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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Èxit de la primera edició de ‘Dia del barri’ a Parets
Els dies 28 i 29 de novembre, Parets del Vallès va viure la primera edi-
ció del ‘Dia del barri’, una activitat que va servir per compartir amb els 
regidors i regidores de l’Ajuntament els neguits i preocupacions de la 
ciutadania pel que es fa al seu entorn, i per conèixer, de primera mà, 
les obres i millores previstes que afecten als diferents districtes del 
municipi. Pàg.5

Ja estem a les portes de Nadal, un temps per gaudir, per desitjar, per somiar... A Parets, volem que tots els somnis es facin realitat i, per això, hem 
cobert els carrers i places de màgia, de tendresa, d’esperança i, sobretot, de solidaritat. Aquest any volem que tots els nens i nenes de Parets es 
despertin el dia de Reis amb una joguina i un somriure; que tots els infants siguin els veritables protagonistes de Nadal. Per això, l’Ajuntament ha 
impulsat la cursa solidària ‘Corre Parets 16. Si tu corres, jo jugo’; organitza, de nou el Tió, o prepara la cavalcada per tal que els infants puguin lliurar 
la seva carta, plena de fantasia i d’il·lusions, a Ses Majestats els Reis d’Orient. Però també hem pensat en la nostra gent gran, que podrà gaudir de 
la seva pròpia festa nadalenca, i en la resta de la família, amb tot un seguit d’activitats relacionades amb aquests dies tan assenyalats. Un Nadal 
més, Parets s’implica plenament per fer realitat els somnis dels paretans i les paretanes. Viu la màgia del Nadal a Parets! Pag. 3

Es lliuren les Medalles de la Vila 2016
El Teatre Can Rajoler va acollir, l’1 de desembre, la cerimònia de lliu-
rament de les Medalles de la Vila 2016. La distinció, atorgada per 
l’Ajuntament amb caràcter biennal, reconeix persones o entitats que, 
per una actuació o conjunt d’activitats, han assolit un alt grau de trans-
cendència i enaltiment de la vila o de servei i dedicació al progrés del 
municipi. Pàg.7
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Inaugurat el Pessebre 
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Farmàcia Isern (Eixample)
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Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
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Ambulància i Bombers
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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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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 22 desembre
-A les 20 h, a l’Escola Municipal de Música, audició dels alumnes, actu-
acions individuals i grups de cambra de petit format.

Divendres 23 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: ‘Escudella de 
contes de Nadal’ a càrrec d’Assumpta Mercader.

Dissabte 24 desembre
-A les 10 h, al Poliesportiu Municipal, sortida de la cursa solidària ‘Cor-
reParets 2016. Si tu corres, jo jugo’.

Diumenge 25 desembre
-A les 11.15 h, a l’església Sant Esteve, concert de Nadal a càrrec de la 
Coral Art i Unió. A les 12.30 h, el concert es farà al Pessebre Monumental 
de sota la plaça de la Vila.

Dilluns 26 desembre
-A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, Caga Tió amb Teia, el tió de la 
Comissió, a càrrec del grup la Companyia.
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle nadalenc ‘Pastorets, cap a 
Parets’ a càrrec de la Cia. Riallera de Joves Paretans.

Dimarts 27 desembre
-A les 17 h, al Poliesportiu Municipal, festa de Nadal per a la gent gran: 
berenar i ball amb la música de l’orquestra Café Trio.

Dimecres 28 desembre
-A les 18.30 i a les 20.30 h, al Poliesportiu Municipal, festival de Nadal 
de l’Escola Elite Dance. 

Divendres 30 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte: ‘Contes que fan 
bullir el calder de la iaia Maria’, a càrrec d’Eva González. 
-A partir de les 9.45 h, a la Sala Cooperativa, II Torneig Escacs Actius 
júnior Memorial Francesc Alsina i VI Torneig Escacs de Reis.

Dissabte 31 desembre
-A partir de les 9.45 h, a la Sala Cooperativa, XVII Obert Escacs Ràpides 
Memorial Francesc Alsina. 
-A les 10 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, tallers de fanalets, l’arbre 
dels desitjos i a les 12 h, campanades per als nens, final de festa amb 
música i petit refrigeri, organitzat per Associació Angle Vallès.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: ‘Contes que fan 
bullir el calder de la iaia Maria’, a càrrec d’Eva González.
-A la 1 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, gran revetlla de 
Cap d’Any amenitzada pel DJ Àngel Jordà.

Diumenge 1 gener
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de Cap d’Any a càrrec de 
Gospel Soul.

Dimecres 4 gener
-De 17 a 19 al Teatre Can Butjosa, taller de fanalets a càrrec de Rodola. 

Dijous 5 gener
-A les 17.30 h, sortida de la Cavalcada de Reis de Can Vila. A les 17.55 
h, arribada a la plaça Marcer. A les 19 h, arribada a la plaça de la Vila.

Diumenge 8 gener
-A les 12 h, Sala Cooperativa, lliurament de premis del 
5è concurs de pessebres familiars.
-A les 17 h, Sala Basart Cooperativa, Festukina de 
Festuka.

APUNTA’T
El meu Nadal
Un Nadal en tres dimensions,
mar, cel i terra,
ho veig per tots els racons
amb desig de Pau i no de guerra.
Contemplant la grandesa del mar
quiet, foll i bonic
on hi viu un món difícil de calcular:
la grandesa del Nadal em fa petit.
I tot mirant un cel estrellat
pregunto tot meravellat:
Déu meu!!! que bonic ho heu creat,
per gaudir-ne una eternitat.
I a la terra, on els ocells canten,
blaus els rius i jardins florits,
verds paratges ens encanten
on hi vivim els nostres somnis.
Amb aquestes tres dimensions
avui vull pensar amb alegria
tot i els mals dels mons.
Que un nen ha nascut a l’establia.

EL MEU DESIG:
Amb senzillesa, sense grans sermons,
siguem solidaris amb els qui pateixen un mal,
els sense sostre, que vénen de tots els racons
que també puguin celebrar un BON NADAL.
BONES FESTES!

Jaume Anfruns

Solidaritat
Els voluntaris del Banc d’aliments

“Talment la pobresa sobrecreix,
i està castigant els més necessitats”

Són molts anys, els anys viscuts
en un poble compromès
a donar-se als més necessitats.
Surto de casa, faig un volt 
pels voltants de la vila.
Entro en un supermercat
a on es recollien aliments.
Una humil donant s’expressà:
he vingut per ajudar
els que passen fred i fam.
Sóc vídua, amb dos fills a l’atur;
ben poca cosa puc donar,
i qui sap si d’avui a demà
hauré estat necessitada?
Oh, marejador gest. Benaurat Nadal.

Josep Bernal

petit arbre
petit arbre de Nadal silenciós
ets tan petit
ets ben semblant a una flor

qui et va trobar en la verda foresta
i que senties molta pena d’anar-te’n?
mira et consolaré
perquè fas tan dolça flaire

besaré la teva fresca escorça
t’abraçaré confiat i fort
tal com ho faria la teva mare,

(...)

i la meva germaneta i jo ens agafarem les mans
i clavant la vista en el nostre bonic arbre
dansarem i cantarem
“Nadal Nadal”

                         e.e. cummings
                 (Chansons Innocentes, III (fragment), 1922,
                   trad. d’alfred sargatal.)

El Niu d’Art Poètic us desitja que trobeu la calma i la pau en 
aquest Nadal. e.e. cummings, ens deixà unes cançons inno-
cents, savi consell per a la felicitat; com ell, que sabia posar-se 
en el just punt de l’home a l’univers, que, fins i tot, detestava 
les lletres majúscules per al seu nom com a símbol d’humilitat. 
Des del Niu d’Art Poètic intentarem que el 2017 es pugui omplir 
de petites aportacions poètiques i, aquí, tots hi teniu un lloc per 
a compartir-ho.

Agradecimiento
Quiero dar las gracias, desde este espacio que nos ofrece el 
boletín municipal de nuestro pueblo, al señor Alfonso Martínez, 
trabajador del ayuntamiento. Cada vez que he solicitado su 
ayuda, sea por un percance o por un arreglo, él corresponde 
solucionandolo: el tronco que tapaba la señal de la farmacia 
de l’av. Catalunya, las escaleras del barrio que salen del Pont 
de la Mandra y algunas cosas más.
Por todo ello, muchas gracias, Alfonso.
También os deseo felices fiestas a ti y a toda tu familia.
Delfina Sanchez Lombardeo
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Aquest any que deixem ha estat un bon any en línies generals per a Parets, però per l’any vinent desitjaria que el 
nostre poble continuï avançant en alguns aspectes que, junts, podem millorar.
Us demano que, totes i tots, siguem encara més respectuosos amb els nostres veïns i veïnes i cuidem dels nostres 
carrers, places i parcs, recollint les caques dels nostres gossos, com ja fem la gran majoria, i denunciant els actes 
incívics i vandàlics que a vegades es donen contra el mobiliari urbà i a la via pública. I, sobretot, us demano que con-
fieu en el vostre Ajuntament i en els vostres representants polítics perquè estem fent tot i més per millorar aquests 
temes i per combatre els robatoris que Catalunya i la nostra comarca pateixen darrerament.
Ho deixo per escrit perquè és la nostra obligació i és el nostre compromís. Més enllà dels nostres drets, deures i 
obligacions, us desitjo que gaudiu de la variada proposta nadalenca que encara tenim per endavant. 
Després de la Fira de Nadal del passat cap de setmana i de totes les activitats que s’han celebrat en aquesta, us 
emplaço a visitar el pessebre monumental si encara no ho heu fet, a gaudir dels tallers, concerts i exposicions, de la 
festa per a la gent gran, del Tió i de la Cavalcada de Reis, entre altres propostes d’aquest Nadal a Parets. 
I us convido a participar i gaudir d’una novetat d’enguany: el “Corre Parets’16: Si tu corres jo jugo”. Si encara no us 
hi heu apuntat, teniu fins demà divendres per fer-ho a la piscina o al pavelló municipals. Per només 3 euros podreu 
regalar felicitat, joguines solidàries per als nens més necessitats del nostre poble. I podreu córrer o caminar en família 
per l’Anella Parets, aquest dissabte 24 de desembre, a partir de les 10 del matí a les pistes d’atletisme.
Sé que entre totes i tots farem possible els millors desitjos per al nostre poble i per als nostres veïns i veïnes.
Que tingueu un Bon Nadal i un feliç any 2017.

Sergi Mingote

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

La meva carta als Reis

Paretanes i paretans, 
Permeteu-me que enguany aprofiti aquestes línies i 
aquest espai no només per a desitjar-vos un Bon Nadal 
i una millor entrada d’any, sinó també per compartir 
amb totes i tots vosaltres la meva carta als Reis, com 
a un paretà més que vol el millor per al nostre poble.

