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L’escola Pau Vila tindrà una nova sala polivalent
Ja s’ha aprovat el projecte per a la construcció d’un gimnàs-sala poli-
valent a l’escola Pau Vila, que anirà acompanyat de la millora de l’ac-
tual cuina. El projecte preveu la construcció d’un nou espai que podrà 
utilitzar-se com a gimnàs o com a sala polivalent i funcional concebu-
da per acollir actes i celebracions. També es remodelarà la cuina per 
adaptar-la a les necessitats del personal. Pàg.4

Fa fred, els dies són curts, portem peces i més peces de roba una sobre l’altra, hem passat un (o dos) constipats i a alguns, fins i tot, els han sortit 
penellons a les orelles... Però res d’això no ens importa perquè els paretans i les paretanes estem tot just a punt de viure una nova edició de la Festa 
Major d’Hivern! S’han acabat la mandra i les tardes al sofà! Durant els pròxims quatre dies tornarà la festa, la gresca, la gatzara i les tradicions. 
Prepareu-vos perquè menjarem calçots, escoltarem música, anirem al teatre, passejarem pel Parets de l’edat mitjana, beurem brou, ballarem amb 
els gegants, baixarem a l’infern amb els Diables i viurem intensament els dies i les nits. Així doncs, agafeu els guants i les bufandes, poseu-vos 
mitjons ben grossos i sortiu al carrer perquè ens esperen desenes de propostes per a tota la família.
A què espereu? Gaudiu i viviu amb intensitat l’inici d’aquest nou any amb la Festa Major d’Hivern de Parets, el millor remei contra el fred. Pàg. 3

S’endega el segon eix de la campanya de civisme
Qüestió de respecte. Parets, c@sa de tots dóna nom a la campanya de 
civisme endegada per l’Ajuntament de Parets a finals de l’any passat. 
Amb l’eslògan I tu, com ho fas? +cívic +net s’inicia el segon eix que, en 
aquesta ocasió, vol incidir en la recollida de residus i en la millora de 
l’estat de conservació de l’entorn urbà i natural. Pròximament també 
es treballaran altres aspectes com els grafits o l’educació viària. Pàg.5
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Més de 400 participants 
al Corre Parets 2016

Entrevista: Glòria Mollar, 
jutgessa de pau

16 20

Parets al dia estrena 
pàgines i seccions

Monogràfic de les 
festes de Nadal La Festa Major d’Hivern 

acull el Canta Parets!

13 15

Contra el fred,  
Festa Major d’Hivern
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Farmàcia de Parets (Eixample)
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93 573 93 16
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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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Dijous 19 gener
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura jove. 

Del 20 al 23 de gener
FESTA MAJOR D’HIVERN: consulteu la programació.

Dimarts 24 gener
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, espectacle de màgia Magi-K-
ment, a càrrec del Mag Pep. 

Dimecres 25 gener
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller d’Art Journal. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura de novel·la: ter-
túlia literària del llibre Cumbres borrascosas d’Emily Brontë. 

Dijous 26 gener
-A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes.
-A les 21 h, al bar Quibus, Tapes Jam a càrrec del CEM Maria Grever. 

Divendres 27 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de còmic. 

Dissabte 28 gener
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família.
-A les 17 h, a la plaça de la Vila, Taller de fanalets per participar al Light 
Painting. 
-A les 18 h, a la plaça de la Vila, Light Painting.

Diumenge 29 gener
-A les 10.30 h, al carrer de la Premsa, VII Circuit d’iniciació Club Pura 
Vida 4x4. 
-A les 18 h, a la Sala Cooperativa, Trobada poètica ‘Els vents em parlen 
de tu’. 

Dilluns 30 gener
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura infantil. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimecres 1 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Divendres 3 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 

Dissabte 4 febrer
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb el grup 
Zenit. 

Diumenge 5 febrer
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: L’electe.

Dilluns 6 febrer 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro.
 
Dimarts 7 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The very hungry 
caterpillar, a càrrec de Cambridge School.
 
Dimecres 8 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Picardies lite-
ràries a càrrec de Montse Bretones.

APUNTA’T

Nit de Reis

Si el joguet donar-se per a tu;
xiquet de dolça veu,
de xamós somriure
i de plors reblanidors de cor.

Oh, infant candorós infant
de sedoses mirades
i moixines rialles.
Juga... córrer... salta!

No intentis atrapar la lluna.
Aguaita-la reflectida en somnis
i assoliràs un valuós joiell
replet d’infantívols records.

Josep Bernal

Hivern

Estimo la quietud dels jardins
i les mans inflades i vermelles dels manobres.

Estimo la tendresa de la pluja
i el pas insegur dels vells damunt la neu.

Estimo els arbres amb dibuixos de gebre
i la quietud dels capvespres vora l’estufa.

Estimo les nits inacabables
i la gent que s’apressa sortint del cinema.

L’hivern no és trist:
És una mica malenconiós,
d’una malenconia blanca i molt íntima.

L’hivern no és el fred i la neu:
és un oblidar la preponderància del verd,
un recomençar sempre esperançat.

L’hivern no és els dies de boira:
és una rara flexibilitat de la llum
damunt les coses. L’hivern és el silenci,
és el poble en silenci,
és el silenci de les cases
i el de les cambres
i el de la gent que mira, rera els vidres,
com la neu unifica els horitzons
i ho torna tot
colpidorament pròxim i assequible

Miquel Martí i Pol

Jo em donaria a qui em volgués

Jo em donaria a qui em volgués 
com si ni jo me n’adonés 
d’aquest donar-me: com si ho fes 
un jo de mi que m’ignorés. 
Jo em donaria a qui es donés 
a canvi meu per sempre més: 
que res de meu no me’n quedés 
en el no meu que jo en rebés. 
Jo em donaria per un bes, 
per un de sol, prô que besés 
i del besat em desbesés.

Josep Palau Fabre (Barcelona, 1917-2008)
Enguany es commemora el centenari del naixement 
d’aquest poeta i crític d’art que va rebre el Premi 
Nacional de Literatura el 1996 i el Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes el 1999.
Va ser un dels màxims especialistes en l’obra de 
Picasso i el 2003 va crear la Fundació que porta el 
seu nom a Caldes d’Estrac.

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

Parets es vesteix de FESTA!
Com ja és habitual per aquestes dates, al nostre poble comencem l’any celebrant la Festa Major d’Hivern. 
Des de demà divendres i fins al proper dilluns, podrem gaudir de la majoria de les activitats previstes al programa, 
ple de propostes per a tots els gustos i per a totes les edats.
Comptarem, entre altres, amb una nova edició del CANTA Parets!, amb la fira Parets Medieval, la I Trobada de Bestiari 
i la XX Desfilada Infernal, el concert “Frank Sinatra 100 anys” (Bruno Oro & Vicens Martín Dream Big Band) i el teatre 
amb en Joan Pera, amb motiu del XX aniversari del Centre Cultural Can Rajoler. També gaudirem de la XX Trobada 
i plantada de gegants de Parets, la tradicional Calçotada Popular, el Pessebre monumental, el gran ball de Festa 
Major, el berenar per a la mainada, a més d’exposicions, tallers, parc infantil, correfoc, cercavila, concerts, sardanes, 
country, òpera, tennis taula, xocolatada i cremat de rom, màgia, Light Painting (fotografies nocturnes amb elements 
lluminosos), lectura, acapte de sang, 4x4, poesia i el passi d’un documental solidari. 
Tot això i més, gràcies a l’excel·lent tasca del grup de treball de la Taula d’entitats de Parets, format per l’Agrupació 
Pessebrista Parets, l’Ajuntament, l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l’Associació de Fibromiàlgia i Fa-
tiga Crònica, l’Associació Fotogràfica, l’Associació Hermanados-Agermanats, l’Associació Rodola, la Colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari, la Comissió de Festes, Diables Parets, Festuka, Niu d’Art, Parets contra el Càncer i Rialles Parets.
Són dies de fer poble, de viure Parets, de retrobaments i de germanor, d’il·lusió i d’alegria. No em cansaré de valorar 
l’orgull paretà i l’incomparable teixit associatiu i cultural del nostre poble. Sense la tasca de totes i de tots, sense 
l’esperit viu de les nostres entitats i sense les ganes de millorar de les paretanes i els paretans seria impossible oferir 
un programa com el que podrem gaudir tots plegats els propers dies.
Aprofito per desitjar-vos un feliç any 2017 i que pugueu fer realitat tots els vostres somnis.
Sergi Mingote

Dins de la festa també s’emmarquen el actes del 20è aniversari del Centre Cultural Can Rajoler, estrenat l’any 1997

Comença un nou any i, com ja és costum, els paretans i 
les paretanes ho fem de la millor manera: amb la Festa 
Major d’Hivern. Esport, tallers, exposicions, concerts, ball, 
teatre, gegants i diables seran només alguns de la tren-
tena llarga de plats que podrem degustar en el menú de 
la festa d’enguany.
Tot i que algunes activitats ja s’han dut a terme, els actes 
centrals es desenvoluparan al llarg dels pròxims quatre 
dies. L’inici de la celebració tindrà lloc demà divendres, 
a la Biblioteca Can Butjosa, amb l’hora del conte. El ma-
teix dia, el Poliesportiu Municipal acollirà el Canta Pa-
rets!, protagonitzat per més de 200 alumnes de P-5 de 
la vila, mentre que el local de la Penya Blaugrana Parets 
serà l’escenari de la presentació del documental “Lluitem 
junts” de Sandra Piñero, Eva Julia i Sara Calveras i, a les 
20.30 h, tindrem ‘Un sopar d’òpera’ amb la conferència i 
projecció de l’òpera Il barbiere di Siviglia, de G. Rossini i
un sopar fred per als assistents.
Un dels actes destacats és la fira Parets Medieval, en què
hi haurà diferents parades de productes artesans, acti-
vitats i tallers durant tot el cap de setmana, de 10 a 22 h.
Una altra de les cites a la qual no podem faltar és la Cal-
çotada Popular, al Casal Can Butjosa, que enguany arriba 
a la 20a edició i que integrarà un bon grapat d’espectacles 
i exhibicions a càrrec de diverses entitats del municipi.

Més d’una trentena de propostes per a la Festa Major d’Hivern

El Torneig de Tennis Taula; la I Trobada de Bestiari, amb 
plantada de bestiari local i de les colles convidades; la XX 
Desfilada Infernal, amb una tabalada de les colles parti-
cipants, una xocolatada i un cremat de rom; o la XX Tro-
bada de gegants de Parets, amb la plantada i la posterior 
passejada, són només una mostra de tot el que podrem 
veure i gaudir durant aquests dies.

