
DESCOBRIM COLLSEROLA

Nou itinerari per conèixer i 
gaudir el Torrent de Llaceres

Naturalitzar els espais de les 
vores de Collserola

Què són els pressupostos 
participatius?

És una iniciativa de l’Ajuntament de Sant Cugat 
per tal que els ciutadans i ciutadanes puguem 
proposar, debatre i decidir el destí de 2 milions 
d’euros del pressupost municipal. 

D’aquesta manera, es fomenta la participació i 
s’implica la ciutadania en la presa de decisions 
responsables sobre una part dels recursos públics, 
i al mateix temps, permet conèixer les necessitats 
de la població i planificar la despesa municipal 
de manera més ajustada a aquestes necessitats i 
prioritats.

Fins ara, s’han fet dues edicions dels 
pressupostos participatius i s’han escollit un 
total de 22 projectes d’àmbits tan diversos com la 
mobilitat, la cura de l’entorn, el foment de l’esport 
i la vida saludable o la creació d’espais per a 
entitats.

Més informació a decidim.santcugat.cat 

Aquest projecte, sorgit dels primers Pressupostos 
Participatius de Sant Cugat (2016/2017), va néixer 
amb la voluntat de millorar el contacte entre la 
ciutat i el parc de Collserola perquè coneguem 
i gaudim més d’aquest entorn natural i vetllem 
per la seva preservació. Fruit d’aquesta proposta, 
dotada amb 270.000€, s’han fet diverses actuacions:

 • Restauració i millora dels marges del torrent 
de Llaceres, creant un nou recorregut paral·lel al 
torrent: s’ha desbrossat l’espai, s’han eliminat les 
espècies vegetals invasores i s’ha plantat nova 
vegetació autòctona de ribera.

 •  Arranjament del Forat d’en Bocàs que facilita el 
pas en aquest pendent on conflueixen el torrent de 
Llaceres i la riera de Sant Medir.

 •  Instal·lació d’un punt d’informació sobre el parc 
de Collserola a la plaça del Rotary.

L’objectiu és augmentar la biodiversitat dels 
espais naturals mitjançant la naturalització de 
camins, rieres i torrents que ens permetin conèixer 
i cuidar millor aquest parc natural que conforma el 
44% de la superfície de Sant Cugat. 

|       Plaça Rotari



Nova plantació de vegeta-
ció autòctona de ribera

8  Hectàres desbrossades 
per poder passejar 

còmodament

Supressió d’espècies inva-
sores com la canya o els 

ailants
Nou parc periurbà fins ara 

inaccessible

Arranjament del Forat d’en 
Bocàs per millorar l’accés 

al camí de Sant Medir

Nou punt 
d’informació sobre el parc 

de Collserola