 Les festes a Parets, més solidàries que mai, inclouen un ampli ventall d’activitats nadalenques pensades per a tota la família

Parets celebra un nou Nadal amb un ampli ventall d’acti-
vitats adreçades a tota la família.
Tot i que un bon grapat d’actes ja s’han celebrat, com ara 
el recital poètic del Niu d’Art o la Fira de Nadal, encara 
ens queden dies per gaudir amb infinitat de propostes 
festives.
Avui dijous, tenim l’audició dels alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música. Demà, la Biblioteca Can Butjosa ens 
convida a degustar ‘L’escudella de contes de Nadal’ i dis-
sabte tenim una gran cita amb la cursa Corre Parets 2016.

Cursa solidària “Corre Parets ‘16. Si tu corres, jo jugo”
El Nadal també és un temps per a la reflexió, per recordar i 
ajudar els qui més ho necessiten. L’Ajuntament de Parets 
ha volgut fer un pas més i ha posat en marxa la cursa 
solidària “Corre Parets ‘16. Si tu corres, jo jugo”, on, amb 
els 3 € de la inscripció poses el teu granet de sorra perquè 
els infants desafavorits puguin rebre una joguina.
Serà el dissabte, 24 de desembre, a partir de les 10 h, amb 
sortida des del Pavelló Municipal i recorregut per l’anella 
esportiva de Parets.

Concerts, teatre, festes i activitats per a tothom
El 25 de desembre, dia de Nadal, l’església de Sant Esteve 
i el Pessebre Monumental, acolliran el tradicional concert 

Parets viu un Nadal solidari al costat dels qui més ho necessiten

a càrrec de la Societat Coral Art i Unió.
L’endemà, Sant Esteve, la Comissió de Festes portarà de 
nou el Teia, el seu simpàtic tió, ple de regals per a tots els 
nens i nenes que s’hi acostin. A més, la música i l’anima-
ció del grup la Companyia farà ballar grans i petits.
Una altra tradició per a aquestes dates és la representació 
“Pastorets, cap a Parets” que organitza Rialles Parets. 
L’espectacle, de la companyia Riallera de Joves Paretans, 
tindrà lloc el 26 de desembre, a les 19 h al Teatre Can 
Rajoler.
El dia assenyalat per a la nostra gent gran serà el dimarts, 
27 de desembre, al Poliesportiu Municipal, amb la festa de 
Nadal que inclou berenar i ball amb l’orquestra Cafè Trio.
I com no, les festes no serien completes sense l’actuació 
dels ballarins i ballarines de l’escola Elite Dance, que ofe-
riran el seu espectacle al pavelló d’esports el dimecres 28 
de desembre, a les 18.30 i a les 20.30 h.

Adéu 2016. Benvingut 2017
Estem a punt d’acabar l’any i, per això, el dissabte 31, 
l’Associació Angle Vallès ha preparat tot un seguit d’acti-
vitats per a la mainada que inclouen l’arbre dels desitjos, 
un taller de fanalets i campanades per als més petits.
Per als joves i adults, el Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez acollirà la revetlla de Cap d’Any, amb música 

de tots els temps a càrrec del DJ paretà Àngel Jordà. 
L’entrada anticipada a la festa, que començarà a la 1 h, 
es pot adquirir a la Piscina, al Pavelló i a Can Rajoler en 
horari d’atenció al públic, al preu de 12 €.
El mateix dia es podran comprar entrades a la taquilla per 
15 €. En tots dos casos, el preu té un descompte de 2 € 
per a persones d’entre 14 i 17 anys i inclou una consumi-
ció i una bossa de cotilló.
El grup Gospel Soul, amb el seu fabulós repertori d’es-
pirituals negres, serà la formació encarregada de posar 
música al tradicional Concert de Cap d’Any, l’1 de gener.

Nit màgica de Reis i Festukina per cloure les activitats
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arriben de nou a 
Parets de la mà de l’Agrupament Escolta. Sortiran a les 
17.30 h de Can Vila i faran un recorregut pel municipi 
fins a arribar a la plaça de la Vila, a les 19 h, on es farà la 
recepció oficial per part de l’alcalde. Si ho preferiu, també 
podeu enviar les cartes a l’adreça personal de Melcior, 
Gaspar i Baltasar: reismagsdeparets@gmail.com.
La guinda del pastís nadalenc d’enguany serà la tradicio-
nal i divertidíssima Festukina, a càrrec de l’entitat Festu-
ka, el 8 de gener, a les 17 h que, per motius d’aforament, 
aquest any es farà a la Sala Cooperativa. La Festukina 
destinarà un percentage a la Fundació Pepe Rubianes.
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• ALUMINIOS SEGURA
• ARC INTEGRAL
• ASSEGURANCES PLANTADA I  
 FILLS
• ASSEGURANCES PLANTADA  
 MULTIGESTIÓ
• AUTOESCUELA SANGLAS
• BANIA BOTIGA DE   
 ROBA/PETIT BANIA
• BAR LA PERGOLA
• BAR LA PLAÇA
• BAR QUIBUS
• BASTET CLINICA 
 VETERINARIA
• BOUTIQUE MARIA VILA
• CAFETERIA HANAU
• CENTRE D'ESTUDIS 
 MUSICALS MARÍA GREVER 

• CENTRE MÈDIC I DENTAL  
 PARETS
• CAMBRIDGE SCHOOL
• CAN BOTER
• CAN TOMÀS
• CENTRE DENTAL OBIS
• CENTRE DE FISIOTERAPIA  
 BODYCONFORT
• CENTRE DE PSICOLOGIA I  
 ENSENYAMENT LA GAVINA
• CENTRE FISIOTERAPIA  
 PARETS
• VALLÈS CLINIC / FISIO-SPA
• CENTRO DE SALUD OMEDIN
• CENTURY 21
• COMERCIAL CAN ROC
• CONFORT PARERA
• COOPERATIVA 
 LA PROGRESSIVA

• COOPERATIVA AGRÀRIA 
 LA PARETENSE
• CORTINAS ROSS
• EL MIRALL JOIERIA
• EL RACÓ DE PARETS
• ESCOLA BRESSOL ELS  
 PETITS GEGANTS
• ESTACIÓ SERVEI PALAU
• ESTANC GORINA
• FARMÀCIA ISERN 
• FARMAVIDA  
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enNADALa’t a Parets
Fem bategar el comerç local

Bones Festes!

Segueix-nos a facebook/asicparets



22 de desembre de 2016 5ACTUALITAT

Nova edició de Guau, quina matinal!
L’Ajuntament de Parets, a través de 
l’Escola de la Natura i el Centre d’acollida 
Help Guau, han organitzat una nova edi-
ció de la jornada ‘ADopta’Ns. Guau, qui-
na matinal!’ amb l’objectiu de fomentar 

Actuacions de la Policia Local
Aquest mes de novembre, la Policia Local 
ha desenvolupat diferents accions relacio-
nades amb la seguretat al municipi. 
La primera va ser durant un episodi de vio-
lència de gènere en un domicili. Els agents 

s’hi van desplaçar i van reduir el presumpte 
autor dels fets. L’episodi es va saldar amb 
dos agents ferits. 
A mitjan mes, la Policia Local de Parets va 
detenir un individu en recerca i captura a 
sis jutjats de l’Estat espanyol. Els agents 
se li van adreçar i li van demanar la iden-
tificació. Els policies van poder comprovar 
que l’individu, amb antecedents penals per 
27 delictes, estava pendent d’ingrés a pre-
só com a autor, entre d’altres, de robatoris 
amb violència i intimidació.  
Fa uns dies, una actuació conjunta entre 
els agents de mobilitat i la Policia Local va 
permetre la detenció d’un conductor que 
realitzava maniobres temeràries. 

MASCOTES
l’adopció i tinença responsable d’animals 
de companyia. 
Les activitats van incloure una desfilada 
de gossos per adoptar recollits per Help 
Guau a Parets. També hi va haver un ta-
ller de jocs interactius per jugar amb el 
nostre gos, una classe gratuïta d’iniciació 
a l’obediència bàsica i habilitats canines 
i el concurs «Guau, tú sí que vales», per 
mostrar les habilitats de les mascotes.
Durant el matí també es van instal·lar car-
pes informatives relatives al món de les 
mascotes i de divulgació de la campan-
ya “El meu ADN m’identifica. Parets c@
sa de tots” sobre el protocol a seguir per 
sol·licitar les proves d’ADN. 

SEGURETAT

Nou horari d’hivern del Cementiri municipal
Amb motiu de l’arribada de l’hivern, el Cementiri muni-
cipal ha variat el seu horari habitual que, a partir d’ara, 
restarà obert de dilluns a dissabte de 10 a14 h, i de 
15.30 a 17.30 h, i diumenges de 9 a13 h. 
Durant les festivitats nadalenques, els dies de tanca-
ment seran el 25 i 26 de desembre i l’1 i el 6 de gener 
de 2017. El 24 de desembre, l’equipament tancarà per 
la tarda. 

El mercat ambulant no s’intal·larà el dia 26 
El pròxim dilluns 26 de desembre, diada de Sant Este-
ve, el mercat ambulant que s’instal·la habitualment al 
Camp de les Peces, no es muntarà per la coincidència 
amb el dia festiu. La resta de dies, els mercats ambu-
lants funcionaran amb normalitat.

L’Escola de la Natura a l’Espai Terra de TV3
El director de l’Escola de la Natura, Ferran Lozano, va 
visitar, el passat 2 de desembre, el plató de TV3 per 
participar en el programa Espai Terra que emet aquesta 
cadena. Lozano, que va assistir en representació del 
grup d’investigació del centre, va parlar sobre la detec-
ció del quitridi a Catalunya, un fong que ja ha exterminat 
més de 250 espècies d’amfibis arreu del món. 
El reportatge es pot veure a Youtube, a l’adreça https://
youtu.be/nJkwZX5omQA o amb la cerca Escola de la 
Natura/ Detecció del Quitridi/Espai Terra.

Consells de seguretat per a aquest Nadal
La regidoria de Seguretat Ciutadana, per mitjà de la Po-
licia Local, ofereix consells de seguretat per aquests 
dies de Nadal i Reis: cal ser prudents a l’hora de desar  
els regals en els trasters, ja que són de facil accés i 
manipulació. També cal assegurar-se bé, en el mo-
ment d’obrir i tancar les portes dels aparcaments, per 
tal d’evitar l’entrada de persones alienes a l’edifici. 

EN 2 MINUTS...

