
AjuntAment de CAstellAr del VAllès

FEM UN PLA! 
PENSEM EL 
CASTELLAR 
DEL FUTUR



Què és el Pla Estratègic?

CALENDARI

ObjECtIu:

El Pla Estratègic de Castellar del Vallès és 

una iniciativa que té per objectiu fer una 

reflexió conjunta amb la ciutadania sobre la 

situació actual de la vila que permeti definir 

el municipi que volem per a la dècada dels 

anys 20.

DuRADA:

L’elaboració del pla tindrà una durada de 14 

mesos i es durà a terme a través d’un procés 

de participació ciutadana. 

L’objectiu és que la primavera de 2018 el Ple 

municipal debati i aprovi el document que 

haurem fet entre totes i tots.

REsuLtAts EsPERAts:

Del Pla Estratègic, n’extraurem un full de 

ruta per a Castellar del Vallès. 

En aquest sentit, esperem:

• Adaptar i focalitzar les actuacions en 

 funció del model de ciutat que volem.

• Estimular la cooperació amb altres    

 municipis i administracions. 

• Animar la cultura participativa i de treball en xarxa.

• Enriquir el procés de presa de decisions.

• Concentrar i optimitzar recursos i sinergies.

• Establir sistemes de control, seguiment i avaluació.

Inici del desplegament 
del Pla Estratègic
durada aproximada: 7 mesos

Elaboració i redacció
durada aproximada: 14 mesos

etapa 
1

etapa 
2

Organització
(gener 2017)

Diagnosi
Com veiem Castellar?
(gener - octubre 2017)

Propostes
Com imaginem Castellar?
(octubre 2017 - març 2018)

1 
mes

10
mesos

6
mesos

Acció
Comencem a caminar 
(abril - octubre 2018)

7
mesos

Volem saber on som
per conèixer on ens
agradaria ser.



El Pla Estratègic ha de ser una eina útil. La voluntat 

és que es pugui fer amb temps i que reculli les 

sensibilitats i aportacions de tota la ciutadania. 

Per tirar-lo endavant, s’han creat uns òrgans de 

participació que pretenen assegurar l’avaluació, el 

seguiment i la transparència del procés.

Com ens organitzem?
És l’òrgan que impulsa el projecte: 

organitza el desenvolupament del 

Pla. Està format per representants 

de l’equip de govern, responsables 

tècnics de l’Ajuntament i de 

l’empresa consultora que 

assessora el pla (Neòpolis).

Està formada per representants 

de tots els consells de participació 

ciutadana existents al municipi i de 

diferents àmbits temàtics.

Fa un seguiment del procés des 

d’una perspectiva ciutadana i 

participa singularment en diferents 

moments de l’elaboració del pla.

És l’espai d’informació i debat amb 

la participació de representants dels 

diferents partits polítics que van concórrer 

a les darreres eleccions municipals. 

té per objectiu garantir l’elaboració 

d’un projecte de vila, que vagi més enllà 

de les legislatures, i que compti amb el 

consens necessari. Desenvolupa tasques 

d’avaluació i seguiment del procés.

Òrgan obert a tota la ciutadania, inclosos 

entitats i agents socials. A més, s’hi ha 

convidat 14 persones escollides per sorteig 

(1 per secció electoral) amb l’objectiu de 

garantir la representació territorial.

Aquesta comissió participa al llarg del 

procés en tallers deliberatius, jornades de 

debat i sessions de retorn de resultats. 

COmIssIó 
PErmAnEnt

COmIssIó DE
lA CIutADAnIA

nuClI 
DInAmItzADOr

COmIssIó
POlítICA





Fases del Pla

Anàlisi quantitativa

Explotació comparada de dades 
demogràfiques, econòmiques i 
socials del municipi.

Resultat: 
• Informe de diagnosi quantitativa, punt 
de partida per al debat.

Definició de la missió

A partir de les conclusions de la diagnosi, 
definirem la missió principal que es desitja 
per a Castellar del Vallès durant la dècada 
dels 20.

