
 

 

 
 

Primera sessió de treball de la Comissió temàtica  

Parets del Vallès. 30 de juny 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 juny es va fer la primera sessió de treball amb els membres de 

la comissió temàtica de l’Eix 1, de 19:00 a 21:00 h. a la Sala Cooperativa. 

Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents: 

 Iniciar un procés de reflexió estratègica sobre el model de futur del municipi. 

 Elaborar l’escenari de futur que es vol en aquest eix i elaborar una primera proposta 

d’objectius estratègics per assolir aquest escenari. 

 

Els participants en la sessió de treball van ser:  

 Jaume Lesan Rius 
 Albert Serra Pou 
 Miquel Javier Pérez Rodríguez 
 Irene Caballero Verdaguer 
 Cayetano Clemente 
 Karima 
 Sevastiana Vidrascu 
 Josep Roca Santafe 
 Mercè Fernández 
 Ambrós Martorell Mompart 

 

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 una breu contextualització del procés i de la sessió i amb una  

projecció d’un breu audiovisual on es mostraven de manera sintètica les principals idees de la 

diagnosi elaborada per a l’Eix i: La vila, espai de convivència i benestar. 
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L’objectiu d’aquest primer moment era definir el marc de treball i aportar alguns elements de 

reflexió entorn l’àmbit de debat. 

La dinàmica de treball es basava en un primer moment en la construcció dels escenaris de futur 

de Parets, des de les millor i pitjor perspectives possibles. Aquest exercici ens havia de 

permetre imaginar quin és l’escenari de futur desitjat de Parets en l’horitzó de 2025, per en un 

segon moment poder definir els objectius que cal impulsar per tal de poder arribar-hi. 

Per facilitar aquesta construcció es van definir quatre grans temes a tractar: 

- Identitat (identitat, patrimoni...) 

- Convivència (civisme, seguretat, vila acollidora....) 

- Benestar (serveis a les persones, equipaments, vila educadora...) 

- Lleure (oferta de lleure, espais relacionals, entitats...).  

Es van organitzar dos grups de treball per construir cadascun dels escenaris i posteriorment es 

va compartir el millor i el pitjor escenari possible, per tal de definir plegats “L’escenari que 

volem” que dibuixa quin és el model de vila cap al qual es vol avançar en l’Eix 1. 

A partir d’aquest escenari acordat es van definir conjuntament els  objectius estratègics sobre 

l’Eix 1 tot intentant tenir en compte  que  el seu redactat es fes de manera Positiva, indicant el 

que volem, especifica; indicant la direcció que es vol prendre; amb verbs que denotin acció, que 

depenguin de nosaltres i vetllant perquè siguin ecològics, és a dir en harmonia amb l’entorn, el 

context, etc… 

 



 

3. RESULTATS 

 

L’escenari desitjat 

Identitat 

Aconseguir una població identificada amb el municipi i orgullosa de ser de Parets: 

L’escenari desitjat seria aquell on tota la població se sentis identificada amb el municipi i això 

fes que també se sentís orgullosa de ser de Parets, evitant així que hi hagués gent poc 

identificada amb el municipi.  

Conservar el patrimoni històric i arquitectònic. En aquest cas l’escenari desitjat consistiria a 

respectar i conservar el patrimoni arquitectònic. Aquest patrimoni no s’entén únicament com 

aquell que té un interès estrictament arquitectònic, sinó com tot aquell conjunt de masos i 

edificis que puguin tenir un interès històric o sentimental. Per assolir aquest escenari caldria, 

per tant, evitar la destrucció de tot aquest patrimoni. 

Disposar d’espais de trobada i vertebradors de la vida social. Es destaca la importància de 

disposar d’algun espai central que actuí com a punt de trobada  per a la població. A més, 

caldria que fos un espai que contribuís a reunir la gent dels dos nuclis del poble i que tingués 

algun element arquitectònic o simbòlic que actués com a referent identitari. Com a exemple es 

posa la porxada de Granollers com a lloc de trobada i amb una forta identitat. Aquesta 

proposta, per tant, se situa a cavall del tema identitat i del tema lleure. 

Evitar la pèrdua de les tradicions del poble. Tal com es plantejava en relació amb el 

patrimoni, també es planteja la necessitat de conservar les tradicions del municipi. 

 

Convivència 

Aconseguir la integració de les persones nouvingudes en el poble i en el seu tarannà. Es 

considera que en l’escenari desitjat caldria que totes les persones nouvingudes al municipi, 

independentment de quin sigui el seu origen, s’integressin en el poble i s’adaptessin als seus 

costums i maneres de fer, sense haver de renunciar a la seva cultura i costums d’origen. Es 

tractaria, per tant, d’aconseguir que les persones nouvingudes se sentissin part del poble i s’hi 

integressin, reforçant així la identitat i els costums del poble. 

Disposar d’espais i moments de trobada interculturals. L’escenari desitjat planteja que al 

llarg de l’any hi hagi diversos moments i espais de trobada i intercanvi que posin en valor la 

diversitat cultural del municipi. Aquests moments de trobada podrien ser festes culturals, 
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trobades gastronòmiques, activitats vinculades amb el cinema, els costums, etc. en els que els 

diversos grups culturals poguessin mostrar i compartir costums, productes, activitats, etc. 

