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Tenim pel davant un nou escenari que no podem preveure, un nou demà que hem d’encarar 
amb coratge, amb la més àmplia de les visions, amb generositat i amb col·laboració. Un nou 

repte que ens ofereix noves oportunitats com és PARLEM-NE, un espai comunitari i 
coproductiu del que en sortirà un projecte comú per encarar el futur. 

 
 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
La pandèmia ocasionada per la COVID, de gran impacte mundial, ha causat efectes de 
primera magnitud en l’àmbit sanitari, amb efectes especialment severs sobre la salut de les 
persones, però també en sectors com el social, el cultural i l’econòmic. Parets del Vallès no 
ha quedat al marge d’aquest escenari. 
 
Aquesta situació de crisi humanitària que hem patit ha comportat que les administracions 
locals, com el mateix Ajuntament de Parets del Vallès, mostréssim la nostra capacitat per 
donar resposta a una situació tan complexa i complicada com la que estem vivint 
actualment. És per això, que l’Ajuntament s’ha posat des del primer moment al costat de la 
ciutadania i del teixit industrial i econòmic per prendre les mesures necessàries per pal·liar 
els efectes de la pandèmia de la COVID. 
 
En aquesta línia, des de l’inici de l’estat d’alarma decretat el passat 14 de març de 2020, el 
Govern local ha fet un seguit d’accions de diferents impactes que ja han estat dutes a terme. 
Aquestes accions han suposat una despesa econòmica d’aproximadament 450.000 € que, 
de manera urgent, s’han invertit amb l’objectiu de pal·liar els efectes que aquesta pandèmia 
ha suposat sobre el nostre teixit local. 
 
En aquest context, per tant, l’Ajuntament de Parets del Vallès s’ha adaptat a la situació 
prenent mesures per a l’atenció de les necessitats bàsiques de la població, prioritzant 
actuacions i serveis per reduir els efectes i millorant l’organització municipal per donar 
respostes àgils i ràpides en una situació molt canviant. 
 
Des del primer moment s’han adoptat mesures sanitàries com l’abastiment de mascaretes a 
la població; econòmiques com l’endarreriment d’impostos o l’eliminació de les taxes a les 
terrasses; socials, amb l’abastiment d’aliments a les famílies més vulnerables o la connexió 
a Internet per escolars del municipi. 
 
Després de prendre i executar les anteriors mesures, mentre vivim una desescalada 
progressiva que ens aboca a una nova normalitat i amb una part de les dades d’anàlisi que 
ens permeten fer una diagnosi de la situació, aquesta administració està treballant en el que 
vindrà i en com s’ha d’afrontar l’escenari post-COVID. 
 
Entenem, doncs, que un cop preses totes les mesures urgents i un cop la seguretat de totes 
ens ho ha permès, és hora de donar un altre impuls i d’anar cap a la coproducció de noves 
mesures culturals, socials i econòmiques a la nostra vila. 
 
En aquests moments pensem que és important generar espais de reflexió, de diàleg i de 
voluntat de repensar altres formes de funcionament obrint la porta a noves perspectives.  
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Aprofitem aquest entorn per dotar la nostra vila de noves eines que ens reforcin, sorgides de 
l’anàlisi i d’una visió estratègica de futur, a curt i mitjà termini, que ens permeti créixer per 
afrontar aquest nou escenari.  
 
Tenim un nou repte on la suma de visions és imprescindible amb la creació d’aquest nou 
escenari des de la participació i el diàleg, amb unes línies de treball bàsiques, amb els 
següents elements com a criteris necessaris: 
 

 Consensuada: des de tots els punts de vista i amb el màxim consens ciutadà i 
polític. 

 Proactiva: millorant la capacitat d’anticipació i de resposta des del treball coproductiu 
amb els diferents sectors socials, culturals i econòmics del municipi. 

 Global: la realitat que ens vindrà va més enllà de les problemàtiques econòmiques i 
té una afectació clarament social però també cultural i en l’àmbit de les relacions 
ciutadanes. 

 Participativa: amb la creació dels fòrums necessaris per a rebre propostes, idees i 
suggeriments de tots els sectors que conformen el poble de Parets del Vallès. 

 Integradora: amb la voluntat de construir col·lectivament el model de futur del nostre 
poble. 

 
És per tot això que el consistori municipal assumeix el compromís de posar en marxa un 
espai de col·laboració transversal: l’espai PARLEM-NE: l’escenari post-COVID. En la línia 
participativa i ciutadana que defineix aquest municipi, aquest espai pretén ser un lloc de 
trobada i de treball coproductiu dels diferents sectors socials, econòmics, culturals i polítics 
de Parets del Vallès. Un punt de trobada d’idees, sensibilitats, problemàtiques, etc. on es 
faci una anàlisi de la situació on ens trobem i propostes per afrontar els mesos que vindran 
en un escenari nou i ple d’incerteses.  
 
