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Primera sessió de la Comissió de debat polític  

Parets del Vallès. 20 de juliol 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 20 de juliol es va fer la primera sessió de treball amb regidors i regidores 

municipals i amb representants de les diferents forces polítiques del municipi, de 20:30 a 

22:45 h. a la Sala Cooperativa. 

Els objectius d’aquesta sessió van ser els següents: 

� Compartir les reflexions sorgides de les comissions ciutadanes 

� Elaborar una primera proposta d’objectius estratègics per al Pla Estratègic. 

 

Els participants en la sessió de treball van ser:  

• Joan Seguer i Tomàs 
• Antonio Torío Fernández 
• Sònia Lloret Mas 
• Sergi Mingote Moreno 
• Raquel García Mesa 
• Lucio Gat Lavado 
• Josep M. Guzmán Hermoso 
• Ricard March Ascaso 
• Amèlia Marquino Tocado 
• Josep M. Tarrés Massaguer 
• Rosa Martí Conill 
• Lluís Cucurella Monreal 
• Joan Martorell Mompart 
• Francisco Pulido Sánchez 
• Paulí Rigol 
• Elena Codes 
• Josep Expósito 

 

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

 

La primera sessió de la comissió de debat polític es va centrar en fer una reflexió entre les 

diferents forces polítiques del municipi sobre quins haurien de ser els grans objectius estratègics  

que s’ha de plantejar el municipi per a l’horitzó del 2025. 

La sessió es va iniciar amb una breu contextualització del procés i de la sessió. A partir d’aquí es 

van anar abordant  de manera successiva els 5 eixos temàtics plantejats. Per fer-ho, es 

començava fent un repàs dels objectius estratègics proposats en les comissions ciutadanes, i a 

partir d’aquí els assistents anaven fent les seves aportacions que es debatien per part del grup i 

s’anotaven en uns plafons. 
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3. RESULTATS 

 

Objectius estratègics 

Eix 1: La vila, espai de convivència i benestar 

• Planificar el municipi com una sola realitat, integrant els dos grans nuclis de població 

existents i definint les diferents zones urbanes i la distribució dels usos, equipaments i 

serveis des d’un lògica de conjunt: aquest primer gran objectiu estratègic, que va comptar 

amb un acord força general, apunta les línies mestres del model de municipi que es vol per 

al 2025. Partint d’una realitat marcada per l’existència de dos nuclis de població clarament 

diferenciats es destaca la necessitat de reforçar la visió de conjunt. Caldria, per tant, 

treballar per una concepció del municipi com una unitat i no com dos nuclis diferents. 

Aquesta concepció unitària implica un model de planificació del municipi concret:   

En primer lloc, es planteja la necessitat de planificar la ubicació dels equipaments i dels 

serveis tenint en compte que tot Parets és un sol poble i que, des d’aquesta lògica, no pot 

haver de tot a tot arreu. Hi haurà alguns serveis i equipaments de proximitat que caldrà 

treballar en clau de barri o nucli però n’hi ha d’altres en clau de municipi que caldrà 

distribuir pensant en el municipi com una unitat. Es descarta, per tant, duplicar tots els 

serveis i equipaments per tal que cadascun dels dos nuclis tingui de tot i es proposa que 

alguns equipaments i serveis s’han de centralitzar i altres s’han de descentralitzar per 

apropar-los als diferents barris. En aquesta lògica s’estaria d’acord amb la visió ciutadana de 

crear una zona esportiva que centralitzi bona part de l’oferta esportiva però s’estaria en 

desacord amb crear un gran equipament cultural a l’Eixample, argumentant que el municipi 

ja disposa d’aquesta mena d’equipaments i que, per tant, si s’entén com un tot, no té sentit 

duplicar-los. 

En segon lloc, també es planteja que aquest model de planificació del municipi i de 

distribució dels serveis i dels equipaments, exigeix planificar i facilitar la mobilitat. Si el 

municipi ha de funcionar com un tot i alguns serveis han d’estar centralitzats això implica 

donar resposta a unes importants necessitats de mobilitat interna. Per això cal que es 

planifiqui la mobilitat per tal que aquesta sigui prou còmode i funcional per fer que el model 

funcioni. 

