Acta de la reunió del Grup de Treball de la Floresta, celebrada el dia 28 de maig de 2013 al
Centre Social i Sanitari de la Floresta a les 19.00h.
Assistents:
Sr. Josep Carné, Associació Propietaris i Veïns de la Floresta, President
Sr. Josep Ma. Escarré, Inspector Cap de la Policia Local, Ajuntament de Sant Cugat
Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant Cugat Mossos d’Esquadra.
Sr. Carles Castro, AAVV la Serreta
Sra. Eva Serrats, AMPA la Floresta
Sr. Jaume Rodriguez, Casal Gent Gran
Sr. Jesús Ángel Prieto, Casal Gent Gran
Sra. Lourdes Botey, La Muntanyesa Sud
Sr. Francesc Serra, Director Obres dels Districtes, Ajuntament de Sant Cugat
Sr. Carles Masnou, Sant Cugat Camina i AMPA Arnau Cadell
Sr. Josep Ma. Gomez, Rest. Rancho el Paso
Sr. Guillem Gomez, id.
Sra. Àngels Quadras, Amics Teatre Casino la Floresta
Sr. Francesc Garrido, Sergent Policia Local
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari.
Temes tractats:
1.- Claveguera camí de Can Pagan. Es comenta que al camí de Can Pagan hi ha una tapa de
clavegueram que pot ser perillosa. El Sr. Serra pren nota i s’agafa el compromís que s’avisarà
a Serveis Urbans.
2.- Mur avda. de l’Estació. Es comenta que el tema encara està a Disciplina Urbanística i no hi
ha data de quan es podrà restablir la circulació en doble sentit.
3.- En quant a la seguretat viària, surt a col·lació el tema de l’accident del bus a l’avda. Verge
de Montserrat. Es replica que, aquest accident ja fa molt temps que va succeir i que des de les
hores el que s’ha fet es ser més estrictes amb la prohibició d’aparcament a aquest carrer.
4.- Senyals de prohibició aparcar a carrer Mimosa. Ja s’han posat.
5.- Estret de Gibraltat. Hi ha cotxes aparcats. Policia Local ho mirarà.
6.- Estret de Mesina. Es comenta que pertany a Valldoreix i per tant, correspon a l’EMD fer els
canvis de mobilitat que correspongui.
7.- Bosc Literari. S’ensenya el plànol del bosc literari. Compromís d’estudiar la proposta de
posar cartells informatius tipus com els que ha posat Comunicació.
8- Pas de l’Estació. No hi ha acord sobre què cal fer en aquest carrer. Es presenta la solució de
reservar aparcament al carrer Pearson. Però els representants del casal de la gent gran de la
Floresta manifesten que no tenen prou amb aquesta solució, ja que expressament volen que
s'
estacioni al carrer Pas de la Floresta. Se'
ls explica els diferents estudis realitzats des de la
policia, que recomanen les restriccions d'
estacionament al carrer Pas de la Estació, però tot i
així prefereixen que es permeti l'
estacionament al carrer qüestionat.
9.- Estudi de Mobilitat de la Floresta. S’acorda que en dues setmanes es presentarà el treball
que ha fet l’equip redactor a partir del Pla Director de la Floresta.
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10.- Camí de Can Pagan: Es demana que en el projecte es minimitzi l’impacte ambiental. Que
la bici sigui compartida amb vianants. Que s’uneixi Escola, la Mimosa i l’Estació.
11.- El Sr. Masnou demana que es reparin els següents temes:
a) Panells informació autobusos
b) Taulada marquesina Pl. Centre
c) Ascensor FGC
d) Bandes de ciment camí Antic de Terrassa
e) Barana de protecció del pont
f) Escales avda.Tarruell falta un pas de vianants.
Es pren nota de tot plegat.
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 21.30h.
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