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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Parets celebra una nova edició del Març de Dones
L’Ajuntament de Parets impulsa, un any més, tot un seguit d’activi-
tats per commemorar el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona.  
Els actes començen avui amb la sessió tècnica d’avaluació del Pla 
d’Igualtat 2012-2015. La projecció del la pel·lícula documental Arreta, 
el Sopar de dones o la Marxa Violeta són també algunes de les activitats 
del programa d’enguany. Pàg.7

865 nous llocs de treball. Aquest és el resultat de les polítiques en matèria d’ocupació que l’Ajuntament de Parets du a terme amb 
l’objectiu de crear llocs de treball i reduir l’atur al municipi. Impulsar accions per al desenvolupament econòmic, fomentar acords amb 
empreses i comerços per a la contractació de paretans i paretanes, promoure nous plans d’ocupació local o potenciar la formació 
de les persones desocupades són, només, algunes de les accions que el consistori ha posat en marxa en els darrers anys. El balanç: 
449 persones han aconseguit feina des de l’inici d’aquesta legislatura amb ofertes gestionades directament des del Servei Local 
d’Ocupació (SLOP), i les restants 416 ho han fet mitjançant orientacions individuals i formació gestionada pel servei. Pàg. 3
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865 usuaris de l’SLOP troben 
feina des de l’inici de legislatura 

6a convocatòria d’ajuts a la contractació
L’Ajuntament de Parets ja ha aprovat les bases per participar en la 6a 
convocatòria d’ajuts a la contractació, impulsats a través del Consell 
Industrial, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones i la 
competitivitat de les empreses. D’ençà que es va impulsar aquesta 
iniciativa, l’any 2012, s’han formalitzat un total de 411 contractes, dels 
quals 111 han estat en aquest darrer any. Pàg.15

Homenatge al Club Patí 
Parets 

Entrevista: Joaquim
Guardiola
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Plantem-nos! acte de 
suport als refugiats

El Rei Carnestoltes 
arriba a ParetsNoves campanyes de la 

Policia Local

9 194



 23 de febrer de 20172 SERVEIS

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
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Casal Sant Jordi
93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03

Oficina de Català
93 573 98 00
Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Plataforma Afectats per la 
Hipoteca de Parets (PAH)
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
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

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
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 premsa@parets.cat.
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a 
divendres
de 9.30 a 13.30 h i 
de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9 a 14.30 h 
Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54
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70 anys educant amb el cor!
Nostra Senyora de Montserrat, una escola plena d’història, 70 
anys de camí on s’han educat moltes generacions. Donant sem-
pre el millor de l’equip de mestres i compartint aquests anys amb 
totes les famílies que han volgut formar part de nosaltres. Un 
centre que no només s’ha dedicat a ensenyar els alumnes, sinó 
que també els ha format en valors. Mostrant que el nostre gran 
èxit és que els alumnes arribin a ser persones lliures i compro-
meses amb allò que fan i amb la societat. 
Els anys passen molt de pressa, i encara no ens n’hem adonat 
que ja ens trobem a les portes del 70è aniversari de l’escola. 
Tot i que el gran dia serà el 4 d’octubre,  enguany es realitzaran 
diferents activitats per commemorar tot el camí recorregut des 
del 1947. Un camí ple d’experiències i persones que formen part 
de la nostra història.
Els mestres i l’equip directiu treballen colze a colze per preparar 
l’esdeveniment on la història, la germanor i la participació te-
nen rellevància i on totes les famílies, amics, exalumnes i alum-
nat han de ser els grans protagonistes. No podem oblidar que 
l’educació és responsabilitat de tots i això s’ha de celebrar!
Durant l’any 2017, es realitzarà un Projecte Interdisciplinari so-
bre l’escola, on l’alumnat treballarà els esdeveniments més im-
portants de la nostra història. A més, en diferents dies de l’any 
es realitzaran tallers, xerrades i dinars on podran participar les 
famílies. 
El programa d’actes i activitats que realitzarem són:
Març-abril - es realitzaran tallers, xerrades a càrrecs d’exalumnes 
i familiars de l’escola. Xerrada sobre l’esforç i la superació a cà-
rrec d’en Sergi Mingote, alcalde de Parets i exalumne.
4 de març- trobada d’antics equips de Pastoral. 
29 de març - Taula rodona (a les 19 h). Estarà formada per di-

