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PLA DE MILLORA LA FLORESTA 
DOCUMENT DE CRITERIS  
 
Antecedents 
 
La Floresta és un dels  barris més antics de la ciutat, fundat gràcies a l’aparició del 
ferrocarril i amb la voluntat dels que llavors vivien a Barcelona d’estar a prop d’un 
espai privilegiat en contacte amb la natura. Poc ha canviat des de llavors, l’interès 
del seu veïnat d’estar envoltat d’aquest espai no tant  sols  no ha minvat sinó que 
se’n sent orgullós de poder-ne gaudir. 
 
Amb tot hi ha certs aspectes que el desenvolupament econòmic i social esdevingut 
des de l’any 1917 no ha canviat i es tractaria bàsicament d’uns dèficits urbanístics i 
urbans que calia resoldre. 
 
Com bé sabem aquesta convivència entre espai urbà i espai natural no ha estat mai 
fàcil i aquest punt de fricció ha suposat conflictes urbanístics que han desembocat 
finalment en reconèixer l’existència d’uns habitatges que es trobaven en situació 
irregular. En aquest sentit cal referir-se a l’expedient de modificació de planejament 
que va permetre la legalització de 124 cases de La Floresta. 
 
A conseqüència d’aquesta situació d’il·legalitat durant molt de temps (entre d’altres 
motius) a La Floresta s’han mantingut uns dèficits urbans fàcilment identificables 
com la manca d’urbanització dels carrers. Tot i això la Floresta disposa i ha disposat 
dels altres serveis urbans (sanejament, aigua, llum, gas i telefonia). Val a dir que el 
procés d’urbanització dels carrers genera unes obligacions urbanístiques que han de 
ser compartides per l’administració i pels propietaris del sector tal i com estableix la 
Llei d’Urbanisme i diverses jurisprudències al respecte, i tal i com s’ha fet i s’està 
fent a diferents indrets del nostre municipi. 
 
L’actual situació econòmica juntament a la baixa densitat dels carrers la Floresta fa 
que sigui molt complicat fer viable un projecte d’urbanització convencional, degut al 
fet que les contribucions especials que es generarien per als propietaris serien 
pràcticament inassolibles. 
 
Què és el Pla De Millora de La Floresta? 
Conscients d’aquestes circumstàncies des de l’Ajuntament s’han dut a terme 
diferents actuacions per pal·liar la manca d’urbanització d’alguns carrers de la 
Floresta. Recentment s’han fet actuacions a Casino, Bonavista, Diputació i el sector 
de la Muntanyesa Nord, algunes d’elles finançades amb la partida de Lliure Disposició 
del Districte i d’altres finançades totalment per l’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana. 
 
Aquestes actuacions han millorat la qualitat de vida dels veïns afectats però encara 
queden molts sectors per resoldre. És per això que des de l’Ajuntament hi ha la 
voluntat de tirar endavant l’anomenat Pla de Millora de La Floresta, que ha de servir 
per millorar la qualitat dels carres pendents. Es tracta doncs d’una proposta de gran 
abast que permeti la millora dels paviments de la major part del carrers. 
 
La Floresta són només carrers?  
No, La Floresta és un territori complex format per vies d’ús compartit per vehicles i 
persones així com unes places, passatges i escales, herència directe de l’època de la 
creació de La Floresta. Una de les característiques intrínseques del districte és la 
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seva interrelació amb el Parc de Collserola i la seva vinculació directe, és per això 
que el Pla preveu atendre les diferents singularitats que es donen en aquesta 
interrelació. 
 
La Floresta que ve 
Per l’exposat fins aquí és important tenir present que el Pla presentarà solucions 
heterogènies en funció de les característiques del carrer o de l’indret a resoldre. Cal 
(Re)estructurar La Floresta segons el reconeixement de la realitat existent. 
 
Apareixen diferents conceptes locals de La Floresta a desenvolupar: 
 
Fase I: carrers i places  
 
Fase II: portes del Parc Natural, passatges i un de planejament municipal global 
(Anella Verda) 
 
 
Carrers: Són la columna vertebral de qualsevol espai urbà. A les àrees de baixa 
densitat d’habitatges els carrers han de permetre la coexistència del trànsit local i 
veïnal amb el transit de distribució, és per això que és molt important la 
jerarquització dels mateixos per tal definir l’ús i evitat transit indesitjats. La seva 
jerarquització segons el trànsit podria ser de:  
 

- Accessos: Espais que cal dignificar atesa la seva importància urbana i que 
són els carrers que donen la benvinguda al districte.  