Més de 200 veïns i veïnes de Parets van omplir els es-
pais habilitats per parlar amb els regidors i regidores de 
l’Ajuntament d’aquells temes que els interessen o els 
preocupen.
La iniciativa, que ha portat el nom del Dia del barri, ha 
estat impulsada per l’Ajuntament amb l’objectiu de fer 
partícip a la ciutadania i donar-los a conèixer, de primera 
mà, les obres i millores previstes que afecten els diversos 
districtes de Parets. 
Un dels temes que es va explicar àmpliament i que va 
suscitar més interès va ser l’esporga de l’arbrat viari. 
Els excrements a la via pública, l’estat de les obres o els 
projectes previstos als diferents barris han estat també 
algunes de les qüestions plantejades pels paretans i pa-

Àmplia participació veïnal al Dia del barri 

retanes que van assistir a les reunions.
L’activitat va coincidir amb la posada en marxa de les 
Meses de convivència i seguretat, un projecte que té l’ob-
jectiu 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 en-
tre els ciutadans i ciutadanes de Parets i l’administració, 
per tal de posar en comú idees i buscar solucions espe-
cífiques per a cada indret.
Arran de les reunions, van sorgir els primers voluntaris 
per formar part d’aquestes meses, tot i que les persones 
que estiguin interessades en participar-hi encara poden 
fer-ho contactant amb el regidor o regidora del seu barri 
corresponent. 

Més de 200 ciutadans van assistir a les reunions per informar-se dels temes que els interessen o els preocupen
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Amenitzada pel DJ Àngel Jordà,
amb música ballable de tots els temps

Dissabte 31 de desembre
A la 1 h , al poliespo�iu municipal Joaquim Rodríguez

VENDA ANTICIPADA a la piscina, al poliespo�iu municipal i a  
Can Rajoler en horari d’obe�ura de cada servei.

PREU: 12 € anticipada i 15 € a taquilla.
De 14 a 17 anys: 10 € anticipada i 13 € a taquilla. 
L’entrada inclou una consumició i una bossa de cotilló.

Revetlla

CAP D’ANY
DE

A les 17.30 h, sortida de Can Vila.

A les 17.55 h, arribada a la plaça Marcer, recepció oficial per part 

de l’alcalde i recollida de cartes.

A les 19 h, arribada a la plaça de la Vila, recepció oficial per part 

de l’alcalde i recollida de cartes.

Per estalviar-te les cues, lliura la teva carta al Carter Reial o envia-la a: 

reigsmagsdeparets@gmail.com

Els caramels que es distribueixen durant la cavalcada no contenen gluten.

Organització: Ajuntament de Parets i Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. 

Col·laboració: Ara Sarau, Associació Lúdico-Educativa Rodola, Colla del Ball de Gitanes, Comissió de Festes, 

Diables Parets i Manyacs Parets.

DIJOUS 5 DE GENER DE 2017
CAVALCADA DE SES MAJESTATS

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 25 min                                      Gratuït amb Carnet AMIC

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Gospel Soul
Conce� de Cap d’Any

gener
1 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 19 h

Gospel Soul ens farà gaudir d'un concert 

de Cap d'Any ple d'energia i intensitat 

emocional
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El Teatre Can Rajoler es va omplir de gom a gom el pas-
sat 1 de desembre, per acollir la cerimònia de lliurament 
de les Medalles de la Vila 2016. La distinció l’atorga 
l’Ajuntament, amb caràcter biennal des de l’any 2008, en 
reconeixement i agraïment del municipi a les persones o 
entitats que, per una actuació o un conjunt d’activitats, 
han assolit un alt grau de transcendència i enaltiment 
de la vila, o han prestat un valuós servei a la comunitat.
A més, l’obtenció de la medalla confereix a qui les adqui-
reix el tractament de paretà o paretana il·lustre. 
Enguany, aquest reconeixement ha recaigut en dues per-
sones i en una entitat: el pintor Juan Jorquera Rodríguez 
i M. Rosa Naqui Costa, a títol individual, i la colla del Ball 
de Gitanes de Parets, com a entitat. L’acte de lliurament 
va estar presidit per l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i 
va comptar amb l’assistència de regidors i regidores dels 

diferents partits amb representació al consistori.

Mencions especials a Joaquima Guasch i Víctor Grífols
La gala també va servir per retre homenatge a dues per-
sonalitats que ens han deixat en aquests darrers dos 
anys: la poetessa i rapsoda paretana Joaquima Guasch 
Calzada, i l’empresari Víctor Grífols Lucas, a qui se li va 
concedir la Medalla de la Vila l’any 2009.

Juan Jorquera, Rosa Naqui i Gitanes Parets, Medalles de la Vila 2016

Sergi Mingote
Alcalde de Parets del Vallès

És important mostrar el nostre agraïment 
a les persones i entitats que ens ajuden, 
dia rere dia, a millorar i a demostrar
 l’orgull que sentim pel nostre poble”

“

El Teatre Can Rajoler va acollir, el passat 1 de desembre, la cerimònia institucional del lliurament de les Medalles de la Vila
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Per Nadal
regala el carnetAMIC

DELS TEATRES DE PARETS

Per un preu d'amic, només 135 euros
(un 60% de dte: mitjana de 5,40 € per espectacle)
gaudeix de tots els espectacles de l'any 2017 als teatres
de Parets i molts més avantatges!
(mateix seient, invitacions a diferents actes, informació, etc)

Informació a Can Rajoler
93 573 98 00 - canrajoler@parets.cat

31 de desembre a les 11 h.

1 de gener a les 17 h.

6 de gener a les 17 h.

 
31 de desembre a les 13 h.

1 de gener a les 19 h.

6 de gener a les 19 h.

26 de desembre a les 22 h.

29 de desembre a les 20 h.
Els Èxits
del 2016! 

Resum
Informatiu
del 2016

Rock107

Guaita
que curiós! 

PROGRAMES ESPECIALS NADAL 2016 A RAP107 FM

23 de desembre a les 18.30 h.

@rap107fmfacebook.com/rap107fm @rap107fm
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Parets del Vallès ja forma part de la xarxa ‘Ciutats per 
Vida i contra la pena de mort’. La iniciativa sorgeix a pro-
posta d’Amnistia Internacional que demanava l’adhesió i 
el compromís dels ajuntaments en la lluita contra la pena 
de mort, fent una crida a aquells països que la mantenen 
per fer els passos que calgui per abolir-la.
Per aquest motiu, entre els dies 2 i 4 de desembre, al 
balcó de l’Ajuntament va lluir una pancarta proclamant 
Parets com a ciutat per la vida i contra la pena de mort, 
amb l’objectiu de mostrar el rebuig contra la pena capi-
tal, que representa la negació més extrema dels drets 

Parets aposta per la vida i contra la pena de mort

humans fonamentals.
La regidora de Relacions Institucionals, Àfrica Martínez, 
ha posat de manifest la importància d’aquesta adhesió 
“perquè no podem defensar, sota cap circumstància, la 
violació del dret a la vida, un dels drets humans univer-
sals i bàsics en una societat civilitzada”.
La Jornada Mundial Ciutats per la Vida és una iniciativa 
internacional de la Comunitat de Sant Egidi, amb el suport 
de la Coalició Mundial contra la Pena de Mort, a la qual 
pertany Amnistia Internacional, juntament amb organit-
zacions, col·legis d’advocats, sindicats i autoritats.

El municipi s’ha adherit a la xarxa que lluita per l’abolició de la pena de mort en aquells països que la practiquen

Sopar benèfic de Parets contra el Càncer
Un any més, l’entitat Parets contra el Càncer ha celebrat 
el sopar anual per recaptar fons en favor dels malalts de 
càncer i les seves famílies.
Prop de 150 comensals van omplir la Sala Cooperativa, 
que va acollir una gala plena d’obsequis i sorpreses per a 
tots els assistents. Durant la nit, també es va poder gaudir 
del concert ofert per l’associació d’Amics de l’Òpera del 
Vallès Oriental.

SOLIDARITAT

17.000 quilos de menjar al Gran Recapte
17.000 quilos ha estat la quantitat recollida a Parets du-
rant el Gran Recapte d’aliments que va tenir lloc els dies 
25 i 26 de novembre a tot Catalunya. Al municipi, 418 per-
sones seran les beneficiàries de les donacions recaptades 
en cinc establiments de Parets.
En total, el Banc d’Aliments va recollir més de 240 tones 
de menjar en els prop de 130 punts de recollida instal·lats 
al Vallès Oriental.

SOLIDARITAT

La Marató de TV3 triomfa de nou a Parets
La gent gran de Parets s’ha tornat a implicar activament 
amb la Marató de TV3, que enguany estava dedicada a 
l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.
El grup ‘La il·lusió no té edat’ va organitzar un festival 
de playbacks que va aconseguir recaptar 840,30 € en fa-
vor d’aquesta causa. L’entitat Rialles Parets també s’ha 
sumat a la iniciativa i, el 10% de la recaptació i de l’obra 
Pastorets cap a Parets, a més d’una rifa, es destinaran a 
La Marató. 
La Biblioteca Can Rajoler ha aportat el seu gra de sorra 
amb la venda de llibres de segona mà. En total han recap-
tat 500 euros, que s’han ingressat a la fundació.
L’Escola de la Natura també va organitzar, en col·laboració 
amb altres administracions de l’entorn, una caminada so-
lidària per l’espai rural de Gallecs.

Les escoles, també amb La Marató
A més de diferents xerrades que van tenir lloc a l’Acesco, 
un any més, l’Institut Torre de Malla va organitzar el Super 
COR, un mercat d’objectes de segona mà que l’alumnat 
de 3r ESO va posar a la venda per recaptar fons benèfics.
D’altra banda, nens i nenes de l’escola NS Montserrat han 
participat al disc de la Marató fent els cors d’una cançò 
de Sole Giménez, veu i exlider de Presuntos Implicados.

LA MARATÓ DE TV3

Manifest contra la violència masclista
El 25 de novembre ha estat declarat, arreu, Dia interna-
cional per a l’eliminació de la violència envers les do-
nes. L’Ajuntament de Parets es va sumar a les iniciatives 
impulsades amb motiu de la commemoració i, durant el 
matí, va tenir lloc la lectura institucional d’un manifest 
contra la violència masclista. Des de fa 16 anys, l’Ajun-
tament dedica el mes de novembre a la lluita contra la 
violència de gènere amb la campanya Prou d’Hòsties.

IGUALTAT
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CURSA SOLIDÀRIA AMB CÀRITAS
PER A LA COMPRA DE JOGUINES

PREU INSCRIPCIÓ: 3 €  

INSCRIPCIONS:
Poliesportiu Joaquim Rodríguez
de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i de 15 a 21 h 
Piscina Miquel Luque
de dilluns a divendres de 9 a 21 h
Places limitades 

dissabte 24 de desembre de 2016

Sortida: 10 h 
Pistes d’atletisme

És obligatori fer el recorregut
per l’Anella Esportiva de
Parets.

Obsequi d’una samarreta tècnica,
una barba i un barret de Pare Noel
a tots els participants

dilluns 26 desembre 
19 h Teatre Can Rajoler

Cia. Riallera de Joves Paretans

Pastorets,
cap a Parets

Taller per aprendre a cantari millorar el català. 

