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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

L’Ajuntament de Parets impulsa el ‘Dia del barri’
L’Ajuntament de Parets ha posat en marxa una nova iniciativa, el Dia 
del barri, un espai per compartir amb els regidors i regidores de l’Ajun-
tament els neguits i preocupacions de la ciutadania pel que fa al seu 
entorn, i per conèixer, de primera mà, les obres i millores previstes que 
afecten als seus districtes. L’activitat es durà a terme els dies 28 i 29 
de novembre. Pàg.5

L’Assemblea General de l’AICE va acordar declarar el dia 30 de novembre, Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Des del passat 
mes de maig, Parets del Vallès i la ciutat d’Avilès lideren, conjuntament, la comissió d’Acompanyament a les famílies en la construcció 
de ciutats educadores, en el marc de la Red Española de Ciudades Educadoras. Per aquest motiu, Parets es prepara per viure una 
jornada d’activitats en el marc de la celebració. Un recull de propostes fotogràfiques relacionades amb els 20 punts de la Carta de 
ciutats educadores, la lectura d’un manifest, la recollida de postals a la sortida de les escoles amb la definició de què és i què hauria de 
tenir una ciutat educadora, són només algunes de les propostes que el Servei d’Educació ha previst per commemorar la diada. Pàg. 3 

Cerimònia de lliurament de les Medalles de la Vila
Juan Jorquera Rodríguez i M. Rosa Naqui Costa, a títol individual, i 
la colla del Ball de Gitanes de Parets, com a entitat, són les persones 
i l’associació proposades al ple, que se celebrarà avui dijous, com a 
mereixedors de la Medalla de la Vila 2016. La cerimònia institucional 
de lliurament tindrà lloc dijous 1 de desembre, a les 19.30 h, al Teatre 
Can Rajoler. Pàg.9
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Presentació d’equips 
del Club Bàsquet Parets

Entrevista: 
Josep Andrés Roca

17 20511

Foment dels projectes 
d’emprenedoria

Inauguració del 
Pessebre Monumental Es lliuren el premis al 

Mèrit Educatiu
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Casal Sant Jordi
93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
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93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
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93 562 32 03

Oficina de Català
93 573 98 00
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620 555 693
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Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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Parets al dia es pot veure al web www.parets.cat
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

De dimarts
a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9.30 a 14 h 

Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54
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9 Grup Municipal PSC-CP 

ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Berenguer i Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

Can Roura, La Sardana i
Estació
Miquel J. Pérez Rodríguez

Grup Municipal Partit Demò-
crata Europeu Català

Barri Antic
Raul Urtusol Bou

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal Sumem 
Parets
Casandra García Rodríguez 
Ana Fernández Monteagudo
Antonio Molina Herrera

Grup Municipal Ara Parets 
ERC
Jordi Seguer Romero
Ramon Parés López
Kènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.cat
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LÍNIA OBERTA
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Dijous 24 novembre
-A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes. 
-A les 19 h, a la Sala Serra Cooperativa, xerrrada ‘Muntem una colla 
castellera?’, a càrrec dels Manyacs Parets.

Divendres 25 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura còmic. 
-A les 20.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, sopar benèfic de Parets 
contra el càncer. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fàcil, a càrrec de 
Carme Babot i Teresa Martorell. 

Dissabte 26 de novembre
-A les 16.30 h, a la plaça Dr. Trueta, cercavila pels carrers del voltant 
i Diada castellera, amb l’actuació dels Manyacs de Parets i els Vailets 
de Gelida. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló a càrrec de 
Duet Aria. 

Diumenge 27 de novembre
-A les 11 h, a la plaça de la Vila, cercavila pels carrers del voltant i 
Diada castellera, amb l’actuació dels Manyacs de Parets i els Laietans 
de Gramenet. 
-A les 17.30 h, al Teatre Can Butjosa, Diada de Romania. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar La vaca que canta, 
a càrrec de la Cia. Pocacosa Teatre. 

Dilluns 28 novembre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller de decoració de Nadal: 
Centres Nadalencs, a càrrec de la floristeria Tin-Ram. 

Dimarts 29 novembre
-A les 17.30 h, a la Residència d’avis Pedra Serrada, concert de Nadal 
a càrrec de les orquestres i la coral infantil de l’Escola Municipal de 
Música. 

Dimecres 30 novembre
-A les escoles i a les biblioteques de Parets, celebració del Dia Interna-
cional de la Ciutat Educadora.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per a adults, 
tertúlia al voltant del llibre Los Enamoramientos, de Javier Marías. 

Dijous 1 desembre
-A sota la plaça de la Vila, inauguració del 30è Pessebre Monumental a 
càrrec del conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, i de l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote. 
-A les 11 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, avaluació del Pla d’Igual-
tat Municipal 2012-2015. Fòrum ciutadà. 
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, lliurament de les Medalles de la 
Vila 2016. 

Divendres 2 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 

Diumenge 4 desembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Testimoni de càrrec. 

Dimecres 7 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Divendres 9 desembre
-Al pavelló, Torneig de bàsquet Vila de Parets. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte.

APUNTA’T
En pròpia pell
Als refugiats que fugen de nefastes guerres.

De ben petit, els retrunys de bombes;
m’afeblien cor i ànima, s’afeixuga
de feblesa, d’afligida poruga
i desmesurades esgarrifances.

De sobte, sonava perill de guerra,
s’estroncava el descans de matinada,
i el punyent ressò, de bombarda,
seguit del bombardeig em desferrà.

Feia fred... la mare m’abriga de flassada
i a corredisses cercava amagatall
en l’obscur refugi de basarda.

Ara, allunyat de penúria i patiment,
alço la veu! a merçè del desarmament,
i pels infants que pateixen horror i espantall.

Josep Bernal

Torneig de petanca del casal de Ca n’Oms

A finals del mes d’octubre, es va celebrar el Torneig 
de Petanca del casal per a la gent gran de Ca N’Oms.
Al lliurament de premis va assistir la regidora de Be-
nestar Social, Susanna Vila, que va fer entrega dels 
trofeus. 
Des del club volem agrair a l’Ajuntament de Parets, a 
la regidora, i a la junta del Casal de Ca n’Oms, la seva 
col·laboració per tal que el torneig sigui un èxit any 
rere any.

Josep Bauló

NADAL 2016

Encesa de l’enllumenat de Nadal
Coincidint amb el pont de la Constitució, el pròxim 
5 de desembre tindrà lloc l’encesa de l’enllumenat 
de Nadal, que lluirà als carrers de Parets fins al 7 
de gener.
El consistori segueix apostant per l’estalvi ener-
gètic i la reducció de la contaminació lumínica, per 
la qual cosa, durant els darrers anys, ha substituït 
la majoria de llums tradicionals per dispositius de 
sistema LED.
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El proper dimecres 30 de novembre celebrem el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. I ho farem posant en valor 
el paper del professorat, de les escoles, de les AMPA i de les famílies, dels directors d’escola, de les entitats, dels 
estudiants, dels treballadors i tècnics del Servei d’Educació de l’Ajuntament, de totes i tots els que eduquen d’una o 
d’una altra manera. 
Tant en Miquel Pérez, el nostre regidor d’Educació com jo mateix, tenim previst fer molta pedagogia en aquesta línia 
i especialment amb motiu de la commemoració d’aquest dia. 
Hem previst diferents activitats a les escoles. Ens acostarem a la sortida, repartirem material, xerrarem, debatrem, 
reflexionarem tots plegats sobre la importància de prioritzar una educació de qualitat com a eina de futur per als 
nostres infants. 
Com ja us vam informar, aquest any Parets del Vallès i Avilès liderem una comissió de treball d’àmbit estatal que té 
per objectiu la implicació del major nombre de famílies per seguir millorant les ràtios d’èxit escolar i la qualitat del 
sistema educatiu.
En el cas del nostre poble, s’ha valorat la nostra tasca d’impuls a l’educació amb la participació activa de les famílies 
i de les AMPA en el projecte educatiu global de Parets.
És una gran satisfacció poder aportar la nostra experiència a un projecte educatiu d’àmbit estatal on es prioritza el 
diàleg i el consens per aconseguir millorar la qualitat del nostre sistema educatiu. És molt significatiu que ciutats com 
Sevilla, Lleida, Tarragona, Sant Cugat, o Vitòria, entre d’altres, ens tinguin com a referència en aquest àmbit educatiu. 
A Parets, l’educació i les famílies són prioritàries.
Tots som educats i tots eduquem.Tots som escola.

Sergi Mingote

Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote 
twitter: @sergi_mingote

“És un orgull com a pare, com a veí 
i com a alcalde, que Parets sigui 

una Ciutat Educadora”

ACTUALITAT

Parets se suma, el 30 de novembre, al Dia Internacional 
de la Ciutat Educadora. L’agenda d’actes del municipi re-
serva per a aquest dia un seguit d’activitats que posaran 
de manifest que l’educació no és només una assignatura 
de les escoles, sinó que tot i tothom té un paper rellevant 
en aquesta matèria.
Ciutat Educadora s’entén com una vila que educa en tot 
moment: en el temps lliure, en les relacions personals, en 
la relació amb les administracions, a casa, a l’escola. Són 
ciutats que parlen d’igualtat i no exclouen ningú, ciutats 
que respecten tots els seus habitants sigui quina sigui la 
seva religió, edat, gènere, ideologia o tendència. 

30 de novembre, un dia per celebrar
És al voltant d’aquesta jornada que Parets del Vallès 
ha preparat un programa d’actes que posa en valor 
l’educació des del seu prisma més ampli. 
Durant tota la jornada, es faran diverses visites als cen-
tres educatius i les biblioteques per lliurar un plafó de 
Ciutats Educadores, amb una il·lustració feta pel dibuixant 
Valentí Gubianas. Un cop finalitzi la jornada escolar, es 
faran activitats de lleure a tots els centres a càrrec de 
l’entitat Rodola. D’altra banda, a les 16.30 h, a l’escola 
Municipal Pau Vila, es procedirà a la lectura del Manifest 
Institucional de Ciutats Educadores.

En el marc de les accions, s’ha elaborat un procés par-
ticipatiu adreçat als escolars en què podran sol·licitar a 
l’Ajuntament accions concretes per Parets en l’àmbit de 
l’educació i les ciutats educadores.