ferents exalumnes que , avui en dia, tenen importants llocs de 
treball i grans responsabilitats en la nostra societat. (Mn J. M. 
Turull, Jordi Turull, J. Baptista Company, Víctor Mas i Glòria 
Floriach). 
30 de març- Celebració de l’aprenentatge. Jornada de portes 
obertes per tal de gaudir dels projectes realitzats a l’escola per 
commemorar el 70è aniversari. (de 15.30 a 16.30h)
23 d’abril - Dia de Montserrat. Dinar amb exalumnes de l’escola.
(Caldrà confirmar assistència prèviament). Després del dinar  
hi haurà un concert realitzat per músics que també, en el seu 
dia, van estar educats en el nostre centre. Exposició fotogràfica 
dels 70 anys de l’escola.
Finalment, agraïm el compromís de les mares i pares de l’AMPA 
i de totes les famílies dels nostres alumnes actuals i dels que 
ho van ser en el seu moment, ja que tots som responsables 
d’haver aconseguit una educació de qualitat.  Al llarg dels anys, 
s’han educat persones íntegres amb un sentit cristià de la vida 
i capaces de desenvolupar totes les seves capacitats perso-
nals, intel·lectuals i socials. Així doncs, tots junts continuem 
planificant i somiant el nostre futur com a escola i celebrant 
que aquests 70 anys  han deixat petjada en el record de moltes 
persones.

Comissió dels 70 anys de l’Escola Nostra 
Senyora de Montserrat

La padrina

Ella és com les formigues,
forja pertot arreu.
Les seves mans, sempre debanen
i es mouen sense parar.

Ella sempre pensa,
demà que passarà?
Que bona és la padrina...
No la feu plorar,
que el seu rostre de seda,
la cremor de les llàgrimes,
podrien malmetre i espatllar.

Jo tinc una padrina...
menuda, eixerida,
més dolça que la mel
i amb ulls color de cel!

El Niu d’Art Poètic arriba ja als 24 anys d’existència i ho vol 
celebrar amb tots els seus amics i amigues en la seva troba-
da mensual de febrer el diumenge 26 a les 6 de la tarda. En 
aquesta festa, hi retrem homenatge a una de les figures cab-
dals en la història del Niu d’Art, la recordada Joaquima Guasch 
(1926-2016), poeta que fa respirar el poble de Parets en els 
seus versos, el seu amor, les persones, les coses senzilles que 
ens humanitzen. Veniu a la Sala Basart Cooperativa i gaudirem 
dels versos de la Joaquima Guasch. I brindarem per ella i pels 
24 anys del Niu d’Art! 

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 23 febrer
-A les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, Festa de Carnestoltes amb el Duo 
Choffers. 
-A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes. 

Divendres 24 febrer
-A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, Carnestoltes amb el Duo Montseny. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura còmic. 
-A les 20 h, a l’Observatori Astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia 
adreçada a públic adult i familiar: observació d’Andròmeda i Urà. 

Dissabte 25 febrer
-A les 16.30 h, al Casal Asoveen, Festa de Carnestoltes amb el Duo 
Tempo. 

Diumenge 26 febrer
-A les 10.30 h, a l’aparcament del Poliesportiu Municipal, Festa de Car-
nestoltes: inscripcions al concurs individual. A les 11.30 h, arribada del 
Rei Carnestoltes i sortida de la rua fins a la plaça del Dr. Trueta, on es 
farà el lliurament de premis del concurs amb animació a càrrec de Jordi 
Rius i comiat del Rei Carnestoltes. 
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, trobada poètica. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, Els tres porquets es caguen de por, a 
càrrec de la Cia. Samfaina de Colors.
 
Dilluns 27 febrer
-A les 17 h, a la Biblioteca Can Butjosa, club de lectura infantil. 
-A les 18 h, a la Sala Serra Cooperativa, sessió informativa dels cursos 
de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro.

