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Skatepark
A petició del Consell d’Infants de la Floresta, 
els aficionats al monopatí ja tenen una 
nova pista on practicar. És una plataforma 
de 18 metres de llarg i 8 d’ample, equipada 
al centre amb una rampa i baranes. 

Jocs naturals 
Els més petits també tenen el seu espai 
en aquest indret. Aprofitant que passa el 
camí escolar s’hi han posat jocs d’equi-
libri i psicomotricitat fets amb troncs. 

Circuit de bicis
Es manté el circuit de bicis de cross que 
ja hi havia a la zona, garantint que ciclistes 
i patinadors puguin practicar i gaudir amb 
seguretat i sense creuar-se entre ells.

Arranjament de l’espai i 
nova tanca
Per completar la nova zona lúdica i es-
portiva, s’ha arranjat el terra per fer-lo 
més pla i còmode per als usuaris que 
hi vagin directament des de la piscina. 
També s’ha desbrossat la zona i s’ha 
col·locat una tanca de fusta i corda 
per delimitar el circuit de bicis i s’ha 
substituït la tanca metàl·lica que sepa-
rava aquest espai natural del recinte del 
poliesportiu per una nova tanca de fusta 
més integrada en l’entorn.

Infants, joves i adults de La Floresta ja te-
nim una nova zona d’esbarjo per gaudir 
patinant, amb la bici, jugant o, simple-
ment, fent un pícnic a la fresca. 

El que fins ara era una zona de bosc al 
costat de la piscina, ara és un nou espai 
de convivència a l’aire lliure. Una trans-
formació que ha estat possibles gràcies 
a les propostes de millora que el Consell 
de Barri ha acordat fer amb diners de 
lliure disposició del anys 2016 i 2017. 

En total, s’hi han destinat prop de 53.000 €

Nova zona lúdica i 
esportiva a Can Llobet

Nou skatepark de l'espai lúdic i esportiu

Jocs naturals per als més petits



El Consell d’Infants 
estrena cançó
L’assemblea d’Infants de La Floresta s’ha 
marcat com a repte arribar a més nens i 
nenes del barri i incrementar la participa-
ció d’aquest col·lectiu. 

Amb aquest objectiu, han buscat una 
imatge que els identifiqui, i entre les 
propostes han escollit un logotip inspirat 
en l’entorn de Collserola. 

D’altra banda, han creat una cançó que 
volen que sigui un element identitari 
més i que acabin cantant-la tots els infants 
del barri. El procés per crear aquest tema 
ha comptat amb l’assessorament del grup 
Xiula, i el resultat ja s’ha presentat en el 
marc del Consell de Barri.

Nou caixer automàtic 
a l’estació
Els veïns i veïnes de La Floresta seguirem 
tenint un caixer automàtic per poder treu-
re diners al mateix barri. 

Després que anunciés que tancava l’ofi-
cina de l’avinguda Verge de Montserrat i 
que els veïns recollissin més de 450 signa-
tures en contra, el BBVA ha acordat amb 
l’Ajuntament i amb FGC que instal·larà 
un caixer a dins de l’estació. 

La previsió és que el nou caixer pugui estar 
instal·lat i en funcionament al llarg de l’estiu. 
Mentrestant, el banc mantindrà el caixer ac-
tual per garantir aquest servei al veïnat. 

Arbres fruiters  
i plantes medicinals 
per l’autoconsum

Des de finals de març, el barri compta 
amb més d’una vintena d’arbres frui-
ters per a l’autoconsum del veïnat. La 
majoria d’aquests arbres s’han plantat al 
parc del Centre Social i Sanitari on, actu-
alment, s’està creant també un jardí 
medicinal obert a tothom.

A més, podem trobar arbres fruiters als jar-
dins del Casino i, en un futur, a l’espai lúdic 
i esportiu del costat de la piscina. Tots dos 
projectes van ser escollits pels veïns i veï-
nes en el marc dels diners de lliure dispo-
sició del 2017.

