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Sessió de priorització de les accions del PEC 2025
II Dinàmica de treball amb el Micro Entorn Innovador

1.- OBJECTIU

Prioritzar les accions concretes dels 3 principals eixos de treball de les línies estratègiques de

l’àmbit social, territorial i econòmic del PEC 2025 i constitució de les Comissions de Treball per

començar el desplegament en xarxa. 

2.- ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ 

1. Explicació general del funcionament del MEI, la CI, i les Comissions de treball.

2. Retorn de la valoració de les 33 accions que la CI va deliberar i classificar en funció de 

la seva possibilitat de ser desplegades en xarxa o no. Accions que derivaven dels 3 

eixos de treball prioritzats durant la primera sessió de treball del MEI per cadascuna de 

les línies estratègiques del PEC 2025.

3. Explicació de la dinàmica grupal de priorització de la les 6 accions susceptibles de ser 

desplegades en xarxa(omplint la fitxa de treball adjunta a l’Annex en grups heterogenis 

d’entre 3-4 persones, a través de metodologies de promoció de l’acord col·lectiu)

4. Dinamització de la dinàmica grupal de priorització

5. Retorn dels resultats de la priorització.

6. Reclutament dels membres que formaran part de les Comissions de Treball per 

desplegar les accions de forma col·laborativa. 

3.- ASSISTENTS
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4.- RESULTATS DE LA PRIORITZACIÓ DE LES ACCIONS
SUSCEPTIBLES DE SER DESPLEGADES EN XARXA

CORRESPONENTS ALS 3 PRINCIPALS EIXOS DE
TREBALL DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PEC

2025

POSICIÓ ACCIONS
PUNTUACIÓ

(sobre un màxim de 60

punts)

MITJANA

(sobre 10)

1
Facilitar l’autoocupació de les persones que pateixen
més dificultats d’incersió laboral de forma innovadora
i cooperativa

35 8,75

2
Creació  d’un  clúster  empresarial  vinculat  al  sector
agroalimentari

26,5 6,6

3

Crear una línia de subvencions local destinada a fi-
nançar  projectes relacionats amb el  termalisme i  el
sector agroalimentari i natural + Organitzar jornades
de networking/coworking entre emprenedors, empre-
saris i mecenes/inversors. 

26 6,5

4
Punt  de  promoció,  informació  i  trobada:  Compartir
habitatge

25 6,2

5
Diversificar,  ampliar  i  fer més atractiva i innovadora
l’oferta termal, a través de l’esxplotació del potencial
natural del poble

20 5

6 Bescanviem? Sí, bescanviem 8,1 2
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5.- PRIMERA PROPOSTA DE CONFIGURACIÓ DE LES
COMISSIONS DE TREBALL PER AL DESPLEGAMENT DE LES 3

ACCIONS PRIORITZADES 

ACCIÓ 1:  FACILITAR L’AUTO OCUPACIÓ DE
LES PERSONES QUE PATEIXEN MÉS

DIFICULTATS D’INSERCIÓ LABORAL DE
FORMA INNOVADORA I COOPERATIVA

NOTA OBTINGUDA

8,75

DEFINICIÓ DE L’ACCIÓ

Es  tracta  d’explotar  les  habilitats  personals/professionals  ja  adquirides  d’aquest
col·lectiu  amb la  finalitat  de poder-ne fer un negoci  (creació  d’una cooperativa,  per
exemple). 

Estem parlant sobretot de persones d’origen estranger, d’aturats de llarga durada, de
dones adultes que es volen incorporar per primera vegada al mercat laboral, de joves
amb baixos nivells de formació, etc.

La proposta passa per potenciar les habilitats personals i/o professionals d’aquestes
persones que actualment estan a l’atur o que no han treballat  mai,  i  aconseguir,  a
través  de píndoles  d’assessorament,  orientació,  formació  i  motivació,  la  posada en
marxa de negocis que permetin la seva auto ocupació aprofitant de forma col·lectiva les
seves habilitats personals i/o professionals

MEMBRES DEL MEI DISPOSATS A INTEGRAR-SE A LA COMISSIÓ DE
TREBALL 1 PER A DESPLEGAR-LA

En primera opció:

 Representant Sagalés
 Representant Famílies escola - comunitat aprenentatge – El Calderí
 Representant Cercle d’Amics de Taunusstein
 Representant PAH

En segona opció:

 Representant UCIC
 Representant UCIC
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ACCIÓ 2:  CREACIÓ D’UN CLÚSTER
EMPRESARIAL VINCULAT AL SECTOR

AGROALIMENTARI

NOTA OBTINGUDA

6,6

DEFINICIÓ DE L’ACCIÓ

L’aposta per l’agricultura ecològica, el fet que l’IRTA tingui la seva seu a Caldes, la
potenciació de la gastronomia relacionada amb productes de qualitat,  autòctons, de
temporada  i  de  km  0,  i  la  proposta  de  desenvolupar  una  formació  professional
d’excel·lència  relacionada  amb   els  sectors  alimentaris  i  gastronòmics  són  la
combinació perfecte per elaborar un clúster del sector alimentari.

