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Presentació 

 
En el marc del procés per a l’elaboració del Pla Estratègic de Cerdanyola, per iniciar i 

contextualitzar-lo, van realitzar-se3 sessions informatives els dies 21, 23 i 25 de 

setembre. La sessió s’ha repetit en dies i horaris diferents, per possibilitar l’assistència 

del màxim nombre de persones interessades amb el següent programa i objectius:  

 

✓ Benvinguda i explicació general de la importància del Pla Estratègic de 

Cerdanyola del Vallès: punt de partida i fase actual. 

✓ Presentació de la diagnosi per tal de posar en context a les persones 

assistents de la situació de Cerdanyola del Vallès, però especialment, per 

provocar la reflexió, suggerir línies de reflexió, etc. 

✓ Explicació del procés de treball telemàtic posterior . 

     Recollida de preguntes i dubtes dels participants realitzades al xat, i   

tancament  de la sessió.  

 

Posteriorment, es van planificar 5 grups de treball, un per cada eix temàtic, amb una 

composició d’entre  8 - 20 persones, i una durada d’unes 2 hores. Els workshops 

temàtics han estat reunions telemàtiques que han ofert un espai per a la reflexió i el 

debat de les persones interessades, i els agents socials implicats en una determinada 

temàtica. L’objectiu, debatre sobre la Cerdanyola que volem per 2030 en les següents 

sessions: 
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Economia i 
coneixement 

28/09 

Cohesió social 

29/09 

Socioeducatiu, 
cultura i 
esports 

30/9 

 

 

Governança 

01/10 

Territori i 
sostenibilitat 

5/10 

 

Aquest informe recull els resultats del tercer dels debats, realitzat el passat dia 01 

d'octubre que es va centrar en l'àmbit de l’economia i el coneixement a Cerdanyola.  

 

Resultats del debat: Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030? 

 

Es presenten els resultats en forma d’objectius estratègics, d’accions o bé d’altres idees 

no desenvolupades en el debat obtingudes en els 2 subgrups en els quals es van 

distribuir els i les participants al workshop. 

 

Formular objectius és organitzar l'acció. És donar direcció als esforços. Es tracta d'un 

procés lògic que busca traduir en paraules precises l'essència del projecte. Un objectiu 

és allò que vols aconseguir, no s’ha de confondre l’objectiu amb les tasques o accions 

necessàries per aconseguir l’objectiu.  

 

En aquest cas s’ha intentat fer aquesta distinció intentant respectar les aportacions dels 

i les participants.  

  

mailto:contacta@eidos.social
https://formadiba.diba.cat/web/sites/default/files/public_resources/continguts/008APPD_U7_01/html/ca/modulo01_p.html#contenido_popup_popup_1
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Objectius estratègics 

 

Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030 en l'àmbit de la Cohesió social 

Salut: 

• Defensar i acompanyar, per part de l'Ajuntament, les demandes ciutadanes en 

l'àmbit sanitari, tant hospitalari com de primària. 

Joves: 

• Esdevenir una ciutat atractiva pel jovent universitari en l'àmbit social, cultural i 

d'oci. 

• Ampliar l'oferta d'oci pel jovent. 

Gent Gran: 

• Garantir una atenció digna de la gent gran, amb formes i serveis innovadors, 

connectant necessitats de  diferents col·lectius i optimitzant recursos. 

 

Persones amb Capacitats Diverses: 

• Promoure vida plena persones amb discapacitat, fer valdre la seva participació 

en la vida quotidiana dels cerdanyolencs i cerdanyolenques. Cap acte, servei, 

política o acció sense tenir en compte les capacitats diferents perquè tothom 

estigui inclòs. 

Igualtat de gènere 

• Tots els infants estan educats en la igualtat de gènere i l'equitat.  

• La ciutat sencera comunica, recolza i consciència sobre el respecte i la igualtat.  

Habitatge: 

• Fugir de la idea de ciutat dormitori. 

• Comptar amb una política d'habitatge que en faciliti l'accés i doni suport als 

col·lectius més vulnerables en aquest àmbit.  

• Implicar tots els agents socials per garantir l'accés a un habitatge digne i 

assequible. 

• L'habitatge deixa de ser un tema de conflictiu: suport, mediació, alternatives, 

informació.  

Suport Social: 

• Connectar les xarxes d'investigació que es troben a Cerdanyola per resoldre els 

seus reptes.  
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• Readaptar el sistema productiu i de treball a les noves necessitats i demandes. 

• Afavorir la creació d'oportunitats laborals, per generar riquesa i rejovenir la 

piràmide d’edats. 