Divendres 3 març
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, presentació del documental Arreta.

Dissabte 4 març
-De 10.30 a 14.15 h, a l’estany de l’av. Francesc Macià, Plantem-nos! 
Parets solidari amb els refugiats Acte de sensibilització de la crisi mi-
gratòria mediterrània, amb diferents activitats.
-A les 12 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració de l’expo-
sició Els Patrullers i el CEP a Can Rajoler.
-A les 17 h, al Teatre Can Butjosa, concert benèfic per als afectats per 
la Síndrome de Williams, a càrrec de CEM Maria Grever. 
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Batalla de galls. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló. 

Diumenge 5 març
-De 9 a 18.30 h, al carrer Pau Casals, davant de l’institut, Festa del Dia 
d’Andalusia. 
-A les 10 h, a Can Jornet, calçotada de l’Escola de 
la Natura.
-A les 8.30 h, al local de la Penya Blaugrana Parets, 
sortida en autocar a Valls per fer una calçotada.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Chefs, a 
càrrec d’Yllana.

APUNTA’T

MOCIONS DEL PLEFE D’ERRADES
A petició del portaveu del grup municipal Ara Parets-ERC, Jordi 
Seguer,  fem la següent fe d’errades:
Al butlletí municipal Parets al dia número 162, corresponent al 
mes de gener, a la pàgina 22, a l’entrevista de Jordi Seguer, on 
diu “va néixer a Parets, el 12 de setembre de 1973”, ha de dir “va 
néixer a Parets, el 12 de desembre de 1973”.
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Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote 
twitter: @sergi_mingote

“No anem bé”

Les últimes dades d’ocupació a la nostra comarca indiquen que una de cada tres persones que van trobar feina al mes de gener eren de Parets.
En el que portem de legislatura hem ajudat a crear 900 llocs de feina dels 1.000 als quals ens hem compromès fins l’any 2019.
Reduirem les caques dels gossos al carrer gràcies a una iniciativa pionera a Catalunya, el cens d’ADN de les nostres mascotes.
Hem impulsat la socialització gratuïta dels llibres i som ciutat educadora, referent a tot l’estat espanyol.
També som referents a Catalunya en cultura, esport i talent. I en matèria econòmica i gestió dels diners dels nostres veïns i veïnes, segons 
ens han dit uns auditors externs de la Diputació de Barcelona.
Empreses i marques de prestigi del món industrial i de la restauració aposten per Parets per les oportunitats i la competitivitat del nostre 
poble.
I què dir de la solidaritat de les paretanes i els paretans, més que referents som el model a seguir. O dels nostres serveis socials, dels més 
de 8.000 arbres que tenim al poble, dels nostres parcs i jardins... per cert, ja estem treballant en el futur parc central del Sot d’en Barriques...
I heu passejat per l’avinguda Espanya i per l’anella verda?
Us heu banyat a la nostra piscina o heu assistit a alguna representació al nostre incomparable teatre?
A més d’això, hi ha aparcament gratuït a tot el poble i correcans a l’abast de tothom. Com regidors de barri “a la carta”, al vostre servei, 
donant la cara i solucions de primera mà.
Jo dic que no anem bé perquè no ens conformem, no estem al final del camí, no hem d’afluixar, tenim molts reptes per endavant, i hem de 
millorar tot allò que encara necessita de la nostra gestió. Alguns pensem que hem de seguir treballant encara més bé, per fer de Parets el 
millor poble del món. 

Sergi Mingote

Els acords amb empreses i comerços i l’oferta formativa gratuïta esdevenen el motor d’impuls de l’ocupació al municipi

Acords amb empreses i comerços per fomentar la con-
tractació local, la implantació de nous Plans d’Ocupació 
Local, els ajuts la contractació o la formació gratuïta per 
a persones desocupades són només algunes de les acci-
ons que l’Ajuntament de Parets ha posat en marxa en els 
darrers anys per reduir la taxa d’atur al municipi.
Aquestes polítiques en matèria d’ocupació han donat el 
seu fruit: des de l’inici de l’actual legislatura, el maig del 
2015, prop de 900 persones, usuàries del Servei Local 
d’Ocupació de Parets (SLOP), s’han incorporat al mercat 
laboral, de les quals més de la meitat ho han fet per mitjà 
d’ofertes gestionades directament per l’SLOP, i la resta a 
través d’orientacions individuals o de formació impulsada 
per aquest servei.