Teatre i música per recordar
Aquest any les actuacions al Teatre Can Rajoler retran 
homenatge a dues grans figures. 
Dissabte, Bruno Oro & Vicens Martín Dream Big Band re-
cordaran “La Veu” de Frank Sinatra, brillant actor i cantant 
nord-americà, icona mediàtica del segle XX, recuperant 
la música que feien amb la Count Basie Orchestra sota la 
direcció de Quincy Jones.
Dilluns serà el torn del reconegut artista Joan Pera, que 
recollirà alguns dels monòlegs més coneguts del popular 
actor i humorista català Joan Capri (1917-2000). 

Concerts i esport per gaudir i participar
A més de les activitats commemoratives del 20è aniver-
sari del Centre Cultural Can Rajoler, que inclou diferents 
actes a la biblioteca, també s’ha programat el concert de 
Festa Major, que tindrà lloc al poliesportiu la nit de dissa-

bte, amb discjòqueis de Parets alumnes del curs de DJ del 
Casal Cal Jardiner: DJ Galán (reggaeton / dembow; house 
/ deep house), DJ Hardedgarcore (makina & hardcore) 
i DJ Less is More (techno - electrònica). Posteriorment 
tothom podrà ballar al ritme de pop-rock clàssic i actual 
de la formació Versión Kanalla, una banda plena d’energia 
i talent que ens oferirà versions de tot tipus amanides 
amb el seu toc personal i rocker. 
L’audició de sardanes, el Gran Ball de Festa Major a càrrec 
de Duet d’Ambient, el taller de fanalets, el Light Painting 
de l’Associació Fotogràfica que es farà el dia 28, el VII 
Circuit d’iniciació Club Pura Vida 4x4 o la Trobada poètica 
“Els vents em parlen de tu” del Niu d’Art, inspirada en el lli-
bre del poeta local Isidre Oller, seran també algunes de les 
grans propostes que no ens podem perdre aquests dies.

Festa i xerinola per a petits i joves
Dilluns serà l’hora d’anar amb la nostra mainada al parc 
infantil instal·lat al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodrí-
guez, on hi haurà inflables i activitats lúdiques, així com la 
fira solidària de joguines de Parets contra el càncer, tallers 
a càrrec d’Afimoic i Festuka i berenar ofert per Danone. 
Al mateix pavelló, els adults podran donar sang durant 
l’acapte que es farà en horari de matí i tarda a de 10.30 a 
13.30 h i de 16.30 a 19.30 h.

“Són dies de fer poble, de viure Parets, 
de retrobaments i de germanor, d’il·lusió 

i d’alegria. No em cansaré de valorar
l’orgull paretà i l’incomparable teixit 

associatiu i cultural del nostre poble”
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Parets, quart municipi amb el PIB més alt
A finals del mes de desembre, l’Institut d’Estadística 
de Catalunya va fer públiques les dades del produc-
te interior brut (PIB) dels municipis de més de 5.000 
habitants, corresponent a l’any 2014. Aquest estudi 
situa Parets del Vallès com el quart municipi català 
amb el producte interior brut per habitant més elevat 
de Catalunya. El PIB esdevé un indicador de la capaci-
tat productiva per veí i és senyal del desenvolupament 
econòmic d’una població.

Obres als espais comuns del Cementiri
Aquest gener han començat les obres de millora de 
l’espai destinat al personal del Cementiri Municipal. 
Les tasques se centren en la zona de vestuari i dutxa 
i en l’ampliació dels serveis destinats a l’ús del públic. 
Com a part de les millores, també hi haurà una actu-
ació a la sala de vetlla i al vestíbul.

Arranjament de la terrassa de Can Rajoler
Ja s’han adjudicat les obres d’arranjament de la ter-
rassa de l’edifici de Can Rajoler, que afecten tant a 
l’equipament del teatre com al de la biblioteca. L’ac-
tuació consisteix en la substitució de les rajoles exte-
riors actuals i la posterior reposició, després de fer el 
tractament d’impermeabilització, per tal d’evitar fuites 
causades per la pluja i els canvis tèrmics. Es preveu 
que les obris s’iniciïn a finals d’aquest mes de gener.

Se substitueix el tancat al Casal Cal Jardiner
Ja s’han adjudicat les obres de substitució de la tanca 
perimetral del Casal de Joves de Cal Jardiner, ja que 
l’actual tanca ha quedat malmesa a causa d’un seguit 
d’actes incívics. La nova tanca tindrà una alçada de 
dos metres i cobrirà tot l’espai que separa l’equipa-
ment de la zona del parc.

EN 2 MINUTS...

A finals de desembre es va aprovar inicialment, per mitjà 
de la Junta de Govern, el projecte de construcció d’un 
gimnàs-sala polivalent a l’escola Pau Vila, i la millora de 
l’espai de cuina. L’alcalde de Parets i els tècnics munici-
pals van presentar el disseny davant l’AMPA i els docents 
de l’escola que prèviament havien format part d’un procès 
participatiu per tal de donar idees sobre el nou espai. 
El projecte preveu la construcció d’una nova sala que po-
drà utilitzar-se com a gimnàs, especialment els dies de 
pluja, o com a espai polivalent i funcional concebut per 
acollir actes i celebracions.
L’edifici, d’una sola planta, estarà situat al costat del gim-
nàs actual, que després s’utilitzarà com a vestíbul. S’hi 

Projecte per a la nova sala de l’escola Pau Vila 

han previst dos accessos des de l’exterior així com un 
accés interior des del menjador. La zona vinculada a la 
cuina i al magatzem també tindrà accés al vestíbul.

Reforma de l’espai de cuina
Inicialment, la cuina de l’escola estava pensada per acollir 
un servei de càtering però, actualment, el menjar que se 
serveix als estudiants s’elabora en el mateix centre. Per 
aquest motiu, a més de la nova sala, també es remodelarà 
la cuina per adaptar-la a les necessitats del personal que 
hi treballa. El projecte, inclòs en el Pla d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) desenvolupat per l’Ajuntament, incorpora 
criteris de sostenibilitat i ecoeficiència.

Els disseny de les noves instal·lacions es va presentar als docents i a l’AMPA de l’escola a mitjan novembre

Finalitzen les obres a l’avinguda Espanya
Ja estan pràcticament enllestides les obres d’urbanitza-
ció de la 3a fase de l’avinguda Espanya, entre els carrers 
Butjosa i Alfons XIII, a l’espera d’instal·lar el nou mobiliari 
urbà i fer la plantació d’arbres. Amb aquesta actuació es 
dóna per finalitzat el projecte de remodelació integral de 
l’avinguda Espanya, que va començar l’estiu del 2012 i 
que s’emmarca en el Pla de Barris.

VIA PÚBLICA

Obres a l’aparcament de l’av. Lluís Companys
Amb motiu de les obres de millora del paviment de l’apar-
cament situat a l’av. Lluís Companys, l’espai restarà tan-
cat a l’estacionament de vehicles fins divendres 27 de ge-
ner. L’obra, de caràcter menor, consisteix en el cobriment 
de l’aparcament amb sauló compactat que, a més de tenir 
un impacte visual baix, servirà per evitar la formació de 
bassals durant els episodis de pluja. 

APARCAMENT

Obres als passatges de Joan Fuster i l’Alguer
Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la població 
i de crear nous espais per a la convivència, amb l’aprofi-
tament de parts del territori que es poden integrar al teixit 
urbà, l’Ajuntament iniciarà pròximament les obres d’una 
plaça entre el passatge de Joan Fuster i el passatge de 
l’Alguer. El projecte ha estat redactat pels Serveis Tècnics 
i es preveu una durada aproximada d’un mes. 

OBRES
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I tu, com ho fas? +cívic +net dóna nom al segon eix de la campanya de civisme Qüestió de respecte. Parets, c@sa de 
tots. La campanya es fonamenta en els principis bàsics de la convivència ciutadana: el respecte, la tolerància i la soli-
daritat. Aquests principis haurien de presidir els comportaments de les persones, individualment o col·lectivament, per 
tal de garantir millor l’exercici de la lliure iniciativa en tots els aspectes relacionats amb la vida i l’entorn dels ciutadans 
i ciutadanes.
En aquesta ocasió, amb l’eslògan I tu, com ho fas? +cívic +net, es vol incidir en la recollida de residus i en la millora de 
l’estat de conservació de l’entorn urbà i natural.
Tot i que l’incivisme és un problema generalitzat als municipis i depèn, en gran mesura, de la voluntat dels ciutadans 
i ciutadanes, l’Ajuntament de Parets ha iniciat tot un seguit d’accions per combatre’l de forma activa i donar el millor 
servei possible: s’han incrementat el nombre de contenidors, se n’han instal·lat per a la recollida d’oli, es fa una recollida 
gratuïta de mobles vells i fustes, prèvia sol·licitud, i es vetlla perquè les àrees de recollida es buidin amb més freqüència.
En el marc d’aquest segon eix, a més, es duran a terme accions específiques en aquest àmbit com ara posar-hi més 
recursos per tal que el servei de recollida i neteja siguin millors; organitzar activitats de formació adreçades als escolars, 
a la ciutadana i a les empreses, per tal de conscienciar-los sobre el concepte de sostenibilitat urbana i mediambiental a 
través de la recollida i el reciclatge; o estudiar i analitzar nous serveis de recollida o ampliar els existents amb l’objectiu 
de facilitar la implicació i la participació ciutadana en una millor gestió dels residus, entre d’altres.
Actualment, a Parets, hi ha instal·lats 696 contenidors de recollida de residus a la via pública: 5 minideixalleries, 59 
contenidors per a vidre, 59 contenidors per a la recollida de paper, 59 per als envasos, 288 per restes genèrics, 192 per 
a la recollida de restes orgàniques, 8 per al reciclatge d’olis usats, 8 per a les piles, i 18 per a dipositar roba. 

Parets lluita contra l’incivisme
Camp de les Peces, avinguda Catalunya (Benzinera Pa-
lau), avinguda Pedra del Diable (establiment Superser-
vis), carrer Butjosa (davant la plaça de la Salut), cruïlla 
C/ Prat de la Riba i plaça Berenguer, carrer Mn. Jaume 
Urgell, carrer Bruc (prop de l’Asoveen, Avinguda Ntra. 
Sra. de Montserrat. 
1 litre d’oli de cuina usat i tirat per l’aigüera contamina 
1 milió de litres d’aigua. 

La deixalleria municipal està gestionada pel Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, òrgan 
dependent del Consell Comarcal. És un servei gra-
tuït per a particulars. En el cas d’usuaris industrials 
s’aplica una taxa que anualment fixa el Consorci.
A Parets està situada al C/ del Tenes, s/n, Polígon 
Llevant Industrial, telèfon 93 573 14 54

És un servei gratuït que proporciona l’Ajuntament. Per 
fer-ne ús cal trucar al telèfon de l’Ajuntament 93 573 
88 88, sol·licitar que passin a fer la recollida i aportar 
l’adreça del domicili on cal fer-la. S’ha de deixar tot a 
la vorera, al costat del domicili, el dimecres anterior a 
partir de les 22 h. 
Cada dijous, durant tot el dia, es fa la recollida. 