Per fer-ho però, necessitarem també ser capaços d’atraure aquest tipus d’indústria a
Caldes.  Es  per  això  que  aquesta proposta  passa per  posar en marxa  mesures de
captació per tal que aquest tipus d’indústria s’instal·lin al municipi. Es tracta de convertir
Caldes en un punt cèntric de quarta gama (productes elaborats a punt de consumir).

MEMBRES DEL MEI DISPOSATS A INTEGRAR-SE A LA COMISSIÓ DE
TREBALL 2 PER A DESPLEGAR-LA

En primera opció:



En segona opció:
 Representant Cercle d’Amics de Taunusstein

En tercera opció:

 Representant UCIC
 Representant UCIC
 Representant Famílies escola - comunitat aprenentatge – El Calderí
 Representant Sagalés
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ACCIÓ 3:  SUBVENCIONAR / BUSCAR
FINANÇAMENT PER A PROJECTES

EMPRENEDORS I ORGANITZAR JORNADES DE
NETWORKING/COWORKING ENTRE

EMPRENEDORS, EMPRESARIS I
MECENES/INVERSSORS

NOTA OBTINGUDA

6,5

DEFINICIÓ DE L’ACCIÓ

Donar suport i incentivar iniciatives empresarials (projectes d’emprenedoria)  capaces
de generar riquesa i desenvolupar l’economia local del sector termal, agroalimentari,
gastronòmic  i natural (sobretot, tot i que no només, de caràcter innovador).

Crear un espai de trobada entre nous emprenedors, professionals relacionats amb la
creació  d’empreses  i  potencials  mecenes  (empresaris  consolidats,  cercatalents,
inversors, entitats bancàries, etc.) amb la intenció explícita d’intercanviar experiències,
fomentar  la  cooperació  entre  emprenedors  i  aconseguir  finançament  per  a
desenvolupar projectes que es vulguin desenvolupar en l’àmbit local.

MEMBRES DEL MEI DISPOSATS A INTEGRAR-SE A LA COMISSIÓ DE
TREBALL 3 PER A DESPLEGAR-LA

En primera opció:

 Representant Caldes Solidaria
 Representant UCIC
 Representant UCIC

En segona opció:

 Representant Famílies escola - comunitat aprenentatge – El Calderí
 Representant Sagalés
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6.- ACCIONS DELS EIXOS DE TREBALL PRIORITZATS DE LES
LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PEC 2025  QUE ES DURAN A

TERME MITATÇANT PROCESSOS DE PARTICIAPCIÓ
CIUTADANA

6.1.- Procés participatiu sobre la nova zona termal de Caldes

CREAR UNA OFERTA DE TURISME TERMAL INNOVADORA

        

Descripció

Aprofitar les potencialitats de l’entorn natural i les propietats termals

de  Caldes  per  crear  una  oferta  de  turisme  rural  vinculada  al

termalisme de caràcter innovador. 

En aquest sentit també es proposa la construcció d’un alberg a l’espai

natural Calderí.

Desplegament Interna, mitjançant procés participatiu sobre el nou espai termal
que es durà a terme a partir del setembre
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6.2.- Procés participatiu del projecte Ciutats Amigues de la Gent Gran

POTENCIAR EL TURISME SALUDABLE ADREÇAT A LA GENT GRAN I CONVERTIR-NOS

EN UN REFERENT PEL QUE FA A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE

QUALITAT 

Descripció

Tot i que ambdues coses són absolutament complementàries i estan

estretament vinculades és important deixar clar que estem parlant de

2 propostes, a saber: 

- Convertir Caldes en un referent de l’envelliment actiu de qua-

litat,  construint  una  oferta  turística  que  estigui  relacionada

amb el turisme sanitari i per a la tercera edat aprofitant els

principals actius del poble sobretot a nivell termal (per bé que

caldria lligar-ho estretament amb les potencialitats de l’entorn

natural).

