
Parets, com tu el vols 2010-2025

Radiografia
de Parets del Vallès

Parets es troba al sud-oest de la comarca del
Vallès Oriental i té una extensió d'11,5 km2.
Limita al nord amb Lliçà de Vall, al nord-est
amb Granollers, a l’est amb Montmeló i amb
Mollet al sud-oest.
Té una superfície total de 900 hectàrees i se
situa a uns 100 metres d’altitud.
L’estructura urbana de Parets es caracteritza
per una clara segmentació entre els teixits
residencials, els industrials i els espais verds.
La riera Tenes travessa el municipi de nord a
sud. Mentre que el nucli residencial se situa a
ponent del Tenes, sobre els eixos històrics d’enllaç amb la resta de poblacions del Vallès, el teixit industrial s’emplaça
a llevant d’aquest riu, en els dos marges de la C-17.
Disposa d’una bona xarxa de comunicacions, ja que pel seu terme circulen les autopistes AP-7 de Barcelona a la
Jonquera i C-33 de Barcelona a Parets, la carretera C-17 de Barcelona a Vic, la carretera local BV-1602 que duu
a Bigues i la comarcal C-155, de Sabadell a Granollers. A més, disposa d’una estació de la línia R3 de RENFE.
En relació al servei de transport públic destaquen el bus urbà, que fa un recorregut per tot l’espai residencial, i
un servei especial d’autobús que comunica diferents punts del municipi amb els polígons industrials, per tal de
facilitar-hi l’accés als treballadors que no disposen de mitjà de transport propi.
La part industrial es compensa amb la zona de l’espai natural de Gallecs que pertany a Parets, on s’inclouen diverses
masies, com ara la Torre de Malla o Can Jornet. En aquest sentit, està previst que els 90.000 m2 que ocupa el
Parc Fluvial del riu Tenes es projecti com un complement verd dins l’espai urbà i esdevingui un lloc de lleure, de
convivència i trobada.
La part residencial de Parets està dividida en dos districtes ben diferenciats: el barri Antic i l’Eixample. El barri
Antic acull el centre històric i concentra una tercera part de la població, mentre que la resta viu a l’Eixample. En
aquest sentit, cada vegada s’estan fent més esforços per establir un nexe entre ambdues parts a través de
l’anomenat Espai Central ,  que està assolint una major unif icació i  connexió de l ’espai.
Un dels trets identificatius de Parets és la identitat de poble i el fort sentiment de pertinença dels seus habitants,
que es manté viu amb els nous vilatans.

Benvinguts a Parets

La població

Edat
Menors de 15 anys
Entre 15 i 29 anys
Entre 30 i 44 anys
Entre 45 i 64 anys
Més de 65 anys
Total

Núm. d’habitants
3.176
3.211
5.175
4.326
2.172

18.060

% de la població
19%
18%
28%
24%
11%

100%

Parets té 18.060 habitants, dels quals 9.286
són homes (51%) i 8.774 dones (49%), segons
el Padró Municipal d’Habitatges amb data de
maig de 2010.
Per edats, una mica més de la meitat de la
població té entre 30 i 64 anys. A més, s’observa
un creixement de la població més jove, ja que
el 19% dels paretans tenen menys de 15 anys,
mentre que els majors de 65 anys representen
l’11% del total.
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La immigració

Marroc 248 16,9%

Romania 214 14,5 %

Senegal 199 13,5%

Bolivia 66 4,5 %

Xina 64 4,3%

Colòmbia 61 4,1%

Equador 55 3,7 %

Paraguai 52 3,5 %

Gàmbia 39 2,6%

Xile 36 2,4%

10 principals països d’origen
Total immigrants: 1.467
Total 10 països: 1.034 (70% sobre el total)

Xifra de
residents

% sobre
el total

Xifra de
residents

% sobre
el total

Del total de la població, 1.467 són immigrants, xifra que representa el 8,1%. Un percentatge que es troba molt per
sota de la mitjana a Catalunya, que se situa en el 15,9% segons dades provisionals dels padrons d’habitants a
Catalunya fetes públiques per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) amb data gener de 2010.
Encara que Parets té habitants procedents de gairebé una seixantena de països d’arreu del món, el Marroc (amb
248 persones), seguit de Romania (amb 214) i el Senegal (amb 199) encapçalen la llista d’origen dels immigrants
que resideixen al municipi.

