
Pressupostos Participatius 2020 
 

 

PROPOSTES VÀLIDES PER A LA SESSIÓ DE  
DELIBERACIÓ (CONSELL DE BARRI EXTRAORDINARI) 

 
Els Pressupostos Participatius segueixen endavant. A la Floresta tenim 32 propostes per al 
barri que ja han passat la validació tècnica. 
 
En aquest document pots conèixer amb detall les propostes vàlides. Estan ordenades 
segons les Línies Estratègiques, creades participadament i recollides al “Programa de 
Barri”. 
 
Per últim, farem una sessió virtual on compartirem les propostes per debatre i validar-les de 
cara la votació final. Ja et pots inscriure al “Consell extraordinari de pressupostos 
participatius: sessió de deliberació de propostes”. 
 
T’hi  esperem. 
 

 
PERSONES 

 
1.1 Millorar els equipaments 
 

1. Zona esportiva de la Floresta 

Potenciar la zona esportiva de la Floresta. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1908  

 

2. Cuina a l'Espai Jove 

Cuina a l'Espai Jove. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1909  

 

3. Zona natural familiar i infantil de picnic 

Vàlida parcialment 

Proposo construir un parc infantil natural amb una zona de pícnic, ombra i aigua per tal de facilitar 
les trobades familiars en la zona de la Floresta cap a les Planes, que no es troben instal·lacions 
com aquestes. Perquè s'integri més al parc natural de Collserola proposo que sigui un parc infantil 
amb materials naturals (per exemple: arbres tallats que fan de tobogan, estructura, pedres per 
escalar, etc...). En la zona de la Floresta cap a les Planes no es troben parcs ni espais públics de 
qualitat i falta un espai familiar. L'espai hauria de ser dins del bosc o en una zona arbrada per a 
poder fer un parc infantil natural i una zona agradable, amb el fi de passar una bona estona amb 
família. Un lloc adequat podria ser a l'altura del carrer Turó del Fumet o el carrer de Vallvidrera. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1459  
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4. Ping-pong als parcs de la Floresta 

Vàlida parcialment 

Instal·lació de taules per practicar l'esport del ping-pong a tots els parcs de la Floresta. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1128  

 

5. Zona de lleure infantil i juvenil  

Proposem la rehabilitació de l’esplanada del darrere de la piscina. El projecte dotaria el barri amb 
una gran zona d’espai lúdic per a infants, joves i famílies amb un skateparc presentat per l’Olimpyc 
i una zona de lleure presentada per l’Afa amb quatre elements: 
1) Per fer realitat una demanda dels alumnes de l’escola, instal·larem una tirolina a continuació del 
skateparc. 
2) La sortida de l’antic circuit de BMX, aprofitant i respectant el pendent i el relleu del sòl, 
s’equiparà amb tobogans i estructures de joc infantil. 
3) Aprofitant l'orografia del terreny i buscant racons d’ombra de la zona d’inici del bosc 
s’emplaçaran vàries taules de pícnic. 
4) S’adequarà el circuit de BMX que hi ha continuació endinsant-se al bosc. Sempre intentant 
buscar elements adaptats i ambientats amb l’entorn de la Floresta, utilitzant materials respectuosos 
amb el medi ambient i respectant l’impacte visual. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1128  

 

6. Equipament d’esports emergents, skateparc 

PROPOSTA UNIFICAR - Vàlida parcialment 

Proposem la rehabilitació de l’esplanada del darrere de la piscina pública. El projecte dotaria el 
barri amb una gran zona d’espai lúdic per a infants, joves i famílies presentat en dues parts: un 
skateparc (presentat per Olimpyc) i una zona de lleure infantil + zona pícnic (presentat per l’AFA). 
Equipament d’esports emergents, skateparc: 
Dotar d’un skateparc de majors proporcions al recinte, que pugui assolir el volum de nens/es que 
l’utilitzen simultàniament degut a la creixent demanda dels esports emergents com el patinet, 
l’skate o el bmx. 
Amb un disseny estudiat per ser atractiu i alhora tenir en compte els usuaris segons el seu nivell. 
L’equipament proposa obstacles adequats a l’edat, les aptituds i les diferents disciplines tècniques 
de cada esport, street, half i circuit d’inèrcia, amb zones específiques i pensades per a l’evolució 
esglaonada dintre de l’esport. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1425  