- Local: Carrers amb densitat de trànsit alt i que serveixen per distribuir el 
trànsit dins el districte. 

- Veïnal: És la major part de carrers de La Floresta pendents de 
pavimentar. Tenen un trànsit reduït. 

- Domiciliari: és tracta de  trànsit residual de caire finalista, cues de carrer 
que només donen servei als veïns afectats.  

 
Actualment els creuaments de carrers no són més que eixamplaments d’aquestes 
vies, alguns d’ells els hem de convertir en: 
 
Places: Són espais que actualment no generen cap jerarquia viària. Aquests espais 
buits han de convertir-se en places de manera que es converteixin en espai de 
referència d’allà on es troben. També han de permetre identificar els barris i crear 
certs espais de trobades que propiciïn una activitat social relacional. 
 
Portes del Parc de Collserola: La Floresta té uns punts que són territori comú 
entre el sòl urbà i el Parc. Necessiten d’un tractament específic i aquests punts es 
realitzaran en comú amb el Patronat del Parc de Collserola. 
 
Passatges: És l’element més característic de la Floresta, la seva rehabilitació 
generarà recorreguts interns i alternatius per a vianants, recuperant l’essència 
florestana. Actualment el Servei de Manteniment Urbà ha catalogat els diferents 
passatges existents i ha definit les actuacions a realitzar així com la seva valoració. 
 
Anella Verda per vianants. És el projecte de futur de Sant Cugat. Arran de les 
modificacions de les zones verdes de Valldoreix i de supressió del Vial d’Enllaç s’obre 
la possibilitat de la generació de parcs lineals i d’espais de passejada. Enllaçant els ja 
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existents al centre del municipi, Parc Central, Pollancreda amb noves àrees de 
creació propera, tals com la riera de Nonell i Clavell, la de “FERRAN I CLUA” camí de 
Can Pagan, parc de la Mimosa/camí escolar segur. 
 
 
 
 
CARRERS PENDENTS DE PAVIMENTAR. 
Hi ha nou sectors sense pavimentar: 
 

1. Casino 
2. Turó del Sol 
3. Carrer del Caqui 
4. La Floresta Alta 
5. Colònia Parés 
6. Colònia Mirador 
7. Porters Sud 
8. Muntanyesa Sud 
9. Golf 

I la relació exhaustiva de carrers de cada sector és: 
 

1-SECTOR DEL C.CASINO  

1 C.de la Quadra de Canals  

2 C. de Verdaguer  

3 Ptg. De verdaguer  

4 C.Palmera  

 
2-SECTOR TURÓ DEL SOL  

1 Camí de Terrassa  

 (entre rotondes)  

2 C.Margarit  

3 C. Turó del Sol  

4 C. Rosa Mariné  

   

 
3-SECTOR DEL C. CAQUI  

1 Passeig del Xiprer  

2 Passeig del Caqui  

3 C. Dinamarca  

4 Camí de la Serreta  

5 Ptge.Llimona  

6 Ptge. de Barnades  

7 Ptge. De la Menta  

8 Ptge. Del Pla  

9 Ptge del Caqui  

10 Ptge Bros   

 
4-SECTOR LA FLORESTA ALTA  

1 C. Auró  

2 C. Catalpa  

3 C. Paulònia  

 
5-SECTOR COLÒNIA PARES 

1 Av. Pere Planas 

2 C. Cedrela 

3 C. Font del Fumet 

4 Ptge de Parés 

 
6-SECTOR COLÒNIA MIRADOR 

1 C.Adrià Pardos 

2 C.Font del Fumet 

3 C.del Cupre 

4 Ptge. Adrià 

5 Ptge. De la Miranda 

6 C.Moret 

7 Camí antic de Can Borrull 

8 C. Aigües de Sabadell 

9 Av.Guix Borrull 

10 Av.Can  Borrull 

11 C.Sant Cristòfor 

 
7-SECTOR PORTERS SUD  

1 C. Nenúfar  

2 C. Casalot  

3 Carrer de Vallvidrera OEST  

 Carrer de Vallvidrera EST  

4 Camí Font del Fumet  

5 C. Sàndal  

6 Passatge de Fumet  

 
8-SECTOR MUNTANYESA SUD  
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1 Av. de les Mines  

2 Av. de la Piscina  

3 C. Ponent  

4 Passeig Crepuscle  

5 C. Planeta  

 
9 sector golf  

1 C. Ones  

2 Passatge Ones  

 
Places: Espais Singulars  
La relació de places és: 
 