El pes de la indústria
Parets és un dels centres industrials més importants de la comarca i un
emplaçament força atractiu per a les empreses ja que gaudeix d’una privilegiada
situació i d’una bona xarxa de comunicacions que connecta la vila directament
amb les infraestructures d’accés a l’àrea metropolitana, les principals ciutats
catalanes, Espanya i Europa. Actualment, la part industrial del municipi,
emplaçada majoritàriament al marge esquerre del riu Tenes i amb una
superfície de 2,8 km2, està dividida en 6 polígons: Llevant, Can Volart,
Eixample Industrial, Sector Mollet, Sector Z i Sector Autopista. Actualment,
ja s’ha començat a treballar en la posada en marxa d’una nova zona industrial,
l’anomenat UP-5 Sector Circuit.
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En aquests moments, la indústria local genera uns 5.000 llocs de treball. Tot i que la petita empresa és la que més
ocupació crea, les grans firmes que s’han instal·lat a Parets, com ara Danone, Nutrexpa, Grupo Z, Grífols i Mango,
també tenen un pes molt important.
Les diferents firmes compten amb un Centre de recursos empresarials que s’ha habilitat a una antiga masia, la
Marineta, situada al polígon Llevant, que dóna suport al teixit industrial del municipi. Es tracta d'un equipament que
formenta la formació i el reciclatge. Està previst que la tasca d’aquest equipament es vegi reforçada amb la futura
implantació a Parets de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT), que actualment està ubicat a Mollet.
Una gran part de les empreses instal·lades a la zona industrial de Parets són de l’àrea de la química fina, la biologia,
la farmàcia i la biotecnologia. Per aquest motiu, el consistori paretà, juntament amb l’actual l’IUCT i d’altres organismes,
ha presentat la creació d’un clúster -o estructura de treball-, sobre aquest àmbit de la indústria basat en la cooperació
entre agents públics i privats.
L’altre gran gruix de la indústria paretana la formen empreses dedicades a la logística.

El pes de la indústria

L’oferta educativa o de formació reglada a Parets
dóna resposta a tota la ciutadania. D’una banda,
per als infants de 0 a 3 anys, compta amb 6
escoles bressol, tres de titularitat municipal i
tres de privades. A més, ja està en marxa la
redacció del projecte per la construcció d’una
quarta escola bressol municipal a Can Berenguer.
Pel que fa als centres educatius d’educació
infantil i primària (CEIP), la vila també disposa
de 6 equipaments: un de municipal, tres públics
i dos concertats. Els darrers també ofereixen
l’ensenyament secundari obligatori (ESO).
A l’institut d’ensenyament secundari, l’IES Parets,
a més d’ESO, s’imparteixen els batxillerats i
Cicles Formatius de Grau Mitjà. Així doncs, a
l’àmbit dels estudis postobligatoris l’oferta és
exclusivament pública. En termes educatius, està
prevista la construcció d’un segon IES a la zona
de Can Fradera.

Activitat i ocupació La meitat de la població de Parets treballa en el sector dels
serveis, mentre que la indústria aplega gairebé l’altra meitat,
tot i la davallada que ha patit aquest sector en l'última dècada.
La població activa estimada del municipi se situava l’any 2009
en 9.707 persones (5.412 homes i 4.295 dones).
A l’abril de 2010, el nombre d’aturats a Parets era de 1.468
persones (677 homes i 791 dones), xifra que suposa una taxa
d’atur del 15,12%, una mica més baixa que la mitjana de la
comarca (16,1%). Les dones són les que més han patit els efectes
de la crisi i la destrucció de llocs de treball, ja que des de l’abril
de 2009 a l’abril de 2010 ha augmentat la xifra d’aturades en
un 17,19% (116 persones). D'altra banda, el nombre d’estrangers
residents a Parets que es troben a l’atur se situava a l’abril de
2010 en 152 persones, xifra que suposa un 14,29% més d’aturats
que al mateix mes del 2009.
Hi ha un percentatge molt elevat de residents que no treballa
al poble, perquè si bé Parets és un nucli industrial molt destacat,
també és cert que està molt ben considerat des del punt de
vista residencial.
Tant els ciutadans com les mateixes empreses tenen a la seva
disposició el Servei Local d’Ocupació, que els dóna el suport
necessari en la recerca de feina o de treballadors,
respectivament, a més d’altres serveis relacionats.