Estic molt agraït pel nou skateparc, m'ha permès conèixer gent i veïns. Parlant amb ells he vist que 
coincidim en que no està ben dimensionat, sobretot la rampa. Aquesta és massa gran ja que és 
difícil utilitzar-la amb la mida reduïda del park (no es pot aconseguir la velocitat necessària). 
Proposo afegir un element molt senzill tipus "cajón" o "manualera". Ja hi ha hagut veins que n'han 
portat al park, fets per ells mateixos. Crec que treure la rampa i afegir un "cajón" seria un bon 
canvi, ja que afegir 3r objecte reduiria molt l'espai del park i només es podria fer si aquest s'amplia. 
També proposo que els usuaris puguin participar en la construcció de futures ampliacions. Això 
permetria als skaters oferir el seu coneixement i optimitzar el resultat. Al cap i a la fi som qui 
l'utilitzarem i com més proper sigui el procés de disseny i construcció a l'usuari més s'adaptarà a 
aquest. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1652  
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7. LA CAPSA Rehabilitació de l'edifici del Centre Social i Sanitari del barri 

PROPOSTA UNIFICAR 

Davant l'estat i l'aspecte deplorable d'un edifici cada dia més importat pel barri, on hi conviuen 
serveis (CAP, l'OAC, L'ESPAI 60 i el Casal de Joves) i el seu ús social com a sala d'estudi, de 
reunions, per actes culturals i cívics. Veiem la necessitat urgent de donar-li un nou aspecte que 
s'identifiqui amb la diversitat de les activitats que acull i expressi aquesta intensitat. Proposem 
també batejar-lo amb un nou nom, acordat entre els veïns i veïnes, però que creiem que convé que 
aquest sigui clar i fàcil d'identificar. Per la seva característica de recinte d'activitats diverses 
proposem que s'anomeni LA CAPSA. Volem donar-li un bon rentat de cara: donar-li frescor per 
gaudir-ho i fer-lo més nostre. Proposem actuar amb un equip d'escaladors, que el podrien sanejar, 
pintar i realitzar dos grans rètols i gràfics pintats sobre la mateixa paret, un d'ells situat al morro 
frontal i el segon a la panxa que rodeja les sales. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1687  

Intervenció a l'edifici del centre sanitari, el qual es troba en una situació bastant precària. Tot i que 
possiblement la competència depèn de Salut, a escala local, com a mínim es podria remodelar per 
l'exterior i millorar l'espai visual, com per exemple pintar. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1308  

 

8. Bar al Casino de la Floresta 

Es va recollir al Programa de Barri i des de la Comissió de cultura proposen instal·lar una mica 
d’equipament fixe al pati que permeti muntar un bar quan hi ha concerts o activitats. Tipus quiosc o 
una barra d’obra. 

 
1.2 Fomentar la diversitat d’activitats i apostar per ser un barri cultural 
 

9. Cine familiar a la fresca 

Proposo fer un cicle de cine a l'aire lliure, pels mesos d'estiu amb pelis familiars. Per exemple al 
Casino de la Floresta 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1561  

 

10. Programació d’activitats per a infants i joves 

PROPOSTA UNIFICAR 

Programar activitats lúdiques i formatives per a infants del barri a través del treball en grup, 
fomentant el reciclatge. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1809 

Programació cultural i oci per infants i joves de 10 a 25 anys 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1911 
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1.4 Incentivar projectes i activitats autogestionades al barri i suport al teixit 
associatiu 
 

11. Hort Popular de barri 

Aprovar l'ús de l'antiga seu Sardanística situada al C/ Pearson, 71 (parc de l'estació al costat del 
parc infantil), cantonada av. Estació com a hort popular pel barri. Aquest terreny té una ubicació 
estratègica pels veïns i Veïnes del barri i és de fàcil accés amb cotxe, a peu, en bicicleta i en 
transport públic. Treball del perímetre amb el tancament del terreny i instal·lació de porta d'accés i 
les escales idònies pel medi. Instal·lació del sistema de regadiu. Arranjament del sòl i distribució de 
les parcel·les corresponents. Construcció de la caixa de compostatge. Petita caseta de fusta per 
emmagatzemar les eines i utensilis de l'hort. Talat parcial i poda de l'arbrat a peu de carrer. 
Reparació i pintura del mur frontal. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1204  