Intermediació per a la inserció laboral
En el marc de les accions que es desenvolupen des del 
consistori, l’SLOP incorpora un servei d’intermediació en 
el mercat laboral per posar en contacte persones a la re-
cerca de feina, inscrites a la base de dades, amb aquelles 
empreses que han presentat ofertes laborals adients al 
seu perfil professional.
Des de mitjan juny del 2015, quan començava la legisla-

Formació i ocupació, prioritats de l’Ajuntament de Parets

tura, i fins a finals del passat mes de gener, el servei ha 
fet un total de 455 noves entrevistes ocupacionals, i ha 
desenvolupat prop de 530 accions entre tutories d’orien-
tació i assessorament per a la recerca de feina. Durant 
aquest mateix període, l’SLOP ha tancat 526 ofertes que 
han suposat la contractació de 460 paretans i paretanes.

Formació a l’abast de tothom
Pel que fa a l’oferta formativa gratuïta que s’ofereix des 
del Servei Local d’Ocupació, 572 persones en situació 
d’atur han participat en un total de 56 cursos, a més de 
les 382 persones que s’han beneficiat de més d’una vin-
tena de tallers i conferències del programa e-labora’t, un 
espai de formació transversal que aporta les eines i ins-
truments necessaris perquè els usuaris tinguin suficient 
autonomia en la recerca activa de feina en àmbits com 
l’elaboració de currículums, màrqueting personal, imatge 
o competències.

Plans d’Ocupació Local
Una de les mesures que l’Ajuntament ha adoptat amb 
l’objectiu de fomentar l’ocupació i contribuir a la reduc-
ció de l’atur al municipi han estat els Plans d’Ocupació 

“Jo dic que no anem 
bé perquè no ens 

conformem, no estem al 
final del camí, no hem 
d’afluixar, tenim molts 
reptes per endavant”

Local, un programa adreçat a persones en situació legal 
d’atur, per a l’execució d’accions l’administració local en 
diversos sectors i activitats, per tal d’afavorir la inserció 
en el mercat laboral, mitjançant una experiència de treball, 
formació i acompanyament en la recerca activa de feina.
En els pressupostos dels darrers dos anys, l’Ajuntament 
ha destinat més d’un milió d’euros al foment de l’ocupa-
ció, dels quals 85.000 han estat per a accions formatives 
i 830.000 euros per a la contractació de paretans i pare-
tanes per mitjà dels Plans d’Ocupació Local.
Des del juny del 2016, 127 persones aturades del muni-
cipi, amb diversos perfils professionals, han format part 
d’aquests Plans d’Ocupació Local.
Finalment, i pel que fa a les dades d’atur publicades per 
l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, la taxa d’atur a Parets es va reduir en 102 
persones l’any passat, el que suposa un percentatge d’un 
8’19%. Actualment, la taxa d’atur a Parets és del 12’92%, 
per sota de la mitjana de la comarca, situada en el 13’74%. 
A més, durant el passat mes de gener, l’atur al municipi es 
va reduir en un 6,56% respecte del mes anterior, fet que 
suposa que de les 223 persones de la comarca que s’han 
incorporat al mercat laboral al gener, 75 són de Parets.
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L’Ajuntament distribuirà xecs d’Humana
L’Ajuntament de Parets, a través dels Serveis Socials, dis-
tribuirà xecs per valor de 30 euros bescanviables a les 
botigues d’Humana. 
Els beneficiaris seran els usuaris dels Serveis Socials, i 
els tiquets es donaran en funció del pla de treball indi-
vidualitzat de cada una de les famílies. Aquesta acció 
forma part de l’acord de col·laboració que l’ajuntament i 
l’ONG Humana-Fundación pueblo para pueblo van signar 
el juny de 2016.  El conveni recollia, entre d’altres, diferents 
accions de sensibilització i conscienciació adreçades a 
fomentar el reciclatge de roba usada i el comportament 
sostenible. Mitjançant aquest conveni, Humana va posar 
a disposició de l’Ajuntament 11 contenidors adaptats per 
fer la recollida de roba i fa una donació econòmica anual 
que es destina a projectes d’atenció social.

