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Sessió de priorització dels eixos de treball del PEC 2025
Dinàmica de treball amb el Micro Entorn Innovador

1.- OBJECTIU

Prioritzar  els eixos de treball  de les línies estratègiques corresponents al  desenvolupament

econòmic, social i territorial del PEC 2025.

2.- ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ DE PRIORITZACIÓ

1. Explicació general dels resultats i la metodologia utilitzada per elaborar el PEC 2025

2. Explicació del funcionament del Micro Entorn Innovador

3. Explicació de la metodologia de desplegament del PEC 2025 (desplegament en xarxa)

4. Explicació de la dinàmica grupal de priorització de la sessió (omplint la fitxa de treball 

adjunta a l’Annex en grups heterogenis d’entre 4-5 persones, a través de metodologies 

de promoció de l’acord col·lectiu)

5. Dinamització de la dinàmica grupal de priorització

6. Retorn dels resultats de la priorització deliberativa dels eixos de treball del PEC 2025



Sessió de priorització dels eixos de treball del PEC 2025
Dinàmica de treball amb el Micro Entorn Innovador

3.- ASSISTENTS
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4.- RESULTATS DE LA PRIORITZACIÓ DELS EIXOS DE
TREBALL

4.1.- LÍNIA ESTRATÈGICA 1: DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

POSICIÓ EIX DE TREBALL
PUNTUACIÓ

(sobre un màxim de 60

punts)

MITJANA

(sobre 10)

1 Estratègies de desenvolupament turístic i industrial 48 8
2 Estratègies de millora de l’ocupabilitat dels col·lectius

més vulnerables
47 7,8

3 Estratègies de suport i foment de l’emprenedoria 40 6,6
4 Renaixement termal 37 6,2
5 Independència energètica: primera fase 35 5,8
6 L’agricultura, la producció i la gastronomia ecològica 34 5,7
7 Caldes, emplaçament industrial 4.0 32 5,3
8 Desenvolupament local i NTIC 28 4,7
9 Estratègies de posicionament: la marca Caldes 20 3,3

10 Desenvolupament d’estratègies i sinergies públiques i
privades d’avantguarda

16 2,7
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4.1.- LÍNIA ESTRATÈGICA 2: DESENVOLUPAMENT SOCIAL

POSICIÓ EIX DE TREBALL
PUNTUACIÓ

(sobre un màxim

de 60 punts)

MITJANA

(sobre 10)

1 Estratègies  d’excel·lència,  diversificació  i  innovació
formativa i educativa

56 9,3

2 Estratègies per a l’enfortiment i la creació de capital social, i
de lluita contra l’exclusió

50 8,3

3 Estratègies sociosanitàries 44 7,3
4 Estratègies  de  suport,  promoció  i  apoderament  del  teixit

associatiu
33 5,5

5 Estratègies de conciliació laborals, educatives i familiars, de
retenció juvenil i de promoció de natalitat

28 4,7

6 Estratègies de potenciació, suport i promoció del voluntariat 20 3,3
7 Caldes no para de bullir 8 1,3

 4.3.- LÍNIA ESTRATÈGICA 3: DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

 

POSICIÓ EIX DE TREBALL
PUNTUACIÓ

(sobre un màxim

de 60 punts)

MITJANA

(sobre 10)

1
Estratègies per a la creació d’un mercat de lloguer social 
accessible

48 8

2 Habitatge inclusiu 45 7,5

3
Estratègies de millora de l’accessibilitat, manteniment 
infraestructural i rejoveniment del parc d’habitatges privat 
de Caldes

34 5,7

4
Estratègies per a la millora de la mobilitat i les connexions 
urbanes

30 5

5 Urbanisme social, sostenible i comercial 28 4,7
6 Transport públic i connexions amb l’exterior 27 4,5

7
Estratègies de milora i optiització dels equipaments socials i
culturals

25 4,2
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ANNEX: FITXES DE TREBALL UTILITZADES PER DUR A TERME
LA DINÀMICA COL·LECTIVA DE PRIORITZACIÓ DELS EIXOS DE

