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Presentació

L’elaboració del Pla Estratègic Castellar 20/20 s’ha anat teixint entre 
tots i totes aquests dos darrers anys; aixecant el cap, compartint 
idees i anhels.

Arribem a la fase de presentació de les conclusions i el Pla d’Acció. El 
que anomenem ‘20 reptes per al Castellar de la dècada dels 20’.
L’any 2017 va suposar el tret de sortida del procés de disseny i 
elaboració del Pla Estratègic Castellar 20/20; la fase que va servir 
per veure una fotografia clara del nostre municipi. Responíem a una 
pregunta clara: “Com veiem Castellar?”.

Vam analitzar les dades de tots els àmbits rellevants per a la presa 
de decisions pel que fa al municipi: l’àmbit social, l’econòmic i de 
territori. Al web del pla www.castellarvalles.cat/plaestrategic hi 
podem trobar tot el detall dels informes quantitatius i qualitatius 
treballats al llarg d’aquella primera part del procés.

L’any 2018 va encetar la segona fase, una fase de proposta 
d’accions que girava al voltant d’una segona pregunta clau: “Com 
imaginem Castellar?”.

Al llarg de tot el darrer any es va dur a terme un cicle molt interessant: 
“Reflexions. Diàlegs sobre el futur. Pla Estratègic Castellar 
20/20”, que va permetre escoltar i debatre amb personalitats de 
gran rellevància professional i divulgadora, com Josep Maria Mainat, 
Esther Vivas, Genís Roca, Carme Trilla, Jaume Barberà, Maravillas 
Rojo, Xavier Marcet, Ismael Palacín i Carles Barba, entre d’altres. 

L’objectiu era ben clar: que es tractessin qüestions que ens 
poguessin aportar llum i dades respecte al futur més proper a tots 
els àmbits. Aquestes jornades, ideades per reflexionar, van donar 
pas a més tallers oberts a la ciutadania (els mesos de setembre 
i octubre), en què es van treballar, debatre i consensuar les 
propostes d’acció de totes les línies estratègiques del Pla.
 
En aquesta part més creativa i participativa s’ha parlat, s’ha 
enraonat i s’ha donat forma al Castellar que totes i tots somiem. 
La participació i implicació de tota la comunitat, dels veïns i veïnes 
de Castellar, ha estat la peça clau per poder fer-ho possible. 

I així hem arribat a la part final del procés de redacció i elaboració, el 
moment de presentar els reptes de futur més importants. El proper 
dilluns 25 de gener, a les 18.30 h, esteu convidats a conèixer-
los a la Sala d’Actes d’El Mirador. 

Un acte que servirà per donar les gràcies a tots i totes les 
participants del procés d’elaboració, i per explicar els resultats 
més rellevants d’aquest Pla Estratègic Castellar 20/20.

El Dr. Quim Brugué, actualment Catedràtic de Ciència Política a la 
Universitat de Girona, una eminència a l’àmbit de la Participació, 
serà l’encarregat de presentar els resultats.

Moltes gràcies per haver-ho fet possible!
Ara caldrà implementar-los entre totes i tots. 

Ignasi Giménez Renom 
Alcalde 

Joan Creus Oliveras 
Regidor comissionat del Pla 
Estratègic Castellar 20/20
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Organització
(gener 2017)

Què és el Pla 
Estratègic?

ObjECtiu:

Calendari

Després d’un procés de reflexió conjunta amb la 
ciutadania hem pogut definir com veiem Castellar i 
com imaginem el nostre municipi la propera dècada. 

El treball conjunt de les castellarenques i castellarencs 
i de l’equip tècnic de l’Ajuntament ha estat fonamental 
per a poder obtenir aquest projecte, en què es 
manifesten les necessitats, inquietuds i sol·licituds 
de la ciutadania.

tERMiNi 
D’ELAbORACiÓ

L’elaboració del Pla Estratègic es va iniciar el mes 
de gener del 2017 amb l’organització i diagnosi 
i va finalitzar al mes de desembre de 2018 amb 
l’elaboració de l’informe del Pla Estratègic Castellar 
20/20, que recull el pla d’accions, objectius, línies 
estratègiques, principis rectors i missió.