Tot alhora. Cada dijous d’11 a 12 h, a partir del 

27 d’octubre, al Centre Maria Grever.

Per a majors de 16 anys

Inscripció gratuïta

CEM Maria Grever

av. Pedra del Diable, 7 - Tel. 93 562 36 33

cemmariagrever@gmail.com

Oficina de Català de PARETS

c. Travessera, 1 - Tel. 93 573 98 05

parets@cpnl.cat

Cantem
en català
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EN 2 MINUTS...
El Circuit contracta un estudiant de Parets
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha acollit un jove 
estudiant de l’Institut Torre de Malla en la seva àrea 
d’Administració. Aquesta actuació s’emmarca en el 
conveni de col·laboració signat amb el Circuit dins de 
les accions desenvolupades des del Consell Industri-
al, amb l’objectiu de generar oportunitats i ocupació 
al territori adreçades, entre d’altres, al col·lectiu jove.

Sisè aniversari de Puravida Sportwear
Aquest desembre, la botiga Puravida Sportwear, vin-
culada al club paretà de 4x4 que porta el mateix nom, 
ha fet sis anys. La festa de celebració de l’aniversa-
ri va comptar amb la presència de pilots i copilots 
destacats, com ara Lucas Cruz, Albert Llobera o Fina 
Roman, i de figures rellevants del món del motor.

Dotze anys de Maria Salut a l’Eixample
Ara fa dotze anys, el desembre de l’any 2004, la 
Perfumeria Maria Salut obria una nova botiga a l’Ei-
xample de Parets. Despres d’anys al carrer Major, els 
propietaris traslladaven el negoci a un local més gran 
i amb més oportunitats situat a l’avinguda de Cata-
lunya. Feliç aniversari, Maria Salut! 

Xerrades sobre seguretat als comerços
La Policia Local de Parets, en col·laboració amb els Mos-
sos d’Esquadra, van oferir una xerrada sobre seguretat 
als comerços. L’objectiu va ser donar eines de prevenció 
davant possibles furts o delictes que es puguin cometre 
coincidint amb les festes de Nadal.

SEGURETAT AL COMERÇ

NOVA IMATGE

Aquesta és la nova imatge que, des de fa uns dies, llueix 
el servei Parets Empreses. Podeu accedir-hi a través de 
la pàgina facebook.com/ParetsEmpreses.

PLUSVÀLUAPARETS D TAPES

Es lliuren els premis ‘Parets D-Tapes’
El diumenge 18 de desembre, en el marc de la Fira de Na-
dal organitzada per ASIC a la plaça de la Vila, es van lliurar 
els premis als guanyadors del concurs ‘Parets D-Tapes’.
El lliurament va anar a càrrec del regidor de Comerç, Raul 
Urtusol, i de Meritxell Brunés i Encarna Mas, represen-

tants de l’Associació de Serveis i Comerços de Parets del 
Vallès. Aquesta edició, organitzada per l’Ajuntament de 
Parets, per mitjà del Servei de Comerç, ha assolit un gran 
èxit de participació i una excel·lent acollida per part del 
públic, vingut d’arreu de la comarca.
Enguany, cal destacar l’alt valor gastronòmic dels plats 
que s’han posat a l’abast dels participants, així com l’ele-
vat grau d’implicació dels establiments de restauració 
del municipi.
La col·laboració entre els bars i restaurants de la vila i 
l’Ajuntament ha estat el punt de partida d’altres projectes 
destinats a dinamitzar el sector gastronòmic de Parets, i 
de posar de rellevància la qualitat dels serveis que ofereix 
la població.
En aquesta edició, han estat un total de 22 els locals que 
han participat a la ruta i han mostrat al públic les habili-
tats dels cuiners i cuineres dels seus restaurants.

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Parets, a través de Pa-
rets Empreses, el servei especialitzat en teixit productiu 
de l’administració paretana, ha impulsat una nova jor-
nada de networking a la Torre Cellers, situada al Polígon 
Industrial Can Volart.
La trobada, emmarcada en els eixos d’actuació desenvo-
lupats pel Consell Industrial, s’ha iniciat amb la benvin-
guda de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i del regidor 
de l’àrea de Desenvolupament Local, Antoni Fernández. 
Posteriorment, el director general del Circuit de Barcelo-
na-Catalunya, Joan Fontserè, ha explicat les oportunitats 
que generarà a Parets el desplegament del Pla Director 
Urbanístic del Circuit de Barcelona - Catalunya, i les oca-
sions de negoci que es poden crear en el món del motor. 
En aquest sentit, s’ha posat com a exemple l’impacte 

econòmic que suposa el circuit de Silverstone al Regne 
Unit. Després de mostrar com fer una presentació eficaç 
de l’empresa (elevator pitch), la jornada va cloure amb 
una ronda de presentacions (networking) entre empre-
ses, amb l’objectiu d’ampliar i enfortir la seva xarxa de 
contactes.

Parets genera negoci: jornada de networking 
La jornada ha tingut com a escenari l’entorn singular de la Torre Cellers, al Polígon Industrial Can Volart

Toni Fernández
Regidor de Desenvolupament Local, 
Ocupació i Turisme de l’Ajuntament

Tenim la voluntat d’estar al costat de les 
empreses, d’ajudar-les i de donar-los a 
conéixer tots els serveis que els podem
oferir per millorar en els seus projectes”

“
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Century 21, servei de qualitat immobiliària
Amb una oficina a l’avinguda Catalunya, 71 de Parets, 
la immobiliària Century 21 ofereix com a principal no-
vetat el servei de personal shopper immobiliari, que es 
tradueix en un servei a la carta per als clients.

PLUSVÀLUAL’APARADOR
L’objectiu, gràcies a aquest servei i a la formació del seu 
equip humà, és assessorar a l’hora de comprar un immo-
ble de la millor manera i més detallada possible. 
Per exemple, per saber el preu del teu pis o de la teva 
casa, un assessor de l’empresa et fa una anàlisi del mer-
cat gratuïta i detallada, sense compromís. La xarxa de 
franquícies Century 21 disposa de més de 7.000 agències 
a 78 països de tot el món i amb més de 100.000 asses-
sors immobiliaris. Century 21 opera a Espanya des de 
l’any 2010.
Els horaris de l’oficina de Parets són de dilluns a diven-
dres de 9.30 a 13 h. I de 16.30 a 20 h. 
Més informació a www.century21.es/urban. Telf: 93 360 
67 27 i e-mail urban@century.es. 
L’agència de Century 21 a Parets forma part d’ASIC, 
l’Associació de Serveis i Comerços de Parets del Vallès.

ASSESSORAMENT

Com crear una cooperativa: Cooperactiva’t
L’Ajuntament ha posat en marxa Cooperactiva’t, un asses-
sorament adreçat als majors de 45 anys, amb l’objectiu 
d’informar-los, amb detall, dels processos necessàris per 
crear una cooperativa de treball. Les sessions es van dur 
a terme el 8 de novembre i 5 de desembre. 

La Fira Nadal dóna el tret de sortida a les festes paretanes
La Fira de Nadal, organitzada per l’Associació de Serveis i Comerços de Pares, amb el 
suport de l’Ajuntament, ha estat de nou tot un èxit de públic.
Centenars de persones es van passejar per la plaça de la Vila per fer les darreres com-
pres nadalenques a la trentena d’estands dels botiguers locals, o a les parades de 
l’entitats locals, van gaudir del fabulós esmorzar o van ballar al ritme dels ‘Xarop de 
Canya’.
Nenes i nens de totes les edats van fer cagar el Tió entre rialles i cançons, o van lliurar 
la seva carta al Carter Reial que va visitar la plaça durant unes hores. A més, els pare-
tans i les paretanes van poder penjar els seu desig per al 2017 al tradicional Arbre dels 
desitjos.
Durant el matí, com a part de les activitats de la fira, a més de la II Trobada de Tions, 
es van lliurar els premis als guanyadors del ‘Parets D-Tapes’ i els premis de relat i de 
poesia ‘Parets arreu del món’.
Tabals, gegants, diables, música i desenes de propostes per fer regals aquest Nadal van 
fer del matí de diumenge un dia fantàstic per gaudir amb tota la família.

COMERÇ LOCAL CONSUM

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

Exposició ‘Lidera el teu consum’ a Can Rajoler
Del 19 de desembre al 10 de gener a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler es podrà visitar 
l’exposició Lidera el teu consum.
A partir de la idea que un ciutadà actiu és un consumidor responsable, l’exposició des-
envolupa els següents temes i ens facilita les eines clau per poder liderar conscientment 
el nostre consum: 
Tots som consumidors i hem de conèixer els nostres drets per poder-nos protegir.
La compra responsable. “Mira, informa-te’n, assegura-te’n i decideix”.
La contractació de serveis, compte amb la lletra petita. “Truca, informa’t i actua”.
El consum responsable, productes km0, compra conscient, comerç just, pobresa ener-
gètica. “Pensa globalment, actua localment”.
L’exposició té l’objectiu de donar a conéixer quins són els drets i deures de les persones 
consumidores i intentar potenciar el vessant més crític, reflexiu, responsable i sostenible 
en el consum .
Aquesta activitat s’emmarca en el catàleg de serveis que la Dipu-
tació de Barcelona proporciona als municipis per tal que assoleixin 
els seus objectius en matèria de formació i educació a les persones 
consumidores.
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Alta participació en el Dia Internacional de la Ciutat Educadora
L’entrega d’una il·lustració, la lectura d’un manifest i la participació fan de la jornada tot un éxit

Parets del Vallès es va sumar, el 30 de novembre, al Dia 
Internacional de la Ciutat Educadora, una jornada per 
donar a conèixer la importància que té l’educació en els 
municipis, per la qual cosa es van preparar un seguit 
d’activitats per fer que l’educació tingui un paper des-
tacat en tota la societat, i no només a les escoles.
La nostra vila va protagonitzar un seguit d’accions com 
la lectura d’un manifest; visites als centres educatius i 
biblioteques, per lliurar un plafó de Ciutats Educadores; 
i la participació de famílies i alumnes, fent propostes 
perquè Parets esdevingui una bona ciutat educadora. 
Els actes van tenir molt d’èxit i van sortir tal com s’havia 
previst. L’Ajuntament ha apostat per l’educació d’una 
manera molt clara, coliderant un projecte d’Educació i 
Família, juntament amb el municipi asturià d’Avilés.

Durant el matí i la tarda, l’alcalde de Parets, Sergi Mingo-
te, i el regidor d’Educació, Miquel Pérez, van entregar la 
il·lustració feta per a l’ocasió per Valentí Gubianas a les 
escoles bressol, escoles d’infantil i primària, instituts de 
secundària, biblioteques i escola de música. A més, Min-
gote va llegir un manifest a l’escola Pau Vila a l’hora de la 
sortida dels alumnes, i famílies, nens, nenes i tota la co-
munitat educativa van poder lliurar una papereta amb pro-
postes i desitjos del que pot fer Parets envers l’educació. 
En el recompte de participació s’han recollit més de 500 
paperetes.
Parets forma part de l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores (AICE), associació que treballa per a la diver-
sitat cultural, el diàleg, la comprensió i la cooperació, entre 
molts d’altres valors educatius.

