
PARLEM-NE, l'escenari post-COVID - Entitats i associacions

 
 

«PARLEM-NE, l’escenari post-COVID» és un nou espai col·laboratiu impulsat 
per l’Ajuntament de Parets del Vallès obert a la ciutadania, entitats, comerços,
empreses, indústries, i a tot el teixit sociocultural i laboral del municipi. És un 
espai de treball i de debat on l’objectiu és elaborar conjuntament una 
estratègia d’actuació.

La pandèmia de la COVID19 està provocant un canvi en les formes que fins 
al moment teníem de viure i de practicar les relacions tant socials com 
laborals. L’etapa que s’inicia ara, la «nova normalitat», ens dóna l’oportunitat 
d’exercir noves pràctiques, de crear nous vincles, de millora de la situació 
actual i, dins la incertesa, afrontar el que pot venir.

Us convidem a contestar el següent formulari, per tal de percebre quines són 
les problemàtiques i les necessitats  de les persones que viuen i/o treballen a 
la nostra vila, per així, poder plantejar accions que ajudin a afrontar la situació
actual i la que esdevindrà en els pròxims mesos.

 

CUIDEM-NOS, ESCOLTEM-NOS, PARLEM-NE!

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).
Nom entitat *

Càrrec que ocupa a l'entitat *

1. Què fareu amb les activitats que teníeu programades durant els pròxims mesos?
 Les heu suspès.
 Heu suspès només les que fèieu en llocs tancats.
 Heu suspès les que implicaven aglomeracions de persones.
 No heu suspès les activitats.
 Fareu algunes activitats amb les mesures de seguretat corresponents.
 No en teníem activitats programades.

Altres

2. La “nova normalitat” és un escenari encara per descobrir. Què és el que més us preocupa en 
relació amb la vostra entitat?

3. El nostre poble el construïm entre totes i tots. Què creus que pot ajudar a millorar la situació?
(Podeu enumerar totes les propostes que considereu necessàries)



4. La cultura ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia. Quines accions consideres que 
poden donar-li un impuls en la “nova normalitat”?

5. Des de l’àmbit educatiu, quines propostes es podrien prendre per reduir l’impacte de la COVID19?

6. La dinamització de les empreses, del teixit comercial i de la restauració són eines de reactivació 
econòmica. Què proposaries en aquest àmbit?

7. Les polítiques socials són un aspecte fonamental per afrontar el nou escenari. Quines mesures 
plantejaries per reduir l’impacte de la crisi en la ciutadania de Parets del Vallès? (exemples d’això 
són els ajuts a famílies vulnerables, les beques, la botiga solidària, etc.).

8. Tens alguna proposta o suggeriment més de qualsevol àmbit?

 Vull rebre una còpia del formulari per correu electrònic
Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Ajuntament de Parets del Vallès

Finalitat: Organització i gestió de processos participatius de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats 

a aquesta Entitat.

Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del 

Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets: d’informació, d’accés, de rectificació, de limitació del tractament, de supressió, d’oposició i de 

portabilitat de les dades, tal com s'explica en la informació 

addicional: http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/dossier.1

http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/dossier.1


Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la 

següent adreça: http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/privacy

http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/privacy

	PARLEM-NE, l'escenari post-COVID - Entitats i associacions
	CUIDEM-NOS, ESCOLTEM-NOS, PARLEM-NE!


	respostes[420]: 
	respostes[421]: 
	respostes[429][]: Off
	respostes[429][]_2: Off
	respostes[429][]_3: Off
	respostes[429][]_4: Off
	respostes[429][]_5: Off
	respostes[429][]_6: Off
	respostes[430]: 
	respostes[431]: 
	respostes[432]: 
	respostes[426]: 
	respostes[468]: 
	respostes[427]: 
	respostes[425]: 
	respostes[428]: 
	confirmacio: Off