Parets, ciutat educadora
Parets forma part de l’Associació Internacional de Ciu-
tats Educadores (AICE), una adhesió que es tradueix en el 
compromís institucional i ciutadà de fer de tots els àmbits 
del municipi agents que treballin per la igualtat, la pau, la 
diversitat cultural, el diàleg, la comprensió i la cooperació, 
entre molts d’altres valors.
Ser part del projecte de Ciutat Educadora vol dir treballar 
des de la voluntat de construir municipis organitzats, au-
tònoms i solidaris, capaços de generar una bona convi-
vència des del diàleg i la comprensió. Ciutat educadora és 
tot i ho som tots, allò col·lectiu i públic, la política, l’ètica, 
la conducta i el comportament de cada veí i veïna.
L’Ajuntament hi juga un paper important i enguany ha fet 
una aposta considerable: colidera un projecte d’Educació 
i Família, juntament amb el municipi asturià d’Avilés. Pen-
sem que Parets té molt a oferir, moltes experiències a 
compartir i, també, molt per aprendre. Compartir coneixe-
ment i experiències d’arreu ens obre una finestra al món 
de la convivència.

EDUCACIÓ I FAMÍLIA
 Parets i Avilés colideren una xarxa 
d’Educació i Família

A Parets, l’educació ha estat sempre una aposta prio-
ritària. D’aquesta voluntat de fer de l’educació un art 
compartit, l’any 2006 naixia el PEP, el projecte educa-
tiu de Parets del Vallès, amb l’objectiu transformar 
l’educació en un dels elements estratègics clau per 
al desenvolupament del nostre poble que definís les 
prioritats del municipi i identifiqués quins principis, qui-
nes metodologies i quins programes havien de guiar 
l’acció educativa. 

Des d’aleshores, s’han dut a terme moltes accions sor-
gides del PEP: Educar en salut, Difusió del Patrimoni, la 
Coordinadora d’AMPA, el programa radiofònic RAP107.
edu, la Xarxa d’educació amb i per a les famílies (XEF) i 
ara, el colideratge d’un projecte, juntament amb Avilés 
– municipi d’Astúries-, inclòs a la Red Estatal de Ciu-
dades Educadoras (RECE), que versa sobre Educació 
i Família. 

Objectius generals de l’acompanyament a les famílies:
   
    Reforçar el paper actiu de les famílies dels nens, 
nenes i joves en la construcció de la ciutat que volem 
per a tots i totes.

    Pensar i reflexionar conjuntament en les mesures 
que impliquin el major nombre de famílies en la con-
secució de l’objectiu comú de millora de l’èxit escolar 
i educació de qualitat per a tots i totes.

    Analitzar el paper de les Ciutats Educadores en les 
polítiques d’Educació i Famílies.

Parets, Ciutat Educadora: fem de l’educació un art compartit
Parets se suma, el 30 de novembre, a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb la lectura d’un manifest i activitats educatives
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Pla d’acció per millorar la qualitat de l’aire
Dotze municipis, entre els quals s’inclou Parets, dispo-
sen ja del Pla d’acció per millorar la qualitat de l’aire. 
El Pla es va presentar a Granollers, durant una jornada 
sobre polítiques per reduir la contaminació atmosfèri-
ca, a la qual van assistir representants de 16 municipis 
de la comarca i destacats professors i tècnics en la 
matèria. El Pla consta d’una diagnosi i un ampli ventall 
actuacions per tal que cada municipi desenvolupi les 
que cregui convenients i ajudi així a restablir la qualitat 
de l’aire referent als contaminants diòxid de nitrogen 
(NO

2
) i partícules en suspensió a l’atmosfera inferiors 

a 10 micres (PM
10

). 

Detingut un grup especialitzat en robatoris
Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Es-
quadra de la Divisió d’Investigació Criminal, coordina-
dament amb la Unitat d’Investigació de la comissaria de 
Premià de Mar i la de Badalona, van desarticular, el 3 de 
novembre, un grup criminal especialitzat en robatoris 
a domicilis d’arreu de Catalunya. El grup estava format 
per cinc persones d’edats compreses entre els 21 i els 
28 anys, de nacionalitat xilena. La identificació d’un dels 
detinguts per part d’un veí i la col·laboració de la Policia 
Municipal de Parets han estat claus per a l’arrest d’un 
dels sospitosos.

Imputats dos individus per un delicte de furt  
La Policia Local ha imputat dos individus per un pre-
sumpte delicte de furt en un habitatge de la població. 
Una veïna de Parets es va desplaçar fins a la comis-
saria per denunciar la sostracció de la seva cartera. 
Segons la víctima, els fets es van produir quan quatre 
persones es van presentar al seu domicili per oferir-li 
productes i avantatges en el canvi del subministrament 
elèctric. En deixar-los accedir al pis, en una distracció, 
els individus li van sostreure la cartera amb 450 euros 
en metàl·lic. Mentre la veïna posava la denúncia, els 
agents van localitzar els quatre joves i van procedir a 
la investigació i posterior identificació. El resultat va ser 
la imputació de dos d’ells per un presumpte delicte de 
furt en un habitatge.

Noves entitats al registre municipal
Aquest novembre s’han donat d’alta al registre muni-
cipal d’entitats la nova ‘Associació Imatges solidàries 
d’ajuda a persones i projectes’, que té per finalitat, a 
través de la imatge, la fotografia i el cinema, organitzar 
actes per donar suport i/o recaptar fons per ajudar per-
sones o projectes socials; i l’Associació Cultures Avui, 
d’acció social per mitjà del patrimoni social i cultural 
del municipi.

El llaç vermell, a la façana de l’Ajuntament
El pròxim 1 de desembre, amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Lluita contra la SIDA, el llaç vermell lluirà a 
la façana de l’Ajuntament, segons l’acord de la Junta 
de portaveus que declara Parets respectuós amb la 
diversitat sexual i contrària a la discriminació de les 
persones per raó de la seva opció i identitat sexual.

EN 2 MINUTS...

Distinció per a l’exjutge Tomàs Espinasa
En el Dia de la Justícia de Pau a Catalunya, la regidora 
de Relacions Institucionals Àfrica Martínez i l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, han participat a la Trobada anual 
de Jutges de Pau celebrada a l’Ampolla. En el marc de la 
reunió, l’exjutge de pau, Tomàs Espinasa, va rebre una dis-
tinció pel seu treball i la seva dedicació.

HOMENATGE

Ana Fernández, nova regidora de l’Ajuntament
Ana Fernández Monteagudo, del grup municipal Sumem 
Parets, ja forma part del consistori paretà. La nova regi-
dora va assolir oficialment el càrrec durant el darrer ple 
municipal, celebrat el 27 d’octubre. Monteagudo va agrair 
al seu predecesor, Antonio Torío, la gran tasca duta a terme 
durant el temps que ha ostentat el càrrec. 

CONSISTORI

Amb el lema ‘Corre Parets 2016. Si tu corres jo jugo’, 
l’Ajuntament de Parets i la botiga Don Dino, amb la col-
laboració de diverses entitats del nostre municipi, han 
presentat la cursa solidària que tindrà lloc el dissabte 24 
de desembre. Els diners serviran per comprar joguines 
que Càritas Parets distribuirà entre els nens i nenes de 
les famílies més necessitades de la població.
Aquesta cursa, que també es podrà fer caminant, anirà per 
l’anella esportiva de Parets en els seus set quilòmetres de 
distància. En aquest sentit, es pot apuntar tota la família 
per fer aquesta trajecte. La cursa solidària es podria anar 
repetint en els propers anys. En ser Nadal i en tractar-se 

Corre Parets 2016. Si tu corres, jo jugo 

d’una iniciativa solidària, Corre Parets 2016 té com a pe-
culiaritat que tots els que estiguin a la línia de sortida per 
córrer o per caminar, rebran un barret i una barba del Pare 
Noël, obsequi de Don Dino, i una samarreta que podran 
recollir el mateix dia abans de la sortida, a més d’altres 
sorpreses que estaran incloses en la inscripció. Les ins-
cripcions es poden fer al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez i a la Piscina Miguel Luque del 28 de novembre 
al 23 de desembre.
La recaptació de la inscripció a la cursa i caminada, de 
3 euros per participant, anirà destinada a la compra de 
joguines solidàries.

La cursa Corre Parets 2016 es farà el proxim 24 de desembre, a les 10 h, i recorrerà l’anella esportiva de Parets
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Escoltar, saber quines són les preocupacions dels nostres 
veïns i veïnes, recollir propostes i suggeriments per mi-
llorar els nostres carrers i barris són només alguns dels 
objectius del Dia del barri. 
Durant dos dies els paretans i les paretanes tindran un 
espai per compartir amb els regidors i regidores de l’Ajun-
tament els seus neguits i preocupacions pel que fa al seu 
entorn, i per conèixer, de primera mà, les obres i millores 
previstes que afecten els diferents districtes de Parets.

Meses de convivència i seguretat
L’activitat, que es durà a terme els dies 28 i 29 de no-
vembre, coincideix amb la posada en marxa de les Me-

El Dia del barri, els regidors al teu costat 

ses de convivència i seguretat, un projecte impulsat per 
l’Ajuntament per tal de fer partícip el veïnat de tot allò 
que l’afecta. Les meses de seguretat i convivència neixen 
amb la voluntat d’esdevenir una eina activa d’intercanvi 
d’informació entre els ciutadans i ciutadanes de Parets i 
l’administració, per tal de posar en comú idees i buscar 
solucions específiques per a cada indret. Estaran forma-
des pel regidor de cada un dels barris, representants de 
les forces de seguretat, comerciants i representants de la 
ciutadania. Les reunions seran periòdiques en funció de 
cada barri. Tothom que vulgui actuar com a representant 
del seu barri respectiu s’haurà de posar en contacte amb 
el regidor o regidora del barri que correspongui.

Ajuts per al pagament d’impostos municipals
A partir de la setmana vinent ja es podran sol·licitar els 
ajuts per al pagament d’impostos municipals a persones 
pensionistes per jubilació, incapacitat permanent i viduï-
tat majors de 60 anys. 
Enguany, l’import de l’ajut ha passat de 80 a 100 € i també 
s’ha incrementat el límit de l’import de la renda màxima 
de les persones que viuen soles, que passa de 648’60€ 
a 982’80€. 
D’altra banda, també s’han aprovat les bases per a la con-
cessió d’ajuts per a persones en situació d’atur, i com a 
novetat, aquest any també a famílies monoparentals, que 

estiguin gravades per l’impost sobre béns immobles (IBI). 
En aquest cas l’import de l’ajut també passa de 80 a 100 
€ i s’incrementa el topall quan una persona viu sola. 
La sol·licitud s’ha de tramitar abans del pròxim 31 de 
desembre:

-De forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la 
plaça de la Vila núm.1.
-A través de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC). 