REsuLtAts 
EsPERAts:

El Pla Estratègic de Castellar del Vallès és una 
iniciativa que té per objectiu generar una reflexió 
conjunta amb la ciutadania sobre la situació actual de 
la vila que permeti la definició del model de municipi 
durant la dècada dels anys 20.

Volem saber “on som” per conèixer “on ens agradaria ser”.

1 
mes

Diagnosi
Com veiem Castellar?

(gener - novembre 2017)

11
mesos

Cicle Reflexions
(febrer - juny 2018)

5
mesos

Propostes
Com imaginem Castellar

(setembre - desembre 2018)

4
mesos
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La missió del Pla Estratègic Castellar 20/20 
és la visualització compartida dels reptes 
del municipi per a la dècada dels 20, per 
contribuir al desenvolupament integral de 
tots els seus veïns i veïnes, empreses, entitats 
i col·lectius, permetent la construcció de 
noves oportunitats i consolidant la cohesió 
i sentiment de pertinença a la vila de totes 
les persones.

Dur a terme la missió implica: 

- Mantenir les condicions per continuar sent un 
municipi obert i divers que acull les persones 
i promou les seves entitats i valors.

- Protegir i posar en valor la qualitat i l’estil 
de vida de Castellar del Vallès i el seu valuós 
entorn.

- Oferir oportunitats de creixement personal 
i col·lectiu tant en l’àmbit professional i 
l’econòmic com en tots els altres àmbits de 
la vida.

- Cercar el desenvolupament a través d’una 
gestió sostenible i responsable que 
protegeixi els drets i llibertats i que tingui 
cura de la salut de les persones i l’entorn. 

El Pla Estratègic Castellar 20/20 treballa en 
el present per construir el futur del municipi 
que volem i per aconseguir-ho compta amb 
el talent innovador i la responsabilitat dels 
seus veïns i veïnes, entitats i agents socials. 

Castellar del Vallès, com a vila amb un 
entorn privilegiat, és un municipi ple de 
recursos humans i tècnics, amb capacitat 
per entendre i adaptar-se als canvis i a la 
tecnologia, i amb la intel·ligència per construir 
el seu futur des de la sostenibilitat i l’equitat. 

Castellar del Vallès compta amb el talent 
i coneixement, saber i experiència de 
persones que els transmeten i que generen, 
així, més i millors capacitats i competències 
que s’apliquen tant en l’àmbit empresarial 
com en el social. 

Castellar del Vallès és un municipi 
emprenedor, ple de gent que inicia 
projectes de forma innovadora tant en les 
eines i en els formats com en les relacions 
professionals i objectius comuns. 

Castellar del Vallès treballa en xarxa en 
l’àmbit local, nacional i internacional, 
potencia l’esperit col·laboratiu i empra amb 
criteri les eines tecnològiques per millorar 
l’eficàcia dels seus processos. 

Castellar del Vallès també utilitza la 
innovació i la tecnologia per construir 
un desenvolupament sostingut per criteris 
socials i mediambientals. 

Castellar del Vallès vol ser una vila cada 
vegada més amable i habitable, amb més 
qualitat de vida.

Una manera de ser és una forma de mostrar-
se i un camí a seguir. Castellar del Vallès és 
com són els seus habitants i aquest caràcter 
conforma la seva imatge i la seva capacitat 
per créixer de forma innovadora i responsable.

La visió del relat de Castellar del Vallès és 
contribuir al fet que sigui reconegut com a 
un municipi que fa sentir com a casa, que 
posseeix un entorn natural inspirador i que 
aposta pel desenvolupament i la sostenibilitat 
per millorar la vida dels seus habitants.

