
Procés de participació ciutadana 

durant el període d’informació pública 

2 d’octubre – 9 de desembre de 2019 

El procés de participació en 19 xifres: 

- 20.000 flyers per a 1 bustiada per tot Cerdanyola 

- 5.000 fullets de 8 pàgines en català i 5.000 en castellà distribuïts en 25 llocs de la ciutat 

- 5 planes publicitàries als 2 setmanals de la ciutat 

- 1 vídeo realitzat  

- 3 exposicions de 7 plafons cada una durant 2 mesos 

- 3 reunions públiques amb un total de més de 200 assistents  

- 1 entrevista a la ràdio 

- 38 piulades a Twitter i 21 publicacions a Facebook 

- 21 ressenyes 

- Despesa total de 9.801,88 € 

 

Durant el període d’informació pública que acaba de finalitzar, el Parc, juntament amb 

l’Ajuntament, ha programat tot un seguit d’actuacions amb l’objectiu, més enllà de l’imperatiu 

legal que motiva aquest període de 45 dies hàbils, que la població de Cerdanyola del Vallès i 

d’arreu pogués, d’una banda, estar perfectament informada de l’existència d’aquest tràmit i, 

d’altra banda, tenir les facilitats necessàries per resoldre dubtes i consultes i presentar 

al·legacions. 

El Parc ha seguit treballant en la mateixa dinàmica d’obertura i de transparència que en el 

procés de participació ciutadana organitzat durant la tardor de 2017 amb el suport de 

l’Ajuntament de Cerdanyola i l’ajut d’una consultoria. En aquella ocasió, es van recollir 

opinions d’experts i de ciutadans amb vista a la redacció de l’avanç del nou PDU que va ser 

presentat al maig del 2018. Tots els detalls d’aquell procés inicial així com els resultats 

obtinguts estan reunits en un document específic disponible al web del Parc1. 

A continuació, es detallen les actuacions dutes a terme des del 2 d’octubre fins el 9 de 

desembre del 2019 que han permès que el període d’informació pública hagi estat un moment 

privilegiat de participació ciutadana: 

1- Promoció del període d’informació pública 

2- Disponibilitat de la informació 

3- Repercussió mediàtica 

4- Cost de l’operació 

5- Galeria d’imatges 

6- Annex: Recull de premsa 3 d’octubre – 9 de desembre 
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1) Promoció del període d’informació pública 

A més de la publicació legal al DOGC que donava a conèixer l’obertura i les modalitats del 

període d’informació pública, el Parc ha promocionat aquest tràmit perquè el major 

nombre possible de persones pugui tenir accés al contingut del projecte de nou PDU:  

a- Publicitat: A l’inici i a la meitat del procés, s’han comprat un total de 5 planes 

publicitàries als dos setmanals de Cerdanyola (4 de les 5 planes en el lloc privilegiat 

de la pàgina 3): 3 planes al Cerdanyola al Dia (n. 1.811, 1.814 i 1.817) i 2 planes al 

Tot Cerdanyola (n. 1.608 i 1.613). 

b- Flyers: El Parc ha dissenyat i fet imprimir 20.000 còpies d’un flyer DINA5 doble cara 

(català/castellà) per a una bustiada gestionada per l’Ajuntament i realitzada a tota 

la ciutat la setmana del 21 d’octubre. 

c- Xarxes socials: Durant tot el període d’informació pública, per mitjà de la pàgina 

Facebook i del compte Twitter @ParcdelAlba (creats específicament per al procés 

de participació del 2017), s’ha informat regularment del tràmit en curs, de les 

exposicions i de les reunions públiques (38 piulades a Twitter i 21 publicacions a 

Facebook). També, s’ha fet un seguiment de les entitats o persones interessades 

pel PDU.  

d- Ràdio local: S’ha entrevistat el director del Parc en directe durant ¾ d’hora a Ràdio 

Cerdanyola, el 9 d’octubre2. 