Les persones que disposin de Certificat Digital poden fer 
la sol·licitud a través de la seu electrònica del web muni-
cipal www.parets.cat.

CASAL CAN BUTJOSA, Paola Gratacós, 28 de novembre de 19 a 20 h. Barri Can Butjosa, Riera Seca i La Salut. 

CASAL CAL JARDINER, Toni Fernández, 28 de novembre de 20 a 21 h. Barri Cerdanet, Jardiner i Can Riera.

AJUNTAMENT-SALA DE PLENS, Dídac Cayuela i Raul Urtusol, 28 de novembre de 20 a 21 h. Barri Antic.

ESCOLA MUNICIPAL PAU VILA, Àfrica Martínez, 29 de novembre de 19 a 20 h. Barri Sot d’en Barriques i Escorxador.

CASAL SANT JORDI, Susanna Villa, 29 de novembre de 19 a 20 h. Barri Eixample Central.

ESCOLA VILA PARIETES, Francesc Juzgado, 29 de novembre de 19.15 a 20.15 h. Barri Can Berenguer i Espai Central.

ASOVEEN, Miquel Pérez, 29 de novembre de 20 a 21 h. Barri Can Roura, Sardana i Estació.

Acollida als nous treballadors de l’Ajuntament
Aquest novembre s’han fet les sessions d’acollida als 
nous treballadors i treballadores de l’Ajuntament en di-
ferents sistemes de contractació. 
En primer lloc es va fer la sessió d’acollida als 5 joves 
beneficiaris del sistema de garantia juvenil contractats 
en pràctiques i amb una durada de 6 mesos. La garantia 
juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir 
l’atur entre el col·lectiu jove, que té l’objectiu de garantir 
oportunitats i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se 
en programes de formació, inserció laboral, emprenedoria 
i autoocupació i orientació laboral. 
Uns dies després, es va dur a terme la sessió d’acollida 
a les 23 persones contractades durant la darrera convo-
catòria de Plans d’Ocupació Local.

OCUPACIÓ

ORDENANCES MUNICIPALS 2016

Tractament d’escocells i replantació d’arbres
Des del passat 21 de novembre s’han iniciat, en una 
primera fase, els treballs de millora de la via pública pel 
que fa al tractament dels escocells i replantació dels 
arbres morts o malalts dels carrers del poble. Aques-
tes tasques inclouen l’eliminació de la fracció del tronc 
per, posteriorment, replantar amb un nou arbre o tapar 
definitivament el forat de l’escocell, en aquells casos 
que, per les condicions tècniques, així es requereixi; 
això vol dir resoldre problemes d’accessibilitat per als 
vianants, evitar la coincidència de determinat arbrat 
amb les instal·lacions de serveis soterrades o també 
aèries, facilitar la visibilitat en termes de seguretat vià-
ria i també facilitar l’accés als habitatges.
Per qualsevol dubte o aclariment, poden adreçar-se 
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament al 
telèfon 93 573 99 99.

EN 2 MINUTS...
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LLIBRES

1€

MUNICIPI

SOLIDARIS

VIII CONCURS LITERARI
BASES PRINCIPALS 
• Cal que el relat sigui en llengua catalana.

• Cal centrar-se en el lema genèric “Parets arreu del món” tot 

i que el tema pot ser lliure.

• Cada participant només es pot presentar a una categoria.

BASES ESPECÍFIQUES RELAT
• Extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 4, a doble espai 

i lletra Arial cos 12, mida DIN-A4 per una sola cara.

BASES ESPECÍFIQUES POESIA
• Extensió mínima de 14 versos i màxima de 35, lletra Arial 

en cos 12 i mida del full DIN-A4.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
Les obres s'han de presentar del 29 de novembre al 9 de 

desembre de 2016.

Cal entregar les obres impreses a l’OAC (Plaça de la Vila, 1). 

VEREDICTE
El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia 18 

de desembre a la plaça de la Vila. 

PREMIS RELATS
1r premi:  200 €

2n premi: 100 €

3r premi:    50 €

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretaria d’Igualtat. Migracions i CiutadaniaPA

R
ET

S
 A

RR
EU

 D
EL

 M
ÓN

ESCOLA D’ADULTS

Parets del Vallès

PREMIS POESIA
1 premi:  200 €

2n premi: 100 €

3r premi:    50 €

Podeu consultar les bases completes a www.parets.cat

Exposició

ORGÀNICA

Mostra sobre els beneficis de la recollida de la fracció 

orgànica. Podrem conèixer el procés de transformació 

d'aquest residu, fins a obtenir-ne compost, així com els 

beneficis que comporta per a la salut i el medi ambient.

Del 23 de novembre al 16 de desembre de 2016

SALA D’EXPOSICIONS DE CAN RAJOLER
Dilluns a divendres de 16 a 20 h

Dijous i dissabte de 10 a 13 h

Escola de la Natura de Parets del Vallès

C/ Galende, 12

08150 Parets del Vallès

Web: escolanatura.parets.cat

A/e: escola.natura@parets.cat
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Treballar des de l’administració per una mobilitat soste-
nible, tenir cura del medi ambient i, alhora, fomentar els 
hàbits saludables entre els treballadors i treballadores, 
són només alguns dels objectius que l’alcalde, Sergi Min-
gote, posava de manifest durant la presentació de les 
dues noves bicicletes elèctriques, que aquest novembre 
la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de 
Parets.
En total, la Diputació ha donat un total de 201 bicicletes 
elèctriques a 102 municipis i entitats locals de la seva 
demarcació. La cessió de bicicletes als ajuntaments 
s’emmarca en una línia estratègica de mobilitat i en una 
política més general d’eficiència energètica que té la seva 

Noves bicicletes elèctriques per una mobilitat sostenible

manifestació més clara en l’adhesió al Pacte dels alcaldes 
i en la lluita contra el canvi climàtic.
Amb les noves bicicletes, ja seran 6 les que l’Ajuntament 
de Parets posa a disposició del personal municipal per tal 
de potenciar la intermobilitat sostenible entre els diferents 
equipaments. 
Amb aquesta acció, el consistori continua incidint en els 
programes mediambientals i de mobilitat sostenible, in-
closos en el Pla d’Actuació Municipal, que en paraules de 
l’alcalde “ja hem posat en marxa amb la subvenció de la 
taxa per impulsar l’ús dels vehicles elèctrics, i continua-
rà amb accions concretes com l’augment dels punts de 
càrrega per a aquests tipus de transport, entre d’altres”.

Amb les dues noves bicicletes elèctriques, l’Ajuntament vol impulsar la intermobilitat sostenible entre equipaments 

Parets, solidari amb els més necessitats
D’entre les accions que diferents entitas han posat en 
marxa a Parets amb l’objectiu d’ajudar les persones amb 
carències, hi ha una recollida solidària d’instruments. Si 
teniu cap instrument musical a casa que no feu servir, 
podeu donar-lo per a persones necessitades gràcies a la 
campanya de l’Associació de Musicoteràpia. Per a més 
informació: amacat.org i emailamacat@gmail.com.

Gran recapte d’aliments
D’altra banda, els dies 25 i 26 de novembre, Parets se 
suma a la iniciativa El Gran Recapte d’Aliments, una cam-
panya de recollida d’aliments bàsics per aconseguir que 
les persones més necessitades del nostre entorn rebin 
ajuda alimentària. Enguany, els establiments que hi par-
ticiparan són Superservis, Aldi, Mercadona, Sorli Discau 
i el supermercat Dia.

La Marató de TV3
Altres accions solidàries que es duran a terme, en aquest 
cas en benefici de la Marató de TV3, dedicada en aques-
ta edició a l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques, seran la venda de llibres que fa la Biblio-
teca Can Rajoler tot el mes de novembre i una actuació 
de playbacks a càrrec del grup ‘La il·lusió no té edat’, el 
10 de desembre, a les 17 h, al Teatre Can Rajoler.

SOLIDARITAT

Campanya Prou d’hòsties contra la violència
Teatre per a infants del municipi, tallers per a mares i pa-
res, la representació de l’obra Stop! o l’hora del conte espe-
cial, ‘Fuig, bèstia’ en suport de la Federació de Salut Mental 
de Catalunya, són algunes de les activitats que s’han dut 
a terme amb motiu de la campanya contra la violència 
masclista ‘Prou d’hòsties’. El darrer acte es farà l’1 de de-
sembre, amb l’avaluació del Pla d’Igualtat Municipal. 

IGUALTAT

10 anys amb el CDIAP a Parets 
Prop de 300 persones, entre professionals de la petita in-
fància, pediatres, infermeres, mestres d’educació infantil, 
psicòlegs, logopedes, treballadors i educadors socials, van 
assistir, el passat 5 de novembre, a la I Jornada per a pro-
fessionals organitzada pel CDIAP Spai Tr3s de Parets del 
Vallès. Durant la jornada hi va haver diferents ponències 
relacionades amb l’atenció precoç i la petita infància.

CDIAP

 L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, provava personalment una de les noves bicis elèctriques amb què ja compta l’Ajuntament

Setmana Europea de Prevenció de Residus 
Els tallers de Sabó artesanal, L’hort a casa. Jardineria So-
cial i Reparació de petits electrodomèstics, que es farà 
demà, són les activitats que s’han programat en el marc de 
la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Enguany 
també es repartirà de nou als centre educatius, per segon 
any consecutiu, el “Boc’n’Roll”, un embolcall reutilitzable 
per portar entrepans.