La Educació
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Parets destaca per ser un municipi amb una activitat
cultural molt important. De fet, el municipi compta
amb dos grans centres culturals, com són Can Rajoler
(a la zona del barri Antic) i Can Butjosa (a l’Eixample).
El centre cultural Can Rajoler acull un teatre (amb una
programació estable de representacions i espectacles),
una sala d’exposicions, una biblioteca, espais multiusos
i serveis administratius.
De la seva banda, Can Butjosa és un equipament cultural
que ofereix una variada programació d’activitats, cursos
i tallers adreçats al conjunt de la ciutadania. El recinte
compta amb una sala de teatre polivalent, un amfiteatre
exterior i una ludoteca, i acull la Biblioteca Infantil i
Juvenil de Can Butjosa.
També dintre d’aquest apartat destaquen la Sala
Polivalent Cooperativa i l’Escola Municipal de Música,
de caràcter oficial i on s’imparteixen classes de solfeig,
harmonia, cant coral, iniciació musical, llenguatges
musical i instruments.

La cultura i l’esport

Si hi ha un àmbit en què destaquen els paretans i paretanes és,
sens dubte, en l’esportiu. La pràctica esportiva està força estesa
i arrelada a la ciutadania. Els principals equipaments esportius de
Parets són el Pavelló Poliesportiu Municipal i un camp de rugbi als
seus exteriors, el Camp de futbol municipal Josep Seguer, la Piscina
de Can Butjosa i les instal·lacions municipals de Petanca. Entre els
projectes ja previstos en termes esportius destaca l’ampliació i
remodelació de la Piscina de Can Butjosa.
Com a municipi adherit al Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments
de Catalunya (PIEC), les instal·lacions esportives que es troben als
centres d’ensenyament, principalment pistes i sales, es poden
utilitzar fora de l’horari lectiu.
Dins d’aquest apartat també hi trobem un seguit d’equipaments
esportius de titularitat privada: ASOVEEN (amb 5 pistes de petanca
i una de bàsquet), Cooperativa COREFO (amb pistes de tennis,
petanca, futbol sala i piscina descoberta, entre d’altres serveis),
l’escola de ball Élite Dance, Gimnàs Robert, Gym Parets i Eurofitness.

El teixit associatiu
Actualment, Parets compta amb més d’una vuitantena d’entitats,
segons figura al Registre Municipal d’Entitats, vinculades a diferents
àmbits, com ara cultura, educació, esports, estudis i recerca, gent
gran, joventut i lleure, medi ambient, solidaritat, sanitat i societat,
entre d’altres. Així doncs, és destacable el gran teixit associatiu
i l’elevat dinamisme social del municipi.
Per tal de facilitar la interactivitat entre les diferents entitats s’ha
creat una Taula d’Entitats. Es tracta d’un espai obert de reunions
on, actualment, hi participen una vintena d’aquestes agrupacions
per, entre d’altres coses, planificar i ajudar-se en la posada en
marxa d’activitats amb motiu dels principals esdeveniments que
tenen lloc al poble, com ara la Festa Major d’Estiu.
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En els darrers anys ha millorat molt la qualitat i quantitat d’informació que arriba als ciutadans sobre què passa a
Parets. El mitjà públic de referència és el butlletí mensual Parets al dia, que va sortir l’any 2005. A més, els ciutadans
tenen al seu abast tota la informació d’actualitat, així com serveis, adreces, telèfons, equipaments, entitats, etc.
al web municipal www.parets.org o www.parets.cat, des d’on està
previst que en un futur puguin dur a terme moltes tasques i tràmits
municipals, tal i com preveu el Pla de Modernització de l’Ajuntament.
Parets també compta amb una emissora de ràdio municipal, RAP 107,
i, des de març de 2010 forma part de la nova televisió digital pública
del Vallès Oriental, Vallès Visió, un ens d’àmbit supramunicipal.
Quant a mitjans de comunicació d’àmbit privat, destaquen principalment
els setmanaris Línia Vallès i Contrapunt, encara que també es fan
ressò de l’actualitat del municipi d’altres com Canal Català Vallès
Oriental, Vallès Oriental Televisió, El 9Nou, La Portada i Revista del
Vallès. Cal subratllar la incorporació de nous mitjans digitals com
aravalles.cat i la xarxa de fòrums socials locals gentdeparets.com.