No s’accepten:
Aparells elèctrics, objectes o mobles de plàstic o me-
tall, matalassos, joguines.

Sí s’accepten:
Sofàs, armaris, portes, prestatgeries, taulons, fustes, 
palets…

Olis usats - Ubicació dels contenidors:

Deixalleria municipal:

Recollida de fustes i mobles vells
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febrer 2017

Cursos
de català
presencials
i en línia

Vine i aprèn català!

Inscripcions

Del 6 al 10 de febrer de 2017

De dilluns a divendres de 10 a 13 h

Dimarts i dijous de 16 a 19.30 h

Oficina de Català de Parets

Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1· Parets del Vallès

Tel. 93 573 98 00 (matins)

Tel. 93 573 98 02 (tardes)

A/e: parets@cpnl.cat / www.cpnl.cat

Diputació

Barcelona

HELP

XARXES SOCIALS, BLOCS, NEWSLETTERS…

NECESSITES AJUDA? 
T'oferim assessorament gratuït en TIC. T'hi apuntes?

Amb el supo� de:

MÉS INFORMACIÓ:
Tel. 93 573 8896
A/e: consellindustrial@parets.cat
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Donar més veu als joves, explicar amb detall les actuaci-
ons que es fan des dels diferents equipaments i departa-
ments de la nostra administració, o traslladar a la ciuta-
dania de forma transparent la informació rellevant sobre 
les relacions amb altres institucions de caràcter públic 
o privat són alguns dels objectius que marquen la nova 
etapa del butlletí municipal que ara teniu a les mans. 
Des d’aquest mes de gener, Parets al dia inclou quatre 
pàgines noves que incorporen una secció de joventut, 
una doble pàgina especial, que cada mes es dedicarà 
a un servei o equipament i, a partir del pròxim mes de 

Parets al dia estrena noves pàgines i seccions

febrer, també una nova pàgina de relacions institucionals.
Amb aquestes seccions, es pretén establir un nou model 
de comunicar i, alhora, donar cobertura a col·lectius que, 
fins al moment, tenien una menor presència informativa.
Així doncs, la pàgina de joventut inclou un apartat d’opinió 
on la gent jove podrà expressar el que pensa sobre dife-
rents temes, i una agenda d’activitats.
En aquest primer número les pàgines centrals s’han des-
tinat a les activitats esportives i a explicar, d’una manera 
molt gràfica i entenedora, les activitats que aquest servei 
du a terme al llarg de l’any.

A partir d’aquest número, el butlletí municipal incorpora monogràfics i una pàgina dedicada als joves

Lliurament de diplomes de l’SLOP
A finals de desembre, la Sala Cooperativa va acollir el 
lliurament de diplomes als prop d’un centenar d’alumnes 
participants en les accions formatives impulsades pel 
Servei Local d’Ocupació (SLOP). Concretament es lliu-
raran els diplomes dels cursos de Primers auxilis, SVB 
+ DEA; SAP; Carretoner frontal inicial i Carretoner frontal 
avançat; EPIS; Plataformes elevadores i Carretoner re-
tràctil. En total han estat 11 els cursos que es van dur a 
terme durant el darrer trimestre del 2016.

FORMACIÓ

Tornen les classes de mobilitat segura
Aquest mes de gener es van iniciar de nou les classes de 
mobilitat segura a les escoles de Parets, que imparteixen 
agents de la Policia Local. Durant el curs, prop de 1.500 
alumnes de 2n, 4t i 6è de primària i 4t d’ESO, de tots els 
centres del municipi, assistiran a les sessions que tindran 
un total de 120 hores lectives. Com a part de les activitats, 
durant el mes de maig, 75 nois i noies de 1r curs d’ESO 
faran una sortida en bicicleta en companyia dels agents, 
per tal de posar en pràctica els consells apresos. 

SEGURETAT

S’amplia el termini per fer les proves d’ADN
L’Ajuntament de Parets ha ampliat el termini per sol·licitar 
les proves d’ADN als gossos que, fins al pròxim 31 de ge-
ner, continuarà sent gratuïta si es fa a qualsevol dels qua-
tre centres veterinaris de Parets adherits a la campanya. 
Únicament cal presentar la instància a l’Ajuntament, 
telemàticament o bé sol·licitar-la a l’OAC, emplenar-la 
i registrar-la, de manera que es deixa constància de la 
data en la qual s’ha entregat, dins del període de campan-
ya. Els animals que hagin estat censats rebran una placa 
que conté un codi QR que permetrà la seva identificació.
A finals del passat mes de desembre, ja s’havien presentat 
970 sol·licituds de titulars de gossos per acollir-se a la 
campanya i, a inicis de gener, segons les dades de l’em-
presa adjudicatària, s’havien fet 910 analítiques.
Les proves s’emmarquen en la campanya de civisme im-
pulsada per l’Ajuntament sota el títol “Qüestió de respecte. 
Parets c@sa de tots” que abasta diversos àmbits: tinença 
responsable d’animals de companyia, bon estat de la via 
pública, recollida selectiva de residus, restes de poda i 
mobles, grafits i educació viària. 

CIVISME

Tres joves imputats per un delicte d’ocupació
La Policia Local de Parets ha imputat a tres joves un pre-
sumpte delicte d’ocupació d’immobles i danys a la propi-
etat. Els fets es van produir al voltant de les 14 hores del 
dia 4 de gener, quan els agents van rebre una trucada del 
propietari d’un habitatge en venda que va informar que 
tres joves intentaven accedir al pis. La ràpida intervenció i 
professionalitat dels agents va evitar que es produís l’ocu-
pació. Finalment, els joves van ser identificats i posats a 
disposició judicial.

POLICIA LOCAL
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febrer
19 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

50 anys
d’escenaris

Un concert antològic que ens permet 
gaudir novament de la veu i la música 
d’aquesta icona de la cançò

Maria del Mar Bonet

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 20 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

febrer
5 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

L’electe

Una comèdia dramàtica sobre els efectes de la 

política i les teràpies psiquiàtriques

de Ramon Madaula

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 20 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Fotografia: David Ruano

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

febrer
11 Sala Cooperativa

Parets del Vallès

A les 22.30 h Espectacle

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

La noche de Parrado
Víctor Parrado

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

12 febrer 
18 h Teatre Can Rajoler

Menuda comèdia
Cia. Jordi del Rio

22 gener
18 h Teatre Can Rajoler

El somiatruites 
Cia. Mag Edgard

Espectacle que combina la 
màgia dels grans aparells 
i la de petit format

Espectacle familiar ple de joc,
fantasia i humor
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Més de 200 nens i nenes al Canta Parets! d’enguany
Per tercer any consecutiu, l’Escola de Música organitza la cantata per a infants de P-5

Més de 200 nenes i nens de P-5 de totes les escoles 
del municipi, sota la coordinació dels seus professors de 
música, participen enguany en el Canta Parets!, que tindrà 
lloc demà divendres 20 de gener, al Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez, a partir de les 18.30 h.
Aquesta cantata donarà el tret de sortida a les activitats 
programades amb motiu de la Festa Major d’hivern.
L’organització, coordinació i direcció musical del concert 
van a càrrec del director de l’Escola Municipal de Música, 
Jordi Azagra, que ha comptat amb la col·laboració dels 
professors, professores i alumnes de l’escola, que inter-
pretaran la música en directe.
La base musical estarà formada per 8 músics i hi haurà 
una narració que anirà a càrrec de Marta Garcia.
Enguany, el títol de la cantata és “El nen enamorat de la 

lluna”, de Manel Justicia. La història explica com una nit, 
un nen petit queda bocabadat veient la lluna plena, tan 
gran i lluent, i de la promesa que es fa de pujar fins a ella 
per fer-li un petó a la galta...

Música, germanor i pedagogia de la mà
Entre els objectius de Canta Parets!, hi ha la interrelació 
entre els diferents centres educatius units en un projecte 
comú, ajudar els alumnes a familiaritzar-se amb la mú-
sica i estimar-la o donar al treball quotidià de l’aula la 
dimensió social pròpia de la música.
Durant els mesos de preparació de la cantata, l’Escola de 
Música ha facilitat als centres tot el material de suport 
com ara partitures i àudios amb les bases musicals per 
poder assajar.

ACTIVITATS

Música i emocions per als més petits 
Des d’aquest curs 2016-17, l’Escola Municipal de Músi-
ca de Parets exporta la música a les escoles bressol del 
municipi, un projecte en què es vol acostar encara més 
aquest art als infants.
L’Aina Casal, professora de flauta travessera i responsa-
ble del curs d’estimulació musical per a nens i nenes de 
0 a 3 anys de l’escola, passarà per les escoles bressol 
carregada de música i emocions. Amb deu anys, l’Aina va 
començar la seva formació musical, que culminaria amb 
els estudis superiors de flauta travessera, arribant a tocar 
diferents instruments. Aquesta passió, combinada amb 
l’interès sense fre per la pedagogia i el convenciment que 
tots duem un petit músic a dins, l’han portat a formar-se 
pedagògicament i treballar com a professora de flauta 
travessera, llenguatge musical i estimulació musical.
A les escoles bressol, sorpreses en forma de notes dins 
d’una capseta o d’una bossa, melodies de La Flauta Mà-
gica, cançons com La tortuga, Bim bom les campanes, o 
Cargol treu banya, aniran acompanyades d’instruments 
com l’ukelele, la flauta travessera, o les campanes.
Durant les primeres experiències que ja s’han posat en 
marxa, els infants s’han mostrat atents i participatius: 
piquen de mans, gesticulen, canten i es meravellen amb 
el so, amb el silenci... amb la màgia de la música!

El Consell d’Infants incideix sobre el civisme
Ahir, 18 de gener, va tenir lloc a l’escola ACESCO la darrera 
trobada del Consell d’Infants, que va servir per proposar 
el nom de la mascota de la campanya de civisme que 
l’Ajuntament va posar en marxa el darrer trimestre de l’any 
passat. A més, els consellers i conselleres continuen el 
seu treball en el marc de la campanya, per inculcar bons 
hàbits pel que fa a la convivència i l’espai públic. 