Aconseguir un municipi més cívic, tranquil i segur: Es planteja la necessitat de poder 

seguir gaudint, i millorar, la tranquil·litat i el civisme actual del municipi. Per aconseguir-ho 

caldria evitar conductes incíviques, millorar la neteja del municipi i millorar la seguretat 

ciutadana pel que fa a aspectes com la seguretat als parcs i als instituts, els robatoris, la 

conducció temerària, etc. 

  

Benestar 

Potenciar la interrelació entre els centres educatius. L’escenari desitjat en aquest àmbit és 

aconseguir una relació més important entre els diferents centres educatius, tant a nivell de 

centres com d’AMPA, per fomentar activitats conjuntes, trobades interculturals, etc.  

Promoure un creixement acotat i que eviti la creació de zones marginals: Es planteja que 

l’escenari desitjat evitaria un creixement desmesurat del municipi, i en especial d’algunes zones 

com les de la “Bendix”. A més, caldria evitar que aquest creixement portés a la creació de barris 

o zones degradades i insegures. Per altra banda, caldria assegurar que aquest creixement  

anés acompanyat dels  serveis  i equipaments necessaris. 

Dotar el poble dels serveis necessaris per a les persones: Molt lligat amb la idea anterior, 

l’escenari que volem pel Parets de 2025 hauria d’aconseguir uns serveis adequats per a la 

població. Caldria, per tant, garantir els serveis bàsics necessaris adaptats a la població del 

2025 amb una especial atenció als serveis per a la gent gran. 

Vetllar per un ús ordenat de les façanes i dels elements que s’hi instal·len: Un darrer punt 

en aquest àmbit fa referència a la necessitat d’ordenar l’ús que es fa de les façanes i balcons, 

per garantir una certa qualitat estètica. Per això, caldria regular la instal·lació d’elements 

exteriors com aires condicionants i antenes parabòliques. 

 

Lleure 

Potenciar l’oferta comercial i de lleure. L’escenari desitjat planteja una millora de l’oferta 

comercial i de lleure de manera que ofereixi més i millors possibilitats a la població i evitant que 

hagin de marxar tant sovint a altres municipis a cercar aquesta oferta, donat que aquesta 

tendència reforça les dinàmiques de ciutat dormitori. Per aconseguir-ho es proposa donar 

suport al comerç i promoure una nova àrea comercial i de lleure accessible per a tothom, amb 

oferta de cinemes, bars i restaurants, supermercats, etc..  
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Donar suport a les entitats creant un equipament de referència. En el pitjor escenari 

possible es recollia la possibilitat que les entitats del poble acabessin desapareixent. Per tant, 

l’escenari desitjat ha de treballar per evitar que això succeeixi i una de les principals estratègies 

per aconseguir-ho es crear un equipament que actuí com a espai de referència i de 

dinamització de les entitats del municipi. 

Crear equipaments per al jovent. Per evitar una situació de manca d’espais per al jovent, 

caldria treballar per un escenari en que els joves disposessin d’algun equipament com un casal 

o un ateneu. 

 

Els objectius estratègics: 

A partir de l’anàlisi de l’escenari desitjat, es proposen 10 objectius estratègics per a l’Eix 1: 

1. Sentir-se orgullós de Parets fomentant actituds i accions que permetin 

identificar-nos-hi. 

2. Respectar i conservar el patrimoni. 

3. Crear un espai central que actuï com a espai de trobada i vertebri els dos 

nuclis. 

4. Facilitar/aconseguir la integració a la població de totes les persones 

nouvingudes, respectant la diversitat cultural. 

5. Potenciar el civisme a través de l’educació donant valor a la ciutat com un 

cosa pròpia. 

6. Potenciar l’oferta comercial i de lleure com a eix vertebrador de la 

població. 

7. Donar suport a les entitats mitjançant un espai de referència per a totes 

elles. 

8. Ampliar, diversificar i distribuir l’oferta d’activitats en tot el poble. 

9. Promoure un creixement sostenible de la població i dels serveis. 

10. Potenciar l’intercanvi i el treball en xarxa entre escoles i altres agents 

culturals i socials. 

4. VALORACIÓ DE LA JORNADA 
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Els participants assenyalaven amb una x el grau de satisfacció  de l’ 1 al 5 respecte cadascun 
d’aquests ítems (1 seria gens satisfet i 5 seria molt satisfet) 

VALORACIÓ GENERAL DE LA JORNADA 
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VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUP 
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VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ 
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COMENTARIS REFERENTS A LA SESSIÓ 
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El més positiu de la jornada ha estat... 

- Dir el que penses. 
- Poder donar opinions personals. 
- El debat e intercanvi d’opinions. 
- El treball en grup. 
- La gent que hi ha participat ha mostrat interès. 
- Tot. La gent. 
- Molt bé. 
- Objectius. 
 

El que menys m’ha agradat ha estat... 

- Hem anat una mica ràpidament.  
- Estar acotat per el temps. 
- Poca assistència. 
- Res. 
- Per accedir a la sala, l’ascensor no és accessible des del carrer (esglaó). 
 

No vull marxar sense dir que... 

- M’hauria agradat a mi ser el representant del grup, però se m’han avançat.  
- Tant de bo es realitzin algunes accions. 
- Bona nit. 
- Espero que sigui profitós. Que els politics facin cas de la opinió dels ciutadans. 
- Demà tornaré. 
- Es necessitaria més temps. 

 