Alumnes del Vila Parietes visiten l’Ajuntament
Els alumnes de 3r curs de l’escola Vila Parietes han visitat 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per conèixer el funcio-
nament de l’administració local. Durant la seva estada, el 
regidor de Cultura, Miquel Pérez, i l’alcalde, Sergi Mingo-
te, els van acompanyar pells diferents departaments, on 
van veure la gestió de cada àrea. Els alumnes van poder 
realitzar preguntes als treballadors i treballadores muni-
cipals sobre la seva tasca. El Servei d’Educació, Recursos 
Humans, Intervenció o Alcaldia van ser alguns dels llocs 
on més interès van mostrar els estudiants, que també van 
ocupar les cadires de la Sala de Plens.

VISITES ESCOLARS

MOCIÓ
Moció per l’accés universal als llibres de text 
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Parets, celebrada 
el 17 de novembre, va aprovar per majoria una moció pre-
sentada pel grup de Ciutadans en què es demanava que es 
garantís l’accés universal dels llibres de text a Catalunya. 
El text aprovat insta el govern de la Generalitat de Catalu-
nya perquè presenti un programa de gratuïtat i préstec de 
llibres de text per a l’Educació Obligatòria en els centres 
educatius públics.
La petició se sustenta en el marc de la Llei 12/2009 de 10 
de juliol d’Educació de Catalunya, on s’exposa que l’Educa-
ció primària i l’Educació Secundària Obligatòria és gratuïta 
i universal. La mateixa Llei estableix que l’Administració 
educativa ha de garantir els recursos públics per fer efec-
tiva aquesta gratuïtat.
La moció va ser aprovada per majoria, amb els vots a favor 
del PSC, els vots en contra de Sumem Parets, Ara Parets-
ERC i CiU, i l’abstenció de NOPP. En el document es va 
acordar que la moció fos divulgada a través dels mitjans 
de comunicació a l’abast de l’Ajuntament.

PLUSVÀLUAACTIVITATS NADALENQUES

El Nadal arriba a les escoles de Parets
Les escoles de Parets han viscut l’arribada del Nadal 
amb una agenda plena d’actes. L’escola Vila Parietes 
va fer un festival amb cançons i una obra de teatre; el 
Pompeu Fabra va organitzar un esmorzar de Nadal; el 
Pau Vila una cantada de nadales a la residència Pedra 
Serrada; i el Lluís Piquer, un concert de Nadal a Can Ra-

joler. Pel que fa a les llars d’infants, La Cuna va rebre la vi-
sita del Patge reial i un berenar amb les famílies; El Gargot 
va organitzar una Jornada de Joc i una festa nadalenca; i 
El Cirerer va visitar la residència Pedra Serrada per cantar 
nadales i va convidar els avis a l’escola per representar 
el pessebre vivent. Per acabar, l’Institut Torre de Malla va 
organitzar un taller d’història sobre els retaules medievals.

Activitats nadalenques de l’Escola Municipal de Música
A finals de novembre, els alumnes i professors de l’Escola 
van fer un concert de nadal a la residència Pedra Serrada, 
on van actuar la coral infantil i júnior, l’orquestra de gui-
tarres, el quartet de saxos i l’orquestra de cambra, acom-
panyats pels professors. 
A més, el 13 de desembre, es va fer un concert de Nadal 
al Teatre Can Rajoler, on van actuar orquestres, conjunts 
i corals de l’Escola. Avui dijous, a les 20 h, hi haurà una 
audició d’alumnes a l’Auditori de l’Escola Municipal de 
Música amb actuacions individuals i grups de cambra de 
petit format. 
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Parets del Vallès, al ‘Divendres’ de TV3 
Els dies 5 i 7 de desembre, el programa ‘Divendres’ de 
TV3 es va traslladar a la plaça de la Vila per fer un directe 
de 40 minuts sobre el municipi. El programa, conduït per 
Helena Garcia i Espartac Peran, va mostrar activitats cul-
turals i socials de Parets com ara l’entrevista que van fer 
a La Lluita Team, a l’Alfred López, a l’Escola Elite Dance o 
a la Colla del Ball de Gitanes de Parets.

PLUSVÀLUA

S’inaugura el Pessebre Monumental de Parets
El Conseller de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, visita Parets per inaugurar la 30a edició del tradicional Pessebre

El dijous, 1 de desembre, es va inaugurar el Pessebre 
Monumental de Parets del Vallès amb la presència de 
l’alcalde, Sergi Mingote; el president de la Federació Ca-
talana de Pessebristes, Albert Català; i del conseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila. En un 
primer moment es van dirigir a la Sala d’Exposicions Can 
Rajoler, on Vila va signar el llibre d’honor i Mingote li va fer 
el lliurament d’un obsequi institucional, una reproducció 
de la Pedra del Diable. Més tard, la comitiva va visitar el 
pessebre, moment en què es va tallar la cinta inaugural 
que donava per iniciada la 30a edició del Pessebre Mo-
numental de Parets. El muntatge es pot visitar a l’espai 
de sota la plaça de la Vila d’11 a 13.30 h i de 17 a 20.30 
h. Els dies i horaris concrets es poden consultar a http://
agrupaciopessebrista.entitats.parets.org.

L’Agrupació Pessebrista ha creat dues ambientacions di-
ferenciades: d’una banda es pot veure un paisatge ins-
pirat en la Cerdanya i, d’una altra, un espai més àrid amb 
vegetació semidesèrtica de tipus marroquí. En aquesta 
edició, l’entitat ha volgut retre homenatge a la figura d’en 
Folch i Torres i al centenari d’Els Pastorets, és per això 
que hi ha un indret amb una cova plena d’efectes espe-
cials que recorda l’eterna lluita entre el bé i el mal. A més, 
en el pessebre, que ocupa 230 m2 de superfície, fet que li 
confereix el rècord català de pessebre monumental sobre 
taula, s’han incorporat noves construccions que arrodo-
neixen estèticament el muntatge. Durant aquests dies, 
i com en edicions anteriors, es podrà veure l’exposició 
del 5è concurs de pessebres i una exposició de figures i 
complements relacionats amb el pessebrisme.

TV3 PLUSVÀLUAPREMI

Alfred López, guardonat al ‘Premio Bitácoras’
El blog ‘Ya está el listo que todo lo sabe’ ha estat recone-
gut amb el ‘Premio Bitácoras 2016 al Mejor Blog de Arte y 
Cultura’ en el certamen que va tenir lloc a Madrid. L’acte, 
que enguany ha arribat a la 12a edició, premia blogs de 
diferents temàtiques de parla hispana. L’espai de l’Alfred 
López va néixer l’any 2006 i s’hi es poden llegir anècdotes 
i curiositats que desperten l’interès del lector.

CASTELLERS

Primera diada castellera dels Manyacs
Fa uns dies, la colla castellera Manyacs de Parets va or-
ganitzar una Diada amb una xerrada sobre la creació de 
colles castelleres, un assaig general, i una actuació amb 
els Vailets de Gelida i els Laietans de Gramenet. Les ac-
tivitats van tenir una bona afluència de públic.

EN 2 MINUTS...

Escena Educativa, una nova entitat a Parets
S’ha constituït una nova entitat a Parets del Vallès. Es 
tracta d’Escena Educativa, una associació que té com 
a finalitat promoure activitats artístiques en el muni-
cipi, per la qual cosa faran activitats com ara casals 
d’estiu, colònies, cursos i tallers i altres activitats ex-
traescolars. La seu social d’Escena Educativa se situa 
al Casal Can Butjosa, al carrer la Salut número 50.

Premi per al documental ‘La Chana’
El documental ‘La Chana’ ha guanyat el premi del pú-
blic del festival IDFA celebrat a Amsterdam. La mú-
sica d’aquest audiovisual va ser creada pel Centre 
d’Estudis Musicals Maria Grever.

CONCURS

Sis premiats a ‘Parets arreu del món’
Ja es coneixen els guanyadors dels premis literaris ‘Pa-
rets arreu del món’. Han estat, en la categoria de Relat: 1r 
premi de 200 € per a Susagna Rodríguez Farrè; 2n premi 
de 100 € per a Silvia Curado Bleda; i 3r premi de 50 €: 
Carmen Ruiz Ginard. En la categoria de Poesia: 1r premi 
per a Natalia Caparroso Larraz; 2n premi per a M. Teresa 
Farré i Balasch; i 3r premi per a Juan Cors Manils.
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El Club Natació Sabadell, en categoria femenina, i la Unió 
Esportiva Mataró, en la masculina, van ser els guanya-
dors del XII Torneig Vila de Parets de bàsquet en ca-
tegoria preinfantil, organitzat pel Club Bàsquet Parets.
Com ja és habitual, va ser un torneig de gran nivell, es-
pecialment en l’apartat femení, amb els millors equips de 
Catalunya de la categoria. El CN Sabadell va sorprendre 
el Barça a la final en guanyar-lo 63-46. A la final mas-
culina, la UE Mataró va poder derrotar el Sant Josep de 
Badalona per 73-44. 
Els dos equips paretans participants van fer un bon pa-
per. El masculí que entrenava Alejandro Gómez va gua-

El millor bàsquet en categoria preinfantil al Torneig Vila de Parets
La competició va celebrar-se del 9 a l’11 de desembre al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez

nyar tres partits.
D’altra banda, Lucía Navarro, del Barça, i Mario Duran, 
del Santfeliuenc, van ser els guanyadors del Concurs de 
triples, mentre que Laura Moreno, del Barça, va ser es-
collida MVP en categoria femenin. 
Cal destacar un cop més l’èxit de participació d’aquest 
torneig, que va tenir durant els tres dies les graderies 
plenes. 
També cal ressenyar el gran nombre de voluntaris del 
club que van formar part de l’organització i el fet que 
alguns comerços van posar les seves parades aprofitant 
la gran assistència de públic al torneig.

La Danone Nations Cup aterra a Parets
Els partits es jugaran el pròxim 22 de gener de 9 del matí a 
les 20.30 hores al camp de futbol Josep Seguer

Fruit del marc de col·laboració de l’Ajuntament de Parets 
amb les empreses, i en aquest cas concret amb Danone, 
una de les 21 integrants del Consell Industrial, la primera 
fase d’aquesta competició de futbol, la major del món per 
a nens de 10 a 12 anys (categoria aleví), arriba a Parets 
del Vallès.
En aquesta primera fase participaran 24 equips i se’n clas-
sificaran 4 per a la fase de Catalunya. Està prevista la parti-
cipació de 2 equips paretans. Al matí, i fins a l’hora de dinar, 
competiran 12 equips. Els 12 restants ho faran durant tota 
la tarda fins les 20.30 h.
Es classificaran 2 equips de la competició matinal i 2 dels 
que es disputaran la tarda del 22 de gener de 2017. De les 
5 fases prèvies previstes a Catalunya sortiran els equips 
que disputaran la fase regional catalana, la qual es juga-
rà al camp de l’Espanyol. En aquesta competició mundial 
participen equips de 32 països diferents, 2 milions i mig 
de jugadors, 11.000 escoles i 34.000 clubs. 0A Espanya, el 
total de jugadors participants són 40.000.