TREBALL DEL PEC 2025
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PRIORITZACIÓ DELS 10 EIXOS DE TREBALL DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA 1 DEL 
PEC 2025: DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

A): RENAIXEMENT TERMAL
Posició de la 1 a la 10

 Modernització de l’oferta termal
 Creació d’una xarxa de termes públiques

 Visites guiades i tours turístics al voltant de l’oferta termal i cultural

B):  AGRICULTURA,  PRODUCCIÓ  I
GASTRONOMIA ECOLÒGICA / PROXIMITAT

Posició de la 1 a la 10

 Apostar per l’agricultura ecològica i/o de Km0
 Vincular aquesta producció amb la restauració local

 Desenvolupar l’agricultura sostinguda per la comunitat
 Promoure el mercat de productes eco, km0 i naturals de Cadles

C): CALDES EMPLAÇAMENT INDUSTRIAL 4.0
Posició de la 1 a la 10

 Millorar l’atractiu del polígon
 Caldes l’ubicació ideal per empreses industrials

D): DESENVOLUPAMENT LOCAL I NTIC
Posició de la 1 a la 10

 Xarxes de telecomunicacions de qualitat
 Apostar per la tecnologia 4.0 i ibeacons

 Aplicació mòbil de promoció

E): POSICIONAMENT: LA MARCA CALDES
Posició de la 1 a la 10

 Creació d’una nova marca de poble
 Visualització de la nova marca

 Registre de productes autòctons per dotar-los de valor i promocionar-los

F): DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC I INDUSTRIAL
Posició de la 1 a la 10

 Crear clúster empresarial vinculat al sector agroalimentari
 Potenciar l’oferta termal vinculada al potencial natural del poble

 Crear una oferta de turisme rural termal
 Potenciar el turisme saludable, sobretot adreçat a la gent gran (serveis assis-

tencials de qualitat)

G): SUPORT I FOMENT A L’EMPRENEDORIA
Posició de la 1 a la 10

 Consolidar suport i assessorament a emprenedors i PIMES
 Línia de subvencions destinada a finançar projectes termals i agroalimentaris
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 Fomentar l’esperit emprenedor del capital humà del municipi
 Organitzar jornades de networkiny i coworking entre emprenedors, empresaris i

mecenes

H): INDEPENDÈNCIA ENERGÈTICA
Posició de la 1 a la 10

 Aprofitar la massa forestal per produir energia i potenciar el desenvolupament
econòmic forestal

 Treure més rèdit de les potencialitats energètiques termals del poble

I): SINÈRGIES PÚBLICO-PRIVADES
Posició de la 1 a la 10

 Potenciar la RSC de les empreses de Caldes
 El Consell del Mecenatge

J): MILLORAR LA OCUPABILITAT DELS 
COL·LECTIUS VULNERABÑES

Posició de la 1 a la 10

 Facilitar l’auto ocupació de les persones amb més dificultats d’inserció de forma
cooperativa i innovadora

 Mesures de xoc a aturats de llarga durada
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PRIORITZACIÓ DELS 7 EIXOS DE TREBALL DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA 2 DEL
PEC 2025: DESENVOLUPAMENT SOCIAL

A): EXCEL·LÈNCIA, DIVERSIFICACIÓ I 
INNOVACIÓ FORMATIVA/EDUCATIVA

Posició de la 1 a la 7

 Caldes poble educador
 Identificació de les necessitats formatives

 Concentrar tota l’oferta en una única plataforma
 Mantenir i potenciar l’educació pública existent

 Ser referents en la FP vinculada a sectors estratègics del municipi
 Caldes poble universitari

 Crear oferta de PQPI relacionada amb els sectors estratègics
 Creació de l’Escola Taller de Caldes

B):  SUPORT  I  PROMOCIÓ  DEL  TEIXIT
ASSOCIATIU

Posició de la 1 a la 7

 Línia de subvencions a entitats per despeses de gestió interna
 Crear la figura del mediador/articulador associatiu

 Involucrar i fer partícips als joves i als infants de la vida associativa
 Crear un espai de trobada general entre totes les entitats del municipi.