MEDI AMBIENT
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CONCURS DE 
PESSEBRES 
FAMILIARS 
2016

5è

a Parets

Pa�icipants. Podrà pa�icipar-hi tothom que visqui a   
Parets. Els pessebres s’han de muntar a casa                              

 Tema. Pessebre tradicional en versió lliure

 Mida. Les mides poden ser il·limitades

 Inscripció. Fins al 18 de desembre. 
 Envia les dades del full d’inscripció a l’adreça següent:   
 Agrupació Pessebrista Parets
 Av. Catalunya, 211
 08150 Parets del Vallès (Barcelona)      
 o bé al correu electrònic: paretspessebre@gmail.com   

 Exposició. S’inclourà una foto del pessebre pa�ici 
 pant en l’exposició del Pessebre Monumental

Puntuació. Del 19 al 22 de desembre, un jurat puntuarà els 
pessebres prèvia trucada telefònica per conce�ar la visita

Premi. Es lliurarà el diumenge 8 de gener, a les 12 h, a la Sala 
Serra Cooperativa

Categories. Tan sols hi haurà una sola categoria “FAMILIAR” 
amb tres premis. Queda a lliure disposició que l’Agrupació 
pugui fer entrega d’un altre premi extra, segons cregui 
convenient

Jurat. El jurat estarà format per diferents membres de 
l’Agrupació Pessebrista 

Veredicte i bases. El fet de pa�icipar en aquest concurs 
pressuposa l’aceptació d’aquestes bases i les decisions que 
adopti el jurat.
Qualsevol altra qüestió que no estigui recollida en aquestes 
bases será resolta per la junta de l’Agrupació Pessebrista 
Parets

BASES

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms………………………………………………………………………………..

Adreça…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Telèfon…………………….  Correu electrònic………………………………………….
*També es pot fer on line al web www.pessebreparets.cat

NOTA: Les bases completes les trobareu a la web: www.pessebreparets.cat

Conce�s de Nadal
de l’Escola de Música

dimarts 29 de novembre

17.30 h Residència Pedra Serrada

Concert de Nadal

Orquestres i coral infantil 

dimarts 13 de desembre

19 h Teatre Can Rajoler 

Concert de Nadal

Orquestres, conjunts i corals

dijous 22 de desembre

20 h Auditori Escola Música

Audició d’alumnes

Actuacions individuals i grups
de cambra de petit format

I DIADA dels MANYACS de PARETS

Novembre de 2016

Del 21 al 27,
al poliesportiu Joaquim Rodríguez
Exposició fotogràfica

divendres 25, 
a les 19.30 h
Al local de Manyacs
Assaig PreDiada

a més...

dijous 24, a les 19 h
A la Sala Cooperativa
Muntem una colla castellera?
Parlem-ne amb les colles padrines

dissabte 26, a les 16.30 h
A la pl. Dr. Trueta
Cercavila i actuació PreDiada
amb els Vailets de Gelida

diumenge 27, a les 11 h
A la pl. de la Vila
Cercavila i actuació amb els
Laietans de Gramenet
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Juan Jorquera, M. Rosa Naqui i el Ball de Gitanes, Medalles de la Vila 2016
El lliurament, que enguany arriba a la cinquena edició, es farà el pròxim 1 de desembre, al Teatre Can Rajoler 

Juan Jorquera Rodríguez i M. Rosa Naqui Costa, a títol individual, i la colla del Ball de Gitanes de Parets, com a entitat, són les persones i l’associació proposades al 
ple, que se celebrarà avui dijous, com a mereixedors de la Medalla de la Vila 2016. La cerimònia institucional de lliurament tindrà lloc dijous 1 de desembre, a les 19.30 
h, al Teatre Can Rajoler.
Les Medalles de la Vila són atorgades per l’Ajuntament, amb caràcter biennal des de l’any 2010, en reconeixement de les persones o col·lectius que han contribuït a 
l’enaltiment del municipi i a la seva projecció arreu, i confereix a qui les obté el tractament de paretà o paretana il·lustre. Des que l’any 2008 el consistori va aprovar el 
Reglament de distincions de Parets, han estat guardonats amb les Medalles de la Vila: Joan Clos, Pepet Ribas, Víctor Grífols, Eduard Serra, Josep Seguer, Joaquim Ro-
dríguez, la família Feliu, Mercè Escardó, Jaume Anfruns, Llorenç Plantada, el Club Bàsquet Parets, el Club de Futbol Parets, la Cooperativa la Progressiva, l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume i la Unió de Germandats de Previsió Social.

Colla del Ball de Gitanes de Parets
La colla del Ball de Gitanes de Parets és una de les agru-
pacions més antigues de la nostra vila.
La dansa té el seu origen en les ballades dels gitanos du-
rant l’època de Carnestoltes. A Parets, les gitanes han vis-
cut èpoques d’esplendor, especialment a començaments 
del segle XX. Fins al 1936, a Parets hi havia hagut tres 
colles, la de Can Rajoler, la del Jardí i la de la Cooperativa. 
Després de la Guerra Civil, només es va permetre una sola 
colla i les ballades van començar a ser molt esporàdiques. 
A partir de 1975 es van revifar les ballades i la colla es va 
constituir legalment la temporada 1987-1988. La colla 
centenària de Parets pretén promoure i mantenir el ball 
de gitanes a la nostra vila. 
En els darrers temps ha aconseguit engrescar gent nova 
per integrar-les al grup.

Juan Jorquera Rodríguez
Va néixer a Santo Tomé (Jaén) el 24 de gener de 1952, en 
una família encapçalada per Antonio i Dolores, i és el gran 
de 3 germans. Es va instal·lar definitivament a Catalunya, 
amb 22 anys, el juny de 1974.  
Juan Jorquera va mostrar la seva inclinació per la pintura 
ja en etapa escolar. Va començar a pintar als 13 anys 
i quan tenia 14 anys, va conèixer Marcelo Góngora. Va 
completar la seva formació artística al taller de Manolo 
Hugué, a Caldes de Montbui. Al llarg de la seva trajectò-
ria, ha exposat principalment a Andalusia i Catalunya, i ja 
suma més de 600 premis. Destaquen el 1r Premi Europa 
a Itàlia i el 1r Premi Internacional de Barcelona, ambdós 
guanyats el 1998. Pel que fa a les exposicions, en comp-
tabilitza més d’una vintena, arreu de Catalunya i de l’Estat 
espanyol.

M. Rosa Naqui Costa
Va néixer el 8 de febrer de 1938, en plena Guerra Civil, al 
carrer del Racó número 1. Filla de Josep Naqui Calzada i 
Anna Costa Batallé, la seva família paterna ha estat ubi-
cada en aquesta casa des de mitjan segle XIX. La línia 
materna prové de diverses comarques gironines com la 
Garrotxa, el Ripollès i el Baix Empordà.
Naqui ha estat, entre d’altres, membre de la Colla de Ge-
gants, Grallers i Bestiari de Parets del Vallès des de la 
fundació de l’entitat, l’any 1996; ha col·laborat amb l’Orfeó 
Sant Esteve, va formar part del repartiment d’algunes de 
les obres de teatre que organitzava Joan Anfruns, ha par-
ticipat en el Voluntariat per la Llengua, és voluntària dels 
tallers de pintura i d’altres matèries al Casal d’Avis Ca 
n’Oms. Ha estat activista i dinamitzadora cultural, i una 
col·laboradora entusiasta en el món de la cultura local.
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A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

desembre
10 Sala Cooperativa

Parets del Vallès

A les 00 h Copa i música 
amenitzat per la Comissió de Festes

A les 22.30 h Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades

DOS
Juanra Bonet i David Fernández

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

desembre
18 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

La teva dona 
m’enganya

Una comèdia vodevil plena d’embolics de 

parelles per no parar de riure

de Lluís Coquard

Preu: 7€

7 € menors de 18 i majors de 65

4 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 30 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

11 desembre 
18 h Teatre Can Rajoler

De què fan
olor els pets?
Cia. Sgratta

Espectacle sobre els 5 sentits i 
el més important, el de l’humor

27 novembre
18 h Teatre Can Rajoler

La vaca 
que canta 
Cia. Pocacosa Teatre

desembre
4 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Testimoni
de càrrec

Un clàssic de la reina del suspens i una 
experiència irrepetible en què els espectadors 
poden formar part del jurat

d’Agatha Christie

Preu: 15€

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 45 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:



24 de novembre de 2016 11EMPRESA I COMERÇ

Els ajuntaments de Parets del Vallès, Santa Perpètua 
de Mogoda i Polinyà han signat un conveni amb la Fun-
dació Privada Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) amb 
l’objectiu d’ajudar les persones aturades que vulguin 
emprendre un projecte o una iniciativa d’activitat em-
presarial, i a entitats sense ànim de lucre que presentin 
projectes que creïn ocupació, però que no troben el fi-
nançament adequat. L’acte va tenir lloc a l’Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda, amb la presència de l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, l’alcaldessa de Santa Perpètua, 
Isabel Garcia i l’alcalde de Polinyà, Javier Silva.

Préstecs i ajuts per a persones emprenedores
Mitjançant aquest acord, els projectes empresarials pre-
sentats als serveis d’emprenedoria i economia social dels 
municipis signants i que siguin avaluats com a viables, 

podran obtenir préstecs sense interès i altres tipus d’ajuts 
econòmics. En aquest sentit, els consistoris es compro-
meten a posar en coneixement de la Fundació ASCA 
aquelles iniciatives d’activitat empresarial que hagin estat 
objecte d’anàlisi als respectius serveis municipals i que 
puguin acollir-se a les possibilitats de finançament i/o 
ajuts establerts per la Fundació. Per la seva part, ASCA 
estudiarà els projectes amb l’objectiu d’avaluar la seva 
viabilitat i, en cas positiu, facilitar un préstec sense interès 
o l’ajut que se sol·liciti.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, comentava la impor-
tància de l’acte com “un exemple de foment de l’ocupació 
per mitjà de nous models d’actuació i, alhora, de la 
col·laboració entre les administracions i municipis que 
compartim interessos per ajudar els nostres ciutadans 
i ciutadanes”.

Parets, Polinyà, i Santa Perpètua donen suport a l’emprenedoria
El conveni signat pel tres ajuntaments estarà tutelat per la Fundació Privada Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA)

22 restaurants al ‘Parets D Tapes’ 
Fins al pròxim 4 de desembre es pot par-
ticipar a la ruta gastronòmica ‘Parets D 
Tapes’. Enguany, hi ha diferents premis 
per als participants:
1 TV LG de 43” FHD per gentilesa de Con-
fort-Electrodomèstics Parera i ASIC, que 

RESTAURACIÓ
se sortejarà entre totes les persones que 
hagin fet la degustació de les 22 tapes del 
programa, amb els segells de tots els es-
tabliments.
Per optar a la resta de premis, només cal 
el segell d’un establiment. En aquest sen-
tit, se sortejaran 2 entrades per al Gran 
Premi de Fórmula 1 de 2017, per gentilesa 
del Circuit de Barcelona-Catalunya. 
També hi haurà 3 premis de 2 vals d’un 
sopar per a 2 persones, per gentilesa dels 
22 establiments de la ruta, que se sorteja-
ran entre el conjunt de parcipants.
Les butlletes s’han de lliurar abans del 7 
de desembre. El sorteig es farà el 15 de 
desembre i el lliurament públic dels pre-
mis tindrà lloc el 19 de desembre.