El Consell de Barri 
aprova 7 projectes 
de lliure disposició
Els 90.000 euros de pressupost de lliure 
disposició que té el Consell de Barri per 
aquest any ja tenen destí. 

Són set projectes que s’han escollit a 
través d’un procés participatiu obert a 
tot el veïnat de La Floresta i que ha ratificat 
el mateix consell. 

En total, aquest any, es van presentar 28 
propostes de les quals s’han escollit les 
més votades fins arribar al pressupost total 
de 90.000 euros disponibles.

Més espais  
per als vianants
La proposta de convertir la Baixada de Can 
Llobet en un espai més pensat per als via-
nants va prenent forma. El projecte co-
mença ara la fase de licitació i la voluntat 
és poder començar les obres a la tardor. 

L’objectiu és pacificar el trànsit en aquesta 
via, per on passa el camí escolar, i gua-
nyar espai per als vianants. Per fer-ho, es 
preveu fer un nou paviment de plataforma 
única i amb elements que forcin els vehicles 
a moderar la velocitat en alguns punts. Tam-
bé s’eliminarà bona part de l’aparcament i es 
posarà nou mobiliari urbà. 

D’altra banda, la plaça Miquel Olivella 
també serà, aviat, un espai d’ús ciutadà. 
L’actual creuament de carrers per a la circu-
lació de vehicles s’està transformant en una 
plaça al servei dels vianants. 

Les obres, que van començar a mitjans de 
març, transformaran l’espai amb nou pavi-
ment asfàltic i alguna zona de sauló, nou 
enjardinat i una font i mobiliari urbà. 

El projecte, que compta amb el suport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
forma part de la segona fase del Pla de 
Millora de la Floresta i té un pressupost de 
350.000 euros. 

Mentre durin les obres,  el passeig de la Flo-
resta, entre el passeig de la Capella i la plaça 
Miquel Olivella, i el carrer Major de la Floresta, 
només tenen un sentit de circulació.

som floresta

S'instal·lará un caixer automàtic a l'estació

La plaça Miquel Olivella serà un espai veïnal

Tren al seu pas per la Floresta (Fons Cabanas. AMSCV)

Els projectes s'han aprovat al darrer Consell

La Floresta es prepara pel seu centenari
L’any 2019 farà cent anys del naixement del nostre barri. L’arribada del ferrocarril, al 1917, 
va comportar alguns projectes d’urbanització que van culminar, al 1919, amb la fundació de 
l’Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta. 

Per commemorar aquella data, la comissió de Patrimoni i Memòria del barri està treballant 
propostes com una gran exposició, actes festius o un documental sobre aquests cent anys.   

Per aquest motiu, necessiten fotografies, vídeos o pel·lícules antigues del barri. Podeu 
enviar-les al correu electrònic comissiopatrimonilafloresta@gmail.com. 

També s’està elaborant una pàgina web que posi en valorar la singularitat de La Floresta a tra-
vés d’un mapa interactiu amb informació, documents i imatges del barri i de la seva història. 
Aquest web, que compta amb una partida dels diners de lliure disposició del 2017, s’acompa-
nyarà d’una aplicació de mòbil amb diferents rutes per visitar i descobrir. 

Mobiliari per al nou local de 
l'Agrupament Escolta "El Cau"

8.000€

Espai de criança: Estructures 
de joc d’exterior i material per  
l’espai familiar al Casino de la 
Floresta

7.500€

Banc de Llibres (llibreria pú-
blica d’intercanvi gratuït  de  lli-
bres al barri)

5.000 €

Restauració de la Font del  
Fumet

20.000 €

Güifi·Floresta: Creació d’infra-
estructura comunitària bàsica 
de telecomunicacions

20.000 €

Escales Pearson-Passeig de  
l’Estació 

20.000 €

Neteja de deixalles dels boscos 
de la Floresta 2: retirada de vo-
luminoses, runams i restes de 
fibrociment 

8.000 €

Fomemtem l'autoconsum de fruita 

Inversions

Total: 90.000€

82 mil €
Ordinari

8 mil €