Targetes Moneder d’Impacte Social
D’altra banda, i després de l’excel·lent acollida que van 
tenir entre els usuaris, l’Ajuntament continua la implan-
tació de la Targeta Moneder d’Impacte Social, que té com 
a objectiu dotar d’un instrument nou als ajuts econòmics 
per a alimentació a les persones vulnerables sense recur-
sos del municipi. 
Es tracta d’una targeta de dèbit amb un valor definit pels 
serveis socials, on l’usuari pot escollir una gran diversitat 
d’aliments per tal de garantir una alimentació de qualitat, 
equilibrada i saludable.

SERVEIS SOCIALS

Com es viu una fugida? Quins entrebancs troben els mi-
lers de persones migrants i desplaçades per força? Com 
és un campament de refugiats? Aquestes i moltes altres 
preguntes ens fan reflexionar, amb gran preocupació, 
sobre l’anomenada crisi migratòria de la Mediterrània. 
Davant d’aquesta situació, Parets diu: Plantem-nos! 

Recreació d’un campament, al Llac
Plantem-nos! Parets solidari amb els refugiats dóna nom 
a una acció solidària i de sensibilització amb les persones 
refugiades. L’Ajuntament, amb la col·laboració de diverses 
entitats del municipi, ha programat un acte que tindrà 
lloc el 4 de març. La plaça de la Vila serà el punt de par-
tida, amb una recreació d’una fugida fins arribar al destí 
del campament, emplaçat a la zona del llac i el Bosc de 

Plantem-nos! Parets, solidari amb els refugiats

Taules. Pel camí, els participants trobaran fronteres, amb 
obstacles i altres accions abans no arribin a destí.
Un cop al campament, trobaran tendes de campanya a 
l’entorn del llac, una haima i espais de tallers. 

Recollida d’aliments i donatius
Actuacions musicals, xerrades, projeccions audiovisuals, 
càpsules teatrals, tallers de supervivència i tallers soli-
daris centraran la matinal de sensibilització. Alhora, es 
farà una recollida d’aliments per enviar al campament de 
refugiats de Lesbos, així com de donatius per poder do-
nar-hi també suport econòmic.
L’acte finalitzarà amb una acció simbòlica, la lectura d’un 
manifest institucional i es deixaran anar al llac vaixells de 
suro amb missatges solidaris.

El dissabte 4 de març, Parets recrea un campament de refugiats al llac i al Bosc de Taules
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Ja s’han donat a conèixer els resultats de l’informe dema-
nat pels grups polítics a la Diputació de Barcelona en el 
ple del 21 d’abril de l’any 2016. L’anàlisi evidencia la bona 
execució, tant econòmica com pressupostària, per part 
de l’Ajuntament de Parets. L’estudi ha anat a càrrec del 
Gabinet tècnic d’auditoria i consultoria, SA i ha consistit 
en la verificació de l’estat de romanent de tresoreria, el 
resultat pressupostari, els indicadors de control de l’es-
tabilitat pressupostària, la revisió del balanç, del compte 
de resultats econòmico patrimonial i de la memòria, la 
comprovació dels criteris comptables aplicats i del suport 
documental de les operacions, i l’anàlisi de la situació 
econòmico financera de l’Ajuntament.
Altres de les conclusions de l’informe són textualment: 
   Els procediments administratius aplicats per l’Ajunta-

Un informe econòmic ratifica els comptes municipals

ment en l’exercici de despeses corrents i d’inversió són 
adequats, existint fiscalització prèvia de les despeses.
   Pels serveis prestats mitjançant contractes de presta-
cions de serveis, i per les inversions executades, l’Ajun-
tament segueix la Llei de Contractes de l’Administració 
pública en la seva contractació, formalitzant-se els ex-
pedients administratius que estipula la Llei.
   Es pràctica habitual de l’Ajuntament la contractació de 
personal mitjançant procediments selectius que permeten 
donar compliment als principis de publicitat, capacitats 
i mèrit.
Finalment, altres dades significatives són que l’endeuta-
ment de l’Ajuntament de Parets (36%) està molt per sota 
del màxim legal, situat en el 110%. I, pel que fa al roma-
nent, per despeses generals, aquest és de 7.500.000 €.

