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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.  
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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: 

 

Aquest informe recull els resultats del cinquè dels debats, realitzat el passat dia 05 

d’octubre que es va centrar en l'àmbit de territori i sostenibilitat 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 

dos grups en els quals es va 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.  
 

Economia i 
coneixement 

28/09 

Cohesió social 

29/09 

Socioeducatiu, 
cultura i 
esports 

30/9 

 

Governança 

01/10  

Territori i 
sostenibilitat 

5/10 
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Objectius estratègics 

 

Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030  

respecte a Sostenibilitat, medi ambient i metabolisme urbà 

• Revisar les línies de gestió dels espais verds urbans i redefinició d'aquesta gestió 

(ampliació d'espais verds urbans, no utilització de químics, etc.). 
 

• Execució del connector biològic del Centre Direccional (Torrent de Can Fatjó), 

acompanyat de polítiques que vetllin per la qualitat ambiental dels corredors 

verds, i que la ciutadania pugui gaudir d'aquests espais. 

• Conclusió del projecte de connectivitat (ecològica) territorial de la Via Verda 

Centre Direccional - Bellaterra - Sant Quirze del Vallès. 

• Connectivitat des del centre urbà de Cerdanyola del Vallès amb el Parc natural 

de Collserola. 

• Ampliar el sòl públic del Parc Natural de Collserola. 

• Recuperació, restauració ecològica i potenciació de la Riera de Sant Cugat del 

Vallès (Sant Cugat-Cerdanyola-Besòs) i rieres adjacents. També del riu Ripoll. 

• Responsabilitat ambiental i de salut pública per part dels diferents focus de 

contaminació a la ciutat (abocadors, uralita, antenes, crematori, autopistes, 

contaminació lumínica...). Per exemple, canviar la lluminària també en aquells 

carrers que no són nous, per ser més sostenibles. 

• Suport institucional a les energies renovables: actuacions en l'espai públic, 

incentius fiscals, etc. 

• Transparència en la gestió dels residus per part de les administracions públiques. 
 

Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030 pel que fa a Urbanisme, mobilitat, etc. 

• Pacificar i diversificar la mobilitat, reduint la prevalença de l'automòbil.  

• Debatre específicament i pensar molt bé com a ciutat com ha de ser el Centre 

Direccional des de la seva complexitat i incidència en la Cerdanyola del futur. 

• Estructurar i millorar la mobilitat en transport públic i alternatiu de la ciutat i amb 

els municipis de l'entorn, i connectar els diferents mitjans de transport  (eixos cívics, 

autobusos, tramvia, aparcaments, estacions...). 

• Repensar la mobilitat de la ciutat tenint en compte les fortaleses i necessitats de 

futur que suposen el Centre Direccional, la UAB, els FFCC i la RENFE, i connectant-

les. 
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• Aconseguir que el volum de persones que es troben a la UAB, al Parc Tecnològic, 

etc. tingui una presència i una repercussió en la vida local, cultural i econòmica de 

la ciutat. 
 

• Fer que Cerdanyola sigui atractiva per les empreses reordenant els polígons 

industrials i millorant-ne els serveis i el manteniment.  

• Potenciar la connexió de la ciutat al Parc de Collserola a través de la Masia de 

Canaletes que serveixi de porta al parc. 
 

 

 

Accions 

 

Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030  

respecte a Sostenibilitat, medi ambient i metabolisme urbà 

• Disseny de places urbanes més permeables i amb espai verd. 

• Reduir la contaminació lumínica, i canviar la lluminària també en aquells carrers 

que no són nous per sistemes més eficients energèticament i menys 

contaminants. 

• No més abocadors i acabar amb els actuals, especialment l'abocador de la Plana 

del Castell de Sant Marçal. 

• Formació ciutadana i educació ambiental en  gestió ambiental i gestió de 

residus. 

• Incentivar el comerç amb polítiques de sostenibilitat (per exemple, que 

minimitzi l'ús de l'embalatge, que incentivi la reducció d'envasos). 
 

Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030 pel que fa a Urbanisme, mobilitat, 

etc. 

• Generar eixos cívics on la mobilitat sigui per vianants, bicicleta, vmp i transport 

públic, que connectin els barris també perifèrics i els pols d'atracció (Riu Sec, 

centre, UAB, etc.). Cerdanyola està dissenyada per expulsar els vehicles del 

centre, la gent marxa a consumir fora, el comerç necessita el contrari, que no 

sigui còmode marxar. 

• Aconseguir una estació intermodal a la UAB. 

• Allargar una parada els FFCC fins al Parc Tecnològic del Vallès.  
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• Redissenyar les línies urbanes i interurbanes d'autobús. 

• Preveure zones d'aparcament als principals nodes de transport públic (estacions 

RENFE, FFCC, tramvia...). 

• Construir un tramvia que acabi de cosir l'entramat de transport públic i privat i 

que connecti en horitzontal St. Cugat, Centre Direccional, Centre de Cerdanyola, 

Ripollet, Montcada. 

• Apropar la UAB i Cerdanyola, millorant la mobilitat. 

• Ubicar a la ciutat algun espai universitari, ampliació Vil·la Universitària, Escola 

Postgrau... 

• Definir quins polígons han de seguir i dignificar-los. 
 

 

 

Altres temes, idees no desenvolupades en el debat 

• Eliminació de les ocupacions de territori fora d'ordenació. 

• Integració de barris, trencar el barri de dalt i de baix i l’aïllament de la esta; Eixos 

vertebradors al centre RIU SEC, ANTIGA ZONA ESPORTIVA CAN XARAU, MASIA 

CORDELLES I HORTS DE CORDELLES. 

• Connectivitat amb municipis del voltant: manca de connexió ferroviària entre 

Sant Cugat i Cerdanyola. 

• Què fer amb Aiscondel. 

• Túnel d'Horta. 

• Centre direccional: Oportunitat d'habitatge, a escala de Cerdanyola o d’ Àmbit 

Metropolità de Barcelona? Conseqüències d'aquest creixement. 

• Com a ciutadà de Bellaterra, crec que és indispensable començar per cercar la 

cohesió municipal. 

• Penso en Bellaterra, s'hauria de pensar en una arquitectura o una ocupació del 

territori que realment fos sostenible. 

• Microcentres comercials que siguin a més connectors entre els barris per a 

potenciar el comerç. 

• Molt tràfic de vehicles que creuen la ciutat per arribar a altres destins. 

• Pacificació del tràfic de connexió entre Sant Cugat a C58 per l’interior de 

Cerdanyola. 
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Llistat de participants 

  

ENTITAT NOM 

AA.VV. Canaletes José Antonio Trigueros Domínguez 
 

Miguel Ruiz Garcia 

Refem el Centre  Direccional Miriam Robles 

Plataforma contra l'Abocador de deixalles a 

can Fatjó dels Aurons 

 

Moventis - Sarbus Núria Corominas Barceló 

Ciutadania Isabel Gavilanes 

Consorci del Parc de Collserola Marià Martí Viudes 

Cerdanyola Empresarial Lluís Sisquella Enjuanes 

Consorci per a la Gestió de Residus Albert Planell 

 Valenti Gabarra Jané 

Cerdanyola diu No al Crematori Arnau Bria 

PMP Impacto Ingeniería, S.L. Mar Carrascal 

Ara Bellaterra Torcuato Canovas 

A.VV. Canaletes José Antonio Trigueros Domínguez 
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