EN 2 MINUTS...
La Noria Bakery compleix dos anys
La passtisseria La Noria Bakeri ja ha fet dos anys. 
L’establiment, situat a l’avinguda de Josep Tarrade-
llas, es dedica a l’elaboració de dolços i pastissos 
artesanals.

Mat Holding invertirà 3M d’euros a Israel
El grup Mat Holding, amb seu a Parets del Vallès, ha 
anunciat que portarà a terme una inversió de tres 
milions d’euros a la filial israeliana Dorot, amb l’ob-
jectiu d’incrementar un 30% la capacitat productiva 
d’aquesta planta. El projecte inclou l’ampliació de les 
instal·lacions de magatzem de producte acabat i de 
l’àrea destinada a banc de proves amb noves tec-
nologies, que permeten assajar sistemes amb gran
diàmetres i altres pressions hidràuliques i garantir la
màxima qualitat dels equipaments d’elaboració de 
vàlvules en què està especialitzada la planta.

Sessió Cooperactiva’t a Parets
El pròxim 28 de novembre, de 16 a 18 h, el Servei 
d’Empresa de l’Ajuntament de Parets té previst dur a 
terme una sessió de cooperativisme adreçada a ma-
jors de 45 anys. La sessió es dividirà en dues parts: a 
la primera es donarà formació sobre economia social 
i cooperatives i a la segona part es farà una pràctica 
per tal que els assistents puguin simular la creació 
d’un model de negoci en base a una cooperativa. 

Schaltbau Alte tindrà una nova nau a Parets
La multinacional alemanya Schaltbau Alte, dedica-
da a la fabricació de material ferroviari, ha anunciat 
l’obertura d’una nova planta al polígon industrial Lle-
vant de Parets. Les instal·lacions, de prop de 7.000 
metres quadrats, estan formades per planta baixa, 
dos altells amb oficines i tenen tres accessos al car-
rer. És una nau aïllada amb accessos tancats.

ASIC i el Popular signen un acord 
L’Associació de Serveis i Comerços de 
Parets (ASIC) i el Banc Popular han signat 
un acord de col·laboració per tal que les 
botigues i comerços que formen part de 
l’associació puguin obtenir unes millors 
condicions en els productes de finança-

COL·LABORACIÓ
ment que ofereix l’entitat bancària. 
La signatura va anar a càrrec del direc-
tor de la Regional de Barcelona Província 
Nord del Popular, Luís Ángel Aldecoa, i de 
Meritxell Brunés, presidenta d’ASIC, que 
compta amb més de 60 establiments as-
sociats.
L’Associació de Serveis i Comerços de 
Parets (ASIC) va nèixer fruit de la fussió 
de les dues associacions de comerciants 
locals: l’Associació de Comerciants del 
Barri Antic i l’Associació de Comerciants 
de l’Eixample de Parets. L’ASIC té com a 
finalitat la representació, gestió, defensa i 
foment dels interessos comuns, així com 
la promoció del comerç local, els serveis i 
la restauració adherits a l’associació. 
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CONSUM

Per fer consultes cal demanar cita prèvia al telèfon 93 573 88 88 
www.parets.cat/per-temes/comerc-i-consum

“Spam” telefònic
Quan parlem de l’”spam” telefònic ens referim a aquelles trucades telefòniques en què de 
manera reiterada ens fan propostes comercials que no hem sol·licitat (d’assegurances, 
serveis bancaris, telefonia, accés a Internet....). 
Algunes d’aquestes trucades poden arribar a ser insistents i molestes i ens poden portar 
a prendre decisions precipitades.
Per evitar rebre aquestes trucades ens podem donar de baixa de la guia telefònica dema-
nant-ho a la nostra operadora; podem demanar a l’operadora que les dades que surten 
a la guia telefònica no puguin ser utilitzades amb finalitats publicitàries, la qual cosa es 
visualitzarà mitjançant la identificació amb una icona; i també podem inscriure’ns en el 
servei de les Llistes Robinson que són un servei gratuït d’exclusió publicitària https://
www.listarobinson.es
Les trucades amb finalitats comercials amb números ocults estan prohibides, és a dir, 
les trucades han de realitzar-se des d’un número de telèfon identificable i també està 
prohibit fer-les entre 21.00 i les 9.00 hores, així com els caps de se-
tmana i els dies festius. 
Per tant aquestes pràctiques poden ser denunciades i poden ser ob-
jecte de sanció per part de l’Agència Catalana del Consum.

Maria Vila fa 50 anys
La històrica botiga de roba, situada actualment 
a l’avinguda Catalunya, 124, forma part d’ASIC, 
l’Associació de Serveis i Comerços de Parets del Vallès.
Actualment la Josefa i la Gemma, filles de Maria Vila, 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
estan al capdavant de la botiga. En els seus orígens era 
una cotilleria-perfumeria i seguidament van dedicar-se 
al món de la roba. 
Ara fa 6 anys, el negoci va traslladar-se del Barri Antic 
(carrer Empordà) a l’Eixample, on es troba actualment, a 
l’avinguda Catalunya. A més de mantenir els clients de 
sempre, el canvi ha provocat que augmenti la seva clien-
tela i les paretanes i els paretans que confien en aquest 
històric negoci del nostre poble. La Boutique Maria Vila 
celebra el seu 50è aniversari en plena forma. La botiga 
va viure uns inicis precaris i avui és un un clar exemple 
d’adaptació als nous temps i les noves necessitats dels 
clients. No és fàcil fer 50 anys al capdavant d’un negoci 
i per això ho van voler celebrar amb els clients de tota la 
vida i amb tothom que va voler acostar-s’hi. Van ser-ne 
molts. Felicitats.

Primers passos del programa d’Ecologia industrial
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i el regidor de Desenvolupament Econòmic, Ocupació 
i Turisme, Toni Fernández, han visitat les dependències de l’empresa Audens Food, en 
el marc de l’inici del programa d’Ecologia Industrial desenvolupat pel Consell Industrial 
de Parets del Vallès.
La visita ha coincidit amb la incorporació a l’empresa del jove Salvador Aguilar, con-
tractat per l’Ajuntament de Parets per mitjà d’un pla d’ocupació, que ha desenvolupat 
un treball de final de carrera d’enginyeria industrial en una aplicació per a Blackview per 
monitoritzar plaques fotovoltaiques. La seva funció a Audens Food serà fer un estudi de 
la viabilitat tècnica, legal i econòmica de la instal·lació de plaques solars al magatzem 
que la companyia té a Parets. Aguilar comentava l’oportunitat que això representa per-
què “normalment per donar-te feina et demanen experiència i és força difícil tenir-ne si 
acabes de finalitzar la carrera”.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, refermava l’aposta de l’administració paretana per 
“posar en valor els joves estudiants i unir, en aquest cas concret, el coneixement amb 
un programa d’eficiència energètica a les empreses”.
Toni Fernández, regidor de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Turisme, explicava 
l’objectiu del projecte, emmarcat en el Pla d’Acció Municipal per promoure accions espe-
cífiques que donin oportunitats als joves estudiants: “continuem en la línia de treballar 
amb els estudiants per oferir-los oportunitats d’incorporar-se al món laboral i, alhora, 
col·laborar estretament amb el teixit industrial del municipi”.

CONSELL INDUSTRIAL

COMERÇ LOCAL
La tradicional Fira de Nadal dóna el tret de 
sortida a les festes nadalenques a Parets 
L’Associació de Comerciants de l’Eixample de Parets 
(ASIC), en col·laboració amb el Servei de Comerç, organit-
zen una nova edició de la Fira de Nadal, que tindrà lloc el 
pròxim 18 de desembre, de 10 a 15 h.
D’entre les activitats previstes es podrà veure la II Troba-
da de tions, amb premis per als guanyadors; una picada 
popular del tió, durant la qual es podran aconseguir regals 
prèvia recollida del tiquet corresponent als comerços del 
municipi; esmorzar a base de pa amb botifarra; la visita del 
patge reial, una animació infantil o la passejada del Marcel 
i l’Elisenda, els gegants de Parets.
Durant la fira, com ja és tradicional, s’instal·laran a la plaça 
les parades amb prop d’una trentena de comerços i boti-
gues locals on es podran adquirir tota mena de guarni-
ments i regals per a aquestes festes. 
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Parets premia l’excel·lència educativa d’alumnes i docents
La III Edició dels Premis de Reconeixement al Mèrit Educatiu guardona 12 estudiants i 3 professors 

Dotze estudiants i tres docents han estat premiats per 
l’Ajuntament de Parets en el marc de la tercera edició 
dels Premis de Reconeixement al Mèrit Educatiu, que es 
van lliurar el dijous, 27 d’octubre, a la sala d’exposicions 
Can Rajoler.
El premi a la millor nota de selectivitat per a alumnes de 
Batxillerat se’l va endur Andrea Cuesta Lera, i el Premi 
a la millor nota de selectivitat per a alumnes de Cicles 
Formatius va ser per a Elena Ibáñez García, totes dues 
estudiants de l’Institut Torre de Malla.
De manera excepcional, el jurat va atorgar dos premis a 
la millor nota de treball de recerca de Batxillerat, o so-
bre un tema d’especial rellevància pel municipi, que van 
recaure en els projectes ‘Fitotoxicitat per urea: Estudi i 
anàlisi dels efectes de l’orina canina en sòls, substrats, 
aigües i dos variants de gespa’, d’Arnau Álvarez Pascual, i 
‘Pla d’empresa: Youth Luthiers’, de Marc Xicota Carvajal. 