L’informe financer, que ha estat encarregat a una auditoria externa, certifica el bon estat dels comptes de l’Ajuntament

Enllestit l’aparcament de l’av. Lluís Companys
Ja s’han enllestit les obres a l’aparcament situat a l’av. 
de Lluís Companys, al costat de Can Serra.
L’actuació, de caràcter menor, ha consistit en el cobri-
ment de l’espai amb sauló compactat que, a més de tenir 
un baix impacte visual, serveix per evitar la formació de 
bassals durant els episodis de pluja.
Aprofitant el tancament, també s’ha dut a terme l’esporga 
de l’arbrat viari situat a l’aparcament i en les immediaci-
ons i l’arranjament de l’accés. 
L’obra ha tingut una durada aproximada d’un mes.

VIA PÚBLICA
Parets, al II Congrés de Govern Digital
El II Congrés de Govern Digital i el CNIS (Congreso Nacio-
nal de Innovación en el Servicio Público) han compartit 
l’experiència de l’Ajuntament de Parets del Vallès com 
a exemple de canvi en el procediment de gestió d’expe-
dients, d’implantació de l’administració electrònica i la 
incorporació de nous instruments que estan contribuint 
a la modernització del servei públic. 
En ambdós congressos, el responsable de Noves Tec-
nologies, Transparència i Participació de l’Ajuntament, 
Jesús Martínez Roó, ha assistit com a ponent per donar 
a conèixer el procés de transformació digital, canvi i inno-
vació que està duent a terme el consistori, tant en l’àmbit 
de la gestió interna com la repercussió en la millora del 
servei envers la ciutadania. 
La incorporació de l’ús de la signatura biomètrica o la 
disposició del tauler d’anuncis electrònic són dues de les 
accions més recents en aquest procés modernitzador, si 
bé ja fa anys que l’Ajuntament de Parets va fer una aposta 
important en la innovació del servei públic. Des d’alesho-
res, més d’una vintena d’ajuntaments de Catalunya han 
visitat el consistori paretà per veure’n el funcionament 
i poder fer-ne implantació a les seves administracions. 

NOVES TECNOLOGIES

MOCIONS DEL PLE
Mocions aprovades al ple municipal
En el darrer ple municipal, celebrat el 26 de gener, es va 
donar compte de diverses mocions aprovades per la junta 
de portaveus.
Durant la sessió es va aprovar la moció contra la Llei 
27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Adminis-
tració Local (LRSAL) coneguda com “Llei Montoro”, i la 
moció de la Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya i la plataforma Stop Comptadors, on es demana 
instar el govern de la Generalitat perquè el sistema de 
mesura elèctric es faci en favor de l’eficiència energètica. 
També es van aprovar mocions sobre la recuperació de 
places per a la gent gran; de la Unió de Pagesos que de-
manava el suport a la dignitat de la pagesia, l’adhesió de 
la nova xarxa de municipis LGTBI a favor dels drets dels 
gais i lesbianes i en contra de l’homofòbia; l’ampliació 
de la querella argentina contra la dictadura franquista, 
incloent també a la demanda altres regidors i alcaldes 
afusellats pel franquisme i la moció de Localret relativa 
al pacte nacional per una societat digital. 
Durant el ple, també es va aprovar el Conveni de col-
laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la Gestió i la pres-
tació dels serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i les polítiques d’igualtat. 