- Fer de Caldes un municipi pioner i de referència pel que fa a

la prestació de serveis assistencials de qualitat per a la gent

gran. En aquest sentit es proposa estudiar la possibilitat de

convertir el poble en una ubicació ideal per a residències pio-

neres i/o Apart-hotels residències per a la gent gran, amb una

oferta innovadora d’activitats esportives, culturals i  lúdiques

vinculades amb el termalisme, la natura, l’agricultura ecològi-

ca i la gastronomia sana i de qualitat. 

Tot això tenint en compte que l’envelliment de la població és un fet

consolidat a nivell nacional, i que el sector dels serveis a la gent gran

(oci,  assistencial,  sanitari,  etc.)  és  un  àmbit  econòmic  de  gran

potencial a curt, mig i llarg termini. 

Desplegament Interna mitjançant el procés participatiu de Ciutats Amigues de
la Gent Gran
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GRANS PETITS I JOVES 

Descripció

Dissenyar la creació d’un espai de trobada entre persones grans i

infants de Caldes, d’una banda, i persones grans i joves del poble de

l’altre,  que  permeti  establir  contactes,  relacions  i  intercanvi

d’experiències i de maneres de veure el món que posin en valor les

persones  grans,  i  a  l’hora  els  hi  serveixi  per  adquirir  nous

coneixements.

Es  posa  com  a  exemple  la  possibilitat  de  crear  un  espai  on  les

persones  grans  ensenyin  i  transmetin  jocs  tradicionals  i  contes

populars als infants (recuperació de jocs i contes tradicionals).

Desplegament Interna mitjançant el procés participatiu de Ciutats Amigues de
la Gent Gran
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CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES TUTELATS PER A LA GENT GRAN 

Descripció 

Tenint en compte que les dinàmiques poblacionals a curt, mig i llarg

termini apunten a un progressiu envelliment i sobreenvelliment de la

població del municipi es considera estratègic començar a planificar la

construcció d’aquest tipus d’habitatges per a persones grans autòno-

mes que tenen unes circumstàncies socials i familiars que no els hi

permeten romandre a la pròpia llar (són habitatges que compten amb

una sèrie de prestacions com són el servei de menjador, neteja, bu-

gaderia, teleassistència, activitats de lleure, i suport sòciopersonal).

Actualment  l’itinerari  d’allotjament  de  les  persones  grans  i/o

discapacitades passa de la llar familiar a l’ ingrés a una residència. Es

tracta de proporcionar a aquest col·lectiu la possibilitat d’allargar al

màxim la seva autonomia/semi autonomia i endarrerir l’entrada en un

centre residencial convencional, mitjançant la planificació d’habitatges

tutelats que puguin donar resposta a aquestes necessitats.

Es  tracta  d’iniciar  una  planificació  estratègica  a  mig  i  llarg  termini

atenent les futures demandes i necessitats residencials d’un col·lectiu

(sobretot  el  de  la  gent  gran  i  persones  discapacitades)  que

presentarà  uns  perfils  i  unes  característiques  molt  diferents  a  les

actuals  (majors  nivells  de  formació,  major  autonomia,  major

esperança de vida, etc.).

Desplegament

Interna. La Fundació Santa Susanna té un projecte en
aquest sentit (per bé que no tenim cap aproximació tem-
poral de quan es podrà dur a terme el projecte). De totes
maneres, es posa de manifest que durant l’elaboració del
projecte Ciutats Amigues de la Gent Gran aquesta acció

s’analitzi amb detall
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6.3.- Procés participatiu associat a l’elaboració del Pla Educatiu de Ciutat

CALDES, POBLE EDUCADOR
  

Descripció

Es tracta  d’elaborar  un projecte educatiu de poble,  a través d’una

planificació  sectorial  específica,  que estableixi  les línies prioritàries

per a una educació de qualitat que sigui l’eix al voltant del qual girin

bona part de les polítiques públiques municipals.

Tenint en compte que l’aposta educativa del PEC 2025 és un dels

pilars  fonamentals  del  document,  la  correcta  planificació  de  les

accions que es duguin a terme en aquest àmbit esdevé fonamental

per l’èxit de les mateixes.

Caldria  garantir  una interrelació  constant  entre  els  diferents  nivells

educatius:  bressol,  infantil,  primària,  secundària,  formació

professional,  formació  no  reglada,  escola  d’adults,  PQPI,  etc.  Així

com  assegurar-nos  que  l’oferta  formativa  respon  a  les

característiques  del  municipi  i  està  estretament  vinculada  a  la

potenciació dels sectors estratègics del desenvolupament local.

Desplegament Interna mitjançant un procés de participació ciutadana per
elaborar el PEC  (Pla Educatiu de Ciutat)
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IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS FORMATIVES DE CALDES 

Descripció

Elaboració d’un estudi de necessitats formatives a través de contac-

tes directes amb els agents empresarials del municipi (posant l’accent

en el sector industrial.), i els agents educatius.