 

12. Taules d'escacs a la pl. de l'Estació 

Construir una taula rectangular de 140x70cm o dues de 70x70 amb dos taulers d'escacs dibuixats 
de 35x35cm i cadires o bancs per deixar fixos al parc de l'Estació, a algun  racó amb ombra. Els 
podria construir en ferro l'escultor Jesús Borra, mantenint l'estètica de l'armari de llibres de la pça. 
del Poble (antiga Miquel Ros) 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1558  

 

13. Cartells amb el mapa de la Floresta i calendari d'activitats 

Vàlida parcialment 

Mapa de la Floresta i agenda: En 5-10 ubicacions principals (estació FGC la Floresta, les pistes, 
consultori, plaça Pere Planas, plaça 4 camins, escola la Floresta) instal·lar rètols ben visibles amb 
un mapa d'alta qualitat del barri indicant punts d'interès (per exemple, fets en relleu de fusta) i 
espai per afegir agenda d'activitats d'interès: obertura de noves botigues, festes, exposicions, 
activitats infantils, clubs o grups, horaris d’autobús o practicant, etcètera. La part d'agenda pot ser 
d'ús lliure o bé protegida per un metacrilat amb clau si només volem que posin notes el 
consell/ajuntament. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1667  

 
 
 

 
CIUTAT 

 
2.1 Generar espais públics accessibles, nets i segurs 
 

14. Lucha contra los mosquitos 

Creo que es un tema muy importante. Riesgo de enfermedades graves. Niños pequeños no 
pueden usar repelente. Nos impide disfrutar de la Floresta. 
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https://www.elindependiente.com/futuro/medio-ambiente/2019/12/01/el-mosquito-el-mayor-asesino-
de-la-humanidad-y-el-vencedor-del-cambio-climatico/ 
Yo no soy experto en el tema. Obviamente hay que contratar a alguien para que diseñe una 
campaña para luchar contra el mosquito. Sé que en Valdoreix tienen la lucha contra el mosquito 
mucho más avanzada que en la Floresta. Tal vez se podría adoptar algunas de sus ideas. Hace 4 
o 5 años hice una propuesta similar. Salió elegida. Fue una gran decepción. Asignaron solo 1000 o 
1500 euros al tema. Con lo cual se pudo hacer muy poco. Espero que si esta vez sale elegida la 
propuesta contraten a alguien con conocimientos para hacer el trabajo. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1559  

 

15. Obrir carrers al veïnat 

Obrir els carrers al veïnat per poder fer activitats i trobades, jocs etc.: Per exemple els dissabtes a 
la tarda, de les 17.00 a les 23.00 hores, i els diumenges al matí, de les 10.00 a les 15.00 hores, 
diversos carrers del barri es tallaran completament al trànsit i estaran a disposició del veïnat 
perquè hi pugui passejar, jugar o fer esport o activitats comunitàries (tal com es fa a BCN). La 
Declaració d’emergència climàtica recull una sèrie de mesures perquè els vianants siguin els 
protagonistes de la mobilitat a la ciutat a través de la transformació de l’espai públic en un entorn 
més amable, menys contaminat i més segur.Es proposa tancar el c/Pearson, Vallvidrera i Can 
Trabal-Passeig Caqui. Es podria posar una tanca fixa a l'entrada i la sortida, que sigui fàcil d'obrir i 
tancar perquè passin els veïns/es i vehicles d'emergències. També es podria posar jardineres i 
mobiliari com bancs que obligui els cotxes a anar a poc a poc i pintar alguns trams d'asfalt amb 
jocs o colors que indiqui que és un espai urbà per a les persones. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1452  

 

16. Condicionar el descampat de la plaça del Centre 

Condicionar descampat plaça del Centre 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1921  

 

17. Barana a les escales del carrer Bonavista i passeig Floresta 

Fa poc es va fer una escala en el traçat d'una antiga drecera entre aquests dos carrers. Trobo a 
faltar una barana feta també de forma rústica per donar seguretat a les persones que pugen i 
baixen per aquesta escala. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1061  