FUTBOL
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L’escola Lee Young Parets, campions 
d’Espanya en trio sincronitzat
L’escola Lee Young Parets ha aconseguit l’or en trio sin-
cronitzat i una medalla de bronze en la categoria individual 
sènior 2 en el Campionat de Espanya de Pumses 2016.

TAEKWONDO

EN 2 MINUTS...
El FSP, al Campionat Comarcal de Catalunya
El campionat es va celebrar a Blanes a principis 
d’aquest mes. Els jugadors Aarón Pérez i Adrià Agui-
lera van formar part de la selecció del Vallès Oriental 
en categoria benjamí. Els entrenadors Nahuel Nievas 
i Carles Cruz van portar la selecció comarcal de cadet 
masculina, mentre que Alejandro Villena era el se-
leccionador del cadet femení, on hi havia jugadores 
del Vallès Oriental, Maresme, Osona i Girona. Aquest 
equip va quedar sotscampió contra el Baix Llobre-
gat. La que va tenir més èxit va ser la jugadora del 
FS Parets Alba Hierro, que va quedar campiona de 
Catalunya en categoria juvenil amb la seva selecció. 

Oliver Avilés, 5è a la Prehistòrica de BTT
Fins a tres corredors de l’equip paretà van entrar entre 
els primers 20 classificats de la prova celebrada a la 
Roca del Vallès, amb un total de 1.800 participants. 
Una altra prova on ha participat el Ravet Bike AC Pa-
rets recentment ha estat la Copa Catalana de Ciclo-
cros en el 5è premi Ciutat de Vic. Aquí no hi va faltar 
el fred, el fang i els millors especialistes de ciclocros. 
Cal destacar el bon paper dels corredors del Ravet 
Bike: Manel Martínez, David Toro, Sergio Galisteo, Luis 
Bielsa i Marc Plans. 

Aleix Miró, sotscampió de Catalunya de ràpides
Aleix Miró, de la Paretana d’Escacs, s’ha proclamat 
sotscampió de Catalunya de ràpides en categoria 
sub10. Lucas Puente ha quedat vuitè.

Adrià Martorell guanya el IV Open de Mollet
L’Adrià, jugador i monitor de la Paretana d’Escacs, va 
fer un gran torneig, aconseguint 7,5 punts de 9 i sense 
perdre cap partida. Durant els nou divendres en què 
s’ha disputat aquest obert de Mollet, Adrià va aconse-
guir guanyar sis partides i empatar-ne tres, números 
suficients per endur-se el premi. 

El club presidit per Joan Oller afronta aquesta temporada 
amb moltes ganes, i espera obtenir tan bons resultats 
com en l’anterior. 
La il·lusió, la confiança i l’optimisme van ser els protago-
nistes de la posada en escena dels diferents equips que 
enguany competiran defensant els colors de l’Handbol 
Parets. 
Tot just després de la presentació, que va tenir lloc el 
passat divendres 2 de desembre al Poliesportiu Municipal 
d’Esports Joaquim Rodríguez , va disputar-se el partit de 

Presentació de la temporada del Club Handbol Parets
El Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez va acollir la presentació dels equips el passat 2 de desembre

la Lliga Catalana sènior, en el qual els locals van perdre 
davant el Sant Martí per 27 a 28 gols.

Activitats per a infants
Aquest any, i com a novetat, el Club Handbol Parets ha 
inclòs l’activitat “Gaudir de l’Esport”, amb nens i nenes de 
4 anys que s’inicien de mica en mica, i de forma lúdica, en 
el món de l’handbol. 

Calendari solidari de l’Associació Catalana 
del Síndrome de Williams
El nedador paralímpic paretà Miguel Luque és el prota-
gonista del mes d’octubre del calendari solidari de l’As-
sociació Catalana del Síndrome de Williams. El preu del 
calendari és de 10 euros, que aniran íntegrament a l’ACSW. 
El podeu comprar al Centre d’Estudis Musicals Maria Gre-
ver de Parets.
Un altre dels esportistes que hi ha participat és el conegut 
piragüista Saúl Craviotto.

SOLIDARITAT

Gran actuació del Club Atletisme Parets al 
Cros de Mollet 
Entre els podis cal destacar la primera posició de Gerard 
Corbera en la categoria aleví masculina, la primera també 
d’Hugo Rubio en prebenjamí masculí; la segona de Laia So-
ler en aleví femení i la tercera de Júlia Lahosa en la mateixa 
categoria. En la categoria Open, també cal destacar les bo-
nes marques en 4.000 metres dels veterans Miguel Ángel 
López, Marc Marquès, David Vicente, Albert Lahosa i Juan 
Peralta. Al Cros de Granollers, Júlia Lahosa va ser tercera.
D’altra banda, l’equip format per atletes dels Clubs d’Atle-
tisme Parets i Canovelles, va guanyar les 24 hores de Can 
Dragó. Vanessa Pérez, Jose Álvarez, Miguel Ángel López, 
Alberto Castanyeda i David Vicente van aconseguir córrer 
304 quilòmetres i es van quedar a només 7 quilòmetres del 
rècord d’aquesta prova internacional.

ATLETISME

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
Ajuts econòmics per a persones aturades
i famílies monoparentals 
Sol·licituds: fins al 30 de desembre

Podran gaudir d’aquest ajut de 100€ per habitatge tots els ciutadans 

que siguin propietaris o llogaters d’un immoble destinat a habitatge i 

que reuneixin les condicions següents:
Estar empadronat a Parets del Vallès
Estar en situació d'atur durant un mínim de 8 mesos l'any 2016, estar actualment 
aturat/da o ser família monoparental  
Ser contribuent o cotitular de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Parets del Vallès 
o ser titular d'un contracte de lloguer i pagar l'IBI
No disposar de cap altre habitatge, a títol de propietari, amb un valor cadastral 
superior a 25.000€

A www.parets.cat es pot consultar la taula amb el límit d'ingressos

per accedir als ajuts.
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La Sociovergència de Parets acostuma a NO informar, a través 
dels SEUS mitjans de comunicació, de tots aquells temes que 
els resulten incòmodes. Per això, des de l’inici d’aquest mandat, 
ens hem encarregat de denunciar-ho a través del ‘Cavall Repu-
blicà’ o de la resta de mitjans, que PSC i CDC no controlen. Aquí 
teniu algunes de les notícies que s’oculten: 

-Ara Parets ERC ha presentat una queixa davant del Síndic de 
Greuges on denunciem ‘la manca de transparència’ del Go-
vern i on demanem que actuï de mitjancer per aconseguir que 
l’Ajuntament faciliti TOTA la informació sobre el viatge a RIO 
DE JANEIRO (Brasil) de dos membres del Govern o la relació de 
CURSOS DE FORMACIÓ que l’Ajuntament va pagar als regidors 
SOCIALISTES durant el mandat 2011-2015.

-Ara Parets ERC ha demanat al Govern que replantegi la reforma 
de l’edifici de l’Ajuntament que té un cost d’uns 50.000 €. La 
ciutadania no entendrà que ens gastem els diners en reformar 
la sala de plens (amb nou mobiliari, parquet i microfonia) i, que 
no destinem ni un sol euro en millorar l’accés a la sala de plens, 
o en eliminar les barreres arquitectòniques. 

-La liquidació del pressupost del 2015 ha posat de manifest el 
que denunciàvem des fa temps: l’ús desmesurat de la partida 
de dietes i atencions protocol·làries de l’alcalde SOCIALISTA, 
Sergi Mingote, que hauria facturat gairebé 6.000 € en uns 90 
àpats. En molts casos es desconeix el nom de les persones 
que hi assisteixen, la representació i la temàtica de la trobada.

-L’Ajuntament de Parets NO retolarà el cotxe oficial per evitar 
possibles atemptats vinculats al GIHADISME. És la resposta de 
la regidora de Seguretat Ciutadana a la petició formulada per Ara 
Parets ERC. A dia d’avui continuem sense saber el cost real del 
cotxe oficial malgrat que fa mesos vam demanar la relació de 
quilòmetres efectuats, els recorreguts realitzats fora de Parets 
i el consum de benzina.

Des d’Ara Parets ERC us volem desitjar unes bones festes i un 
feliç 2017, on esperem aconseguir el nostre somni: la REPÚBLI-
CA CATALANA. Tots i totes fem-ho possible!

El temps passa de pressa i la veritat és que ja estem a l’últim 
mes de l’any i evidentment volem aprofitar aquestes línies per 
desitjar-vos un Molt Bon Nadal.

Enguany ens hem esforçat especialment per a fer un xic més 
atractiu el comerç del nostre poble i és que a Parets hi trobarem 
tot el que ens faci falta per a aquestes festes. Com a poble és 
molt important poder disposar de tots els serveis, tenir un co-
merç de qualitat i al costat de casa nostra és un luxe que hem 
de saber aprofitar.
Com a responsables de la Regidoria de Comerç hem treballat 
especialment en renovar l’enllumenat de Nadal; us convidem a 
sortir al carrer i passejar i gaudir d’aquests dies tan especials 
per a tots nosaltres. 
Per altra banda, anteriorment hem celebrat una nova edició del 
“Parets de tapes” i, la veritat, ens omple d’orgull la resposta que 
ha tingut per part vostra, els veïns de Parets. D’aquesta manera, 
hem aconseguit que els bars i restaurants que hi han participat, 
hagin pogut mostrar-nos el seu bon fer i que Parets està al més 
alt nivell gastronòmic. És evident que la bona acollida consolida 
l’esdeveniment per a pròximes edicions.
Més recentment hem tingut a l’equip del programa Divendres 
de TV3 amb nosaltres i, tot i que només hi han pogut estar dos 
dies, creiem que ha estat un magnífic aparador perquè la resta 
de Catalunya conegui una miqueta més qui som i del què som 
capaços de fer a Parets. Ens hagués agradat disposar d’algun 
dia més, s’ha fet curt i se’ns han quedat moltes coses per en-
senyar però a la TV el temps és or i estem segurs que, si més 
no, quan molts d’aquests espectadors passin per les autopistes 
que creuen el nostre poble tindran un millor coneixement de la 
nostra realitat i desitgem que s’hi aturin poc o molt a visitar-
nos.

