EIX
TERRITORI I SOSTENIBILITAT

FASE DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA:
PRIMER GRUP DE TREBALL

5 d’octubre 2020
18-19:30h

Hora

Agenda

Activitat

Organització

18:00-18:15

Benvinguda i presentació dels
participants

Plenària

18:15-18:20

Explicació de la dinámica de
treball

Plenària

18:20-18:45

Presentació dels principals
indicadors de la diagnosi

Plenària

18:45-19:00

Treball individual

Plenària

19:00-19h40

Treball en grups

Subgrups

19:40-20h00

Conclusions
tancament

del

treball

i

Plenària

Indicadors
Estructura territorial i urbana: reequilibri i connexió interna
Delimitació dels barris. Cerdanyola del Vallès, 2016.
Àrees Funcionals Urbanes. Cerdanyola del Vallès, 2017.
Àrees Funcionals
urbanes (AFU)

Nom

AFU 1

De Dalt - Centre

86,4

AFU 2

De Baix - Riu Sec

104,7

AFU 3

Montflorit - Canaletes

175,1

AFU 4

Serraparera

174,1

AFU 5

EMD Bellaterra

250,7

AFU 6

Campus UAB - Can Fatjó

281,8

AFU 7

Plana del Castell – Parc de l’Alba

439,6

AFU 8

Parc Natural de Collserola

Font: Elaboració pròpia a partir de Sallas (2017).
Font: Elaboració pròpia a partir de IERMB i AMB, Mapa de barris i de
les àrees estadístiques de referència, 2016.

Hectàrees

1.448,7

Indicadors
Estructura territorial i urbana: interdependència metropolitana
Elements de centralitat i espais estructurants

Font: Avanç del PDU Metropolità.

Àmbits d’oportunitat i àmbits de regeneració

Font: Avanç del PDU Metropolità.

Indicadors
Mobilitat
Origens dels desplaçaments de Cerdanyola del Vallès.

Destinacions dels desplaçaments dels residents de Cerdanyola del Vallès

Font: Elaboració pròpia de l’IERMB a partir de l’INE

Font: Elaboració pròpia de l’IERMB a partir de l’INE

Indicadors
Mobilitat
Mobilitat obligada per raó d’estudis. Cerdanyola del Vallès, cursos 2015-16; 2016-17

65% dels desplaçaments són interns
Universitari

Nivell d'estudis

CFGS

Ús del transport privat en
desplaçaments interurbans:

CFGM
Batxillerat

Secundària
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No residents que estudien a Cerdanyola
Residents que estudien a Cerdanyola

Font: Elaboració pròpia a partir d‘IDESCAT.

Residents que estudien a fora

90

100

• 55% a Barcelona
• 80% Sabadell i Sant Cugat del Vallès
• 95% Barberà del Vallès i Terrassa

Indicadors
Sostenibilitat i medi ambient
Hàbitats d’interès comunitari. Cerdanyola del Vallès, 2012.

Font: Elaboració pròpia per l’IERMB a partir del Mapa d'hàbitats d'interès
comunitari a Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, 2012.

Concentració mitjana de NO2µg/m3. Cerdanyola del Vallès, 2015.

Font: Elaboració pròpia de l’IERMB a partir de la Generalitat de
Catalunya, La qualitat de l’aire a Catalunya, 2015 .

Indicadors
Metabolisme urbà
Generació de residus per habitant. Subàmbit metropolità i AMB, 2010-2017.

Índex de recollida selectiva de residus. Subàmbit metropolità i AMB, 2010-2017.

2

50
45

1,6
40

%

Kg per habitant

1,8

1,4

35
1,2
30
1
25

0,8
2010

2011

Badia del Vallès
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Sant Cugat del Vallès
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AMB
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Cerdanyola del Vallès
Rubí

Font: Elaboració pròpia a partir de Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona
per als anys 2010 – 2016. Agència de Residus de Catalunya per al 2017.
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Badia del Vallès

Barberà del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Montcada i Reixac

Ripollet

Rubí

Sant Cugat del Vallès

AMB

Font: Elaboració pròpia a partir de Sistema d’Indicadors Metropolitans de
Barcelona per als anys 2010 – 2016. Agència de Residus de Catalunya per al 2017.

Qüestió focal i
temps horitzó

• Com volem que sigui Cerdanyola del
Vallès, l’any 2030?

Escenaris
possibles

• Escenari òptim: proposta d’un escenari
fictici on no hi ha febleses ni amenaces en
la temàtica concreta, per tant, un escenari
“utòpic” on s’han vist realitzades les
fortaleses i oportunitats.
• Escenari pèssim: proposta d’un escenari
fictici on no hi ha oportunitats ni fortaleses.
Només febleses i amenaces, i sense
coordinació per part dels agents implicats.

ESCENARI
ÒPTIM

Gràcies als processos de
planificació urbana, s’ha
aconseguit crear un centre urbà
amb caràcter, que dota
d’identitat a la ciutat.

Els cerdanyolencs/ques se
senten molt orgullosos de la
seva ciutat.

Elements urbans cohesionen el
centre urbà, i connecten amb
àrees excèntriques (Bellaterra,
la UAB, el Sincrotró i el Parc
Tecnològic del Vallès).

Com a resposta a la pandèmia:
ampliació carrils bici i camins
escolars, i reducció de vehicles a
la via pública.

Cerdanyola del Vallès acull el
sector residencial més gran de
l’àrea metropolitana, el Centre
Direccional, que és una
referència en termes
d’urbanisme sostenible.

Amb l’aprovació del pla
d’habitatge municipal,
Cerdanyola del Vallès és el
municipi de la comarca amb
més habitatge social.

El Pla d’habitatge municipal
millora l’accés a l’habitatge pels
joves i estudiants de
Cerdanyola, que no volen
marxar de la ciutat.

Es desenvolupa la 2a Vila
Universitària al nucli urbà

Gràcies al Parc Natural de
Collserola, es registra un nivell
mínim de diòxid de carboni en
tot el municipi.

Cerdanyola és la principal porta
d’entrada metropolitana al Parc
natural de Collserola.

El Pla local de sostenibilitat ha
contribuït a reduir els residus
per habitant i consum domèstic
d’aigua fent una ciutat
completament sostenible.

ESCENARI
PÈSSIM

Hi manca una bona
connectivitat entre les
diferents parts del municipi,
fins i tot amb el Centre
direccional

Els cerdanyolencs/ques no
se senten identificats amb
la ciutat.

Processos de degradació
urbana focalitzats en
determinades àrees.

Elements urbans:
impediments per
configurar un centre urbà
cohesionat; limiten
connexió amb àrees
excèntriques.

Espai urbà en decadència,
voreres molt estretes i
parcs infantils i jardins
abandonats.

No hi ha carrils bici, ni
camins escolars, vehicles
acaparen la via pública.

Manca desenvolupament
del Centre Direccional i
aprovació del pla
d’habitatge local.

Cerdanyola del Vallès està a
la cua d’habitatge social
entre els municipis de la
comarca.

Manca canalitzar
necessitats residencials
dels estudiants UAB.

Cerdanyola del Vallès viu
d’esquenes al Parc natural
de Collserola.

Els problemes amb el
abocadors s’han agreujat,
amb importants
conseqüències per la salut
dels veïns i veïnes

És el municipi que més
residus/hab. genera del
seu entorn, i amb major
consum domèstic d’aigua.

Durant les èpoques de
sequeres es donen
problemes d’abastament.

Construcció de la Plana del
Castell: efectes negatius en
l’índex de connectivitat
ecològica del municipi