Pel que fa als premis de final d’etapa de primària, els guan-
yadors van ser Ferran Martínez López, de l’Escola Pompeu 
Fabra; Haizea Ezquieta Pujol, de l’Escola Nostra Senyora 
de Montserrat i Gerard Simón Estadella, de l’Escola Vila 
Parietes. Els premis de final d’etapa de l’Educació Secun-
dària Obligatòria van concedir-se a Patricia Tomás Peña, 
de l’Escola Nostra Senyora de Montserrat i Paula Casado 
Frías, de l’Institut Torre de Malla, una alumna que durant 
l’acte va explicar que li agradaria accedir al grau univer-
sitari de Medicina.
En la modalitat al mèrit docent, l’Ajuntament ha premiat el 
treball presentat per Rosa Regales, Trini Rafart i Susanna 
Gassó, sota el títol de ‘Memòries’.
Des de la regidoria d’Educació s’ha fet una valoració posi-
tiva d’aquesta entrega de premis, ja que, tal com va desta-
car el regidor, l’empenta i la motivació d’estudiants i pro-
fessors és clau per aconseguir una educació de qualitat.

Primeres reunions per crear el Consell de Joves 
Ja s’han donat els primers passos per a la creació del 
Consell de Joves, un òrgan que sorgeix de la necessitat 
que els nens i nenes que van formar part del Consell 
d’Infants tenien en voler continuar com a consellers 

PLUSVÀLUACONSELL DE JOVES
durant la seva etapa a l’Educació Secundària. Els conse-
llers, escollits per cada centre educatiu, tindran l’opció de 
treballar en la temàtica que més els interessi en relació 
amb el municipi. El Consell de Joves és una extensió del 
Consell d’Infants que, en la primera trobada realitzada fa 
uns dies, es va dedicar a constituir les bases d’aquest nou 
projecte. En el Consell d’Infants l’alcalde de Parets o el 
regidor d’Educació proposen un tema a tractar com a punt 
de partida. 
En el cas del Consell de Joves tindran una mica més 
d’autonomia, ja que, a causa de l’edat, poden fer propostes 
per al municipi amb un nivell d’elaboració més concret. La 
constitució d’aquest consell pretén potenciar que els joves 
s’agrupin i tinguin un espai propi per a poder tractar temes 
interessants i poder prendre decisions que, més endavant, 
poden esdevenir una realitat.

Tallers en competències digitals a Parets
Durant aquest curs escolar, l’Ajuntament, per mitjà del 
projecte educatiu Passaport Digital, imparteix tallers en 
competències digitals i alfabetització multimèdia a tots els 
instituts de Parets. En total, seran 36 tallers que proposen 
treballar i reflexionar sobre qüestions bàsiques i impres-
cindibles per fer un ús crític i responsable d’internet.

TALLERS

Els docents de Parets es formen en robòtica
Fa uns dies va tenir lloc la primera trobada del grup de 
treball de robòtica de mestres i professors de centres de 
Parets. La iniciativa pretén formar els docents en robòtica 
per tal de poder innovar en l’educació a les aules. El món de 
la robòtica a les classes ofereix a nens i joves la possibilitat 
d’estar en contacte amb les noves tecnologies i generar 
un ambient de treball on es poden desenvolupar habilitats 
adaptades a la societat actual.

FORMACIÓ

El consell aborda temes educatius importants
Fa uns dies es va celebrar el Consell Escolar Municipal ,on 
es van tractar temes de l’àmbit educatiu a Parets .
Els aspectes més destacats van ser la solució de la pro-
blemàtica de la climatització de l’escola bressol El Gargot, 
l’ampliació a la zona de l’Eixample, aquest curs, de les vi-
sites en anglès dels alumnes de les escoles de Parets o 
la trobada de la xarxa Ciutat Educadora Parets/Avilés del 
pròxim any. Pel que fa a projectes, les escoles Pau Vila i 
Pompeu Fabra continuen amb Educo, on es tracta la im-
portància del reciclatge d’oli usat. A la reunió també es 
va parlar del Canta Parets, la cantata conjunta de tots els 
alumnes de P5 que es farà divendres 20 de gener, coinci-
dint amb la Festa Major d’Hivern. Per acabar, es va parlar 
de la creació del Consell de Joves, format per alumnes de 
1r a 4t d’ESO i el 10è aniversari de la XEF.

CONSELL ESCOLAR
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PARETS DEL 18 DE NOVEMBRE
 AL 4 DE DESEMBRE

DTAPES
Bar La Plaça · Bar Futbol Parets · Bar Olímpic · Bonatapa · Cafè París 

Can Tomàs · Envy · Galeria 85 · Hanau · Innsbruck · James Joyce 

L’Antic Paller · La Pèrgola · La Tasca · Llevantpark · Marlau · Pase 

Petit Galera · Quibus · Racó de les Brases · Restaurant Can Romeu  

Restaurant La Salut

TAPA + CANYA

O QUINTO
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EN 2 MINUTS...
Cap de setmana casteller a Parets
El cap de setmana del 26 i 27 de novembre hi haurà 
una diada castellera a Parets. El dissabte, 26 de 
novembre, a les 16.30 h, actuaran els Manyacs de 
Parets juntament amb els Vailets de Gelida. 
L’actuació es repetirà l’endemà, diumenge 27, a les  
11 h, a la plaça de la Vila, amb els Laietans.

La Colla de Gitanes arriba a les escoles
La Colla de Ball de Gitanes de Parets ha iniciat els 
cursos de ball a les escoles Pau Vila i Nostra Se-
nyora de Montserrat. Durant tot el curs es faran 
activitats perquè els alumes aprenguin a coordi-
nar els passos necessaris per a aprendre a ballar 
gitanes. 

CELEBRACIÓ

Festa d’aniversari de La Casa de Andalucía
La Casa de Andalucía va organitzar, el dissabte 19 de 
novembre, la festa de celebració del segon aniversari 
de l’entitat amb un pica-pica i una barbacoa amb pa i 
postres, un ball i diverses actuacions. Tot plegat va tenir 
lloc al Casal de Cultura Can Butjosa. 
A la festa van assistir prop de 150 persones que van 
gaudir, a més, d’un bon temps per a l’ocasió.

Parets Arreu del Món, el concurs literari
El concurs, que arriba a la VIII edició, pretén promocionar 
el dret de les persones a escollir el seu lloc de residència 
i la lliure circulació. Es tracta d’escriure un relat o poesia i 
entregar-la abans del 9 de desembre a l’OAC (plaça de la 
Vila, 1) amb una instància en un sobre tancat que contin-
gui les dades personals i l’adreça de l’autor. Les bases es 
poden consultar al web municipal www.parets.cat.

PLUSVÀLUA

L’Agrupació Pessebrista, a punt per al Nadal
El Pessebre paretà arriba a la 30a edició ple d’escenes amb efectes, que es podran veure a partir del 3 de desembre

L’Agrupació Pessebrista de Parets del Vallès es troba 
preparant els darrers detalls del pessebre que es podrà 
veure durant l’època nadalenca i que, enguany, arriba a la 
seva 30a edició. El grup de persones que es dedica a fer 
possible el pessebre a Parets ha de treballar durant tot 
l’any en el muntatge de les diferents escenes per tal que 
el pessebre estigui a punt el dia de l’estrena.
El paisatge del pessebre comptarà amb zones verdes i 
zones àrides, que sorprendran molt el visitant, i efectes 
especials molt elaborats com ara llum, aigua, trons, pluja 
o boira.
El muntatge és diferent en cada edició i combina la tècni-
ca del pessebre tradicional, el diorama i el monumenta-
lisme amb una escenografia espectacular. S’han utilitzat 

un miler de figuretes i material divers com sorra, rocalla, 
guix, o suro.
El Pessebre Monumental de Parets gaudeix de tradició i 
renom i romandrà obert cada dia festiu a partir del 3 de 
desembre i fins al dilluns de Festa Major d’Hivern a Parets, 
a sota la plaça de la Vila.

Concurs de Pessebres Familiars
L’Agrupació Pessebrista de Parets organitza la cinque-
naedició del Concurs de Pessebres Familiars. Els parti-
cipants han de muntar a casa seva un pessebre tradicio-
nal en versió lliure. Un jurat, format per components de 
l’agrupació, visitarà les llars per puntuar els pessebres 
participants i atorgar un premi als tres millors muntatges.

CONCURS

El terror va triomfar al Casal Cal Jardiner
Més de 500 persones van assistir a la Castanyada Terro-
rífica celebrada el 31 d’octubre al Casal de Joves Cal Jar-
diner. La varietat d’activitats preparades per a l’ocasió van 
ser un reclam que va atreure molt públic durant la tarda. 
La celebració va continuar a la nit amb una festa de dis-
fresses amenitzada per DJ Chaman. La festivitat va servir, 
a més, per donar a conèixer el Casal de Joves als veïns.

PLUSVÀLUACASTANYADA

TV3

Parets del Vallès, protagonista del ‘Divendres’
Els pròxims dies 5 i 7 de desembre, a partir de les 17.30 
h, TV3 farà una connexió en directe des de la plaça de 
la Vila i des del local on es troba ubicat el Pessebre 
Monumental. El programa, conduït per Helena Garcia i 
Espartac Peran, tracta temes d’entreteniment i territori.
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Nombrosos corredors del Club Atletisme Parets van que-
dar entre els tres primers classificats a les diferents ca-
tegories del Cros esportiu escolar. 
Així, l’Aleix Vilabella va ser primer en la categoria Open 
masculí. Begoña del Salto i Vanessa Pérez van ser prime-
ra i segona classificades respectivament, en Open femení. 
Irene Sierra també va quedar primera en juvenil femení. 
De la seva banda, Arnau Priego va ocupar la tercera posi-
ció en cadet masculí. Sara Gómez i Mariona Lahosa van 
ser primera i segona en cadet femení. Cesc Ullar va ser 
segon en infantil masculí. Gerard Corbera i Martí Ullar 
van ser primer i segon respectivament, en aleví masculí. 

Excel·lents resultats del Club Atletisme Parets al Cros Esportiu
El CA Parets va ser el guanyador per equips, superant clubs com el Canovelles, el Montornès o el Mollet

Laia Soler, Júlia Lahosa i Txell Martínez van ocupar els 
tres primers llocs, per aquest ordre, de la categoria aleví 
femení i, finalment, Hugo Rubio va ser segon en preBen-
jamí masculí i Adrià Ruiz tercer en mini masculí.
Els atletes participants van coincidir en destacar la belle-
sa de l’entorn i del recorregut.
Era la primera vegada que es corria l’Open masculí a Pa-
rets. Les pistes d’atletisme van omplir-se de gom a gom 
en una jornada esportiva organitzada pel Club Atletisme 
Parets, que ha demostrat estar en plena forma i que la 
seva aposta per la base està donant molt bons resultats 
esportius.