En tercer lloc, es planteja la importància d’aconseguir que aquesta percepció de Parets com 

un sol poble i no com a dos nuclis diferents arreli en la ciutadania. Aquest model unitari que 

es defensa només funcionarà si els paretans i les paretanes interioritzen que el municipi és 

una unitat i que cal viure el municipi amb aquesta lògica. 
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• Importància de treballar el sentiment de pertinença: a partir d’un objectiu estratègic 

proposat des de la visió ciutadana que proposava la importància de l’orgull de ser i de sentir-

se de Parets, es va coincidir en la importància de treballar el sentiment de pertinença al 

municipi. Una primera estratègia que, si s’aconsegueix, pot contribuir-hi és fomentar la 

participació de la ciutadania en els actes, esdeveniments, entitats del municipi. També es va 

destacar la importància de treballar el sentiment de pertinença de les persones nouvingudes. 

D’altra banda, també es coincidia amb la visió ciutadana en la importància de potenciar el 

comerç local com una aposta per evitar dinàmiques de poble dormitori i potenciar 

l’arrelament i el sentiment de pertinença. 

• Aconseguir un poble cívic: també es va destacar l’objectiu proposat a nivell ciutadà de 

potenciar el civisme a partir de la identificació amb el municipi. Aconseguir que Parets sigui 

un municipi cívic és un objectiu estratègic de futur i dependrà, en bona mesura, de la 

capacitat per aconseguir que tots els paretans i les paretanes s’identifiquin amb el municipi. 

• Crear espais de trobada i de relació als diferents barris: a partir d’un objectiu ciutadà que 

proposava crear un espai central que actués com a espai de trobada i de vertebració dels dos 

nuclis, la visió política va reforçar la idea de que seria interessant disposar d’aquests espais 

de trobada i de relació per tot el municipi. Caldria, per tant, crear aquesta mena d’espais 

relacionals als diferents barris del municipi. 

• Assegurar un creixement dels serveis adequat al creixement del municipi: a partir d’un 

objectiu proposat per la ciutadania que apostava per un creixement sostenible de la població 

i els serveis, es va destacar la importància d’assegurar que el creixement poblacional vagi 

acompanyat d’un creixement adequat dels serveis.  

• Potenciar la seguretat per assegurar el benestar i la qualitat de vida: es constata que des de 

la visió ciutadana no s’ha fet cap proposta en l’àmbit de la seguretat i es considera que això 

és un bon indicador de que la seguretat no és un tema que preocupi. En aquesta línia, i per 

evitar que en el futur ho pugui ser, es considera important apostar per la política de 

seguretat. Aquesta aposta passaria per augmentar l’estructura de seguretat del municipi i es 

proposa la creació d’un edifici de la policia local que permeti millorar la estructura tècnica 

de seguretat del municipi.  

Eix 2: Territori unificat i de qualitat ambiental 

• Planificar el municipi combinant diferents models urbans: A partir d’un proposta elaborada 

des de la visió ciutadana per promoure que les noves zones de creixement que hi hagi 

desenvolupin un teixit urbà de poble que combini ús residencial amb comerç i serveis, es 

planteja la necessitar de combinar diversos teixits urbans atenent a un model general 

planificat. És a dir, caldria fer una planificació global del municipi que permetés combinar 

diferents teixits i models urbans en funció de les necessitats del municipi. Així, es podrien 

combinar algunes zones de més baixa densitat i d’habitatge unifamiliar, amb altres zones de 
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teixit plurifamiliar de baixos més dos o tres plantes, i altres encara més denses amb 

estructures de baixos més quatre o cinc plantes. En tot cas, caldria planificar els serveis i els 

equipaments i distribuir-los de manera adequada entre els diferents teixits. És a dir, situar el 

comerç i alguns serveis en aquelles zones amb una densitat que generi una massa crítica 

mínima necessària, etc. 