1.Rotonda de la Carretera Vallvidrera. 
2.Cruïlla Rosa Mariné / Carretera de Terrassa 
3.Pont del Diari-Oest 
4.Plaça del Centre 
5.Plaça Ponent 
6.Plaça Pere Planes 
7.Plaça Rubíes 
8.Plaça dels Porters 
9.Cruïlla C. de la Font / C. Adrià / Cupré 
 
 
Mobilitat.  
Un dels aspectes més importants és el desplaçament a La Floresta. Quan més 
alternatives existeixen per anar d’un punt a un altre, més amable es la mobilitat, ja 
que s’eviten els recorreguts excessius i innecessaris.  
 
La manera més natural i còmode controlar la velocitat dels vehicles es mantenint els 
dobles sentits a tots els carrers com a criteri general. 
 
Aquest fet ha de permetre mantenir una convivència pacifica entre els vehicles i els 
vianants. La connectivitat a peu augmentarà quan es desenvolupi la següent fase 
d’aquest Pla de Millora de La Floresta, és a dir quan s’actuï per millorar els 
passatges. 
 
Als accessos als carrers es farà una senyalització excepcional indicant que són 
carrers de prioritat per als vianants, al mateix temps que s’instal·laran elements per 
reduir la velocitat a les vies. 
  
FASE I . PLA DE PAVIMENTACIÓ: CARRERS I PLACES 
 
Criteris de materials per a la pavimentació 
Establim tres tipologies de carrer, independentment de la seva categoria de trànsit. 
 
T1. Carrers amb habitatges a les dues bandes del carrer.  Es pavimentaran 
amb una capa de rodadura d’asfalt, amb les voreres formigonades al mateix nivell 
(plataforma única) o el manteniment de la vorera existent. És el tipus més comú 
d’aquells carrers que manquen per pavimentar. 
 
T2. Carrers amb un costat en condició de sòl urbà i l’altre en contacte 
directe amb els límits del parc. La millora d’aquests carrers es farà amb solucions 
específiques que permetin garantir la millora del paviment però que al mateix temps 
siguin totalment respectuosos amb l’entorn on estan ubicats. 
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D’aquest tipus de tractament específic exceptuarem aquelles vies que tot i complir 
els criteris abans esmentats, tenen la peculiaritat de ser considerats com a carrers de 
trànsit local amb un trànsit més elevat, un exemple seria el carrer Caqui. 
  
T3. Vies amb els  dos costats sense edificar i inclosos dins del parc. Aquests 
casos seran analitzats conjuntament amb el Parc Natural. 
 
 
Places 
Es tracta de combinar els materials propis del pavimentat (asfalt, formigó i 
aglomerats amb terres) amb escocells per a arbrat autòcton (bàsicament roures i 
alzines) i amb elements de mobiliari urbà (com per exemple enllumenat, bancs i si es 
considera oportú jocs infantils).  
 
L’objectiu és crear un espai singulars que permetin el lleure dels veïns i que fomentin 
les activitats associatives.   
 
 
 
3.Licitació i participació 
 
L’Ajuntament ha disposat d’una partida pluriennal 2014/2015 d’una quantitat fix de  
2,5 milions d’euros per a dur a terme una part important de la primera fase. 
 
La licitació es farà sobre un llistat de carrers i places considerant la seva importància 
dins del teixit de la Floresta, comportant una superfície total a pavimentar.  
És evident que amb el pressupost previst no es poden fer el 100% dels carrers. 
El procés de licitació ens indicarà el percentatge de carrers que seran millorats. 
Atès que la licitació inclourà projecte i obra, encara hi ha més de sis mesos per 
davant per poder dur a terme el procés participatiu que permetrà que tothom pugui 
contribuir a les soluciones proposades.  
 
El calendari previst és el següent: 
 
Publicació del document de Criteris a www.santcugat.cat: 7 d’abril 
 
Període per a rebre suggeriments a PladeMilloraLaFloresta@santcugat.cat:25 d’abril 
 
Consell de Barri Extraordinari: Dimarts 29 d’abril, a les 18h 
 
Grups de treball de Territori i Mobilitat: cada primer dilluns de mes, de 16 h a 18h 
 
Publicació del document resultant dels grups de treball: dimarts 14 d’octubre. 
 
Adjudicació dels treballs: segona quinzena d’octubre. 
 
Període estimat de les obres: 8 mesos tot i que aquest no serà cert fins que no 
estigui adjudicada l’obra. 
 