 

2) Disponibilitat de la informació 

Tota la informació ha estat, evidentment, sempre disponible al nostre web. Cal destacar, 

però, que a més d’aquest accés virtual, també s’ha ofert un espai físic públic al centre de la 

ciutat on qualsevol persona ha pogut trobar tota la informació en format paper. 

a- Web: S’ha creat especialment per a l’ocasió un apartat específic i clarament 

identificat amb tota la documentació relacionada amb el projecte del nou PDU. 

b- Exposicions: Amb el suport de l’Ajuntament, 3 espais públics han estat 

simultàniament habilitats per acollir, del 14 d’octubre al 9 de desembre, una 

exposició de 7 plafons que explica de manera divulgativa el PDU. Es tracte de 

l’Ateneu (exposició al hall d’entrada) i dels mercats de les Fontetes i de 

Serraperera (exposicions a parades buides). A l’Ateneu, a més, s’ha presentat tota 

la documentació en format paper. 

c- Vídeos: A l’Ateneu, una pantalla (el televisor del mateix Parc) ha permès visualitzar, 

a cada moment i en bucle, el vídeo promocional de la zona empresarial del Parc 

(que ja existia3) i el nou vídeo realitzat per promoure la futura zona residencial4. 

d- Fullet divulgatiu: Un fullet de 8 pàgines imprès en 10.000 exemplars (5.000 en 

català i 5.000 en castellà) ha presentat les idees generals del PDU acompanyades 

d’un plànol general. L’Ajuntament n’ha garantit la distribució a 25 llocs de la ciutat 

(centres cívics, CAP, museus i altres entitats). 
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e- Reunions públiques: S’han programat tres reunions públiques (una, un dissabte al 

matí; les altres dues, un dia entre setmana a la tarda, a Cerdanyola i a Bellaterra) 

en les quals el director, acompanyat de l’alcalde, de la regidora d’urbanisme i, el 

dia corresponent, del president de l’EMD de Bellaterra, ha presentat les idees 

principals del projecte de PDU i ha respost les preguntes dels assistents. 

Dates i assistència: 21 de novembre a les 19.00 h al MAC (unes 110 persones), 26 

de novembre a les 19.00 h al Centre Cívic de l’EMD de Bellaterra (unes 35 

persones) i 30 de novembre a les 11.00 h a la sala Enric Granados de la Biblioteca 

Central de Cerdanyola (unes 60 persones). L’assistència total, superior a les 200 

persones, ha estat clarament superior (el doble) a la de l’anterior procés de 

participació del 2017 (101 persones en total en 5 reunions públiques). 

Les 3 reunions han tingut el mateix format: presentació d’uns 50 minuts i torn de 

preguntes. A les dues reunions de Cerdanyola, cal esmentar les intervencions, de 

vegades en un ambient tens, sobre el tema dels abocadors per part, en particular, 

de membres de les associacions Refem i Cerdanyola Sense Abocadors. Aquesta 

última associació, històrica a la ciutat (després d’una etapa sense activitat, va ser 

reactivada de cara a aquest període d’informació), va fer una crida, amb poca 

repercussió, a manifestar-se davant de la biblioteca el dia de l’última reunió.  

 

Cal remarcar que tots els documents de comunicació han estat dissenyats internament (i 

impresos, externament): fullet divulgatiu, plana publicitària, flyer, plafons i roll-ups de les 

exposicions.  

 

3) Repercussió mediàtica 

Des del dia 3 d’octubre, l’endemà de l’inici del període d’informació pública, i fins el dia 9 

de desembre, final de la informació pública, el recull de premsa (vegeu l’Annex) inclou 21 

ressenyes (sense comptar les 5 planes publicitàries): 6 publicacions a l’edició paper de Tot 

Cerdanyola, 6 al web Cerdanyola Info, 3 al web Tot Cerdanyola, 3 al web Bellaterra.cat, 2 a 

l’edició paper de Cerdanyola al Dia i 1 al seu lloc web. Tots els articles són de les 

respectives redaccions tret d’un d’opinió de la plataforma Cerdanyola Sense Abocadors 

publicat a Tot Cerdanyola.  