CONSELL D’INFANTS PLUSVÀLUAXEF

Nou calendari de la XEF per al 2017
La XEF ja ha repartit el nou calendari per al 2017 als alum-
nes dels centres educatius del municipi. Cada mes és un 
racó de Parets on fer alguna activitat interessant: parcs, 
biblioteques, piscina, plaça de la Vila, etc. La pròxima tro-
bada de la XEF tindrà lloc dimarts 14 de febrer a l’Institut 
La Sínia, sota la temàtica d’enguany: ‘Aprenem en família 
a conviure i respectar-nos’.

TALLERS

Es reprenen els tallers d’urbanisme ‘Urbanins’
Aquest mes de gener es reprenen els tallers d’urbanisme 
i convivència ciutadana organitzats per l’Ajuntament i 
adreçats als alumnes de 5è curs de primària de les es-
coles de Parets. Sota el nom ‘Urbanins’, els tallers donen 
a conèixer als nens i nenes el concepte d’urbanisme, per 
què serveix i com fer-se conscients de la importància de 
la ciutat i la vida col·lectiva. 
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Divendres 20 /////////////

18 h Biblioteca Can Butjosa 
Hora del conte 
18.30 h Poliesportiu municipal 
Joaquim Rodríguez 
CANTA Parets! 2017
19 h Biblioteca Can Rajoler 
Versió Dylan a càrrec de 
Grushenka, Isidre Oller i Eulàlia Ripoll
20 h Local Penya Blaugrana
Presentació documental ‘Lluitem 
Junts’ 
20.30 h Sala Serra Cooperativa 
Un sopar d’òpera Il barbiere di 
Siviglia

Dissabte 21 ///////////////

09 h Poliesportiu Municipal 
Torneig Tennis Taula
10 a 22 h Barri Antic
Parets medieval
11 h Barri Antic 
Visita Pessebre
12 h Aparcament la Linera 
I Trobada de Bestiari i XX Desfila-
da Infernal
13 h Casal de Cultura Can Butjosa 
XX Calçotada Popular
Dinar, espectacles, exhibicions i 
tallers
17.30 h Aparcament la Linera 
I Trobada de Bestiari i XX Desfila-
da Infernal 
Tabalada, xocolatada, cremat de rom, 
cercavila sense foc i correfoc, 
històries de bèsties i lluïments de foc
22 h Teatre Can Rajoler 
Concert de música: Frank Sinatra 
100 anys  Bruno Oro & Vicens 
Martín Dream Big Band

22 h Poliesportiu Municipal 
Concert de Festa Major 
DJ Galán, DJ Hardedgarcore i DJ 
Less is more. A les 00 h, Versión 
Kanalla 

Diumenge 22 /////////////

10 h Parc la Linera / Pg. Joan Miró 
XX Trobada i plantada de gegants 
de Parets
10 a 21 h Barri Antic 
Parets medieval
11 h Barri Antic 
Visita Pessebre
11.30 h Barri Antic 
Passejada dels Gegants i exposició 
a la plaça de la Vila
11.45 h Plaça de la Vila 
Audició de sardanes a càrrec de la 
Cobla Principal de Terrassa
13.30 h Plaça de la Vila 
Ballada dels Gegants 
18 h Teatre Can Rajoler 
Espectacle familiar “El Somia-
truites”. Cia. Mag Edgard
18 h Poliesportiu Municipal 
Gran Ball de Festa Major a càrrec 
de Duet d’Ambient

Dilluns 23 /////////////////

10.30 i 16.30 h Poliesportiu Municipal 
Acapte de sang
11 i 16 h Poliesportiu Municipal 
Parc infantil 
Amb inflables, tallers i jocs, fira 
solidària de joguines i berenar
19 h Teatre Can Rajoler 
Teatre: Joan Pera, Capri

20, 21, 22 i 23 de gener

parets del vallès

ACTES PRINCIPALS

11.00 h Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria 

11.00 h Itinerant. Animació. Losinfuste: Bufons   

 Casimesale i tabals Diables

12.00 h Aparcament Linera. I Trobada de bestiari

12.00 h Plaça de la Vila. Pregó Domus Parietes 

12.00 h S.J. Bosco / A. Feliu. Danses esotèriques 

13.00 h Itinerant. Animació. Losinfuste: Faune i   

 Guerrera Elfa

16.30 h Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria 

17.00 h  Itinerant. Animació. Losinfuste: Faquirs   

 Paladín i Jazmín

17.00 h  Parc la Linera. Batalla campal i combats

18.00 h  Aparcament Linera. Xocolata i rom,   

 Tabalada Desfilada infernal

18.30 h S.J. Bosco / A. Feliu. Danses esotèriques 

18.30 h Itinerant des d'aparcament Linera. 

 Cercavila sense foc de Diables 

19.00 h  Itinerant des de c/ S. Esteve. 

 Desfilada Infernal Diables Parets

19.30 h Sant Antoni / Raval. Animació. Losinfuste:  

 Acrobàcia

20.30 h Aparcament Linera. I Trobada de bestiari:  

 cloenda desfilada

21 i 22 de gener
barri antic

Tots dos dies hi haurà mercat medieval amb parades d'a�esania, exposició d’aus rapinyaires a la plaça i d’armament a la Linera.
A la Linera també hi haurà un campament medieval (del s. XI: al  – s. XIV:  exposició de màquines de setge: ariet, canó, mantelet, etc, taller 
històric de confecció de pergamins, ferrer, tallador de fusta….), una zona de tallers: taller d’elaboració de sabó, tallers infantils (pinta figures 
de guix i altres). A més, hi haurà un racó esotèric (tarotistes i productes esotèrics) i un racó infantil (carrusels ecològics, jocs…).

Pregó Domus Parietes a càrrec de Festuka. Falconeria a càrrec d’Acariciando el aire. Danses esotèriques a càrrec d’Un sol traç. 

Animació a càrrec de Losinfuste. Batalla i combats a càrrec de Fets històrics.

10.00 h Pg. Joan Miró. Plantada gegants   

 i esmorzar colles

11.00 h  Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria 

11.00 h Itinerant. Animació. Losinfuste: Bufons   

 Casimesale i tabals Diables

11.30 h Itinerant. Passejada dels gegants 

11.30 h Plaça de la Vila. Pregó Domus Parietes 

11.45 h Plaça de la Vila. Audició de sardanes

12.00 h  S.J. Bosco / A. Feliu. Danses esotèriques 

13.00 h Itinerant. Animació. Losinfuste: Faquirs   

 Paladín i Jazmín

13.30 h Plaça de la Vila. Ballada dels gegants

14.00 h Parc la Linera. Pagament de soldades

 

16.30 h Plaça de la Vila.

 Exhibició de falconeria 

17.00 h Itinerant. Animació. Losinfuste: Faune i   

 Guerrera Elfa

17.00 h Parc la Linera. 

 Combats diferents (coreografies)

18.00 h S.J. Bosco / A. Feliu. Danses esotèriques 

19.30 h Sant Antoni / Raval. Animació. 

 Losinfuste: Acrobàcia

PARETS
MEDIEVAL

dissabte 21 diumenge 22 

2017

de 10 a 22 h de 10 a 21 h

Dissabte 
21 de gener
Poliesportiu

 municipal Joa
quim Rodríguez

a partir de l
es 22 h

SESSIÓ DJs
Discjòqueis d

e Parets alu
mnes del curs

 de DJ del 

Casal de Jo
ves Cal Jard

iner 

DJ Galán (reggaeton / dembow; house / deep house)

DJ Hardedgarcore (makina & hardcore)

DJ Less is more

(techno - electrònica)

CONCERT

Versión Kanalla

a partir de l
es 00 h

Versions po
p-rock clàss

ic i actual
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Sara Espinosa
Que per fi acabi la crisi 
i que els polítics en ge-
neral siguin més cons-
cients de les necessitats 
dels joves.

Dijous, 19 de gener 
-De 18 a 19 h, a Cal Jardiner, curs 
de cajón flamenc.
Es repeteix tots els dijous del pri-
mer trimestre de 2017.

Divendres 20 de gener
-De 18 a 19 h, a Cal Jardiner, Curs 
Parkour, disciplina urbana que con-
sisteix en superar obstacles sense 
cap altra ajuda que el teu cos i la 
teva destresa física.
-De 18 a 20 h, a Cal Jardiner, Taller 
de reparació i personalització de 
bicicletes, skates, scooters, patins, 
taules d’snow i esquís.
Es repeteix tots els divendres del 
primer trimestre de 2017.

Dissabte 21 de gener
-D’11.30 a 13 h, a Cal Jardiner, Curs 
de teatre.
-D’11 a 13 h, a Cal Jardiner, Curs 
d’Street dance (ball urbà).
Es repeteix tots els dissabtes del 
primer trimestre de 2017.
-De 17 a 21 h, a Cal Jardiner, Cam-
pionat de playstation: FIFA 2016

Dimarts 24 de gener
-De 18 a 19 h, a Cal Jardiner, Curs 
de dansa Hip Hop.
-De 17 a 19 h, a Cal Jardiner, Taller 
de grafits.
Es repeteix tots els dimarts del pri-
mer trimestre de 2017

Dimecres 25 de gener
-De 18 a 19 h, a Cal Jardiner, curs 
Posa’t en forma.
-De 19 a 21 h, a Cal Jardiner, Curs 
de francès.
-De 18 a 19 h, a Cal Jardiner, Taller 
de dibuix Manga.
Es repeteix els dimecres de primer 
trimestre de 2017.

Dissabte 28 de gener
-A partir de les 20 h, a Cal Jardiner, 
Escenari Obert. T’oferim la possi-
bilitat que vinguis com a solista o 
amb el teu grup a tocar en directe. 
Nosaltres et posem el “backline” i 
tu només has de posar les ganes 
de fer música!

Diumenge 29 de gener
-De 18 a 20 h, a Cal Jardiner, Espai 
Hand Made. Taller de reutilització, 
reciclatge i reparació d’objectes de 
tot tipus amb materials diversos.

Dissabte 4 de febrer
-De 17 a 21 h, a Cal Jardiner, Ba-
talla de galls i gallines. Aquest és 
l’espai per demostrar a base de 
ritmes i bones lletres qui és el/la 
millor MC de Parets.

Diumenge 5 de febrer
-De 17 a 21 h, a Cal Jardiner, Mer-
cat d’intercanvi d’instruments i 
aparells musicals. Tens instru-

ments a casa que no fas sonar, o 
aparells de música que ja no utilit-
zes? Al Casal Cal Jardiner t’oferim 
l’espai perquè participis del nostre 
mercat d’intercanvi d’instruments 
i electrònica musical.
-De 18 a 20 h, a Cal Jardiner, Espai 
Hand Made. Taller de reutilització, 
reciclatge i reparació d’objectes de 
tot tipus amb materials diversos.

Dissabte 11 de febrer
-De 17 a 21 h, a Cal Jardiner, Cam-
pionat de LOL, League of Legends. 
Joc de rol.

