure energies renovables i mesures per a
l’eficiència energètica
●
●
●
●

Ajuts a la rehabilitació i millora de l'eficiència energètica
Cal potenciar projectes cooperatius i col.laboratius
Eficiència energètica dels edificis públics
Promoure energies netes

Treball previ de les Comissions
1.
2.

3.
4.
5.

Pla de rehabilitació per millorar l’eficiència energètica: suport tècnic i ajuts
Promoure comunitat per compartir la gestió de serveis i espais: generació
energètica, pous, piscines, patis, eines, horts, sol, recollida d’aigües de
pluja, telecomunicacions, aparcament, materials, com llenya, compost o
combustibles
Augmentar i donar a conèixer adequadament les ajudes municipals que
facilitin la implantació de sistemes d’aprofitament de les energies
renovables, els aïllaments tèrmics i la mobilitat sostenible
Canviar el sistema d’ajudes consistents en bonificacions de l’IBI, ja que
són discriminatoris per al veïnat que viu en habitatges de menor valor
cadastral. Les ajudes han de ser directes i suficients
Des de l’administració, s’ha de promocionar i facilitar que grups de cases
es mancomunin amb l’objectiu de compartir recursos d’estalvi energètic i
de producció d’energia renovable, especialment fotovoltaica

Aportacions sessió conjunta
HABITATGE
1. Fomentar les mancomunitats entre veïnes per
implementar energia i serveis
2. Ajudes i subvencions per a rehabilitació,
energètiques, consum i obres
3. Ajudes a la rehabilitació per millorar l'aïllament
4. Ajudes "justes" per la implantació d'energies
renovables als habitatges

SOSTENIBILITAT
1. Edificis públics del barri 100% sostenibles (aigua
i llum)
2. Promoure energies netes a les cases (moltes
encara funcionen amb gasoil)
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Línia estratègica

3.3
Necessitats
detectades

Millorar el model de gestió de residus i el sistema de
clavegueram
●
●
●

Mesures per millorar la recollida i gestió de residus
Millora del sistema de clavegueram
Central de biomassa

Treball previ de les Comissions
1.
2.
3.

Sistema de clavegueram: cal abordar una auditoria ben feta del funcionament del
sistema de clavegueram de la Floresta, per posar en marxa a continuació la seva
millora, especialment, els grans col·lectors
Gestió de residus. El sistema de recollida de restes vegetals mitjançant els sacs,
funciona prou bé, però caldria estudiar la viabilitat de crear una central de biomassa a
escala del Parc de Collserola
Canviar el model d’escombraries seguint els següents criteris:
a. Més salubritat
b. Evitar la disseminació de deixalles pels voltants dels contenidors per l’acció dels
senglars i que s’escampin per l’entorn dels boscos
c. Sistemes de confinament dels contenidors i/o nous models que s’adaptin a
l’orografia i entorn natural de la Floresta
d. La proximitat al Parc de Collserola és l'entorn idoni per a apostar per noves
tecnologies o sistemes de protecció innovadors que poden servir d'exemple per
a futures contractacions del servei de neteja de la ciutat
e. Una millora del servei que també ha de repercutir positivament en la reducció
d'actituds incíviques

Aportacions sessió conjunta
CONSUM
1. Prohibir els plàstics d'un sol ús,
cobrar per les bosses de plàstic
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Línia estratègica

3.4
Necessitats
detectades

Fomentar la cura dels espais verds i la flora autòctona
●
●

Millorar la neteja i manteniment dels espais verds i dels boscos
Erradicació de flora invasora i promoció de la flora autòctona
Treball previ de les Comissions

1.
2.
3.

4.

Manteniment d’espais verds i dels boscos. Cal millorar la neteja i manteniment dels espais
verds de la Floresta, recollint escombraries al bosc, mantenint fonts i parcs en bon estat, i
potenciant l’educació dels ciutadans perquè no embrutin el bosc
Actuar contra la flora invasora i això s’ha de fer de manera sistemàtica i des de diferents
fronts, conscienciant el veïnat, procurant que no es venguin espècies d’aquestes als centres
de jardineria i portant a terme plans periòdics per a la seva erradicació
Paral·lelament, s’ha de promoure la flora autòctona, sobretot, aquella que sigui més avinent
de cara al canvi climàtic que s’anirà produint. Que el propi Ajuntament implementi ajudes
públiques i un servei d’assessorament per ajudar als particulars a plantar o mantenir la flora
autòctona a les propietats particulars i a erradicar les espècies invasores
El bosc habitat: cercar alternatives viables per posar en valor els criteris ambientals d’un barri
situat als límits del Parc de Collserola,partint de la situació de crisi a què ha arribat el model
vigent de creixement del barri.

