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Primer grup de treball

48 participants 42 participants

3 sessions informatives 5 grups de treball

5 informes de resultats  
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Procés
telemàtic

d’ordenació i 
priorització

Sobre la base dels resultats del primer grup

de treball, s’enviarà un qüestionari abans de

començar la segona sessió dels grups de

treball, a totes les persones convidades a

participar en els grups temàtics; el que

permetrà tenir una visió global i estratègica

dels continguts aconseguits fins el moment.

2-9 novembre 2020



Procés
telemàtic

d’ordenació i 
priorització

Qüestionari individual 

Priorització d'objectius

Valoració reptes

Valoració procés 
participatiu primer grup 

de treball

2-9 novembre 2020
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Segon grup de 
treball

Es dividirà en dues sessions:

Sessió de 
debat

objectius i 
reptes

Segon grup 
de treball

Validació de 
reptes, 

priorització
d'objectius i 
selecció de 
projectes

estratègics

25 novembre – 4 desembre 2020



Segon grup de 
treball

Primera sessió:
• Debat dels objectius i reptes estratègics definits

i prioritzats, i obtenir el consens dels participants

• es repetirà en dos dies diferents (i horaris
diferents) per tal de garantir l’assistència de totes
les persones participants, en funció de la seva
disponibilitat.

25- 27 novembre 2020



Segon grup de 
treball

Segona sessió:
• Definició dels projectes estratègics de

Cerdanyola pel 2030: “Quins projectes hem de
dur a terme per respondre als reptes que hem
prioritzat per Cerdanyola 2030?”.
• 5 grups de treball
• 10 - 20 persones
• 2 hores

• La composició dels grups de treball serà
heterogènia, assegurant que en cada grup s’hi
trobin representades el màxim d’àmbits
temàtics, de mirades, d’enfocaments possibles.

30 nov. – 10 desembre 2020
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Sessió de 
contrast

Reunió amb tècnics dels serveis municipals de
l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb l’objectiu
de que puguin analitzar els objectius/reptes/projectes
estratègics resultants dels diferents espais
participatius, i valorar com contribueixen aquestes
propostes a generar la visió de ciutat i la possibilitat
d’acompanyar-les i fer-les viables econòmica i
tècnicament.

Gener 2021
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Consell Plenari

L’objectiu d’aquesta sessió serà difondre el treball
dels i les participants, i els continguts del
document estratègic.

Caldrà, a més, consensuar el desplegament de
mecanismes que garanteixin la continuïtat del
procés del Pla Estratègic de Cerdanyola del
Vallès, després d’haver finalitzat aquesta primera
etapa de construcció col·lectiva.

Es preveu que la sessió sigui inaugurada per
l’alcalde i hi assisteixin tots els representants dels
diferents grups polítics municipals.

Febrer-Març 2021