 
2.2 Impulsar mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, habitatge públic i altres 
models 
 

18.  Elaborar un cens actualitzat amb dades per saber el grau de gentrificació, 
demanda potencial d’habitatge públic i alternatives possibles 

Elaborar un cens actualitzat amb dades per saber el grau de gentrificació, demanda potencial 
d’habitatge públic i alternatives possibles més enllà d’edificis nous o de Promusa 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1924  
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2.4 Potenciar accions per enfortir la convivència 
 

19.  La Floresta Resilient 

Acompanyar les famílies del barri de la Floresta a sortir més enfortides davant d’aquesta nova 
situació derivada de la covid-19. Fer una diagnosi prèvia i elaborar un pla estratègic dirigit als 
agents implicats en les actuacions educatives i socials locals als quals els tocarà liderar aquest 
procés de resiliència. El pla estarà elaborat per un equip de professionals del tercer sector dels 
àmbits sociosanitaris i educatius i sota criteris d’emergència humanitària. L'objectiu específic és 
l'acompanyament a la RECONSTRUCCIÓ PERSONAL, PROFESSIONAL I EMOCIONAL de les 
persones del barri de la Floresta damnificades per la crisi. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1055 

 

20.  Biblioteca de les coses 

Proposo fer una biblioteca de les coses. Ens hem acostumat a acumular objectes a casa que 
gairebé no fem servir però ocupen espai, costen diners i acabaran esdevenint residus.I si en lloc 
de comprar-nos aquestes coses, les compartíssim entre nosaltres? D’aquesta manera els objectes 
arribarien al final de la seva vida útil, evitant la generació de residus innecessaris, reduiríem el 
nostre consum i també les despeses. De retruc, compartint objectes entre nosaltres també 
aprofitem per conèixer altres persones del veïnat, crear nous vincles socials i empoderar-nos com 
una comunitat amb noves alternatives lliures de la febre del consumisme i més sostenibles. 
Aquesta descripció de la biblioteca ve de la pàgina web de la biblioteca de les coses de Barcelona 
(Sant Martí): http://www.bibliodecoses.cat/biblioteca-de-les-coses-2/ 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1455  

 

21.  Punts de recollida d’excrements de gos 

La proposta consisteix a assortir la Floresta de punts d’assortiment que contenen bosses de 
recollida d’excrements de gos que integrin una brossa on dipositar-les. Aquestes unitats estarien 
repartides pels diversos carrers on habitualment passegen els gossos, fomentant la neteja dels 
carrers i els hàbits de cura i civisme envers els carrers. A la Floresta, és comú que les cases 
comptin amb jardins o terrasses on hi viuen gossos, i conseqüentment la població de gossos és 
molt abundant. Malauradament manquen brosses on dipositar les caques i molts propietaris no 
passegen els gossos equipats amb bosses. Aquestes unitats serveixen també per poder fer 
pressió veïnal i exigir als propietaris que utilitzin aquestes bosses i cuidin els carrers. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1352  
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PLANETA 

 
3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva 
 

22.  Arreglar el caminet des de l'estació de la Floresta a la plaça Centre 

Vàlida parcialment 

Molta gent va cada dia a peu des de la plaça Centre a l'estació de la Floresta, i com que no hi ha 
vorera a l'Avinguda Verge de Montserrat, passa pel caminet del bosc. Aquest caminet és molt 
estret i es va tancant amb el temps. Proposo que la brigada desbrossi el caminet per fer-lo més 
ample i més còmode pels vianants. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1079  

 

23.  Tallers de bici elèctrica 

PROPOSTA UNIFICAR 

Tallers de bici elèctrica. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1931  

Possibilitar l'adaptació de les bicicletes domèstiques per incorporar-lis un motor elèctric 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1804  

 

24.  Habilitar más zonas peatonales anchas, accesibles, para peatones en 
general, personas mayores y con alguna discapacidad 

En la Floresta, necesitamos más zonas peatonales y que estas sean más accesibles para 
peatones en general, gente mayor y personas con alguna discapacidad. Muchas veces los 
peatones tenemos que caminar por las calles porque no hay zona peatonal y los coches no 
respetan el límite de velocidad. Tampoco hay zonas habilitadas para que caminen las personas 
mayores o que tengan alguna discapacidad. Sería muy bueno que la Floresta mejorará en esto. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1536  