• Evitar que infraestructures d’àmbit supramunicipal fracturin el municipi: partint d’un parell 

d’objectius sorgits de la visió ciutadana que plantegen la importància d’evitar que algunes 

infraestructures futures puguin fracturar el municipi o afectar el PEIN de Gallecs, l’àmbit 

polític reforça aquesta idea. És, per tant, un objectiu estratègic de futur treballar per evitar 

que alguna infraestructura futura d’àmbit supramunicipal, com la interpolar o alguna altra, 

puguin travessar el municipi. Es considera que si aquesta infraestructura passés per la zona 

de Can Serra, això seria un element que dificultaria molt la concepció de Parets com un sol 

poble i afavoriria dinàmiques independents en els dos grans nuclis de població. Aquesta idea 

encaixa i complementa l’objectiu abans esmentat de concebre, i planificar, el municipi com 

un tot. 

• Aconseguir que l’espai de Can Serra actuï com un espai verd i d’equipaments central que 

vertebri el municipi: molt lligat amb la idea anterior d’evitar que alguna infraestructura 

pogués afectar la zona de Can Serra i fracturar el municipi, es considera com un objectiu 

estratègic aconseguir que Can Serra esdevingui una zona central que relligui i vertebri els 

dos nuclis. Es considera que aquest hauria de ser un gran espai verd central que estigui 

dotat d’equipaments i que actuï com un gran espai de trobada i de confluència dels 

diferents barris. 

• Obrir el poble al riu: es planteja que el municipi de Parets ha viscut, en certa manera, 

d’esquenes al Riu Tenes, i que caldria fer una aposta per capgirar aquesta situació i obrir-se 

al riu. En aquesta línia el projecte de parc fluvial pot ser una estratègia important. 

• Tenir present que el municipi està en un determinat context i que cal connectar-lo amb 

aquest context: el municipi de Parets està inserit en un determinat context territorial i, a 

l’hora de planificar el model de municipi per al 2025, no es pot aïllar d’aquest context. En 

aquesta línia, entre d’altres, caldria millorar la connexió del municipi amb el seu entorn, tant 

a nivell d’infraestructures viàries com de transport públic, i en aquest sentit es cita el 

desdoblament de la línia 3 de rodalies com un element essencial. 

• Reclamar a les instàncies corresponents els serveis i les infraestructures necessàries: molt 

lligat amb la idea anterior, caldria treballar des del municipi per reclamar a les instàncies 

corresponents, sigui la Generalitat, el govern central, etc. el desenvolupament d’aquells 

serveis i infraestructures necessàries per garantir el desenvolupament i el benestar del 

municipi. 
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• Apostar pels espais verds com un tret diferencial del municipi: es destaca que el municipi 

disposa de molts espais verds de qualitat i que això és un factor que contribueix a tenir un 

model urbà de qualitat. A partir d’aquí es proposa posar això en valor i apostar per aquests 

espais verds com un tret diferencial del municipi. 

 

Eix 3: Esport i Cultura, vila referent 

• Consolidar un eix esportiu i universitari: a partir d’un objectiu estratègic proposat per la visió 

ciutadana que defensa la creació d’un eix esportiu a la zona on hi ha avui els dos pavellons, 

es reforçà aquesta idea i es proposa consolidar aquest eix que hauria d’arribar fins al futur 

institut universitari. Aquest eix esportiu-universitari hauria de ser un element de referència 

del municipi 

• Fomentar l’esport entre la gent gran: coincidint de manera espontània amb una de les idees 

apuntades en la comissió ciutadana, es proposa potenciar l’esport entre la gent gran. 