PARLEM-NE pretén ser una eina útil i efectiva de la manera més immediata, és per això que 
els diferents grups socials, culturals, econòmics i polítics són partícips d’aquesta nova 
iniciativa local. 
 
2. OBJECTIU ESTRATÈGIC 

 
Recollir una visió estratègica i ecosistèmica sobre els reptes del municipi en la nova realitat 
que, més enllà de les dificultats, ens ofereix noves oportunitats de creixement comú. 
 
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

• Analitzar els escenaris que poden resultar de la nova realitat post-COVID. 

• Recollir necessitats i propostes dels diferents sectors socials, econòmics, culturals i 
polítics del municipi. 

• Definir una estratègia de desenvolupament local. 

• Avaluar les propostes i articular respostes i projectes en conseqüència. 
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• Fer un seguiment del procés. 

• Elevar l’anàlisi i els consensos a la TVOA, Taula del “Vallès Oriental Avança”. 

 
4. ÀMBITS DE TREBALL: 

 
• Econòmic: la pandèmia ha generat una crisi sense precedents en un temps rècord, 

per tant, un dels eixos fonamentals serà la reactivació econòmica, la dinamització 
comercial i el foment de l’ocupació, en un marc de col·laboració entre el sector públic 
i el privat. 

• Social: les polítiques socials i la lluita contra la desigualtat. En un entorn incert on la 
prudència és necessària, cal millorar la capacitat de resposta per pal·liar els efectes 
de la crisi en els sectors més vulnerables. 

• Cultural: la cultura, tot i ser l’eina de cohesió social, d’innovació i d’embrió de la 
societat, ha estat un dels sectors que ha patit de manera més severa l’impacte 
d’aquesta crisi. A més, a causa de les mesures imposades, la situació d’incertesa 
planteja un escenari en què l’aposta per la Cultura esdevé fonamental tant per la 
subsistència professional del sector, com per la societat en si mateixa.  

 

5. METODOLOGIA 

 
Un projecte com el que estem detallant és un projecte transversal a totes les àrees de 
municipals. És per això que la participació en el disseny metodològic comporta la 
participació i la col·laboració dels tècnics i tècniques municipals per tal d’enriquir el procés 
amb els coneixements propis de cada departament, les seves idees i les seves aportacions.  
 
L’escenari que plantegem contempla diferents actuacions metodològiques o més ben dit, 
una combinació de diferents opcions que ens permeti arribar al màxim de col·lectius i que 
ens aporti una visió holística de la situació on ens trobem i que ens permeti determinar 
acuradament el camí que cal prendre. 
 
L’estructura d’aquest espai de col·laboració es farà en tres fases: 
 
5.1 Fase inicial 
 
En aquesta fase es fa el disseny i la planificació general del procés. És una fase de debat i 
col·laboració entre diferents serveis municipals i els grups polítics per tal d’elaborar els 
elements fonamentals que configuraran el projecte: 
 
5.2 Fase de diagnosi i elaboració de propostes 

 
La situació actual de desescalada de la pandèmia de la COVID fa que ens plantegem 
diferents opcions davant de les dificultats que puguin haver-hi per a l’organització de 
sessions presencials. 
 
Per aquesta fase creiem que el més adient és la combinació de les sessions presencials 
amb la realització d’enquestes “in situ” als comerços, l’enviament de qüestionaris a les 
empreses i formularis online mitjançant la plataforma Decidim i el web municipal. 
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La plataforma DECIDIM serà el repositori de tota la informació que sorgeixi del procés i del 
seu seguiment. 
 
Redacció de l’estratègia d’actuació 

 
Una vegada fetes les sessions presencials i la recollida de propostes telemàtiques caldrà fer 
una anàlisi tècnica i la redacció del document estratègic per a la seva implementació. En 
aquesta fase de redacció i de disseny de l’estratègia d’actuació serà necessari fer un estudi 
de la viabilitat de les aportacions que s’hagin fet i del document a publicar. 
 
5.3 Fase de seguiment, d’avaluació i tancament 

 
Depenent del funcionament del procés es proposa la realització de sessions amb els 
mateixos col·lectius o, opcionalment, una sessió conjunta amb tots per tal de fer la valoració 
de seguiment de les accions consensuades a l’anterior fase (octubre) i l’elaboració de les 
conclusions del procés estratègic (desembre). 
 
En tots dos moments s’obrirà la participació telemàtica per tal de rebre valoracions, 
suggeriments o opinions al voltant de les accions aprovades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

PARLEM-NE, repensem els canvis  6 
Oficina de Projectes Transversals 

PLA DE TREBALL I CALENDARI 

 

 