 

25.  Aparcaments segurs per a bicicletes 

Aparcaments segurs per a bicicletes 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1932  

 

26.  Punt de càrrega ràpida per a vehicle elèctric 

De la mateixa manera que a Sant Cugat centre disposen de punts de càrrega per a vehicle elèctric 
en diversos llocs, proposo que també en tinguem un al pàrquing de l’estació de la Floresta. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1596  
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3.2 Promoure energies renovables i mesures per a l’eficiència energètica 
 

27.  Pla de rehabilitació per millorar l’eficiència energètica: suport tècnic i ajuts 

Pla de rehabilitació per millorar l’eficiència energètica: suport tècnic i ajuts 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1938  

 
 

28.  Donar a conèixer adequadament les ajudes municipals que facilitin la 
implantació de sistemes d’aprofitament de les energies renovables i els 
aïllaments. 

Donar a conèixer adequadament les ajudes municipals que facilitin la implantació de sistemes 
d’aprofitament de les energies renovables, els aïllaments tèrmics i la mobilitat sostenible. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1939  

 

29.  Promoure la producció d'energia elèctrica fotovoltaica 

Vàlida parcialment 

Promoure la producció d'energia elèctrica fotovoltaica a partir de petites comunitats de veïns i 
redistribuir els excedents de producció 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1807  

 
 
3.3 Millorar el model de gestió de residus i el sistema de clavegueram 
 

30.  Sanejar els torrents per reduir el mosquit tigre i suportar millor les pluges 

El 2016, després d’anys de queixes i demandes de solucions per part de veïnes i veïns, es va 
aconseguir que l’Ajuntament es comencés a plantejar la renovació del clavegueram en males 
condicions que hi ha al torrent dels Bosquerons. A mitjans de 2018 les obres encara no havien 
començat i desconec quin és l'estat del projecte el 2020, però tant el torrent de Bosquerons com 
els seus afluents són un niu constant de brossa i mosquits. Posat que ja hi ha un projecte aprovat 
pel sanejament del torrent dels Bosquerons, aquesta proposta és per fer el mateix als torrents 
secundaris que hi desemboquen. Les pluges torrencials han evidenciat la falta de manteniment per 
part de l'Ajuntament i estudis demostren la influència de la mala qualitat de l'aigua, deguda al 
clavegueram defectuós, amb l'augment descontrolat del mosquit tigre 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1069  
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Pressupostos Participatius 2020 
 

3.4 Fomentar la cura dels espais verds i la flora autòctona 
 

31.  Promoure la flora autòctona, sobretot, aquella que sigui més avinent de cara 
al canvi climàtic que s’anirà produint.  

PROPOSTA UNIFICAR 

Promoure la flora autòctona, sobretot, aquella que sigui més avinent de cara al canvi climàtic. 
Caldria fer una neteja periòdica dels boscos i els espais naturals, tant de plàstics com de brossa al 
canvi climàtic que s’anirà produint. Assessorament per ajudar als particulars a plantar o mantenir la 
flora autòctona a les propietats particulars 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1944  

Treure arbres d'espècies invasores, com ara la falsa acàcia (robinia pseudoacacia), la mimosa 
comuna o l'eucaliptus, i reposar-ne d'autòctones, com ara roure, alzina o pi pinyoner. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1068  

 

32.  Neteja periòdica de boscos i espais verds 

PROPOSTA UNIFICAR 

Caldria fer una neteja periòdica dels boscos i els espais naturals, tant de plàstics com de brossa. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1086  

Sumar-se a un protocol d'Aprofitament Sostenible dels Espais Forestals, que busca la gestió 
intel·ligent del paisatge forestal i la creació de boscos resilients i resistents als incendis. 
https://decidim.santcugat.cat/processes/Floresta/f/384/proposals/1236  

 

Enllaços d'interès 
- Inscripció a la sessió virtual deliberativa “Consell de Barri: Sessió de debat de les 

propostes del Pressupost Participatiu” 
- Propostes recollides a la plataforma virtual  
- Programa de Barri “La Floresta” 
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