• Optimitzar els equipaments i recursos escolars i esportius existents al municipi: davant una 

proposta ciutadana de crear un nou equipament cultural a la zona de l’Eixample, es planteja 

que potser seria més convenient aprofitar recursos i equipaments escolars i esportius ja 

existents per donar resposta a aquests usos i necessitats. Seguint amb la lògica abans 

apuntada de pensar el municipi com un tot en el qual no es poden duplicar tots els 

equipaments i serveis, es planteja que en comptes de crear un nou centre cultural a 

l’Eixample caldria aprofitar els recursos que ofereixen les escoles i alguns equipaments 

esportius existents. 

• Potenciar l’educació en valors a través de l’esport i la cultura: en aquest àmbit hi ha plena 

coincidència amb l’objectiu proposat des de la visió ciutadana. Es considera que l’esport i la 

cultura són àmbits idonis per treballar l’educació en valors de la persona, per treballar la 

integració de persones de diferents orígens i condicions, etc. I en aquesta tasca els monitors 

i entrenadors són un actor clau que cal potenciar i formar per tal que puguin desenvolupar 

aquesta funció educadora en les millors condicions possibles. 

• Fer de l’esport i la cultura un eix estratègic i diferencial del municipi: per tot això (aposta per 

l’educació en valors, creació d’un eix esportiu-universitari de referència, buscar sinergies 

entre recursos esportius i culturals, etc.) es considera que l’aposta per la cultura i l’esport 

pot esdevenir una de les principals idees força del Pla Estratègic. Caldria buscar i treballar 

possibles sinergies entre l’esport i la cultura i fer que esdevinguin un element referencial del 

municipi. 

• Millorar la comunicació al municipi: es proposa que un objectiu estratègic seria millorar la 

informació i la comunicació a nivell de municipi. Això voldria dir millorar la informació de 
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l’Ajuntament cap al ciutadà, millorar la informació sobre actes i activitats culturals i 

esportives que es realitzen, millorar la informació sobre les entitats, etc. 

• Treballar per al relleu generacional de les entitats: es planteja que caldria fer una feina de 

democratització i relleu intern de les entitats. Per donar un nou impuls a les entitats i 

garantir el seu futur és important treballar en la renovació interna de les entitats. 

• Apostar per la formació permanent al llarg de la vida: es considera que una aposta 

estratègica del municipi ha de ser la formació al llarg de la vida. 

• Potenciar Parets com a poble lector: es proposa com un objectiu estratègic promoure hàbits 

de lectura al municipi. En aquest camí cal posar en valor la tasca que es fa des de les 

biblioteques, però també des de les escoles, les entitats, etc. 

 

Eix 4: indústria, comerç i ocupació: motors de creixement 

• Mantenir i estimular el model industrial actual com un dels fonaments del municipi: es 

planteja que l’actual model industrial ha estat un important motor econòmic i és un dels 

fonaments del model de municipi. De cara a futur caldria mantenir aquest model i potenciar-

lo i estimular-lo per millorar-lo i per tal que pugui seguir sent un dels fonaments del 

municipi. Per aconseguir això caldria fer diverses coses: 

En primer lloc, cal saber aprofitar la situació estratègica del municipi i millorar la connexió 

del municipi amb el seu entorn per desenvolupar el seu potencial industrial i econòmic. El 

municipi encara pot créixer a nivell industrial, i té sòl per fer-ho, i per tant, cal aprofitar tot 

aquest potencial. 

En segon lloc, cal apostar per tenir uns polígons de qualitat que siguin competitius. En 

aquest sentit, s’està d’acord amb un objectiu plantejat des de la visió ciutadana que 

proposava apostar per polígons industrials de qualitat i ben planificats. Per fer polígons de 

qualitat es considera que caldria apostar de dotar-los de nous serveis, com per exemple 

hotels, etc, que els fessin més competitius. 

En tercer lloc, es considera que caldria crear sinergies entre la universitat i la industria. Hi 

ha una acord general en la necessitat d’apostar per la ubicació de l’IUCT al municipi. Es 

considera que cal facilitar sinergies entre aquest centre universitari i el sector industrial. 