Diumenge 19 de febrer
-De 18 a 20 h, a Cal Jardiner, Espai 
Hand Made. Taller de reutilització, 
reciclatge i reparació d’objectes de 
tot tipus amb materials diversos.

Dissabte 28 de febrer
-A partir de les 20 h, a Cal Jardiner, 
Escenari Obert. 

Inscripcions als cursos fins a l’1 de 
febrer al Casal de Joves Cal Jar-
diner. 
Totes les activitats, cursos, tallers 
i campionats són gratuïts.

Oriol Díaz
Una educació de qualitat 
per a la gent jove i més 
i millors oportunitats en 
tots els àmbits que ens 
afecten.

Maider Quilez
Una participació activa 
en la programació cul-
tural del municipi, que 
copsi la realitat actual 
dels joves de Parets.

Què li demanaries a l’any 2017 pel que 
fa a la gent jove?



Parets és...

Una vintena d’entitats, 1.500 esportistes que for-

men part de les mateixes, més de 200 nens i nenes 

que participen a les escoles esportives de Parets...

Són algunes de les dades que posen de manifest 

la bona salut que en matèria esportiva té el nostre 

municipi. “A Parets, l’esport es porta” gràcies a la 

bona predisposició de totes les parts implicades 

que fan del nostre poble un municipi referent en 

matèria esportiva. 

Activitat física per a adults i joves, gimnàs, pro-

grama d’activitat física per a persones derivades 

pel seu metge del CAP, activitats per a la gent gran, 

escoles esportives d’iniciació a l’esport, cursets de 

natació per a nadons, infants i adults, aiguagim... 

Són nombroses les propostes que ofereix el Servei 

d’Esports Municipal. Per a més informació: 

esports@parets.cat, el web http://esports.parets.

cat/temes/esports i el tel. 93 562 52 06.



esport

Quico Montero, responsable del Servei d’Esports 

assegura que “el suport de l’Ajuntament a l’hora 

de subvencionar les entitats i de vetllar per tenir 

les millors instal·lacions esportives és determi-

nant per a la gran qualitat, participació i gent que 

arrossega la pràctica esportiva a Parets. Cal des-

tacar, per descomptat, la disposició, la voluntat i 

l’experiència dels membres de les diferents juntes 

directives”. 

De la seva banda, el regidor d’Esports, Dídac Ca-

yuela, afirma que “l’èxit esportiu del nostre poble 

no seria possible sense la col·laboració i el treball 

conjunt amb totes les entitats i persones que en 

formen part”. 

I l’alcalde, Sergi Mingote, destaca la importància 

per a un poble com Parets que, “a banda del gran 

nombre d’entitats i esportistes, hi hagi tantes i 

tants paretanes i paretans que el practiquen en el 

seu temps de lleure. El fantàstic entorn del nostre 

poble és un reclam per fer esport i per caminar 

per indrets únics al Vallès. Amb la recent estrena-

da anella esportiva posem a l’abast de tothom un 

nou itinerari per a caminar o practicar esport de 

forma individual o en família. L’esport és una font 

inesgotable de valors positius i per això és una de 

les nostres prioritats”.

A banda de les activitats esmentades i de les competicions habituals on participen les diferents entitats 

i clubs, hi ha la tradicional Nit de l’Esport, el cross i els jocs escolars, una trobada comarcal cada dos 

anys d’activitat física per a gent gran (hi participen unes 500 persones de més de deu municipis de la 

comarca), recepció d’esportistes destacats, diada de l’esport, sessions formatives per a entrenadors i 

monitors, assessorament a les entitats...

L’oferta esportiva és amplíssima i per a tothom. Tant com perquè hi hagi constituït un consell esportiu, 

del qual en formen part totes les entitats esportives per tractar els temes importants de l’esport a Parets. 

Enguany s’inicien les obres del complex esportiu Tenes, un nou espai a l’alçada de la pràctica esportiva 

paretana.

No exagerem si diem que l’esport a Parets és referent i és exemplar. Així ho demostra el fet que la dis-

tribució de les subvencions entre les entitats esportives hagi estat considerada com a exemple de bones 

pràctiques per la Diputació de Barcelona.



 19 de gener de 201714 NADAL

Que al 2017 
tothom s’ho pasi

molt bé 
Que tots els nens 

tinguin un motiu per somriure

Que tots els nens 
del món tinguin 
menjar i amor

Que no hi hagi 

guerres ni 

malalties
Que hi hagi 

moltes formigues 

i moltes marietes 

boniques

Als que tiren 
bombes que Déu
 els posi un cor 

més bo

Anar a Disneyland
i un ós panda

Un robot màgic que pugui volar i un gos

Un germanet o 

una germaneta

Que no hi hagi
injustícia ni

bullying

Que la gent estimi 
molt els animals
i no els abandoni

* Aquests són alguns dels desitjos extrets de l’arbre d’enguany i lliurats a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
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NADAL
Hem tancat la porta d’un nou Nadal i tot just ens preparem per viure la Festa 
Major d’Hivern. Però aquests dies, a més de regals, cançons, torrons i dinars 
en família, ens han deixat imatges que quedaran per sempre gravades a la 
memòria: la visita de Ses Majestats els Reis Mags, la Fira de Nadal, el Tió, la 
carrera solidària Corre Parets, el berenar, el concert de l’Escola de Música, les 
nadales a la Residència Pedra Serrada, el ball de la nostra gent gran, el Carter 
reial, la companyia Riallera i els seus particulars Pastorets, la Festukina...
Els paretans i les paretanes hem celebrat plegats el naixement d’un nou 
any i junts estem aprenent a ser més solidaris i més cívics. Perquè volem 
que en aquest nou any la nostra vila ens continuï fent sentir orgullosos de 
pertànyer-hi; volem que aquest 2017 ens uneixi una mica més als nostres 
veïns i veïnes, als nostres infants i als nostres avis; volem cuidar dels nostres 
amics peluts perquè no siguin abandonats i, sobretot, volem que mai se’ns 
acabin les ganes de somiar, de somriure, i de compartir amb els qui tenen 
menys que nosaltres. I el vostre desig per al 2017, quin és?
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EN 2 MINUTS...
Dies festius d’obertura comercial al 2017
Aquest any 2017, els vuit dies festius amb ober-
tura autoritzada per a les botigues i comerços, 
d’acord amb el que determina l’article 6 de l’Ordre 
EMO/156/2015 de 22 de maig, seran: el 8 de gener, 
el 2 de juliol, l’1 de novembre, i el 6, 8, 10, 17 i 24 de 
desembre.

Víctor Grífols cedeix la direcció del grup
El fins ara conseller delegat Víctor Grífols Roura ha 
dimitit del càrrec per donar pas al seu germà Raimon 
Grífols Roura i al seu fill Víctor Grífols Deu. Tots dos 
seran els consellers delegats amb caràcter solidari,
segons ha comunicat la societat. Víctor Grífols 
Roura continuarà com a president del consell 
d’administració, però sense la condició d’executiu.

Unificació del servei de taxi al Vallès
13 municipis del Vallès Oriental i Occidental, entre 
els quals es troba Parets, han arribat a un acord per 
a la unificació del servei de taxi. El conveni permetrà 
als vehicles treballar conjuntament i indistintament 
en qualsevol de les 13 poblacions, així com establir 
tarifes i conceptes tarifaris unificats i utilitzar les pa-
rades que es troben en els termes municipals. 

Escola Taller Cal Pinocho, al carrer Major
Un dels establiments oberts recentment a Parets és 
l’escola taller Cal Pinocho, al carrer Major 54 de Pa-
rets. Allà, a més de poder adquirir joguines i objectes 
artesanals en fusta, també s’ofereixen classes ex-
traescolars, tallers per a adults i casals d’estiu. Cal 
Pinocho utilitza únicament materials naturals. 

SLOP

El SOC concedeix 2 projectes d’AODL
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha prorrogat la 
concessió d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Lo-
cal (AODL) destinat a empresa, amb la realització de tas-
ques per al Consell Industrial, i n’ha concedit un de nou, 
que es dedicarà a ocupació. Algunes de les seves tasques 

seran les noves tecnologies per a la recerca de feina i el 
suport a l’hora d’iniciar treballs d’homologació d’espais 
per realitzar formació ocupacional al nostre municipi. 
Aquest Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local for-
marà part del servei tècnic de l’SLOP, el Servei Local 
d’Ocupació de Parets. 
Els AODL són personal tècnic, titulats i titulades superiors 
o de grau mitjà, que treballen a temps complet en el marc 
d’un Pla d’acció de desenvolupament local impulsat pels 
ens locals o per les entitats dependents o vinculades a 
una administració local.
L’objectiu del programa és dinamitzar, promoure i exe-
cutar, en col·laboració amb altres actors del territori com 
són els agents socials, econòmics, empresarials i d’altres, 
les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció 
econòmica del territori d’actuació, mitjançant un desen-
volupament socioeconòmic generador d’ocupació el més 
integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

La companyia Idilia Foods, que integra marques com Cola 
Cao i Nocilla, ja ha iniciat la construcció del seu nou com-
plex industrial a Parets del Vallès. A l’acte de col·locació 
de la primera pedra hi va assistir l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, acompanyat de regidors i regidores del consis-
tori. 
El projecte suposa la transformació de l’actual fàbrica 
en un complex industrial que integrarà l’elaboració i les 
operacions logístiques de les marques Cola Cao, Nocilla, 
Paladín i Mesura.
El nou complex, on treballaran prop de 150 persones, 
arribarà als 30.000 metres quadrats, ampliant en més 

d’11.000 metres quadrats les instal·lacions actuals.
Idilia Foods invertirà un total de 15 milions d’euros en 
aquest projecte, que li permetrà ampliar la seva capacitat 
productiva i comportarà millores d’eficiència en matèria 
energètica i logística, així com en R+D.
Amb aquest projecte, la companyia Idilia Foods disposarà 
de la capacitat d’innovació, producció i de la infraestruc-
tura logística necessàries per abordar els projectes de 
futur de l’empresa en matèria d’eficiència energètica i 
logística.
Es preveu que el nou complex estigui enllestit per a la 
seva inauguració el 2018.

Idilia Foods construeix un nou complex a Parets
La companyia invertirà 15 milions d’euros en el nou complex que està previst que s’inauguri l’any vinent

 Col·locació de la primera pedra a càrrec del director general de la companyia, Ricardo Anmella, i l’alcalde de Parets, Sergi Mingote.

Aquest diumenge, Danone Nations Cup a Parets
Aquest diumenge, 22 de gener, Parets serà la seu de la 
primera fase de la prestigiosa competició de futbol Dano-
ne Nations Cup. Això ha estat possible gràcies al marc de 
col·laboració de l’Ajuntament amb Danone, una de les 21 
empreses integrants del Consell Industrial de Parets.