Treballar per complir aquest posicionament 
contribueix a construir una imatge sòlida i 
duradora, a més de consolidar la vila en 
salut, qualitat de vida i desenvolupament 
econòmic i social.

Els pilars són els trets distintius del municipi 
que contribueixen a conformar el relat, a 
marcar el camí de la seva visió i a mantenir-la.

Ens parlen de:

- Les condicions de base per a construir el 
municipi que volem: 

CAstELLAR DEL VALLÈs 
És CAsA NOstRA

- Les peculiaritats del nostre entorn i la manera 
de ser i de viure: 

CAstELLAR DEL VALLÈs 
És ENERGiA iNsPiRADORA

- La nostra forma d’afrontar el futur: 

CAstELLAR DEL VALLÈs 
És DEsENVOLuPAMENt
i sOstENibiLitAt

PRiNCiPis 
RECtORsMissiÓ VisiÓ i 

PiLARs

Missió, visió i
principis rectors
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Promoure les 
connexions amb ViA 
RÀPiDA i millorar 
les condicions del 
tRANsPORt PÚbLiC

Posar en valor el 
PAtRiMONi NAtuRAL
i ARQuitECtÒNiC

Els 20 reptes

Àmbit Territori / Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Viure i conviure 
intensament 
amb el Riu RiPOLL

Àmbit Territori / Àmbit Social / Àmbit Econòmic

- Afavorir-ne els usos socials, els valors  
  ambientals i el potencial productiu.

- Habilitar un camí en tot l’àmbit del riu al  
 terme municipal, de manera que es pugui  
 recórrer a peu o en bicicleta.

- Ordenar les rutes i camins forestals.

- Potenciar el patrimoni històric urbà   
  (promoció de la vila).

- Connectar Castellar a les rondes Nord
  i Vallès de Sabadell.

- Promoure una tarifació justa del sistema 
  integrat de transport públic.

- Perseverar en la demanda d’arribada del 
  tren al nostre municipi.
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Acompanyar l’evolució 
de la MObiLitAt 
sostenible i intel·ligent  i 
de les energies netes

Desenvolupar el 
potencial 
AGRÍCOLA de Castellar

Dimensionar la xarxa 
d’EQuiPAMENts 
EsPORtius
i DE LLEuRE

Àmbit Territori / Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Àmbit Territori / Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Àmbit Territori / Àmbit Social / Àmbit Econòmic

- Implementar les noves tecnologies 
   relacionades amb el transport.

- Facilitar la implantació de serveis 
  de mobilitat nets.

- Consolidar l’Escola Agrària del Vallès.

- Afavorir l’emprenedoria als àmbits de  
   jardineria i agricultura.

- Castellar, vila florida.

- Promoure la gestió forestal per
  propiciar el desenvolupament    
  d’energies sostenibles (biomassa).

- Potenciar l’Espai Tolrà.

- Augmentar la capacitat de les piscines
   municipals d’estiu.

- Fomentar l’esport cooperatiu i potenciar 
   l’esport femení.
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Avançar en la 
iNNOVACiÓ DiGitAL

Propiciar el creixement 
de la iNDÚstRiA 4.0

Potenciació del 
COMERÇ 
de proximitat

Àmbit Territori / Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Àmbit Territori / Àmbit Social / Àmbit Econòmic

- Facilitar la comunicació telemàtica entre la 
  ciutadania i l’administració.

- Potenciar l’aposta dels mitjans de   
   comunicació locals cap al social media amb 
   els continguts audiovisuals.

- Promoure l’emprenedoria en aquest àmbit.

- Desenvolupament del Pla de Modernització 
  de Polígons. 

- Lab Castellar.

- Smart Castellar.

- Consolidar i estendre el model de Trama  
   Urbana Comercial Illa del Centre.

- Suport a la modernització de la gestió 
   dels comerços.