Per acabar no volem passar per alt que un cop passades les 
festes de Nadal, a Parets entrem novament en unes altres fes-
tes, en aquest cas les de la Festa Major d’hivern, on enguany 
tenim preparades força sorpreses que de ben segur us agrada-
ran. La Festa Major d’hivern arrela amb força a Parets i volem 
que sigui com la d’estiu: un referent a tota la nostra comarca.

Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat/ 

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles 

Sabíeu que...

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Bon Nadal a Tothom Felices fiestas y feliz 2017

Bon Nadal i feliç 2017

Una vegada més ens trobem a pocs dies de finalitzar l’any i les 
il•lusions i l’esperança, tornen a estar presents.
Acomiadem un any políticament complicat, amb celebració 
d’eleccions cada dos per tres i amb els mateixos “sorolls” dels 
últims anys: previsió de noves retallades socials, increment 
d’impostos, discursos territorials rupturistes.I també amb les 
mateixes realitats sense solucionar: persones amb dificultats 
per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Des de l’equip de govern municipal, el PSC treballa i treballarà 
per donar la màxima cobertura a aquestes situacions, així com 
per facilitar l’accés al món laboral a aquelles persones en situa-
ció d’atur. Es per això que en els pressupostos per al 2017 hem 
destinat més recursos per atendre les necessitats bàsiques de 
les persones i bonificacions a les empreses per a la contracta-
ció de persones en situació d’atur del nostre poble, suplint les 
competències d’altres Administracions que sembla que estant 
per altres coses.
Enguany hem complert els objectius que tenien en el PAM (Pla 
d’Actuació Municipal) per al 2016. S’ha urbanitzat el carrer Le-
pant, l’Av. Espanya està finalitzant l’última fase de reurbanització, 
l’anella esportiva saludable és un fet i s’inaugura aquest dissabte 
amb una cursa solidària per recaptar diners per joguines, si bé 
molts ciutadans ja se l’han fet seva anant en bicicleta, caminant 
o corrent. La Sala Polivalent del Pau Vila i ampliació de la cuina 
és un fet a curt termini, enguany s’ha redactat el projecte, que 
ha comptat amb la participació i vist i plau dels pares i mares 
de l’escola, de l’AMPA i de la Direcció d’aquesta. El curs vinent 
serà un fet.
També s’ha creat el Consell de Joves i som referents com a ciutat 
educadora... S’ha celebrat el Dia del Barri, on tots els regidors 
han explicat les actuacions a cada barri i hem recollit les su-
ggerències dels veïns, explicant una novetat important com és 
la creació de les Meses de Convivència i Seguretat.
Podríem continuar detallant-ne més i més actuacions recolli-
des dins del PAM que ja són una realitat, però en uns dies com 
aquests, que són dies d’esperança, solidaritat i en què la sensi-
bilitat amb els nostres conciutadans es fa més palesa, des del 
Grup Municipal del PSC volem aprofitar per desitjar-vos un BON 
NADAL i FELIÇ ANY 2017.

Són diversos els dèficits que tenim en el nostre poble, especial-
ment en l’ensenyament a secundària. Aquests dies s’ha conegut 
que l’Institut Torre de Malla, probablement, perdrà el curs vinent 
el cicle formatiu d’electrònica, perquè es vol traslladar a Mollet.

Tenim pocs cicles formatius i només ens falta perdre’n un!

Fa anys que des del NOPP venim dient a l’equip de govern que la 
secundària està malament i requereix que l’Ajuntament afronti 
el problema de cara, cosa que no fa, tot i que any darrere any les 
dificultats van creixent. L’equip de govern prefereix mirar cap a 
un altre costat quan es parla d’aquest tema o gastar diners en el 
tema dels llibres de primària perquè en pot treure un rendiment 
electoral.

Som un poble amb molta indústria, i a més de no perdre cap 
cicle, hauríem de tenir-ne de relacionats amb la demanda indus-
trial. Ens caldrien cicles formatius relacionats amb alimentària, 
química, farmàcia, laboratoris, o alguna altra especialitat vincu-
lada al nostre entorn. Per què l’equip de govern no treballa amb 
el Departament d’Ensenyament per fer-ho possible?

Un altre dèficit fort és el segon institut, l’anomenat la Sínia al 
costat del camp de futbol, situat en terrenys de lloguer i inunda-
bles. Com pot ser això? Com poden els alumnes estar exposats 
a tant de risc i amb barracons?

Nosaltres hem proposat que es compri un solar i s’ofereixi al 
Departament d’Ensenyament per construir-hi un edifici en con-
dicions, però l’equip de govern està en altres músiques. 

No seria lògic que els 500.000 euros que hi ha en el pressupost 
destinat al parc del Sot d’en Barriques s’utilitzessin per adquirir 
uns terrenys a Can Fradera o a l’antic solar de la Bendibèrica per 
trobar un lloc definitiu al nou Institut?

Esperem que aquestes festes ens portin bones notícies, no no-
més en el tema de l’ensenyament sinó en tot. Bon Nadal i Bones 
Festes.

El dèficit d’ensenyament de secundària en 
el nostre poble

Ens acomiadem del 2016

Com acomiadament d’aquest any, voldríem fer un balanç de la 
nostra trajectòria durant aquests 9 mesos. 
 
Per una banda ens agradaria destacar la tasca realitzada pel 
nostre cercle de Sumem Parets Podem. 

Un any on les protagonistes han estat les diverses eleccions 
generals. Amb un escenari polític peculiar per l’entrada dels 
diferents agents actius a la política espanyola. 
A Parets, els resultats van ser molt satisfactoris i vam aconse-
guir guanyar ambdues convocatòries. Podem afirmar que els 
paretans i les paretanes creuen en el projecte de Podemos. Des 
de Parets no defallirem i continuarem el nostre camí per acon-
seguir aquests resultats a les pròximes eleccions municipals. 

Pel que fa al nostre cercle, aquest any hem donat la benvinguda 
a una nova forma de comunicar-nos amb els veïns i fer-nos 
visibles en el nostre poble. Neix la revista trimestral de Sumem 
Parets. Revista que tracta tant temes polítics com socials i cul-
turals. 
Un altre projecte que hem posat en marxa ha estat l’ anomenat 
“Esperit Jove”, amb l’objectiu de donar veu i protagonisme a les 
persones que són grans d’edat però amb l’ànima jove. 
Per acabar l’any hem organitzat un “Mercat Solidari”, comptant 
amb el suport de diferents associacions. La idea és realitzar 
una edició anual d’aquest mercat tan especial, on tot el recaptat 
està destinat a finalitats benèfiques. 

Pel que fa al consistori, en aquest apartat voldríem evidenciar la 
nostra travessia pel desert, no ha estat fàcil tractar determinats 
aspectes des de l’oposició i més si tenim en compte la poca 
col·laboració per part de l’equip de govern i la  falta d’informació 
i transparència, que han fet gairebé impossible esbrinar alguns 
temes com: l’import total del viatge a Rio de Janeiro, què ha 
passat amb el polèmic carril bici? quina serà la quantia total 
de les obres de l’avinguda Espanya?...

Esperem que el nou any ens porti respostes i solucions defini-
tives als problemes reals de la gent del nostre poble.

Bones festes i bon any nou 2017

CIUTADANS PARETS DEL VALLÈS
FELICES FIESTAS Y FELIZ 2017 Hemos pasado otro año más, en 
el cual nuestra agrupación y nuestro grupo municipal han con-
tribuido a hacer un Parets mejor, gracias a muchas propuestas 
que se han llevado y se llevaran a cabo en los próximos meses..  
Propuestas como las de ordenanzas de ayudas del 100% a la 
matriculación de vehículos eléctricos o ayudas para la apertura 
de comercios o la creación de un primer empleo para jóvenes y 
estudiantes. También en presupuestos, como será la creación 
de una marca para potenciar nuestro municipio, un Parets de 
futuro, cercano a las empresas, a los comercios y a los ciuda-
danos, en resumen un Parets líder en la comarca, en Catalunya 
y en España.

CIUTADANS CATALUNYA
SOM LA MILLOR ALTERNATIVA DE GOVERN A CATALUNYA. Ciu-
tadans és el partit que més propostes socials i econòmiques 
presenta al Parlament. Hem de ser la solució a l’esgotament que 
està patint la societat catalana. Som el partit del NO a la inde-
pendència, però SÍ a les reformes i a la política útil. Necessitem 
una alternativa política que no parli tots els dies de referèndum 
i d´independència. Ciutadans ha de governar Catalunya per re-
conduir la situació actual i donar una sortida econòmica i social 
a Catalunya. 

CIUDADANOS ESPAÑA
SEIS SEMANAS DE LEGISLATURA. Ciudadanos, en tan sólo 
seis semanas de legislatura, ha logrado que se tramite la nue-
va ley de autónomos, el giro en política familiar para aumentar 
el permiso de paternidad, la reforma del mercado laboral para 
que este sea más justo, el complemento salarial, el cheque de 
formación para que el dinero llegue a los parados y sean ellos 
mismos quienes decidan como se quieren formar y hacia dón-
de quieren dirigir su camino laboral, el freno del IVA y del IRPF. 
Ciudadanos no está dispuesto a sostener el “capitalismo de 
amiguete”, en el cual terminan pagando los ciudadanos, y por 
ello lucharemos por que la ley ponga medidas de control para 
evitar este tipo de situaciones en que los defraudadores termi-
nan saliendo impunes.

Partit Demòcrata Europeu 
Català 
www.ciu.cat/parets/ 
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

De palla i de paraules
I el nen Jesús va néixer en un bressol de palla... En veiem poca, de palla, en els nostres temps. 
Un element tan comú a la nostra població fa tan sols cinquanta o seixanta anys no seria fàcil 
de trobar si volguéssim fer uns Pastorets ben rurals. Parlem, però, de l’altra palla: tot allò que 
diem quan no volem dir res. En aquesta acta de desembre de 1964 –i potser tocats pels aires 
nadalencs–, es reprodueix l’agraïment del consistori d’aleshores a les atencions rebudes per 
alguns membres de l’Ajuntament de Vic, on es va desplaçar una delegació paretana per trobar 
noves eines que milloressin els ingressos municipals. El que es podria haver manifestat, de 
sobra, en tres, quatre o cinc línies, va acabar ocupant una pàgina i mitja. El llenguatge barroc, 
recarregat i amb un pèl de servilisme mal entès ja ho tenia això... Expressions com «gentileza 
insuperable», «hidalguía probada», «amor edilicio y fraterno» o «digno caballero de nuestra 
Cruzada, cuyos ideales pusieron a España en la pasión cimera de su espiritualidad» no afa-
vorien una lectura fluïda del text i, de ben segur, devien fer perdre la finalitat 
del missatge amb tanta giragonsa. (Obviem aquí el fragment del dinar amb 
què van ser obsequiats, farcit també de parauletes amb data de caducitat.) 
Afortunadament, aquest estil ja fa temps que va ser substituït per un to més 
funcional, un estil més entenedor i directe i una economia de llenguatge molt 
d’agrair. Tot plegat, més fàcil i proper. Encara sort!