CONSELL INDUSTRIAL
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Perruqueria Rínxols, 20 anys a Parets
“M’agrada molt el meu ofici. Sóc una privilegiada per 
poder treballar en allò amb què tant gaudeixo i em sento 
tan realitzada“.  Són paraules de la Maria Àngels Puig-
delliura, qui transmet el seu bon gust i la seva fidelitat 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
envers els seus clients cada cop que els talla el cabell.
La Maria Àngels s’ha adaptat als nous temps i a les no-
ves tendències, formant-se i posant-se al dia al mateix 
ritme que els pentinats han anat evolucionant amb el 
pas dels anys.  
Senyores i senyors, joves, grans i petits, poden acostar-
se a l’avinguda Lluís Companys, 25 de Parets del Vallès, 
de dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. També 
està obert els dissabtes, de 8 a 15 h. Per concertar cita 
podeu trucar al 93 562 20 97.
Un altre dels aspectes destacables en opinió de la ma-
teixa Maria Àngels és que treballa amb coloració sense 
amoníac, per preservar el medi ambient, i amb productes 
de la marca L’Oréal.  
Perruqueria Rínxols forma part d’ASIC, l’Associació de 
Serveis i Comerços de Parets del Vallès.

La Fira Medieval torna al Barri Antic per Festa Major
En el marc de la Festa Major d’Hivern de Parets, dissabte 21 i diumenge 22 de gener, de 
10 a 22 h, tindrà lloc una nova edició de Parets Medieval, una fira ambientada en l’edat 
mitjana on es podran trobar parades de productes artesans i nombroses activitats per 
a tota la família.
En aquesta edició, la fira, organitzada per l’Ajuntament de Parets, ocuparà nous espais 
al carrer La Fàbrica i al parc La Linera, on s’escenificarà un campament medieval, lluites 
i un grapat d’activitats relacionades amb la vida i els costums de l’època. Pels carrers 
també es passejaran tota mena de personatges com ara faquirs, elfs, acròbates o bu-
fons, i hi haurà un racó esotèric amb tarotistes i productes del sector.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, posava de manifest la importància del Parets Medie-
val, “ja que durant els pròxims anys, i fins al 2019, volem convertir la fira en un referent 
a la comarca, tant pel que fa a la consolidació dels espais com en les activitats que s’hi 
celebren”.
El regidor de Comerç de l’Ajuntament, Raul Urtusol, destacava “la gran evolució i la qua-

litat de la fira Parets Medieval, que l’han convertit en una cita indispensable al calendari 
de la Festa Major d’Hivern”.
La colla de Diables Parets s’ha sumat la festa i, tant dissabte com diumenge, oferirà una 
tabalada a càrrec dels músics vinguts del més profund de l’infern...
L’entitat juvenil Festuka protagonitzarà de nou el pregó Domus Parietes i serà 
l’encarregada de servir begudes i tiberi a la típica taverna medieval.

FESTA MAJOR D’HIVERN CONSUM

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

El Restaurant ‘En Boca’ es trasllada a Parets
El restaurant En Boca, del prestigiós xef Benito Iranzo, 
es trasllada a Parets. Concretament, ocuparà un local a 
l’espai comercial Iveco, al carrer La Volta,3. Benito Iranzo 
ha compartit fogons amb xefs del nivell de Sergi Arola, 
Jean-Louis Neichel o Martín Berasategui.

RESTAURACIÓ
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Arrenca la nova temporada d’espectacles a Parets
Artistes de la talla de Bruno Oro, Maria del Mar Bonet o Enrique San Francisco omplen la nova programació 

El concert de Cap d’any va encetar, l’1 de gener, la nova 
temporada d’espectacles als teatres de Parets, que en-
guany inclou actuacions de músics carismàtics i dels 
personatges més mediàtics del món televisiu.
Coincidint amb la celebració de la Festa Major d’hivern, 
el Teatre Can Rajoler acollirà dues grans estrelles: Bruno 
Oro i Joan Pera. El primer oferirà un homenatge a Sinatra, 
rememorant l’inoblidable concert de l’artista a Las Vegas.  
Joan Pera, actuarà el dilluns 23 gener i reviurà els millors 
monòlegs de Joan Capri.  
L’electe; 50 anys d’escenaris amb Maria del Mar Bonet; 
Chefs, de la Companyia Yllana; el jove duet paretà Noemí 
Gilabert i Sergi Igual; la música de Serrat interpretada per 
Ricard Miralles i Josep Mas “Kitflus” o El bon pare, amb 
Lluís Soler, seran només algunes de les grans actuacions 

que es podran veure fins al pròxim mes de maig al Teatre 
Can Rajoler.
Pel que fa a la programació del Cafè Teatre, la Sala Basart 
Cooperativa acollirà els espectacles La noche de Parrado, 
Una noche con Enrique San Francisco i Como en la casa 
de uno… en ningún sitio, de la mà de Santi Rodríguez. La 
programació íntegra es pot consultar al web parets.cat.

Rialles Parets porta humor i fantasia per als més petits
L’entitat Rialles Parets serà l’encarregada de les actua-
cions adreçades al públic infantil que es duran a terme el 
segon i el quart diumenge de cada mes. 
El somiatruites, Viatge a l’illa del tresor o Plors de cocodril 
seran alguns dels espectacles familiars que Rialles Parets 
posarà en escena per fer gaudir a tota la família.

CONCURS

Es lliuren el premis del Concurs de pessebres
José Antonio Blanquez, Maria Fernández i Pol Martí han 
estat els guanyadors del 5è Concurs de pessebres fa-
miliars del 2016, organitzat per l’Agrupació Pessebrista 
Parets.
En aquesta edició han estat 18 els participants que han 
presentat les seves particulars creacions a concurs. Els 
premis es van lliurar el 8 de gener, a la Sala Cooperativa. 

PLUSVÀLUAANIVERSARI

20 anys del Centre Cultural Can Rajoler
Ja fa dues dècades que l’equipament de Can Rajoler obria 
les seves portes, amb l’objectiu de posar a l’abast de la 
ciutadania una nova oferta cultural i d’oci. La biblioteca, el 
teatre i les oficines de Serveis personals ocuparien el nou 
espai que s’estrenava durant la Festa Major d’Hivern de 
1997. Per aquest motiu, els actes centrals de l’aniversari 
s’emmarquen en aquesta festa.

La primera activitat es farà demà divendres, a les 19 h, a 
la Biblioteca Can Rajoler amb Versió Dylan, una lectura 
de textos d’Isidre Oller i Eulàlia Ripoll i un concert a càrrec 
de Grushenka, dedicat al premi Nobel de literatura 2016.
El concert Frank Sinatra 100 anys, amb la veu de Bruno 
Oro acompanyat per la Vicens Martín Dream Big Band, 
l’actuació de Joan Pera amb monòlegs de Joan Capri i 
l’espectacle per al públic familiar El somiatruites, de la 
Cia. Mag Edgar, organitzat per Rialles Parets, que tindrà 
lloc el diumenge 22 de gener, a les 18 h, seran alguns dels 
esdeveniments que es faran al Teatre Can Rajoler durant 
els pròxims dies.
Els actes clouran el dimarts 24, a les 18 h, a la Biblioteca 
Can Rajoler, amb l’espectacle Magi-k-ment a càrrec del 
mag Pep.
Durant aquests dies també es podran veure, a la Sala 
d’Exposicions del Centre Cultural Can Rajoler i a la bibli-
oteca, dues exposicions; la primera està dedicada a Festa 
de la Pedra del Diable i la segona, sota el títol ‘20 anys 
junts! se centra en l’aniversari de la biblioteca.

EN 2 MINUTS...
Es presenta el documental Lluitem junts!
En el marc dels actes de la Festa Major d’hivern, el 
divendres 20 de gener, a les 20 h, el local de la Penya 
Blaugrana Parets acollirà la presentació del reportat-
ge ‘Lluitem Junts’, de Sandra Piñero, Eva Julià i Sara 
Calveras. La filmació tracta d’un tipus de càncer que 
afecta especialment els infants i del qual en coneix 
poc la societat: el rabdomiosarcoma. Part dels ingre-
sos recaptats es van destinar a l’Hospital Sant Joan 
de Déu, per a la investigació d’aquesta malaltia.

El rei Carnestoltes ens visitarà el 26 de febrer 
El 26 de febrer, Sa Majestat el rei Carnestoltes tornarà 
a presidir el tradicional concurs i desfilada de disfres-
ses pels carrers de Parets. Com cada any, el jurat, sota 
l’atenta mirada del rei dels pocasoltes, atorgarà els 
guardons a les disfresses més divertides, originals i 
esbojarrades. Per inscriure’s en el concurs de com-
parses o per consultar les bases del concurs es pot 
contactar amb el Servei de Cultura, al Centre Cultural 
Can Rajoler.

Nous cursos i tallers al Casal Can Butjosa
El Casal de Cultura Can Butjosa ja ha donat a conèixer 
la nova programació de cursos, tallers i activitats que 
es faran de febrer a juny. Enguany, es podran trobar de 
nou els cursos amb més demanda ciutadana com ara 
els monogràfics de cuina, rebosteria, pintura i dibuix 
o costura i reciclatge de roba, i es reediten aquells 
relatius a la dansa o a tenir cura del cos i el benestar 
emocional. Pel que fa als més petits, el casal proposa 
tallers de pintura, treballs manuals amb fang i cerà-
mica o rebosteria infantil. Les inscripcions es poden 
formalitzar al Casal de Cultura Can Butjosa, al carrer 
la Salut, 50.
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La primera edició d’aquesta cursa i/o caminada solidària 
(es podia fer bé corrents o bé caminant) va tenir lloc el 
passat 24 de desembre, a les 10 del matí. Entre parti-
cipants i voluntaris del Club Atletisme Parets, la Penya 
Blaugrana, Festuka, comissió de Festes, Protecció Civil 
i Policia Local, van ser gairebé 400 les persones que 
van col·laborar perquè cap nen necessitat del poble es 
quedés sense joguines per Nadal.
Els diners recaptats van servir per comprar joguines que 

400 participants a la primera edició del Corre Parets
Ajuntament, Don Dino i entitats del poble, van organitzar el ‘Corre Parets 2016. Si tu corres, jo jugo’

Càritas Parets va distribuir entre els nens i nenes de les 
famílies més necessitades de la població.
La cursa va recórrer els set quilòmetres de l’anella es-
portiva de Parets. Famílies senceres van fer el trajecte. 
En ser Nadal i tractar-se d’una iniciativa solidària, Corre 
Parets 2016 va tenir com a peculiaritat que tots els par-
ticipants van rebre un barret i una barba del Pare Noel, 
obsequi de Don Dino, i una samarreta, obsequi de Parets 
Empreses.

