Eix 1: La vila, espai de convivència i benestar
Segona sessió de treball de la Comissió temàtica
Parets del Vallès. 30 de novembre de 2010

1. PRESENTACIÓ

Emmarcada en el procés participatiu per a l’elaboració del Pla Estratègic Parets, com tu el
vols 2010-2025, el passat 30 de novembre es va fer la segona sessió de treball amb els
membres de la comissió temàtica de l’Eix 1, de 19:00 a 21:00 h. a la Sala d’Exposicions de Can
Rajoler.
Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents:


Elaborar propostes d’actuació per desenvolupar els eixos estratègics.



Valorar les propostes d’acció recollides de la fase anterior.

Els participants en la sessió de treball van ser:








Josep Roca
Miquel Pérez
Ambrós Martorell
Marta Amela
Cayetano Clemente
Sevastiana Vidrascu
Paula Gratacós

L’informe que teniu a les mans recull les aportacions i les conclusions de la sessió de treball.

2. METODOLOGIA

La sessió es va iniciar amb un recordatori del procés participatiu i amb una contextualització de
la sessió i dels passos previs que han permès arribar al document de treball de la sessió.
Aquest document va ser concretat per la comissió de Seguiment, que va fer una tasca
d’integració, ordenació i jerarquització de les propostes i els objectius sorgits de la primera fase
de tallers participatius. Aquest document de treball defineix els objectius estratègics dels 5
eixos

temàtics

definits

pel

Pla.
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La dinàmica de treball es basava en la valoració dels objectius i les propostes recollides en el
document i en la generació de noves propostes d’actuacions que desenvolupessin i donessin
contingut als objectius estratègics de l’eix temàtic.

3. RESULTATS

1. Potenciar la identitat i el sentiment de pertinença a Parets
1.1. Fomentar el sentiment de pertinença per aconseguir que els paretans i les
paretanes se sentin orgulloses de ser de Parets.


Fent accions adreçades a les persones nouvingudes des dels àmbits social i cultural.



Treballant l’arrelament al poble i la participació des de la infància i la joventut.



Treballant projectes i activitats amb les escoles.



Fent tallers periòdics a les escoles sobre diferents elements del municipi (església, Torre d’en Maia).



Posant noms de paretans il·lustres als carrers i fent plaques explicatives.



Aprofitant l’agenda 21 i el treball que es fa amb la gent gran per explicar als infants què és Parets.

1.2. Respectar, conservar i difondre el patrimoni i la diversitat de les tradicions i
costums del poble.


Conservant el patrimoni històric i arquitectònic.



Fent difusió del patrimoni, vinculant-ho amb el PEP.



Elaborant llibres de recull gràfic del patrimoni del municipi.



Elaborant llibres d’història del municipi.



Recollint memòria viva del municipi.



Protegint les tradicions i els actes populars.



Promovent una Festa Major que tothom trobi atractiva i se la senti seva.



Promovent una diada de les entitats i grups de cultura tradicional.



Fomentant trobades i actes de “competició” amb altres pobles.

2. Fomentar la cohesió social, el benestar i la bona convivència
2.1. Disposar d’espais de trobada i vertebradors de la vida social a tot el municipi


Creant un espai central que actuï com a espai de trobada i vertebri els dos nuclis.



Creant espais de trobada i de relació als diferents barris.



Creant equipaments per al jovent i per als infants.



Potenciant el comerç local com a element vertebrador del municipi.



Desenvolupant el projecte del Parc Fluvial com a eix cívic i esportiu.
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2.2. Facilitar/aconseguir la integració a la població de totes les persones
nouvingudes, respectant la diversitat cultural.


Utilitzant l’esport i la cultura com a elements integradors.



Habilitant espais i moments de trobada interculturals.



Creant espais i programes multiculturals a la ràdio, etc.



Potenciant la figura del voluntariat lingüístic.



Creant la figura d’agents de benvinguda interculturals.

2.3. Donar suport a les entitats mitjançant un espai de referència per a totes elles I
creant una xarxa de comunicació i coordinació de les entitats.


Creant un equipament de referència.



Promovent el coneixement, la relació i la comunicació del teixit associatiu per promoure el relleu
generacional de les entitats.



Fent difusió dels actes que es fan al municipi de manera directa a partir de l’autorització municipals dels
mateixos.



Fomentant moments de trobada i recuperant la Fira d’Entitats.



Reconeixent la tasca pedagògica que fan les entitats.



Fent que les entitats i les seves activitats tinguin més presència al butlletí municipal

2.4. Potenciar el treball en xarxa dels agents educadors per fer de Parets un poble
educador


Potenciant Parets com a poble lector.



Apostant per la formació permanent al llarg de la vida.



Fent una borsa de voluntaris en l’àmbit educatiu (repàs per a nens, lectura per a gent gran...).



Utilitzant els mitjans locals per donar a conèixer allò que fan les escoles.



Promovent “practiques” a les escoles, que puguin computar com a crèdits, per a estudiants amb



Promovent projectes de voluntariat d’estiu per a joves (que els pugui servir per conèixer pràctiques



Replantejant el butlletí municipal perquè sigui un mitjà d’informació més de tot el municipi i no només de

dificultats.

positives com la ràdio, protecció civil...).

l’ajuntament.

2.5. Promoure l’educació en valors i el civisme des de tots els àmbits de la vida
municipal donant valor a la vila com un cosa pròpia.


Treballant l’educació cívica a l’escola i l’institut (fent treball de camp – multes simbòliques).



Fent xerrades de sensibilització a les escoles sobre accidents de circulació.



Incentivant el voluntariat jove amb un carnet cívic que els ofereixi descomptes.



Donant una dimensió educativa a la Fira d’Entitats.



Fent un codi ètic en l’àmbit esportiu.



Fent un reconeixement públic de les aficions d’equips esportius amb uns comportaments més
exemplars.



Desenvolupant les mesures necessàries per garantir que fer activitats incíviques tingui conseqüències.
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2.6. Garantir la seguretat per assegurar el benestar i la qualitat de vida


Reforçant i fent més visible la policia de proximitat.



Treballant des de la prevenció en els centres educatius.



Donant més consistència a les ordenances municipals i als agents municipals perquè puguin actuar i
vetllar-ne el compliment.

2.7. Gestionar l’oferta d’habitatge per donar resposta a les necessitats de la gent del
poble.


Incorporant energies renovables i elements d’estalvi energètic en les noves edificacions.



Promovent habitatge de protecció oficial des de l’Ajuntament.



Fent que l’ajuntament gestioni una oferta de lloguer.



Creant una borsa de lloguer per joves.



Potenciant l’oficina Local d’Habitatge per estimular el lloguer i el servei de mediació al lloguer.

2.8. Potenciar les politiques de benestar social per respondre a les necessitats de la
població i garantir la cohesió.


Creant o potenciant el voluntariat en l’àmbit social



Promovent mercats solidaris per ajudar les persones amb necessitats



Creant serveis de cura puntual per a persones amb alt grau de dependència.
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