La informació i la comunicació

La percepció dels ciutadans
La seva població defineix Parets com un poble tranquil,
un lloc per viure i conviure, amb un fort arrelament i
sentiment de pertinença. Un municipi ben comunicat i
amb un gran atractiu econòmic i social.
Del patrimoni de la vila, destaquen els espais verds
urbans i periurbans. Parcs i jardins, com els de La Linera
o Gallecs, que ajuden a donar l’equilibri necessari en un
poble industrial com és Parets. També valoren molt
positivament la dotació d’equipaments i serveis
municipals, sobretot si es compara amb d’altres municipis
de l’entorn.
Segons el document “Avaluació de la Gestió Municipal
de Parets del Vallès”, elaborat por la Diputació de
Barcelona l’any 2006, els ciutadans valoren positivament
(amb una nota mitjana del 6,9) la gestió i l’atenció que
reben per part de l’ajuntament. En general, consideren
que l’ajuntament recolza i dóna resposta als problemes.
També destaquen positivament l’aposta del consistori
en l’oferta cultural, la festa major i l’ampli suport a les
entitats.

Per últim, també destaquen el manteniment de l’esperit
i el caliu de poble, un dels trets d’identitat més rellevants
del municipi.
A grans trets, entre els aspectes a millorar, els seus
ciutadans destaquen la manca d’un punt de trobada que
faci d’eix central i cívic per al poble, que aculli botigues,
centres administratius o d’oci per a tot tipus de públic.
En el cas específic dels joves, aquesta manca
d’alternatives d’oci dins el poble, els obliga a marxar
fora.
D’altra banda, l’estat de les voreres, les barreres
arquitectòniques o la distribució d’elements urbans són
alguns aspectes del carrer que més preocupen. També
molts ciutadans mostren certa reticència al creixement
urbanístic, que creuen pot comportar manca de serveis
i un fort impacte en el paisatge urbà.
En termes generals, però, els paretans tenen actualment
una visió positiva o molt positiva de la ciutat. El 81%
dels seus ciutadans es manifesten satisfets de viure al
municipi, segons dades extretes de l’estudi de model
de ciutat Ho pots imaginar? Ho podem compartir,
elaborat l’any 2007.
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Sensació de pau social i tranquil·litat.
Bona xarxa de comunicacions amb l’entorn metropolità.
Bona ubicació i oportunitats del municipi en el territori.
Gran qualitat de l’entorn natural i elsespais verds urbans.
Qualitat i nivell de dotació en equipaments i serveis municipals.
El sentiment de poble es manté encara com un tret
fonamental de Parets.
L’Ajuntament dóna resposta als ciutadans i aposta per la
cultura, la Festa Major i les entitats del municipi

ASPECTES POSITIUS

Comerç: poca oferta, poc evolucionat, no és un agent dinamitzador
del poble.
Falta un punt de trobada, eix o centre cívic per a les persones.
L’oferta privada comercial és poc atractiva i l’oci és inexistent.
Crisi econòmica en el moment conjuntural actual i situació de l’atur
Important degradació ambiental i concentració industrial.
Brutícia en la via pública i deficiències per als vianants.
Problemes de mobilitat, trànsit i aparcament.
Elevat preu de l’habitatge.
Pèrdua de l’esperit col·lectiu.

ASPECTES NEGATIUS

Què demanen al poble segons les edats?

De 18 a 24 anys

  Habitatge i més oferta cultural i d’oci

De 25 a 34

    Més oferta comercial

De 35 a 54

        Equipaments sanitaris, educatius i ampliar l’oferta comercial

De 55 a 64

     Equipaments per a la gent gran