Com ho farem:
• Sessions de treball participatives amb el nucli 

dinamitzador, la comissió política i la comissió permanent.

redacció final del Pla Estratègic

És la fase final d’elaboració del Pla abans 
d’iniciar-ne el desplegament.

Com ho farem:
• Tres sessions de treball amb el nucli dinamitzador, la 

comissió política i la comissió permanent per definir, 

prioritzar i detallar les actuacions del pla. 

• Presentació i validació del Pla per part de la comissió de 

la ciutadania. 

• Redacció definitiva del Pla Estratègic, aprovació per part 

del Ple i inici de la següent etapa: el desplegament. 

Definició de línies estratègiques, 
objectius i accions:

Estructurarem les propostes a tirar endavant  
per assolir la missió del Pla.

Com ho farem:
• Xerrades amb experts de diferents àmbits temàtics.

• Jornada participativa de propostes de la comissió de la 

ciutadania.

• Taller de propostes amb representants d’institucions 

i administracions supramunicipals, membres de la 

comissió política i membres de la comissió permanent.

Anàlisi qualitativa 

Valoracions de la ciutadania i 
dels agents socials, econòmics 
i institucionals sobre la 
situació de Castellar.

Com ho farem:
• Tallers deliberatius de l’àmbit econòmic, social i de 

territori oberts a tothom.

• Elaboració de la matriu DAFO del municipi 

(debilitats – amenaces – fortaleses – oportunitats)

amb sessions de treball del nucli dinamitzador, la 

comissió política i la comissió permanent.

• Elaboració de la diagnosi i identificació d’escenaris de 

futur amb:

 - Enquestes ciutadanes i entrevistes qualitatives.

  - sessions de treball amb el nucli dinamitzador del  

 pla, la comissió política i la comissió permanent.

 - jornada de treball amb la comissió de 

 la ciutadania: presentació, validació, exploració   

 d’escenaris de futur.

• Informe final de diagnosi.

Diagnosi: 
Com veiem Castellar?

Propostes d’acció: 
Com imaginem 
Castellar?

1

A

B

2

A

C

B





tallers 
deliberatius
Oberts a tothom!
Durada: 2,5 h cadascun

sala Opensurf El Mirador 
(pl. d’El Mirador, s/n)
Inscriu-t’hi al tel. 93 714 40 40 o a 
www.castellarvalles.cat/plaestrategic

DIAGNOsI: 
Com veiem 
Castellar?

Àmbit social 
Castellar és un 
poble socialment 
cohesionat?

Dijous 15 de juny, 
18.30 h
Parlem d’atenció a 
les persones, salut, 
educació, cultura, 
esports, entitats, 
igualtat, infància, 
joventut, gent gran, 
nova ciutadania... 

Àmbit 
econòmic
Com veus la situació
del teixit econòmic
de Castellar?

Dijous 8 de juny, 
18.30 h
Parlem d’ocupació, 
empresa, comerç, 
polígons industrials, 
formació, innovació, 
promoció de la vila...

Àmbit de 
territori
Quins són els punts 
forts i febles del 
terme municipal?

Dijous 29 de juny, 
18.30 h
Parlem de medi 
natural, sostenibilitat, 
via pública, mobilitat, 
accessibilitat, 
urbanisme, habitatge...



DIAGNOsI: Com veiem Castellar?

PArtICIPA Als DEBAts!
LA tEVA OPINIó És IMPORtANt

tallers deliberatius

sala Opensurf El Mirador (pl. d’El Mirador, s/n)

Àmbit Econòmic: Dijous 8 de juny, 18.30 h

Àmbit social: Dijous 15 de juny, 18.30 h

Àmbit de territori: Dijous 29 de juny, 18.30 h

Durada dels tallers: 2,5 h cadascun

Inscriu-t’hi a

www.castellarvalles.cat/plaestrategic 

o al tel. 93 714 40 40

PArtICIPA DEs D’On VulGuIs!

#femunpla
#castellar2020

www.facebook.com/castellarvalles

@femcastellar

www.castellarvalles.cat/plaestrategic

www.castellarvalles.cat/linkedin2020