 

4) Cost de l’operació 

Actuacions Import (sense IVA) 

Planes publicitàries a Tot Cerdanyola 449,00 € 

Planes publicitàries a Cerdanyola al Dia 500,00 € 

Impressió dels flyers (20.000) i dels fullets (10.000) 2.639,70 € 

Impressió de les còpies del PDU 4.720,82 € 

Fabricació dels 3 rolls-ups i 21 plafons per a les 3 exposicions 1.217,36 € 

Modificació del web del Parc 275,00 € 

TOTAL 9.801,88 € 
 



En aquest balanç, no s’inclou el vídeo sobre els habitatges, ja que ha estat pensat per a la 

promoció de la zona residencial en els propers anys, més enllà del període d’informació 

pública. 

 

5) Galeria de fotos 

  
Flyer 

 

Entrevista a Ràdio Cerdanyola 

  
Exposició al mercat de Serraperera 

 

Exposició al mercat de les Fontetes 

  
Exposició a l’Ateneu 

 

Exposició a l’Ateneu 

  
Reunió pública al MAC 

 

Reunió pública a Bellaterra 



  
Reunió pública a la biblioteca Reunió pública a la biblioteca 

 

6) Annex : Recull de premsa 3 d’octubre – 9 de desembre 

3 d’octubre al web de Tot Cerdanyola: 

https://www.totcerdanyola.cat/actualitat/societat/obre-termini-presentar-allegacions-nou-

projecte-centre-direccional_2074201102.html 

 

9 d’octubre, al web de Cerdanyola Info: 

http://cerdanyola.info/societat/el-pdu-del-centre-direccional-entra-en-periode-

dal%c2%b7legacions-abans-de-laprovacio-definitiva/ 

 

9 d’octubre, entrevista a Pere Solà a Ràdio Cerdanyola: 

http://cerdanyola.info/societat/pere-sola-el-pdu-del-centre-direccionals-es-una-oportunitat-

historica-per-a-cerdanyola/ 

 

9 d’octubre, Cerdanyola al Dia, n. 1811 (edició paper), el nostre anunci p. 3: 

https://issuu.com/cerdanyola_al_dia/docs/1811_web_cad 

 

10 d’octubre, Tot Cerdanyola, n. 1608 (edició paper), el nostre anunci p. 3 i article de la 

redacció sobre l’obertura de la informació pública p. 11: 

https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/33176 

 

16 d’octubre, al web de Cerdanyola Info: 

http://cerdanyola.info/economia/sobre-una-campanya-dinformacio-i-participacio-del-nou-pla-

director-urbanistic-del-centre-direccional/ 

 

17 d’octubre, al web de Cerdanyola Info: 

http://cerdanyola.info/societat/refem-considera-el-nou-pdu-del-centre-direccional-com-un-

refregit-on-no-sha-escoltat-la-seva-aportacio/ 

 

23 d’octubre, Cerdanyola al Dia, n. 1813 (edició paper), article de la redacció sobre l’obertura 

de la informació pública p. 3: 

https://issuu.com/cerdanyola_al_dia/docs/1811_web_cad 

 

28 d’octubre, Cerdanyola al Dia, n. 1814 (edició paper), el nostre anunci p. 9: 

https://issuu.com/cerdanyola_al_dia/docs/1814_cad_web: 

 