Per tal de garantir uns nivells d’eficiència i eficàcia continuats, l’estudi

podria derivar en la creació d’un Observatori de Necessitats Formati-

ves.

Desplegament Interna mitjançant un procés de participació ciutadana per
elaborar el PEC 

CONCENTRACIÓ DE TOTA L’OFERTA FORMATIVA DE CALDES EN UNA ÚNICA PLATA-

FORMA 

Descripció

Concentrar tota l’oferta educativa que es realitza a nivell públic i privat

a Caldes de Montbui en una única plataforma informativa (guia, web,

etc.) que s’actualitzés de forma permanent per tal de facilitar l’accés

la mateixa, així com la seva comunicació.

Desplegament 

 
Interna. Ja existeix una guia, però s’actualitzarà quan es desen-

volupi el PEC
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ESDEVENIR REFERENTS PEL QUE FA A L’OFERTA D’UNA FORMACIÓ PROFESSIONAL

DE QUALITAT VINCULADA ALS SECTORS ESTRATÈGICS DE DESENVOLUPAMENT LO-

CAL DE CALDES 

Descripció

Es tracta de posicionar Caldes en el mapa formatiu del país mitjan-

çant una aposta ferma i decidida per la Formació Professional (de

grau mitjà i superior) vinculada sobretot al termalisme, l’hostaleria, el

sector agroalimentari, el gastronòmic, el de la restauració, l’assisten-

cial, i el de les energies renovables.
En aquest sentit es considera de vital importància establir sinèrgies

de col·laboració amb la UAB i l’IRTA, per aconseguir la qualitat i el

prestigi necessaris per poder-nos posicionar com a marca d’excel·lèn-

cia en aquest sentit, així com amb les empreses i negocis del munici-

pi que treballen en aquests sectors per elaborar convenis que perme-

tin pràctiques i possibilitats d’inserció laboral.

Desplegament 

Interna. A partir del desenvolupament del procés partici-
patiu del PEC s’anirà concretant, per bé que caldrà nego-
ciar amb administracions supramunicipals per poder-la

implementar definitivament

CREAR UNA OFERTA DE PQPI RELACIONADA AMB ELS SECTORS ESTRATÈGICS DEL

MUNICIPI 

Descripció

Actualment la oferta de PQPI al municipi és inexistent. És per això

que  la  proposta  passa  per  crear  una  oferta  de  programes  de

qualificació professional relacionada amb els sectors de l’agricultura

ecològica, el termalisme, la gastronomia, la restauració, la prestació

de serveis assistencials a la gent gran i les energies renovables.

Desplegament

Tot i que la Comissió Interdepartamental la va descartar d’entra-
da, el Micro Entorn Innovador proposa que durant l’elaboració
del PEC s’analitzi en profunditat la seva viabilitat i implementa-

ció perquè  la considera prioritària
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ETC, L’ESCOLA TALLER DE CALDES  

Descripció

Es proposa promoure la creació d’una Escola-Taller a Caldes que 

permeti recuperar la figura de l’aprenent (on “l’oficial” ensenya un ofici

des del dia a dia al seu aprenent). D’aquesta manera es recuperarien 

i es garantiria el manteniment d’oficis i, alhora, es facilitaria la inserció

sociolaboral a les persones del poble amb nivells baixos de formació.

Desplegament 

Tot i que la Comissió Interdepartamental la va descartar d’entra-
da, el Micro Entorn Innovador proposa que durant l’elaboració
del PEC s’analitzi en profunditat la seva viabilitat i implementa-

ció perquè  la considera prioritària
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ANNEX: FITXES DE TREBALL UTILITZADES PER DUR A TER-
ME LA DINÀMICA COL·LECTIVA DE PRIORITZACIÓ DE LES 6

ACCIONS DERIVADES DELS 3 PRINCIPALS EIXOS DE TREBA-
LL DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PEC 2025
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PRIORITZACIÓ DE LES 6 ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SER DESPLEGADES EN
XARXA PEL MICRO ENTORN INNOVADOR

CREACIÓ D’UN CLÚSTER EMPRESARIAL 
VINCULAT AL SECTOR AGROALIMENTARI 

Posició de la 1 a la 6

L’aposta per l’agricultura ecològica, el fet que l’IRTA tingui la seva seu a Caldes, la
potenciació de la gastronomia relacionada amb productes de qualitat,  autòctons, de
temporada  i  de  km  0,  i  la  proposta  de  desenvolupar  una  formació  professional
d’excel·lència  relacionada  amb   els  sectors  alimentaris  i  gastronòmics  són  la
combinació perfecte per elaborar un clúster del sector alimentari.

