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Més seguretat i més 
convivència a la Floresta

Un barri en millora contínua

Amb l’objectiu de prevenir robatoris, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra 
han posat en marxa un dispositiu de seguretat ciutadana a la Floresta que ja 
ha permès efectuar algunes detencions. 

Aquest dispositiu s’ha coordinat a partir d’algunes peticions de veïns i veïnes 
del barri i, a més, s’ha creat una comissió que es reuneix setmanalment per fer-
ne seguiment.

En paral·lel, l’Ajuntament també s’ha compromès a intentar impulsar altres 
actuacions de caire més social per actuar davant aquest tipus de situacions i 
potenciar la convivència al barri.
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Millorem les places dels Estrets i 
de Mas Fortuny 

S'està completant la pavimentació del 
carrer Moret per tal d’eliminar la pols i el 
fang en el tram que actualment encara 
queda de terra. 

Pel que fa la plaça dels Estrets, s’ha reno-
vat aquest estiu: ara té un paviment tou 
i drenant, mentre que les voreres són de 
paviment dur. Properament es posaran 
nous arbustos. 
En les properes setmanes també comen-
çaran les obres de pavimentació de la 
plaça Mas Fortuny: es col·locaran tanques 
de protecció, nou mobiliari urbà i s’arran-
jaran vials, vorals i murs. 

Arrangem els carrers  
Planeta i Vallvidrera

S’adequarà un paviment únic per tal de 
donar prioritat de pas als vianants i paci-
ficar la circulació de vehicles. Aprofitant 
aquesta actuació també es renovarà la 
xarxa d’aigües d’aquests dos carrers.

El carrer de Can Llobet,  
prioritari per a vianants

Reurbanitzarem aquest carrer  -que con-
necta diversos equipaments públics i for-
ma part del camí escolar de la Floresta- 
per fer-lo més amable i accessible per als 
vianants. Adequarem un paviment únic i 
es col·locaran elements perquè els vehi-
cles redueixin la velocitat. A més s’elimi-
narà l’aparcament –a excepció dels dos 
extrems- i es posarà mobiliari urbà per fer 
més agradable l’estada al carrer.

La plaça Miquel Olivella,  
nou espai de trobada  

Renovarem la plaça perquè els vianants 
disposin de més espai en detriment dels 
vehicles. Per això s’adequarà una zona 
amb paviment de sauló, es plantaran ar-
bres, s’enjardinarà i es col·locarà una font 
i més mobiliari urbà. L’objectiu és, en de-
finitiva, facilitar l’estada dels veïns i veïnes 
perquè aquesta plaça tingui un ús més 
ciutadà. 

som la floresta

Els nous elements gimnàstics de La Serreta  

Les escales de fusta, integrades a la natura

Les noves taules de pícnic de la piscina

El rocòdrom ha respectat un grafit que ja hi era

L’estació de FGC , més accessible

La plaça guanyarà espai per als vianants

Farem un carrer més agradable per als vianants

Obres de pavimentació

Estrenem la Revista SOM la Floresta recollint les principals inter-
vencions de millora al barri. 

Tanques protectores de contenidors 

Millorem la plaça dels Estrets
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Una mobilitat més còmoda  
i accessible

Amb la voluntat de facilitar l'accessibilitat 
de veïns i veïnes, es renova l’escala que 
connecta el passatge Verdaguer amb el 
carrer Quadra de Canals. D’altra banda, 
recentment també s’han adequat esca-
les de fusta –perfectament integrades en 
l’entorn natural- per millorar l’accessibili-
tat en llocs de pendent pronunciat. S’han 
instal·lat al Bosc Literari i entre la plaça 
Josep Playà i el carrer Bonavista. 

El nou ascensor de FGC, a punt

Potenciarà l'accessibilitat en aquest punt 
neuràlgic de la Floresta, salvant el desni-
vell que hi ha entre la plaça Josep Playà i 
l’estació (andana direcció Barcelona). Les 
obres van a càrrec de FGC i el manteni-
ment el farà l’Ajuntament. 

Promovem l’esport al carrer
Aquest nou circuit de salut està format 
per diversos elements a l’aire lliure, pen-
sats per facilitar la pràctica esportiva i els 
hàbits saludables. Els aparells estan situ-
ats a poca distància d’entre ells, la qual 
cosa permet compartir amb altres veïns i 
veïnes la pràctica esportiva. 

Potenciem activitats socials i 
culturals

Totes les entitats que ho desitgin poden 
demanar una pantalla i un projector de 
cinema a la fresca que ha adquirit l’Ajunta-
ment. També hi ha un equipament de so 
per a actes de petit i mitjà format. Aquests 
materials estan destinats a activitats sò-
cio-culturals, lúdiques o bé de formació. 

Un nou rocòdrom al Centre 
Social i Sanitari

Té nombrosos elements per escalar i un 
terra tou de seguretat de cautxú. A més, a 
les rampes de l'edifici s’ha posat material 
antilliscant per evitar caigudes. 

Contenidors sense bolcar

S’han instal·lat, amb bons resultats, tan-
ques al voltant de contenidors per evitar 
que els senglars puguin tombar-los i re-
menar-los. 

Més actuacions per fer front al 
mosquit tigre

Aquest estiu s’han instal·lat trampes per 
contribuir a la reducció d’aquest mosquit. 
A més, s’ha recollit informació per poder 
fer un estudi i s’ha fet una campanya d’in-
formació als veïns.

Zona de pícnic a la piscina 
municipal

Aquest estiu s’han col·locat taules de 
pícnic i tendals al costat de la piscina de 
La Floresta, creant un espai de descans i 
de trobada que ha estat molt freqüentat 
pels usuaris de la piscina.  S'hi han invertit 
10.000€.


