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Ja tenim aquí la votació dels Pressupostos 
Participatius. Enguany tenim l’oportunitat de 
decidir des del barri quines són les propostes 
més interessants per millorar la Floresta.

Durant els darrers mesos heu presentat 49 
propostes per al nostre barri, de les quals entre 
el Consell de Barri i els veïns i veïnes n’heu 
concretat 13 que ara es porten a votació.

Com pots votar?
Ho pots fer a decidim.santcugat.cat o trucant al 010  (al 900 104 
941 des d’un mòbil o fora del municipi) fins a l’11 de desembre.
Si necessites ajuda per votar pots trucar al 010 o enviar un 
correu a participacio@santcugat.cat

D’on surten les propostes? 
Les propostes les heu presentat les veïnes i veïns de la Floresta.
En els darrers mesos, totes elles s’han validat tècnicament per 
part dels diferents àmbits municipals. 
Posteriorment, el Consell de Barri ha definit, juntament amb el 
veïnat, quines propostes es posaran  a votació. 
Les propostes que resultin escollides seran les que finalment es 
tiraran endavant.

Com continuarem després? 
La participació de la ciutadania no acaba amb la votació, ja que 
hi haurà comissions de seguiment per als projectes escollits. 
Seran espais on definir i fer seguiment de cada projecte fins 
que es faci realitat.

Vols seguir una proposta? 
Escriu un correu a lafloresta@santcugat.cat
O inscriu-te al consell de barri al decidim.santcugat.cat

Quants diners invertim?
En total, invertim 1’5 milions d’euros dels pressupostos 
municipals del 2022 i 2023.
La Floresta decideix el destí de 216 mil euros.

Si necessites ajuda per votar:
• Truca al 010 (o al 900 104 941 des 

d’un mòbil o fora del municipi)
• Demana cita al Servei 

d’Acompanyament Digital  
689 20 40 73

• Envia un correu a 
participacio@santcugat.cat
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Gimnàs al pavelló de la Floresta. 30.000€

Millora de la zona de lleure de Can Llobet. 50.000€

Il·luminació al Parc de les Dones. 50.000€     
Millora de les escales del Casino a l’avinguda de  
Tarruell. 50.000€ 
Nova zona amb elements de joc infantil al bosquet  
del passeig del Préssec/Pollancres. 50.000€

Millora de les escales del passeig de la Floresta al 
Centre Sociosanitari. 50.000€ 
Millora de les escales de Quadra de Canals –  
Verdaguer. 50.000€    
Zona esportiva juvenil al sector d’Emetèrio  
Escudero. 50.000€

Il·luminació de les escales de la UREF. 50.000€

Pacificació del passeig de la Floresta. 50.000€   
Millora de l’escala entre els carrers de Rosa Mariner i  
Margarit. 50.000€

Millora de les entrades a la Floresta. 50.000€

Millora del parc infantil de la plaça de Miquel  
Olivella. 50.000€

PROPOSTES A VOTACIÓ 
Pots votar un màxim de 6 propostes d’inversió

PROPOSTES D’INVERSIÓ
Són obres o actuacions de millora que perduren en el 

temps. Poden tenir un cost màxim de 50.000 €. 
El total disponible és de 200.000 €

Activitats al Casino els caps de setmana. 5.000 €

Intercanvia i recicla la teva roba. 4.000 €

T’apropo al teu destí. 3.000 €

Cinema familiar a la fresca. 4.000 €
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PROPOSTES DE DESPESA ORDINÀRIA 

Són serveis i actuacions puntuals valorades com a 
màxim fins a 5.000 €. En total, hi ha 16.000 € a re-
partir entre els anys 2023 i 2024.

S’han presentat un total de 4 propostes que es po-
den fer amb el pressupost disponible. Per això, un 
cop validades pel Consell de Barri, s’executaran sen-
se necessitat de votació.

VOTA 6 
PROPOSTES PER A 

LA FLORESTA!

decidim.santcugat.cat

Coneix el detall de 
les propostes i vota a

Si necessites ajuda per votar:
• Truca al 010 (o al 900 104 941 des d’un mòbil o 
fora del municipi).
• Demana cita al Servei d’Acompanyament 
Digital 689 20 40 73
• Envia un correu a participacio@santcugat.cat