C): POTENCIACIÓ, SUPORT I PROMOCIÓ DEL 
VOLUNTARIAT

Posició de la 1 a la 7

 Potenciar el punt d’informació, assessorament i formació del voluntariat
 Visibilitar i fidelitzar activament el voluntariat

 Elaborar un programa de voluntariat específic per la gent gran per tal que des-
envolupin les tasques pròpies dels agents cívics.

D): LLUITA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL
Posició de la 1 a la 7

 Potenciar les polítiques preventives contra l’exclusió
 Espai de trobada entre persones grans i infants i joves

 Posar en contacte i establir relacions entre la gent gran del poble que viu sola i
els joves del municipi que es vulguin emancipar en solitari i no puguin

 “Banc d’Hores” o “Banc del Temps” que permetés l’intercanvi de serveis, pro-
ductes, habilitats, coneixements, etc.

E): ESTRATÈGIES DE CONCILIACIÓ LABORAL, 
EDUCATIVA I FAMILIAR, RETENCIÓ JUVENIL I 
PROMOCIÓ DE LA NATALITAT

Posició de la 1 a la 7

 Cangur solidari: servei per deixar la mainada perquè els pares puguin estudiar
 Beques llars d’infants

 Retenció del joves universitaris al poble

F): ESTRATÈGIES SOCIOSANITARIES
Posició de la 1 a la 7

 Millora dels serveis sanitaris
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 Atenció a la gent gran (millorar l’oferta de serveis de cura a la gent gran)

G): CALDES NO PARA DE BULLIR
Posició de la 1 a la 7

 Agenda Caldes 2.0: Crear una agenda única i interactiva que aglutini totes les 
activitats i esdeveniments que es duen a terme a Caldes.

 Caldes també bull de nit: crear oferta d’oci nocturn
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PRIORITZACIÓ DELS 7 EIXOS DE TREBALL DE LA LÍNIA ESTRATÈGICA 3 DEL
PEC 2025: DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

A): MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT, 
MANTENIMENT INFRAESTRUCTURAL I 
REJOVENIMENT DEL PARC D’HABITATGES

Posició de la 1 a la 7

 Elaborar un inventari per conèixer l’estat concret del parc d’habitatges per dur a
terme les reformes necessàries.

 Ampliació del parc d’habitatges privat de lloguer

B): MERCAT DE LLOGUER SOCAL ACCESSIBLE
Posició de la 1 a la 7

 Posar el mercat de lloguer social els habitatges buits de particulars i entitats
bancaries

 Construir un parc d’habitatges socials

C): HABITATGE INCLUSIU
Posició de la 1 a la 7

 Crear el punt d’informació i trobada: compartir habitatge
 Construcció d’habitatges tutelats per a la gent gran

 Reduir la pressió fiscal de l’IBI a col·lectius vulnerables

D): URBANISME SOCIAL, SOSTENIBLE I 
COMERCIAL

Posició de la 1 a la 7

 Pla de millora integral de qualitat urbana de l’espai públic
 Impulsar la millora de l’eix de la riera de Caldes

 Connectar els eixos comercials de Caldes
 Crear horts interurbans 

 Millora dels serveis i la qualitat de vida a les urbanitzacions

E): MILLORA DE LA MOBILITAT I LES 
CONNEXIONS URBANES

Posició de la 1 a la 7

 Pla de mobilitat i senyalització urbana
 Pacificació de la mobilitat urbana: reduir el volum de trànsit de cotxes

 Restringir la circulació del transit rodat motoritzat al casc antic. 
 Millorar les connexions entre el nucli el polígon i les urbanitzacions

F): TRANSPORT PÚBLIC I CONNEXIONS 
EXTERIORS 

Posició de la 1 a la 7

 Millora del transport públic que connecta Caldes amb l’exterior
 Millora de les infraestructures viàries (C-59 i C-1415)

 Recuperar el ferrocarril

G): OPTIMITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS 
SOCIALS I CULTURALS

Posició de la 1 a la 7

 Programa de col·laboració público - privada per optimitzar les infraestructures



Sessió de priorització dels eixos de treball del PEC 2025
Dinàmica de treball amb el Micro Entorn Innovador

socials i culturals del poble
 Construir un equipament polivalent públic
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