Per fer-ho però, necessitarem també ser capaços d’atraure aquest tipus d’indústria a
Caldes.  Es  per  això  que  aquesta proposta  passa per  posar en marxa  mesures de
captació per tal que aquest tipus d’indústria s’instal·lin al municipi. Es tracta de convertir
Caldes en un punt cèntric de quarta gama (productes elaborats a punt de consumir).

DIVERSIFICAR, AMPLIAR I FER MÉS ATRACTIVA
I INNOVADORA L’OFERTA TERMAL,  A TRAVÉS
DE  L’EXPLOTACIÓ  DEL  POTENCIAL  NATURAL
DEL POBLE 

Posició de la 1 a la 6

Per  vincular  la  marca  Caldes  al  concepte  de  salut  i  qualitat  de  vida  es  proposa
promoure i potenciar l’organització d’esdeveniments esportius, campionats i exhibicions
relacionats amb la muntanya i l’entorn natural.

A banda de curses de muntanya, d’orientació, de bicicleta, etc. caldria fer una aposta
per la creació i la potenciació de rutes, excursions, sortides, etc. per donar a conèixer i
gaudir del patrimoni cultural i natural de a vila i dels seus entorns més immediats 
Per fer-ho caldria crear una “xarxa peatonal rural” i una “xarxa esportiva rural/natural” i
adequar l’entorn en conseqüència. 

Tot això caldria vincular-ho també amb l’atracció d’empreses de serveis dedicades a
prestar aquest tipus d’activitats, donant-los- hi facilitats per instal·lar-s’hi i oferir tot tipus
d’activitats relacionades amb l’esport i la natura. 
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SUBVENCIONAR / BUSCAR FINANÇAMENT PER A 
PROJECTES EMPRENEDORS I ORGANITZAR 
JORNADES DE NETWORKING/COWORKING ENTRE 
EMPRENEDORS, EMPRESARIS I 
MECENES/INVERSSORS 

Posició de la 1 a la 6

Donar suport i incentivar iniciatives empresarials (projectes d’emprenedoria)  capaces
de generar riquesa i desenvolupar l’economia local del sector termal, agroalimentari,
gastronòmic  i natural (sobretot, tot i que no només, de caràcter innovador).

Crear un espai de trobada entre nous emprenedors, professionals relacionats amb la
creació  d’empreses  i  potencials  mecenes  (empresaris  consolidats,  cercatalents,
inversors, entitats bancàries, etc.) amb la intenció explícita d’intercanviar experiències,
fomentar  la  cooperació  entre  emprenedors  i  aconseguir  finançament  per  a
desenvolupar projectes que es vulguin desenvolupar en l’àmbit local.

BESCANVIEM? SÍ, BESCAMBIEM 
Posició de la 1 a la 6

Amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i el desenvolupament personal i familiar de
persones que pateixen situacions de dificultats econòmiques es proposa engegar una 
iniciativa encaminada a promoure intercanvis de serveis. Caldria prendre de referència 
bones pràctiques d’altres municipis per tal de dissenyar de forma adaptada un “Banc 
d’Hores” o “Banc del Temps” que permetés ‘intercanvi de serveis, productes, habilitats, 
coneixements, etc.

FACILITAR L’AUTO OCUPACIÓ DE LES 
PERSONES QUE PATEIXEN MÉS DIFICULTATS 
D’INSERCIÓ LABORAL DE FORMA INNOVADORA I
COOPERATIVA 

Posició de la 1 a la 6

Es  tracta  d’explotar  les  habilitats  personals/professionals  ja  adquirides  d’aquest
col·lectiu  amb la  finalitat  de poder-ne fer un negoci  (creació  d’una cooperativa,  per
exemple). 

Estem parlant sobretot de persones d’origen estranger, d’aturats de llarga durada, de
dones adultes que es volen incorporar per primera vegada al mercat laboral, de joves
amb baixos nivells de formació, etc.

La proposta passa per potenciar les habilitats personals i/o professionals d’aquestes
persones que actualment estan a l’atur o que no han treballat  mai,  i  aconseguir,  a
través  de píndoles  d’assessorament,  orientació,  formació  i  motivació,  la  posada en
marxa de negocis que permetin la seva auto ocupació aprofitant de forma col·lectiva les
seves habilitats personals i/o professionals

PUNT DE PROMOCIÓ, INFORMACIÓ I TROBADA: Posició de la 1 a la 6
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