Prop de 500 persones a la XIX Caminada Popular 
Prop de 500 persones van participar, el passat 13 de no-
vembre, a la XIX Caminada Popular ‘Petjada a Gallecs’ or-
ganitzada conjuntament per l’Agrupament Escolta i Guia 
Sant Jaume i la Penya Blaugrana de Parets.
Es tractava, però, de la 25a caminada popular de la Pe-
nya Blaugrana, que la va iniciar el 1991. La caminada en 
família o amb amics, la botifarrada, els obsequis... eren 
bons ingredients i atractius per convertir aquesta edició 
de la caminada en un nou èxit. El bon ambient i el paisat-
ge rural van acompanyar els gairebé 500 participants de 
la marxa. La ‘Petjada a Gallecs’ va permetre, un cop més, 
gaudir d’aquest fantàstic espai protegit en plena tardor.

CAMINADA

Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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El Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez va om-
plir-se de gom a gom el 20 de novembre amb familiars 
i amants del bàsquet que van voler acompanyar tota la 
plantilla del CB Parets i gaudir d’una tarda ben especial. 
Van presentar-se els diferents equips del club local per 
a la temporada 2016-2017.
Durant la presentació va jugar-se un emotiu partit contra 
l’Associació Triple Bàsquet de persones amb discapaci-
tats psíquiques.

Presentació de la nova temporada del Bàsquet Parets
La presentació va cloure amb un partit amistòs contra l’Associació Triple Bàsquet Parets

Nou entrenador del sènior A femení
Rafa Gordi serà el nou entrenador del sènior A femení del 
CB Parets en substitució de Jaume Berenguer. Gordi és 
un entrenador amb experiència en equips femenins com 
el CN Sabadell, Mollet, Llinars i altres.
D’altra banda, el pròxim 9, 10 i 11 de desembre tindrà lloc 
el 12è torneig preinfantil Vila de Parets, en el qual parti-
ciparant 16 equips en la categoria A masculi, i 16 equips 
en la categoria A femení.

EN 2 MINUTS...
Excel·lent resultat de les bessones paretanes 
Lidia i Nelia Ponce
Totes dues van participar en el seu primer Campionat 
d’Espanya de natació per edats adreçat a persones 
amb discapacitat visual, organitzat per la Federación 
Española de Deportes para Ciegos. Les dues nedado-
res, de 23 anys, van entrenar fort a la piscina Miguel 
Luque per preparar la seva participació. Els resultats 
no s’han fet esperar i a Madrid, la Lidia va aconseguir 
ser tercera classificada en els 400 metres lliures fe-
menins. La Nelia també va tenir una destacada par-
ticipació en el seu primer campionat.

Ariadna Amorós, del Club Patí Parets, cam-
piona a la Copa de Barcelona
Va guanyar en la categoria Infantil B, en la competició 
celebrada a Lliçà de Vall. Des del cos tècnic del Club 
Patí Parets es pretén que lluiti per pujar a la categoria A.

Destacada participació del Ravet Bike a cur-
ses de primer nivell 
A la 2a Cursa de Ciclocross de la Garriga, el club Ravet 
Bike va tenir-hi una gran representació amb el podi 
de Sergio Chiquitin en la categoria Master 30, en la 
seva estrena. També va debutar Oliver Avilés, que va 
assolir un 6è lloc en categoria Elit. A més, cinc corre-
dors de Ravet Bike van ser presents a l’inici de la Lliga 
Catalana de Duatlons de Muntanya a Tavèrnoles. Cal 
destacar la medalla de xocolata (4t lloc) de Lluís Ra-
vetllat en l’estrenada categoria Veterà1, i un 19è lloc 
general aconseguit amb els millors especialistes de 
Catalunya. 

Segon lloc de La Lluita TEAM als 100 km. 
per relleus de Caldes de Montbui 
La cursa, de caràcter solidari, serveix per a recaptar diners 
per a la Casa dels Xuklis, centre d’acollida per a famílies 
amb infants amb càncer. El conjunt paretà format per Va-
nesa Pérez, Jose Álvarez, Kiko de la Torre i Sergi Mingote 
va completar la prova amb un temps de 7 hores, 30 minuts 
i 2 segons. Els guanyadors van ser els corredors de l’Atlètic 
Calderí. La tercera posició va ser per a Los Taraos.

LA LLUITA TEAM

Cinc ors i una plata del Lee Young Parets 
a l’Open d’Astúries 
Les medalles les han guanyat a les categories trio 2, Júnior 
i sènior 2. La pròxima cita per al club paretà és el campionat 
d’Espanya per clubs els dies 8, 9, 10 i 11 de desembre. 
Recentment, el club va participar al Campionat de Catalunya 
Infantil.
A l’octubre, l’escola va tornar del campionat de Catalunya 
de promoció de poomsaes amb 3 ors i 2 plates.

TAEKWONDO

Ariadna Amorós, del Club Patí Parets, 
campiona a la Copa de Barcelona
Va guanyar en la categoria Infantil B, en la competició 
celebrada a Lliçà de Vall. El cos tècnic del Club Patí Parets  
pretén que lluiti per pujar a la categoria A. Recentment, 
Óscar Sánchez va participar a la Copa d’Europa a Calde-
rara (Itàlia) i va finalitzar en setena posició. D’altra banda, 
el passat cap de setmana, el club va celebrar el Trofeu de 
tardor al Poliesportiu Municipal.

PATINATGE

 Presentació dels nous equips de la temporada del Club Bàsquet Parets, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
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Ramon Parés López és regidor del Grup 
Municipal d’Ara Parets ERC des de les 
darreres eleccions municipals, celebra-
des el 24 de maig de 2015.

Nascut fa 51 anys al Poble Sec de Bar-
celona, es va criar al barri del Besòs i 
resideix a Parets des de fa 13 anys al 
Mirador de Gallecs. Està casat i té dos 
fills.

Va ser portaveu de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca de Parets del Vallès 
(2013-2014) i un dels interlocutors amb 
les entitats bancàries del Santander i 
Caja Mar (a Parets) i amb el BBVA (de 
tota Catalunya).

Ha treballat com a metal·lúrgic, solda-
dor de fred i responsable de seguretat.

Què el va impulsar a dedicar-se al món de la política?
El meu interès va sorgir després de deixar de ser el portaveu de la PAH de Parets, ja que tenia moltes ganes de conti-
nuar treballant des d’un altre punt de vista, no tant com a activista sinó més com a polític. Volia impulsar polítiques 
socials al nostre poble i contribuir a millorar la situació de molts veïns i veïnes. Creia que la meva experiència a la PAH 
podia ser molt útil per treballar, encara que sigui des de l’oposició, en qüestions socials com el dret a tenir un habitatge 
digne o la pobresa energètica. Estic molt satisfet de l’acord unànime de totes les forces polítiques que des de la PAH 
vam aconseguir el 2014 per acabar amb els desnonaments a Parets i començar a multar les entitats bancàries amb 
pisos buits.

Per què a la llista d’Ara Parets ERC?
Per ideals, he estat independentista tota la meva vida, i perquè només m’implico en tot allò que crec. Em sento molt 
identificat amb ERC i en l’equip que tenim a Parets. Treballem per fer una nova política per a tothom, prioritzant els inte-
ressos del nostre poble amb unes noves maneres de fer: més pròximes, transparents i ètiques. L’Ajuntament necessita 
un canvi real després de gairebé 38 anys de color socialista i Ara Parets ERC pot ser l’alternativa al govern actual. Des 
del meu punt de vista, en el pressupost hi sobren grans despeses en obra pública i en canvi les petites coses del dia a 
dia, com el manteniment, s’haurien de millorar. Cal molta més atenció cap a la majoria de barris de Parets i atendre’ls 
tota la legislatura i no només quan s’apropen les eleccions. El clar exemple és la zona on visc, a la plaça Mirador de 
Gallecs, però es repeteix a altres zones de l’Eixample i del Barri Antic.

Com valora aquests prop de dos anys de legislatura?
Muy positivamente y aún más después de no tener representación ERC durante 8 años en el Ayuntamiento. Nuestra 
política es transparente, crítica cuando es necesario y abierta al diálogo. Nosotros no somos el partido del NO a todo 
y lo hemos demostrado recientemente en la aprobación de las ordenanzas fiscales que votamos a favor o en el pre-
supuesto donde nos abstuvimos. Nuestra ilusión es seguir trabajando para el bien de Parets aunque eso nos cueste 
el tener que debatir y luchar cuando sea necesario. Si no estamos de acuerdo en algo lo expresamos, lo debatimos y 
lo comunicamos al pueblo a través de nuestros medios. La población tiene derecho a toda la información y a saber 
en qué se gasta su dinero. Durante estos dos años hemos recogido muchas propuestas, quejas y sugerencias de la 
calle, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Quina creu que és l’aportació d’Ara Parets ERC al govern municipal i quin és el seu paper com a oposició?
Nuestra prioridad han sido las políticas sociales, por ello estamos muy satisfechos que se aprobara nuestra moción 
para crear la Taula d’Emergències Socials aunque hasta ahora solo se ha constituido y estamos esperando acciones 
más concretas. Hemos presentado propuestas para mejorar el Banco de Alimentos de Caritas y para ampliar el banco 
de alimentos frescos. También se aprobó nuestra moción para dar apoyo a todo el colectivo LGTB y logramos que 
el Ayuntamiento se uniera a la Querella Argentina que quiere juzgar el asesinato de todos los alcaldes republicanos 
(hay dos de Parets) durante el franquismo. También hemos presionado para que se multaran a los bancos con pisos 
vacíos, denunciamos la inseguridad ciudadana con muchos robos y actos vandálicos este verano y hemos pedido más 
refuerzos policiales. Hemos reclamado la mejora de la limpieza de nuestras calles, de la poda y denunciamos el mal 
estado de nuestros parques (Espanya, Mirador de Gallecs o Linera). No estamos de acuerdo en gastar 500.000 euros 
en el nuevo parque del Sot d’en Barriques sin mejorar el resto. Si Ara Parets ERC gobernara tendría otras prioridades y 
no nos gastaríamos dinero en cursos universitarios a concejales del gobierno, en asesores, coche oficial, dietas varias, 
en viajes a Brasil para las Paraolimpiadas o en obras innecesarias como la avenida Espanya o la Anella Esportiva. En 
estos temas nunca estaremos de acuerdo con el Gobierno de PSC-PSOE y CDC.
Més enllà de l’àmbit local, per on passa actualment el futur de Catalunya?
Estem en un moment històric, d’un canvi de debò, en què els catalans i les catalanes tindrem l’oportunitat d’exercir la 
veritable democràcia amb llibertat, una llibertat legitimada pel nostre Parlament. El referèndum, previst per al setembre 
del 2017, decidirà el nostre futur i ho farem tots junts.

