Eix 3: Esport i cultura, vila referent
Segona sessió de treball de la Comissió temàtica
Parets del Vallès. 9 de desembre 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 9 de desembre es va fer la segona sessió de treball amb els
membres de la comissió temàtica de l’Eix 3, 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:








Núria Sancho
Dídac Cayuela
Àfrica Martínez
Jesús Municio
Ambrós Martorell
Miquel Molina
Josep Roca

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. Ampliar l’oferta d’equipaments i activitats esportives i culturals per donar
resposta a les necessitats de la població.
1.1. Ampliar l’oferta d’equipaments esportius i culturals


Consolidant un eix esportiu i universitari.



Obrint les escoles al municipi per a la pràctica esportiva



Ampliant les instal·lacions esportives de Can Butjosa (gimnàs, piscina...)



Optimitzant els equipaments i recursos escolars, culturals i esportius existents al municipi



Disposant d’espais culturals per a les diverses manifestacions culturals



Creant i potenciant espais culturals a l’eixample

1.2. Fomentar la pràctica esportiva i l’activitat cultural


Desenvolupant una oferta esportiva àmplia i diversa



Fomentant la pràctica esportiva entre la gent gran



Fomentant els esports minoritaris



Fomentant la pràctica esportiva per a persones discapacitades



Fomentant l’esport escolar competitiu



Promovent la formació necessària per a monitors/es i entrenadors/es



Donant suport psicològic a clubs i esportistes



Fent sensibilització sobre la seguretat en la pràctica esportiva



Recuperant una oferta musical més amplia i diversa



Diversificar l’oferta cultural



Promoure mesos temàtics sobre diferents manifestacions culturals



Potenciant activitats culturals des de les escoles

1.3. Donar suport, rellevància i fer difusió d’activitats dutes a terme per persones i
entitats del municipi.


Fent que l’ajuntament tingui un paper més actiu i explícit de coordinació i difusió de les activitats locals.



Creant la figura del dinamitzador cultural.



Prioritzant l’atenció als esdeveniments més rellevants.



Aprofitant els mitjans de comunicació locals i comarcals per fer difusió.



Aprofitar la capacitat d’atracció de persones rellevants per fomentar la pràctica esportiva i cultural.



Informant i fent difusió a les escoles de les activitats que realitzen les entitats.
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Fent formació per a les entitats



Fent una tasca per aconseguir suport d’altres administracions a les entitats

2. Aconseguir una major implicació de la ciutadania en els esdeveniments del
municipi.


Traient les activitats al carrer.



Promovent una oferta d’activitats innovadora i arriscada



Millorant la difusió de les activitats sobre tot a través de les TIC.



Potenciant el paper de les entitats com a organitzadores d’actes vetllant per fer-les més obertes a la



Definint mecanismes clars i efectius de comunicació i coordinació de les entitats per a l’organització



Repensant i redefinint els diferents espais estables de participació existents: Revisant el funcionament



Impulsant la creació d’una coordinadora d’entitats amb un suport inicial de l’ajuntament que vagi donant

participació de la gent.
d’activitats.
de la Taula d’Entitats per garantir-ne l’autonomia.
pas a una major autonomia de les entitats.



Recuperant i redefinint la Fira d’Entitats.
Creant mecanismes per facilitar la participació puntual de la ciutadania en l’organització de determinats
actes o parts d’aquests actes, sense ser necessària una implicació més permanent.



Implicant la gent gran per donar a conèixer les tradicions i costums del poble.



Aprofitant les escoles per fer arribar a les famílies la informació sobre les activitats i per vincular les
activitats que es fan amb temes que es treballen a l’escola.



Creant un logotip o imatge corporativa de Parets, que es pugui utilitzar per donar unitat a les diferents
activitats.



Identificant i consolidant actes esportius i/o culturals importants i amb una alta capacitat per fer que la
gent del poble s’hi identifiqui.



Donant a conèixer els recursos i els equipaments del municipi: fent activitats fora del seu espai natural
per atreure les persones a diferents equipaments que potser no coneixen.
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