https://www.totcerdanyola.cat/actualitat/societat/obre-termini-presentar-allegacions-nou-projecte-centre-direccional_2074201102.html
https://www.totcerdanyola.cat/actualitat/societat/obre-termini-presentar-allegacions-nou-projecte-centre-direccional_2074201102.html
http://cerdanyola.info/societat/el-pdu-del-centre-direccional-entra-en-periode-dal%c2%b7legacions-abans-de-laprovacio-definitiva/
http://cerdanyola.info/societat/el-pdu-del-centre-direccional-entra-en-periode-dal%c2%b7legacions-abans-de-laprovacio-definitiva/
http://cerdanyola.info/societat/pere-sola-el-pdu-del-centre-direccionals-es-una-oportunitat-historica-per-a-cerdanyola/
http://cerdanyola.info/societat/pere-sola-el-pdu-del-centre-direccionals-es-una-oportunitat-historica-per-a-cerdanyola/
https://issuu.com/cerdanyola_al_dia/docs/1811_web_cad
https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/33176
http://cerdanyola.info/economia/sobre-una-campanya-dinformacio-i-participacio-del-nou-pla-director-urbanistic-del-centre-direccional/
http://cerdanyola.info/economia/sobre-una-campanya-dinformacio-i-participacio-del-nou-pla-director-urbanistic-del-centre-direccional/
http://cerdanyola.info/societat/refem-considera-el-nou-pdu-del-centre-direccional-com-un-refregit-on-no-sha-escoltat-la-seva-aportacio/
http://cerdanyola.info/societat/refem-considera-el-nou-pdu-del-centre-direccional-com-un-refregit-on-no-sha-escoltat-la-seva-aportacio/
https://issuu.com/cerdanyola_al_dia/docs/1811_web_cad
https://issuu.com/cerdanyola_al_dia/docs/1814_cad_web


29 d’octubre, Tot Cerdanyola, n. 1611 (edició paper), article de la redacció sobre les reunions 

públiques p. 11: 

https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/33409 

 

7 de novembre, Tot Cerdanyola, n. 1612 (edició paper), article d’opinió de la plataforma 

Cerdanyola Sense Abocadors,  p. 40: 

https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/33532# 

 

13 de novembre, Tot Cerdanyola, n. 1613 (edició paper), el nostre anunci, p. 3 + un article de la 

redacció informant de la reunió pública del 20 de novembre, p. 13: 

https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/33600# 

 

18 de novembre, al web de Tot Cerdanyola: 

https://www.totcerdanyola.cat/actualitat/societat/reunio-informativa-centre-

direccional_2101240102.html 

 

20 de novembre, Cerdanyola al Dia, n. 1817 (edició paper), el nostre anunci p. 3: 

https://issuu.com/cerdanyola_al_dia/docs/1817_cad_web 

 

21 de novembre, al web de Cerdanyola al Dia: 

http://www.cerdanyolaaldia.com/ciutat/item/1290-el-nou-pdu-del-centre-direccional-es-

presenta-enmig-de-critiques-als-abocadors 

 

21 de novembre, al web de Cerdanyola Info: 

http://cerdanyola.info/societat/el-debat-dels-abocadors-tensa-la-presentacio-del-pdu-del-

direccional/ 

 

25 de novembre, Cerdanyola al Dia, n. 1818 (edició paper), article de la redacció sobre la 1a 

reunió pública, p. 4: 

https://issuu.com/cerdanyola_al_dia/docs/web_1818_cad 

 

27 de novembre, al web Bellaterra.cat: 

https://bellaterra.cat/2019/11/27/presentacio-del-pdu-a-bellaterra-construccio-eixample-de-

cerdanyola-del-valles/ 

 

28 de novembre, Tot Cerdanyola, n. 1615 (edició paper), article de la redacció sobre la 1a 

reunió pública, p. 19: 

https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/33820# 

 

28 de novembre, al web Bellaterra.cat: 

https://bellaterra.cat/2019/11/28/bellaterra-i-els-abocadors-perque-bellaterra-no-va-fer-cap-

pregunta-sobre-els-abocadors/ 
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https://bellaterra.cat/2019/11/28/cerdanyola-sense-abocadors-convoca-concentracio-a-

lultima-presentacio-del-pdu-amb-participacio-ciutadana/ 

 

30 de novembre, al web de Tot Cerdanyola: 

https://www.totcerdanyola.cat/actualitat/societat/protestes-abocadors-centren-xerrada-pdu-

centre-direccional_2102897102.html   

 

3 de desembre, al web de Cerdanyola Info: 

http://cerdanyola.info/societat/letern-retorn-del-centre-direccional/ 

 

4 de desembre, Tot Cerdanyola, n. 1616 (edició paper), article de la redacció sobre la 3a reunió 

pública, p. 14: 

https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/33879# 
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