Per santa Llúcia, un pas de puça?
Si un refrany ha fet fortuna arreu –no només en la nostra llengua– en referència a la festivitat de Santa Llúcia el 
13 de desembre és «Per Santa Llúcia, un pas de puça», que significa que el dia, la llum, comença a guanyar terreny 
a la nit, la foscor. Ara bé, sabem que fins al solstici d’hivern, el 21 de desembre, o més ben dit l’endemà, el dia no 
s’allarga. Com pot ser? Els nostres avis no hi veien bé?

Joan Amades ens resol aquest enigma al “Calendari de refranys” (1933): «Mentre s’aplicà l’antic calendari julià (dit 
així pel seu impulsor, Juli Cèsar), es va acumular un desfasament progressiu respecte del cicle solar, que feia que al 
segle XVI els solsticis i equinoccis esdevinguessin 10 dies abans del que correspondria. El 1582 es va dur a terme la 
reforma gregoriana. El papa Gregori XIII institueix el calendari gregorià, que determina que aquell any s’eliminin 10 
dies: del 4 d’octubre es va passar directament al 15, la qual cosa va servir per ressituar els equinoccis i els solsticis 
a partir d’aquell any.» Santa Llúcia, doncs, va deixar de marcar el solstici d’hivern. Misteri resolt!

Aquesta dita forma part de tota una tirallonga de refranys que fan referència al progressiu allargament 
de les hores de llum. Hi ha moltes variacions, però la que jo he sentit més és aquesta: «Per Santa 
Llúcia, un pas de puça; per Nadal, un pas de pardal; per Sant Esteve, un pas de llebre; per Any Nou, 
un pas de bou; per Reis, un pas d’anyell, i per Sant Antoni, un pas de dimoni.» Bones festes a tothom!

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

El Nadal omple la programació de RAP107 d’espais especials per a l’ocasió
És costum que a la ràdio, en l’època nadalenca, vestim els programes de gala i celebrem amb ells l’arribada del nou 
any. És per això que alguns dels programes han preparat continguts especials per a l’ocasió:

Els Èxits del 2016!: El dia 31 de desembre, a les 11 h, Alberto Corbacho presentarà un programa especial on es 
repassaran les cançons més escoltades durant aquest any que ara deixem enrere. Dues hores de bona música 
actual que es podrà escoltar novament el dia 1 de gener a les 17 h.

Resum Informatiu del 2016: El 31 de desembre, a les 13 h, Rosa Díaz i Alberto Corbacho presenten les notícies més 
destacades de Parets de tot el 2016, un espai on repassarem els temes de successos, cultura, política, societat i 
esports més rellevants d’aquest any. Aquest especial informatiu es podrà tornar a escolar el dia 1 de gener a les 19 h.

Rock107: El 26 de desembre, a les 22 h, el programa dedicat a la música rock, presentat per Carles Font, farà un 
especial de nadal que es podrà tornar a escoltar el dia 29 del mateix mes, a les 20 h.

Guaita que curiós!: Demà, 23 de desembre, a les 17.30 h, el programa d’Alfred López explicarà anècdotes i curi-
ositats sobre l’època nadalenca.

L’emissió es farà a través del 107.2 FM, l’APP per a telèfons mòbils i tablets, i la TDT. Els programes es podran 
escoltar i descarregar en qualsevol moment des de la secció ‘Podcast’ del web www.rap107.fm. 

RAP107  Redacció RAP107

QUÈ N’OPINES DE...
Un desig per a l’any 2017

Martí Manzanares
A l’any 2017 li demano 
que hi hagi pau, felicitat i 
treball per a tothom.

Montserrat Martí
Que la gent jove trobi feina, 
que està la cosa molt ma-
lament. També que hi hagi 
pau i que tinguem molta 
felicitat.

Laura Bustamante
Yo voy a decir lo que todo 
el mundo piensa y puede 
que no diga, ¡quiero que 
me toque la lotería! a ver si 
este año puede ser...

Daniel Barraza
Mi deseo, entre otros, es 
que haya más trabajo para 
la gente, paz en el mundo, y 
que todos los niños y niñas 
sean felices.

Mossèn Xavier Farrés
Arriben unes notícies ter-
ribles sobre la guerra que 
hi ha a Alep. M’agradaria 
de veritat que aquest con-
flicte s’acabés.

Carmen Sánchez
El meu desig és que les 
coses en general vagin a 
millor. També m’agrada-
ria que la meva filla trobés 
feina aquest nou any. Bon 
Nadal a tothom!
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LA FINESTRA

Empezaste a bailar a los 3 años, ¿cuál fue tu primer contacto con el mundo de la danza?
Siempre me ha gustado mucho moverme. Me sentía muy feliz cuando bailaba y decidí 
apuntarme a una escuela de danza. Comencé en una academia en Lliçà y después me 
vine a Parets, a la escuela Elite Dance. Allí me relaciono mucho con mis amigos y amigas, 
somos como una gran familia.

Hiciste un casting para bailar en el concierto de Justin Bieber, ¿cómo fue la selección?
Envié un vídeo con la coreografía que pedían. Un día, mientras yo estaba ensayando en 
la academia, llegó una notificación a mi casa. El escrito estaba en inglés y mi madre no 
entendía lo que ponía, pero leyó ‘congratulations’ y se puso muy nerviosa. Le llevó la 
carta a mi hermano y él tradujo el texto. Ponía que había sido seleccionada para bailar 
una canción en el concierto de Justin Bieber en Barcelona.

Y entonces te enteras tú...
Sí, mi madre me lo dijo ese mismo día, a la salida de la escuela, y me emocioné muchísi-
mo. Sentí tanta alegría que acabé llorando. No me lo podía creer, de hecho, no me lo creí 
hasta que salí al escenario y me vi bailando junto a Justin Bieber ante miles de personas. 

Nervios, emoción... y llega la hora de la verdad, el día que bailaste con Justin Bieber.
Ese día fue como un gran regalo de cumpleaños y de Navidad a la vez. Cuando llegué 
allí conocí a las otras tres bailarinas y una coreógrafa nos llevó al escenario para hacer 
el ensayo final. Cuando nos tocó actuar salimos a darlo todo. Me lo pasé en grande.

Has conocido a uno de tus ídolos, que eso siempre gusta, ¿cómo fue el contacto con él?
Una situación mágica. Yo no vi a Justin Bieber en ningún momento antes de la actuación, 
pero al acabar la coreografía, en el escenario, se dirigió a nosotras cuatro y nos despidió 
una a una. A mí me dijo: ‘eres increíble, ¿te puedo abrazar?’, y me dio un abrazo. Yo soy 
fan de Justin, no de las que se vuelven locas, pero la verdad es que me gusta mucho, así 
que imagínate lo que ha sido esta experiencia para mí.

Además de lo gratificante que te ha resultado, ¿qué te ha aportado esta oportunidad?
Mucha fuerza y ganas de seguir aprendiendo y formándome como bailarina; agradeci-
miento hacia mi madre y mi amiga, que me ayudaron con el casting; y ganas de tener 
nuevos retos en la danza. De mayor me gustaría ser profesora de baile.

Anna Molina i Justin Bieber en el concert que el canadenc va fer a Barcelona 
És estudiant de primària, té 10 anys i és alumna de l’escola Elite Dance de Parets 
des de fa 5 anys. L’Anna va començar en el món de la dansa perquè es va apuntar a 
una activitat de ball a l’escola i, a més, una veïna anava a una acadèmia de ball i la 
va animar a començar a formar-se. Fa uns dies es va presentar a un càsting per ser 
ballarina en un concert de Justin Bieber i va ser una de les quatre aspirants escollides.

M’agrada... 

Los perros.
Los macarrones.
Mi gatita.

No m’agrada...

Las matemáticas.
Las mentiras.
La política.

“No me lo creí hasta que me vi bailando con Justin Bieber en el escenario”

DIJOUS 22 DESEMBRE

A les 20 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música, 
audició dels alumnes, actuacions individuals i grups de 
cambra de petit format.

DIVENDRES 23 DESEMBRE

A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: 
‘Escudella de contes de Nadal’ a càrrec d’Assumpta 
Mercader.

DISSABTE 24 DE DESEMBRE

A les 10 h, al Poliesportiu Municipal, sortida de la cursa 

solidària ‘CorreParets 2016. Si tu corres, jo jugo’: 
Inscripcions: 3€ Pavelló i Piscina.

DIUMENGE 25 DESEMBRE

A les 11 h, a l’església Sant Esteve, concert de Nadal a 
càrrec de la Societat Coral Art i Unió.
A les 11.45 h, al Pessebre Monumental de sota la plaça 
de la Vila, concert de Nadal a càrrec de la Societat Coral 

Art i Unió.

DILLUNS 26 DESEMBRE

A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, Caga Tió amb Teia, 
el tió de la Comissió, a càrrec del grup la Companyia.
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle nadalenc 
‘Pastorets, cap a Parets’ a càrrec de la Cia. Riallera de 
Joves Paretans. Organització: Rialles Parets

DIMARTS 27 DESEMBRE

A les 17 h, al Poliesportiu Municipal, festa de Nadal 

per a la gent gran: berenar i ball amb la música de 
l’orquestra Café Trio. Entrada 3€ . Venda d’entrades als 
Casals a partir del 12 de desembre.

DIMECRES 28 DESEMBRE

A les 18.30 h i a les 20.30 h, al Poliesportiu Municipal, 
festival de Nadal de l’Escola Elite Dance. Venda 
d’entrades a la mateixa escola. Organització: Elite Dance

DIVENDRES 30 DESEMBRE

A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: 
‘Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria’, a 
càrrec d’Eva González.

DISSABTE 31 DESEMBRE

A les 10 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, tallers de 

fanalets, l’arbre dels desitjos i a les 12 h, campanades 

per als nens, final de festa amb música i petit refrigeri. 
Organització: Associació Angle Vallès
A la 1 h, al Poliesportiu Municipal, gran revetlla de Cap 

d’Any amenitzada pel DJ Àngel Jordà.

DIUMENGE 1 DE GENER

A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de Cap d’Any a 
càrrec de Gospel Soul, amb un repertori d'esperituals 
negres.

DIJOUS 5 DE GENER

A les 17.30 h, sortida de la Cavalcada de Reis a Can Vila. 
A les 17.55 h, arribada a la plaça Marcer i a les 19 h, 
arribada a la plaça de la Vila. 

DIUMENGE 8 DE GENER

A les 12 h, a la Sala Serra Cooperativa, lliurament de 
premis del 5è concurs de pessebres. El pessebre 
monumental es pot visitar fins al 25 de gener a sota de 
la plaça de la Vila.
A les 17 h, Sala Basart Cooperativa , Festukina popular 
de Festuka.  

PROGRAMACIÓ