- Activitats de dinamització.
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Potenciar EL MiRADOR 
com a referent 
d’atenció ciutadana, 
formació, innovació, 
cultura i convivència

Afavorir la 
implementació de 
l’ECONOMiA sOCiAL
i solidària
 

Potenciar la CuLtuRA 
des del suport a la 
XARXA D’ENtitAts 
de la vila

Àmbit Territori / Àmbit Social 

Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Àmbit Territori / Àmbit Social / Àmbit Econòmic

- Fer-lo encara més obert a la ciutadania.

- Posar èmfasi a la innovació i el desenvolupament 
   de l’emprenedoria.

- Optimitzar l’ús de l’Auditori i la Sala de Petit 
   Format de l’Ateneu per part de totes les 
   entitats culturals.

- Difondre les potencialitats de 
   l’economia circular.

- Donar suport a l’emprenedoria i 
   la innovació social.

- Gestionar els espais amb responsabilitat.

- Fer una programació organitzada.

- Fomentar activitats realitzades per joves 
   i el relleu generacional.

- Donar suport per part de l’Administració a la 
   gestió de les entitats.
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Prioritzar les polítiques 
d’HAbitAtGE (sOCiAL)

Promoure els 
programes 
tRANsVERsALs 
D’EDuCACiÓ, sALut
i LLEuRE

Progressar en el foment 
de la LECtuRA i la 
CuLtuRA

Àmbit Territori / Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Àmbit Social

- Possibilitar noves promocions d’habitatge de 
   protecció oficial en modalitat de lloguer.

- Explorar noves fórmules de promocions 
   d’habitatge social.

- Facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius 
   menys afavorits.

- Castellar, vila educadora | Educació 360 |  
  Youth in Europe | Prescripció social | Oferta 
  extraescolars | Escoles inclusives | 
  Instituts escola.

- Fer usos innovadors de la Biblioteca Municipal.

- Potenciar les accions dins de Castellar, 
   vila de llibres, Castellar, vila de versos.
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Desenvolupar accions 
orientades al CiVisME

Avançar cap a un 
CAstELLAR iNCLusiu

Consolidar la iGuALtAt 
en tots els àmbits

Àmbit Territori / Àmbit Social

Àmbit Social / Àmbit Econòmic

Àmbit Social

- Activar agents cívics.

- Fer pedagogia sobre la neteja i la 
   gestió de residus.

- Tenir una mobilitat responsable.

- Promoure una tinença responsable d’animals.

- Potenciar la cohesió.

- Lluitar contra l’exclusió social.

- Desenvolupar polítiques en els àmbits 
   de la diversitat funcional, altres capacitats 
   i la salut mental.

- Combatre la pobresa energètica i altres 
   emergències socials.

- Consolidar polítiques des de la 
   transversalitat de gènere.

- Protegir les víctimes de violència de gènere.

- Visibilitzar el col·lectiu LGTBI.
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implementar les accions 
dels plans locals de 
jOVENtut i iNFÀNCiA i 
ADOLEsCÈNCiA

Potenciar Castellar 
dins la xarxa de ciutats 
amigables 
amb la GENt GRAN

Àmbit Social

Àmbit Social

- Desplegar el potencial del reconeixement 
   d’UNICEF: Castellar, Ciutat Amiga de la Infància.

- Afavorir les activitats per a un envelliment actiu.

- Desenvolupar el programa ‘A prop’.
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aa

Presentació pública del 
pla d’acció del Pla Estratègic 
Castellar 20/20

“20 reptes per al Castellar 
de la dècada dels 20”

Dilluns 25 de febrer, 18.30 h
Sala d’Actes d’El Mirador

Acte presentat pel regidor comissionat del Pla Estratègic, Joan Creus.

Amb la participació de Quim Brugué Torroella, 
Doctor en Ciència Política i de l’Administració (UAB) 
i catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona (UdG).

Consulta tota la documentació del Pla Estratègic a:

www.castellarvalles.cat/plaestrategic

#femunpla

#castellar2020