• Planificar el model comercial a nivell de municipi: enllaçant amb la idea de pensar i 

planificar el municipi com un tot, es proposa que a l’hora de potenciar el comerç cal fer-ho 

també des d’aquesta visió. A partir d’aquí es planteja la necessitat de reforçar l’eix comercial 

de l’Avinguda de Catalunya com el principal eix comercial del municipi. En aquest eix es 

concentraria una bona part del comerç del municipi i especialment aquell comerç més 
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especialitzat. Al nucli antic, en el que es faria una aposta com un espai més cívic i 

relacional, amb diferents equipaments culturals, espais de trobada, etc, el comerç tindria un 

perfil més de comerç de proximitat o de comerç especialitzat complementari d’aquest ús 

més cívic, relacional i cultural.  

• Posar en valor l’esperit crític i reivindicatiu: es planteja la importància de disposar d’entitats, 

com els sindicats, les associacions de veïns, o altres, que exerceixin de veu crítica i que 

vetllin per la millora del municipi des de diferents àmbits i perspectives. 

Eix 5: Noves tecnologies i societat del coneixement 

• Les TIC i la societat del coneixement plantegen un nou paradigma pel qual s’ha d’apostar 

però no de manera acrítica: es comparteix que les noves tecnologies i la societat del 

coneixement ja són una realitat que afecta a molts àmbits de la vida. Es planteja que aquest 

és un tren que no es pot deixar passar i que Parets ha d’agafar. Però es planteja que no s’ha 

de fer de manera acrítica sinó que s’ha de saber triar quins elements ens interessen i buscar 

un equilibri entre la dimensió virtual i la dimensió presencial. És a dir, que l’aposta per les 

noves tecnologies i la societat del coneixement s’ha de fer però sent conscients d’allò que 

implica i de la necessitat de buscar un equilibri adequat amb altres maneres de fer més 

tradicionals i presencials. 

• Fer una administració adaptada a les noves tecnologies i més oberta: es considera que 

l’administració ha de fer un esforç per adaptar-se a aquestes noves tecnologies per millorar 

el servei al ciutadà. Cal, a més, aprofitar aquesta adaptació a les noves tecnologies per fer 

una obertura de l’administració al ciutadà, millorant els canals de relació i de informació. En 

aquest sentit, es considera que a més de fer aquesta adaptació cal informar a la ciutadania 

d’allò que es fa i de les noves eines i instruments que ofereix. D’altra banda, també es 

destaca que aquesta aposta exigeix recursos per fer-la possible. 

• Reforçar l’accés públic a les noves tecnologies: enllaçant amb alguns dels objectius que 

plantejava la visió ciutadana sobre facilitar una xarxa de punts d’accés públic i reduir 

l’escletxa digital, es considera que facilitar l’accés a les noves tecnologies és un aspecte 

essencial de cara al futur 
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4. VALORACIÓ DE LA JORNADA 

 

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). 
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VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUP 

3,33 3,42

3,83
3,50

0

1

2

3

4

5

Durada del treball en 
grup

Grau de debat en els 
grups

Oportunitat de 
relacionar-se 

Resultats obtinguts en 
el debat
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COMENTARIS REFERENTS A LA SESSIÓ 

 

El més positiu de la jornada ha estat... 

- Els moderadors. 
- La dinàmica. 
- La reflexió conjunta, des de tots els diferents punts de vista, i diferents sensibilitats. 
- Treball, industria, ocupació. 
- La serietat en la coordinació del debat. 
- El col·loqui. 
- Elaboració. 
- La diversitat de criteris. 
 

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

- No tenir els fulls grans en petit per cadascun es feia difícil la lectura. 
- La poca participació i la desídia mostrada per part d’alguns participants. 
- Que hi ha hagut persones que no han marxat durant la sessió de treball. 
- Noves tecnologies. 
- La durada. 
- Les medalles dels altres. 
- La hora senyalada. 
 

No vull marxar sense dir que... 

- Visca la Festa Major!! Es broma. 
- Ha sigut mes interessant del que pensava. 
- Aquesta xerrada ha estat molt interessant. 
- Es prepara el grup majoritari les decisions. 

 