• Les necessitats mínimes de totes les persones hauran d'estar cobertes: menjar, 

dormir, feina... Polítiques d'acompanyament ("ningú penjat", "que ningú quedi 

enrere"). 

 

 

 

Accions 

Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030 en l'àmbit de la Cohesió social 

Joves: 

• Plantejar mecanismes per garantir que els joves s’impliquin en la ciutat. 

• Impulsar diferents estratègies per tal que la població relacionada amb la UAB i 

les institucions educatives de Cerdanyola, se senti atreta per viure i conviure al 

municipi: organització d'esdeveniments culturals, major implicació en la ciutat... 

Gent Gran 

• Crear una xarxa d'atenció a les persones grans innovadora, contemplant 

solucions per tota mena de necessitats (emocionals, lúdiques, preventives, 

sanitàries, residencials...) i de moments vitals (també en la fase intermèdia de 

vellesa).   

• Dissenyar polítiques per a la gent gran també per la fase intermèdia de vellesa: 

apartaments en habitatges tutelats, participació ciutadana, activitats, 

acompanyament en els afers quotidians, atenció domiciliària... 

• Construir un conjunt residencial on la població gran pugui tenir una 

independència controlada, on se’ls hi doni suport però se’ls hi pugui garantir 

també la seva autonomia. En aquest sentit, a Cerdanyola del Vallès hi havia el 

projecte Sènior 50/70. 

Persones amb Capacitats Diverses: 

• Discapacitat i mobilitat: fer una ciutat accessible. 

Igualtat de gènere: 

• Impulsar iniciatives de conscienciació sobre la igualtat, campanyes d’informació 

utilitzant l’espai públic (p. ex. ubicant cartells cridaners en places, parades de 

transport, etc. amb el número de telèfon de suport a les dones que pateixen 
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violència de gènere), suport al treball de les associacions, acompanyament a les 

dones en situació de vulnerabilitat econòmica per sortir de la situació, suport 

per accedir a un habitatge.  

• Erradicar la violència de gènere passa per l’educació en edats primerenques, no 

només a les escoles sinó en accions culturals i esdeveniments. 

Habitatge: 

• Ajudar a la població jove que ho necessita a accedir a l'habitatge fins que 

assoleixin la maduresa professional.  

• Obtenir un parc d'habitatge públic de lloguer, i de lloguer social lligat als 

col·lectius més vulnerables. 

• Garantir que un percentatge suficient d'habitatge de les noves promocions es 

dedica a habitatge de lloguer social. 

Suport Social: 

• Incentivar noves maneres de treballar, projectes innovadors, nous tipus 

d'empreses, l'adaptació de les empreses i un funcionament en xarxa entre elles.  

• Provocar que persones amb idees innovadores puguin treballar amb suport i de 

forma cooperativa.  

• Ser imaginatius i innovar en el disseny i execució de les polítiques de serveis 

socials per poder arribar a tothom en un context de recursos econòmics limitats. 

• Acompanyar i provocar sinergies entre persones amb projectes innovadors i 

sostenibles per fer créixer idees de negoci que es quedin al municipi.  

 

 

  

mailto:contacta@eidos.social


 

 

 

Document elaborat per      contacta@eidos.social 

 

7 

 

Altres temes, idees no desenvolupades en el debat 

• Més racionalització dels temes relacionats amb la violència de gènere. 

• Aportar idees creatives per a les persones en risc d'exclusió. 

• Necessitat imperiosa de conèixer les dades reals en els diferents àmbits. 

• Marginalitat / atur de llarga durada /pobresa. 

• Fer campanyes que siguin realistes i no partidistes políticament del tema de la 

immigració i implicar als polítics en la gestió però no en la valoració. 

• Places públiques de residències pels nostres grans, així com centres de dia. 

• Discapacitat i mobilitat: fer una ciutat accessible. 

• Espais públics d'interacció social. Centres cívics i similars. 

• Les persones grans no volem ser tutelades, volem participar en la presa de 

decisions, qualsevol actuació sense comptar amb el col·lectiu s'hauria de 

prendre com a boicot a la realització personal. 

• Els centres cívics necessiten urgentment una gestió més real i acurada. 

• Fer una ciutat atractiva per a les famílies. 

 

 

Llistat de participants 

 

ENTITAT NOM 

Plataforma Cultural Dones Mercè Adan 

Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca Miquel A Vicente 

Plataforma pels serveis públics CDV / Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública Cerdanyola - Ripollet 

Joana Barquín Marin 

Creu Roja Cesar Martinez Redondo 

Oficina De Benestar Social I Família Cerdanyola Del 
Vallès 

Alba Tardós 

Ciutadania Josep Maria Barroso 

Plataforma Cultural Dones Mercè Adan 
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