Més de 200 jugadors d’escacs es donen cita a Parets
Javier Amores, del Club d’Escacs de Mollet del Vallès, 
va guanyar el XVII Torneig de Ràpides d’escacs Memo-
rial Francesc Alsina organitzat per l’Associació Paretana 
d’Escacs el pasta 31 de desembre a la Sala Cooperativa. 
Amores va imposar-se a Xavier Martínez, del Tres Peons, 
i Marc Ortega, del Montmeló. 
Pel que fa al II Torneig d’escacs Actius Júnior, que es va 
celebrar tot just un dia abans, Pau Garcia (CE Ripollet) va 
ser el guanyador per davant de Sergi Riu (Foment Marti-
nenc) i Roger Bernadó (Colon de Sabadell). Àlex Lópex, de 
la Paretana, va ser quart.

Sisena edició del Torneig de Reis
Finalment, al VI Torneig de Reis, els participants, menors de 
dotze anys, es van dividir en dos grups. A la categoria sub 
8 va guanyar l’Adahara Carrasco (Montornès) i a la de sub 
12, el guanyador va ser Michael Lambert (Mollet). 
Un total de 206 jugadors van prendre part en aquests tor-
neigs, una participació que posa de manifest el gran reclam 
d’aquesta iniciativa nadalenca a càrrec de l’Associació Pa-
retana d’Escacs.
Els participants, els clubs i les empreses col·laboradores 
van fer encara més atractiu els torneigs. Els pares i mares 
dels participants i els treballadors municipals van ajudar a 
consolidar un nou èxit organitzatiu de la Paretana d’Escacs 
d’aquesta tradicional cita d’escacs en el calendari local.

ESCACS
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A finals del mes de desembre, el Poliesportiu Joaquim 
Rodríguez va acollir la presentació dels equips del Futbol 
Sala Parets per a la nova temporada.
10 conjunts, 100 jugadors i 20 tècnics. Aquestes són les 
dades més destacades per a la nova campanya del club 
local de futbol sala. Un cop consolidada la base, un dels 
objectius d’enguany és recuperar la categoria sènior fe-
menina. Amb aquest esperit, pares, mares, jugadors i els 
més petits van participar en una presentació marcada pel 
bon ambient i les ganes de jugar i gaudir amb companys 
i amics.

Presentació dels diferents equips del Futbol Sala Parets
La presentació de la temporada 2016-2017 del FS Parets va tenir lloc a finals de desembre

Francisco González, millor jugador del Vallès Oriental
Francisco González ha estat el jugador més votat pels 
30 entrenadors i 27 capitans dels equips de futbol de la 
nostra comarca que han participat en la tria del millor 
jugador de l’any i l’11 ideal del futbol vallesà. González va 
acabar la temporada 2015-2016 amb el Bellavista Milan, 
amb qui va aconseguirun total de 18 gols. 
Després va fitxar pel CF Parets, amb el qual està realitzant 
una temporada brillant amb 26 gols en 15 partits. Amb 
una mitjana d’1,7 gols per partit és el màxim golejador 
dels 17 grups de la Tercera Catalana.

XV Festival de Patinatge del Club Patí Parets 
“Parfum” al Poliesportiu Municipal
Preiniciació, iniciació, categories… El pavelló municipal va 
omplir-se de patinadores i patinadors del Club Patí Pa-
rets amb motiu d’una nova edició del Festival nadalenc de 
patinatge celebrat el passat 18 de desembre. Familiars i 
amics van vibrar amb les diferents actuaciones previstes 
en aquesta ocasió.

PATINATGE

El 22 d’abril, nova edició de la Bastarda que 
organitza el CAM de Parets
El Club d’Activitats de Muntanya (CAM) ha previst un recor-
regut d’uns 40 quilòmetres, amb sortida de Sant Martí de 
Centelles, després d’agafar el tren des de Parets, i arribada 
a Parets passant pels Cingles del Bertí, Sant Miquel del 
Fai, Bigues, Santa Eulàlia, Lliçà i Parets. Més informació a 
http://www.cam-parets.com.

ATLETISME

El 13 de maig, nova edició de la Montserrat-
Parets organitzada pel CEP
Com l’any passat, la sortida es farà Montserrat i l’arribada 
a la plaça de la Vila, ja que va agradar molt als partici-
pants i al Centre Excursionista de Parets (CEP). A banda 
del recorregut entre Montserrat i Parets (60 quilòmetres) 
es podrà fer des de Matadepera a Parets (38 quilòmetres). 
Més informació a http://www.ceparets.com. 

SOLIDARITAT

EN 2 MINUTS...
Nou reforç del Club Futbol Parets
Víctor Alba és l’última incorporació del CF Parets. Ve del 
Cardedeu, de la segona catalana i juga de mig.

Claudia Zárate, al campionat de Catalunya
La nedadora del Club Natació Parets va participar el pas-
sat 21 de desembre al campionat de Catalunya de nata-
ció d’hivern júnior - infantil, concretament a la prova dels 
50 lliures, a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. 

Escola d’handbol a Parets
Si teniu de 6 a 17 anys, els dimarts i dijous, de 17 a 18.30 
h podreu entrenar amb el Club Handbol Parets. Per a més 
informació podeu trucar al 665 98 92 76.

Ingrid Andrés campiona de Catalunya
La paretana Ingrid Andrés i la molletana Carmen Sánchez 
han guanyat el Campionat de Catalunya de clubs de pis-
ta coberta amb el FC Barcelona. Andrés va ser segona 
als 60 metres llisos, amb 7 segons i 89 centèsimes, i 
Sánchez es va imposar als 400 metres.

Calçotada de la Penya Blaugrana Parets
El diumenge, 5 de març, la Penya Blaugrana Parets or-
ganitza la tradicional calçotada anual a Valls. El tiquet 
inclou esmorzar, viatge, una visita a un lloc d’interès i 
l’àpat a base de calçots. El preu és de 50 euros i cal re-
serva  als telèfons: 686 29 82 08 - 636 11 17 33. 

Bona actuació paretana a la Cursa de Mollet
Begoña del Salto (CA Parets) va quedar segona a la cur-
sa de Sant Vicenç de Mollet de 10 quilòmetres i l’equip 
femení de l’entitat va guanyar per equips. El també pa-
retà Esteve Olivé va ser quart en la categoria masculina 
que va guanyar Otmane, actual entrenador del CA Parets.



 19 de gener de 201722 GRUPS MUNICIPALS

Jordi Seguer i Romero va néixer a Parets, 
el 12 de setembre de 1973. Va encap-
çalar, com a independent, la llista d’Ara 
Parets ERC a les passades eleccions 
municipals. 

Llicenciat en Periodisme i Història i Mo-
derna i Contemporània per la UAB, també 
té estudis de Comunicació Audiovisual 
per la UOC. 

Va començar a col·laborar a  la ràdio lo-
cal RAP 107 amb només 13 anys i en va 
ser director del 2004 al 2010. 
A més, ha dirigit Vallès Visió (2009-2013) 
i Parets Connecta (2014-15). És coautor 
dels llibres ‘El futbol a Parets’ (2009) i ‘El 
ciclisme a Parets’ (2015). Treballador de 
l’Ajuntament des del 1992, actualment en 
serveis especials, recentment s’ha incor-
porat a la Fundació Irla. Ha col·laborat 
a Ràdio Montornès, El 9 NOU, Sport i El 
Mundo Deportivo.

Què el va impulsar a dedicar-se al món de la política local?
Sempre he mantingut cert interès per la política. De fet, hi ha qui diu que el periodisme i la política van molt lligats de 
la mà. El gener del 2015 vaig rebre una proposta des de la presidència comarcal d’ERC per rellançar el projecte de la 
secció de Parets amb vistes no tan sols a les eleccions municipals -on vam assolir un rècord històric amb 3 regidors 
i 1.153 vots- sinó a consolidar un equip que aconseguís el canvi a l’Ajuntament. Vaig acceptar la proposta amb la 
voluntat de continuar servint al meu poble tal com havia fet fins aleshores, des dels mitjans on havia treballat. Tinc 
molt clar que els polítics locals hem de servir al poble i no servir-nos d’ell, un mal endèmic de la classe política que 
ens ha dirigit en els darrers temps. Treball, perseverança, humilitat i ètica en la gestió són els valors que he intentat 
transmetre als meus companys. Per altra banda, el meu pas per la política no té cap voluntat d’eternitzar-se tal com 
ha fet, per exemple, el Partit Socialista de Parets, on hi ha regidors que el 2019 farà 16 anys que viuen de l’erari públic.

Per què com a cap de llista del grup Ara Parets-ERC?
Sempre m’ha agradat liderar projectes i treballar amb molta llibertat allà on he estat. Ho vaig fer en l’etapa de major 
reconeixement de la nostra ràdio, RAP 107, i fins que em van deixar al canal públic Vallès Visió. Qui em coneix sap que 
m’implico fins a les darreres conseqüències i que m’agrada combatre les injustícies. Vull agrair especialment a la tota-
litat de l’executiva d’ERC Parets, que em va obrir les portes del partit d’una manera molt generosa, tot i ser independent.

Quina valoració fa d’aquests prop de dos anys de legislatura? 
No ha estat fàcil fer d’oposició a un Govern Socialista, primer en solitari i després Sociovergent, que el 2019 portarà 
40 anys a la Casa Gran. Les dues grans transformacions que ha sofert Parets, amb els seus encerts i errors, les van 
protagonitzar els exalcaldes Joan Seguer i Rosa Martí. Cal reconèixer la seva obra de govern però fa temps que el Partit 
Socialista viu de l’herència del passat. L’alcalde Mingote no s’assembla en res als seus antecessors. El govern actual, 
absolutament descohesionat, actua amb inèrcia i sense cap voluntat de fer canvis. La seva política d’aparador, en molts 
aspectes, prioritza el clientelisme i les pràctiques populistes, i s’oblida de l’ètica en la gestió. La despesa desmesura-
da en àpats i dietes, els viatges a Brasil, l’ús del cotxe oficial per gestions personals, la contractació d’assessors o la 
privatització de més serveis públics, serien impensables en el passat. Ens trobem davant d’un govern poc transparent 
que amaga informació a l’oposició. Des d’ERC pensem que l’Ajuntament ha de tenir parets de vidre i per això hem de-
manat l’empara del Síndic de Greuges, ja que s’està vulnerant el dret d’accés a la informació i la Llei de transparència. 