En primera persona

“Nuestra política es 
transparente, crítica 

cuando es necesario y 
abierta al diálogo”

Ramon Parés
Regidor d’Ara Parets-ERC
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QUÈ N’OPINES DE...
El Dia del barri amb el teu regidor

Mari Carmen García
Me parece bien que se lle-
ve a cabo esta idea. Yo les 
llevaría una lista de cosas 
que me gustaría que me-
joraran, creo que es una 
buena iniciativa.

Rogelio Ureña
És lògic que els veïns pu-
guem parlar amb el nostre 
regidor. Jo visc al Barri An-
tic i m’agradaria que esti-
gués més net d’excrements 
de gossos, però en general 
estic content.

Alfonso Ruiz
Le comenté al concejal 
que teníamos una petición 
para arreglar nuestra calle 
y llevo 3 meses esperando 
respuesta. El día que pase 
algo lo lamentaremos.

María Geldo
Em sembla perfecte que la 
gent pugui anar a veure el 
seu regidor i preguntar-li 
el que sigui necessari. Jo 
sempre he viscut a Parets i 
hi estic molt a gust.

María López
Em sembla bé que hi hagi 
el Dia del barri i es pugui 
parlar en persona amb el 
regidor. Jo el que vull és 
tenir el meu barri net, i de 
moment no en tinc cap 
queixa.

José Sánchez
En mi barrio ha funciona-
do muy bien la figura del 
‘Regidor de barri’. Ahora 
sabemos a dónde nos te-
nemos que dirigir para que 
nos escuchen.

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Aquests del tren, que macos...
Anar a mercat de dijous a Granollers amb tren! No pas a peu, ni amb el ruc 
de casa, ni tampoc amb carro −aquests, els més beneïts per la Fortuna! Amb 
el camí de ferro, un luxe! Amb un però, que sempre n’hi ha, d’això: potser no 
tothom podia permetre’s l’abonament setmanal del bitllet, una despesa gens 
menyspreable, l’any 1886. Però els senyors que manaven i molt! en el jovenàs 
Ferrocarril y Minas de San Juan de las Abadesas, amb bon criteri i millors 
intencions, van decidir establir una rebaixa perquè els veïns de municipis 
propers a Granollers poguessin desplaçar-se al mercat més important de la 
comarca a preus més assequibles per a totes, o gairebé totes, les butxaques. 

En el cas dels nostres conciutadans de l’època, calia que paguessin 0,75 pessetes per bitllet d’anada i tornada a 
Granollers, en tercera classe, i sempre que no fossin menors o militars. (Desconeixem el motiu pel qual des de l’em-
presa es considerava aquestes dues categories de viatgers com a no visitants potencials del mercat...) 
Postdata u. Imaginem els pagesos paretans d’aquell temps ben contents de poder desplaçar-se per 
fer un bon esmorzar de forquilla a la Fonda Europa amb més comoditat. 
Postdata dos. La relació entre el preu d’aleshores i l’actual hauria de correspondre amb les millores 
de la línia i en el temps esmerçat en el viatge?

S’acosta Nadal: jocs, pessebre i concurs literari
Ara que s’acosta Nadal, us volem recordar que Parets participa en la campanya I tu, jugues en català?, impul-
sada pel  Consorci per a la Normalització Lingüística, per donar a conèixer l’oferta de jocs i joguines en català i 
fomentar-ne l’ús. A Parets, la botiga L’Elefant, situada a l’av. Catalunya, 98, hi trobareu una secció de jocs edu-
catius en català. No dubteu d’anar-hi i de demanar-los el joc que busqueu. També us podeu descarregar l’app 
“Jocs en català” i consultar l’apartat de Jocs en català del web del CPNL: http://www.cpnl.cat/jocs/index.html. 
Hi trobareu de tot! 

D’altra banda, el dia 20 de desembre, alumnes i voluntaris podran gaudir d’una visita guiada a la 30a edició del  
Pessebre Monumental de l’Agrupació Pessebrista, a l’edifici de sota la plaça de la vila. Aquesta visita s’emmarca 
en l’acord de col·laboració que hi ha amb l’entitat per difondre el Voluntariat per la llengua al municipi i fer que 
alumnes i parelles lingüístiques participin en les activitats organitzades al municipi. 
Per acabar, volem animar tothom a participar en el 8è concurs literari Parets Arreu del Món. És una 
oportunitat d’explicar en forma de relat curt o de poesia com es dóna a conèixer el nostre municipi 
en altres indrets indrets del món. El termini de presentació acaba el dia 9 de desembre i el veredicte 
es farà públic el 18 de desembre a la plaça de la Vila. Animeu-vos-hi!

 Redacció RAP107

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Alumnes de l’Institut La Sínia visiten RAP107`
Els alumnes de segon curs d’ESO de l’Institut La Sínia han portat 
a terme el taller anomenat ‘Escolta per dir la teva’, un projecte que 
va néixer l’any 2013, i que pretén donar a conèixer el món radio-
fònic. El guió de ràdio, la graella, les entrevistes, la programació, 
la locució i el so són alguns dels temes que han tractat al llarg 
d’aquesta formació. En primer lloc, el periodista Carles Font i el 
tècnic Heribert Gallardo van assistir a l’Institut La Sínia per simular 
una emissió de ràdio i explicar el seu funcionament. Seguidament, 
els alumnes participants d’aquest projecte van visitar les instal-
lacions de la ràdio municipal paretana per conèixer in situ la tasca 
que allà es realitza.

Durant la visita, els alumnes van poder fer pràctiques de locució i de so en una simulació de programa amb l’ajuda 
del personal de RAP107. A més de tenir una experiència en primera persona amb un mitjà de comunicació, el taller 
pretén treballar habilitats a l’hora de parlar en públic, vocalitzar bé i perdre la por a haver de comunicar-se davant 
d’un públic o en una situació comunicativa formal. A més de la part pràctica, els estudiants van poder conèixer els 
espais que conformen l’emissora com ara els estudis, el locutori, la redacció o la sala de l’emissor.

RAP107
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L’Agent de Mobilitat és una figura molt nova a Parets. Quina és la seva funció?
Explicat de forma general, ha de mirar que en el municipi es compleixin les ordenances 
de convivència. És a dir, que la gent tingui en compte que ha de recollir els excrements 
dels seus gossos a la via pública, que ha de cuidar les places i els espais públics, que 
s’ha de reciclar correctament, que els gossos perillosos han d’anar conforme al que 
disposa la normativa, que s’ha de fer un bon ús de la bicicleta i de vehicles en general, i 
en definitiva fer una bona acció informativa als ciutadans sobre els drets i obligacions 
envers la convivència.

Fa uns dos mesos que heu començat a treballar. Com us ha rebut la ciutadania?
La veritat és que estem molt contents, creiem que ens veuen amb bons ulls. Molta gent 
ens explica que des que estem pels carrers de Parets, hi ha una millor sensació en 
general. Per exemple, si som en un parc on hi ha infants jugant i els pares s’acosten a 
explicar-nos algun neguit, els podem ajudar a tranquil·litzar-los o oferir-los seguretat. 
Cada dia els companys de la Policia Local ens expliquen les situacions o els temes en 
què podem incidir més o les queixes que hi ha hagut per part dels veïns, de manera que 
intentem atendre les inquietuds de tothom.

Què és el que més t’agrada d’aquesta feina?
Principalment la satisfacció personal que tinc pel fet de compartir moments amb tothom. 
Especialment amb els agents de la Policia Local, dels quals en puc aprendre molt, i també 
la bona sensació d’aportar elements positius al meu poble, a Parets. 

Voluntari de Protecció Civil durant 8 anys, ara Agent de Mobilitat, quin és el pas següent?
Em vaig apuntar al cos de Protecció Civil, entre altres motius, perquè podia adquirir 
experiència i formació. Ara he pogut accedir a la plaça d’Agent de Mobilitat, el que vol 
dir que es tracta d’anar pas a pas en aquest llarg camí. Però sí, com us podeu imaginar, 
m’agradaria treballar com a agent de policia en un futur. A més, si fos possible, a Parets, 
perquè m’encanta el meu poble i poder aportar-hi la meva feina, tant de bo ho aconse-
gueixi, però de moment gaudeixo de la meva feina com a Agent de Mobilitat.

Les places d’Agent de Mobilitat són temporals. Quant de temps tindrem aquest servei?
Són, en total, tres mesos, però mai se sap! No sé què passarà després, però el que tinc 
clar és que durant aquest període els agents de mobilitat treballarem de valent perquè 
es vegi bé la nostra feina.

Josep Andrés Roca. Agent de Mobilitat de la Policia Local de Parets
Una experiència molt enriquidora. És com en Josep defineix la seva tasca com a agent 
de mobilitat a Parets del Vallès. Després de 8 anys com a voluntari del cos de Protecció 
Civil del municipi, Josep Andrés decideix presentar la seva sol·licitud per a ocupar una 
de les tres places temporals que oferia l’Ajuntament com a Agent de Mobilitat. Unes 
setmanes després, va rebre una trucada per comunicar-li que el seu perfil era adequat 
per a ocupar el càrrec. El protagonista d’aquesta edició té 24 anys, li agrada treballar 
com a agent de mobilitat per contribuir al benestar del poble i vol arribar a ser policia.

M’agrada... 

Estar amb els amics.
Els reptes.
Les bones notícies.

No m’agrada...

La gent impuntual.
Les mentides.
La malar olor.

“Treballo de valent perquè m’encanta aportar la meva feina al meu poble”

Dijous 1 de desembre,19.30 h
Teatre Can Rajoler

Medalles
de la Vila

2016

Acte de lliurament de les distincions a:

Colla del Ball de Gitanes de Parets
Juan Jorquera Rodríguez
M. Rosa Naqui Costa