Quins són els objectius del grup municipal d’Ara Parets-ERC per al que resta de legislatura?
Fins ara ens hem convertit en el grup de l’oposició que amb més autoritat ha posat en evidència les contradiccions 
d’un govern que cada cop està més lluny de la realitat i de les necessitats de la gent. I no tan sols hem fet crítica, ja 
que hem arribat a acords en l’aprovació de les ordenances fiscals i del pressupost 2017. Nosaltres no serem mai el 
partit del no a tot, i continuarem col·laborant sempre que la població en surti beneficiada. Ara encetarem una campanya 
que, durant un any i mig, visitarà la totalitat de barris de Parets per conèixer les seves mancances i comprovar-les, 
a peu de carrer, amb la ciutadania. D’aquestes visites en sortiran els eixos del nostre programa electoral que tindrà 
novament com a prioritat la justícia social i les polítiques de benestar. No pot ser que avui dia tinguem 1.144 aturats 
i que cada cop l’ocupació sigui tan precària i temporal. El nostre és un projecte de poble, el que ens motiva clarament 
és Parets i la seva gent. Tenim molt clar que cal respectar i cuidar les nostres arrels i comptar amb tothom a l’hora de 
dissenyar el futur.

Més enllà de l’àmbit local, per on creu que passa actualment el futur de Catalunya? 
Hem de donar la veu a la ciutadania i decidir lliurement, com més aviat millor, si volem o no la independència. Per-
sonalment, em sap greu el boicot que l’alcalde Mingote ha fet a totes les propostes que defensen el dret a decidir. El 
2001 vam ser pioners defensant la campanya ‘Un país, una bandera’, i ara Mingote –que va pujar l’Everest amb una 
estelada- s’uneix a Ciutadans per vetar totes les iniciatives en favor d’un referèndum que ens donaria moltes respostes. 
Crec que part de l’electorat socialista no s’ho explica.

En primera persona

“El que ens motiva 
clarament és Parets 

i la seva gent”

Jordi Seguer
Regidor i portaveu 
d’Ara Parets-ERC
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Al febrer, forma’t amb els nous Cursos de Català! 
Si vols aprendre català, el mes vinent ja t’hi pots inscriure i començar. A Parets se’n faran tres:

Bàsic 2 (dimarts i dijous de 19 a 20.30 h a l’Institut Torre de Malla): Si ja entens força el català, però el saps parlar 
molt poc, aquest és el teu curs. 

Intermedi 2  (dimarts i dijous de 9.30 a 11 h a Ca n’Oms): Si parles força el català, però dubtes molt a l’hora d’es-
criure’l, aquest curs et pot ajudar. 

Suficiència 3 (dimarts i dijous de 15 a 16.30 h a Ca n’Oms): Amb aquest curs pots obtenir el Certificat de nivell 
de suficiència de català (C1). Si ja tens el nivell B2 i sempre has volgut treure’t el nivell C, no t’ho pensis més i 
apunta-t’hi. 

I si no saps quin nivell tens, vine a Can Rajoler i et farem una prova de col·locació. Si a Parets no es 
fa el nivell que et toca, et podràs inscriure en una altra població de la comarca. A més a més, si estàs 
a l’atur, tindràs un 70 % de descompte (hi ha també descomptes per a jubilats, famílies nombroses 
i monoparentals). 

Abans, però, us volem desitjar una molt bona Festa Major d’Hivern. Gaudiu-ne tant com pugueu!  

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

QUÈ N’OPINES DE...
El 20è aniversari de Can Rajoler

Almany-Diane
Me gusta mucho que 
tengamos un espacio así 
en el pueblo. Yo no voy 
mucho, aunque he estado 
alguna vez.

Paquita Català
Jo conec molt Can Rajoler, 
sempre que puc hi vaig. 
Penso que encara hi hau-
ria d’haver més oci i cultura 
al poble.

Lluïsa Albí
Em sembla molt bé que 
puguem tenir aquest equi-
pament a Parets. Jo no em 
perdo una obra de teatre a 
Can Rajoler. 

Benito Tercero
Me parece fantástico que 
Can Rajoler lleve 20 años en 
el pueblo. La verdad es que 
yo no voy nunca, pero está 
muy bien.

Eliecer Díaz
A mí me gusta que ten-
gamos este tipo de equi-
pamiento en Parets. Voy 
algunas veces, aunque no 
demasiadas.

Carmen Álvarez
M’agrada molt  tenir 
aquest equipament en el 
poble. Jo hi vaig molt i la 
veritat és que està molt 
bé.

Entre flors i plantes: l’espai natural de RAP107 FM
Des d’aquest 2017 hi ha un nou espai a RAP107 FM, on es parla de flors i 
plantes. Es tracta d’una secció inclosa en el programa RAP Matí, on Rosa 
Díaz i Josep Bernal donen consells sobre jardineria, flors i plantes: com 
cuidar-les, trucs senzills per a la cura del jardí, característiques especials 
de cada planta... En el programa, que s’emet cada segon dimarts de mes, 
a les 10 h, es tracten temes diversos, però oberts, de manera que els 
oients poden participar trucant en directe al telèfon 93 573 81 88, o escri-
vint un correu electrònic a rap107@parets.cat i fer preguntes, consultes 
o oferir la seva experiència amb flors, plantes i jardineria en general. 
Alguns dels aspectes inclosos en el programa són com cuidar els dife-
rents tipus de plantes, els beneficis que en podem treure o les caracte-
rístiques més adients per a cada tipus de flors i plantes.
L’espai és una continuació del programa que ja s’havia fet des de fa uns 
anys i que tractava aspectes d’ecologia i que, aquest 2017, se centrarà 
en la temàtica de les flors i les plantes, un assumpte del qual en Josep 
Bernal té moltes coses a explicar.

RAP107  Redacció RAP107

Carnestoltes

2017

Diumenge

26 de febrer

CERCAVILA

10.30 h a l'aparcament del pavelló,
inscripcions al concurs individual 
11.30 h arribada del Rei Carnestoltes i 
sortida de la rua
itinerari: pavelló - av. Catalunya - carrer 

Monistrol (on es deixaran les carrosses i els 

vehicles) 
13.30 h a la plaça Dr. Trueta, 
lliurament de premis del concurs amb 
animació a càrrec de Jordi Rius i comiat 
del Rei Carnestoltes 

CONCURS

INDIVIDUAL: Inscripcions a 
l’aparcament del pavelló 

COMPARSES: Les comparses han 
d'inscriure's prèviament a Can Rajoler 
(carrer Travessera, 1, telèfon 935739800) 
en horari d'oficina, on se'ls donarà les 
normes de participació

El jurat valorarà la participacíó 
exclusivament durant la rua 

INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €

(1r premi en vals de compra a les 

botigues col·laboradores)

INFANTIL comparsa (a partir de 5 

components): 300 i 150 € (en efectiu)

Organització: Col·laboració:

ADULT individual: 300, 200 i 100 €

(en efectiu)

ADULT comparsa (a partir de 5

components): 600 i 300 € (en efectiu)

P
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Fa pocs dies que és oficialment jutgessa de Pau. Per què es va presentar al càrrec? 
En Josep Guardia, que era suplent, em va començar a animar dient-me que a mi 
m’agradaria molt aquesta feina. La veritat és que jo mai m’ho havia plantejat, però vaig 
presentar la meva candidatura. La meva família m’ha animat molt en aquest aspecte, 
he rebut suport per part de la meva gent, i això també ajuda. Jo sóc administrativa, però 
m’agrada molt el tracte amb les persones. Considero que sóc una dona oberta i acces-
sible per a la ciutadania.

Quines són les funcions principals que ha de fer en el Jutjat de Pau de Parets?
M’encarrego de la signatura de registres, per exemple de naixements, defuncions o ma-
trimonis; també faig els casaments de persones que s’uneixen en matrimoni pel Jutjat 
de Pau, una acció que m’agrada molt fer, és una experiència molt agradable; i també faig 
intervenció amb veïns que necessiten ajuda en un conflicte produït dins del poble, per 
exemple problemes entre amics, de convivència entre veïns d’una comunitat...
 
Un cop el consistori la va nomenar, va tenir temps d’aprendre les seves funcions?
Com que entre el nomenament per part de l’Ajuntament i la presa de possessió han pas-
sat uns mesos, he pogut venir uns dies amb l’anterior jutge, en Tomàs Espinasa, i m’ha 
explicat les seves experiències. El vaig acompanyar a alguns casaments i la veritat és 
que he tingut una mica de temps per aprendre com funciona el jutjat.

I ara que ha començat la feina de manera activa, què és el que més li agrada fer?
Tot em fa molta il·lusió. Fa uns dies estava signant llibres de família i estava pensant 
que hi haurà famílies que tindran la meva signatura en un document molt important per 
a ells, et fa sentir part d’una cosa molt bonica. O per exemple fer casaments, una decisió 
tan important en la vida d’una persona i de la qual jo puc formar-ne part. És tot un plaer.

Deixarà la seva empremta personal en aquest servei? Hi haurà un estil diferent?
M’agradaria fer una reflexió i un canvi en el jutjat. Per una banda he proposat uns canvis 
estructurals, de manera que renovarem una mica l’espai físic perquè quan vingui gent 
pugui sentir que està en un lloc agradable, amb caliu. D’una altra banda, m’agradaria fer 
del jutjat un espai molt accessible per a tothom, que la gent pugui comptar amb aquest 
servei i em vegi com a una persona propera. En definitiva, vull modernitzar el servei i 
donar-li un tracte de tu a tu, personal i de confiança.

Glòria Mollar: nova jutgessa de pau a Parets del Vallès
És la primera vegada que una dona ocupa el càrrec de jutgessa de pau a Parets. Es 
tracta de Glòria Mollar, una veïna del municipi, administrativa de professió, a qui li 
agrada molt el tracte amb les persones. Va ser nomenada per unanimitat en el ple 
municipal del 29 de setembre i, després d’uns mesos en què ha pogut estar en con-
tacte amb en Tomàs Espinassa, antic jutge, el 23 de desembre va començar a exercir 
en el Jutjat de Pau, situat a l’avinguda Lluís Companys, núm. 19, 2a planta, lloc on els 
ciutadans es poden entrevistar amb ella tots els dimecres de 18 a 19 h.

M’agrada... 

La primavera.
L’amistat.
Llegir.

No m’agrada...

El fred.
La guerra.
Les mentides.

“Vull que el Jutjat de Pau ofereixi un servei de tu a tu, amb confiança”

gener
23 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

dilluns a les 19 h

Joan
Pera Capri

Joan Pera reviu els millors monòlegs de Joan Capri 

en un homenatge al genial mestre català de l’humor

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 10 min cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

gener
21 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

dissabte a les 22 h

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Sinatra
100 anys

Bruno Oro fa un homenatge a Sinatra rememorant 

l’inoblidable concert de l’artista a Las Vegas el 1966

Bruno Oro & Vicens Martin Dream Big Band

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 15 min 