La Faktoria d’idees més participativa
Cal Jardiner va acollir fa uns dies la més participativa de 
les sessions celebrades fins el moment. A l’última Faktoria 
d’idees hi va haver representació de la majoria de les enti-
tats de joves de Parets. Algunes de les propostes sorgides 
en aquesta última trobada van ser tenir porteries de futbol 
o disposar d’un millor billar. Els i les joves van aportar 
idees per millorar la decoració del Casal, van demanar 
que propossessin nous cursos, fer un curs de breakdance, 
espai de conversa en anglès, jornada d’intercanvi intercul-
tural entre joves del casal, tallers de cultura...

FAKTORIA D’IDEES
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PARETS SOLIDARI AMB ELS REFUGIATS
Plantem-NOS!

ACTE DE SENSIBILITZACIÓ DE LA
CRISI MIGRATÒRIA MEDITERRÀNIA

Dissabte 4 març 2017 De 10.30 a 14.15 h 
al llac de l’av. Francesc Macià

Itinerari
10.30 h. Sortida de la plaça de la Vila
10.40 h. Primera frontera. Refugi antiaeri. Xerrada homenatge als refugiats de la Guerra Civil a càrrec 
d’Enric Miró
10.50 h. Segona frontera. Bosc de Taules. Acció teatral / Performance a càrrec de Metamorfosi Teatral 
11 h. Tercera frontera. Espai d’acampada. Espectacle de microteatre Refugis, a càrrec del Festival 
Píndoles  

Espai ACAMPADA
D’11 a 14 h. Recollida de diners i d’aliments: conserves de peix, pasta, llegums secs i/o arròs
D’11.30 h, 12 h i 12.30 h. Espectacle de microteatre Refugis, a càrrec del Festival Píndoles  
13 h. Tast de sopa de pa a càrrec d’Alcuscus 
13 h. Actuació d’Alcuscus i del grup Cantem en català de l’Oficina de Català de Parets i el CEM Maria 
Grever
13.30 h. Actuació a càrrec del grup de rap Urban Colective Parets del CEM Maria Grever
13.45 h. Actuació del grup de percussió de los Reyes

Espai TALLERS
D’11.30 a 12 h. Taller de vaixells de suro a càrrec de l’Associació Rodola i del Casal de Joves Cal 
Jardiner
D’11.30 a 13.30 h. Taller construeix el teu refugi, a càrrec del CAM Parets

Espai HAIMA
D’11.30 a 12 h. Projecció del documental Ali Bei torna a Síria, de Jordi Orobitg. Comentaris d’Enric Miró 
i dos joves refugiats sirians de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume
12 h. Cerimònia del te, a càrrec d’ACAPS Vallès Oriental
De 12 a 13 h. Taula rodona: La força del voluntariat i la cooperació, amb la participació de Raul Grande, 
Maica Torres, José Luis Lara, Diia Jeloud i Noar Ali

Espai LLAC
De 13.30 a 13.45 h. Lectura del manifest institucional i solta al llac dels vaixells realitzats al taller

Participants
ACAPS Vallès Oriental, Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, Alcuscus, Associació Cultures 
Avui, Associació Lúdico Educativa Rodola,  Associació Solidària amb San Francisco del Norte, 
CEM Maria Grever, Club Esportiu d’Activitats de Muntanya Parets - CAM, Festival Píndoles de 
Microteatre, Metamorfosi Teatral, Museu Etnològic de Barcelona, Talleretcraft.
Presentació a càrrec d'Itziar Castro

Més informació: @ParetsEmpreses Tel. 93 573 88 96

Reinventa’t 

Cloenda del programa Reinventa’t 2016, lliurament 
de diplomes i presentació del programa 2017

Dijous 9 març 15 h Sala Cooperativa

Ponència El factor clau per vendre més
a càrrec de Màrian Buil Fabregà
economista, emprenedora i intraprenedora
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El Dia internacional de la dona, que se celebra el 8 de 
març, conmemora la lluita de les dones per la seva parti-
cipació igualitària en la societat i el seu desenvolupament 
integral com a persona. 
En el marc d’aquesta celebració, l’Ajuntament de Parets 
impulsa novament tot un seguit d’activitats, que han co-
mençat avui, a les 11 h, al Casal de Joves Cal Jardiner 
amb la sessió tècnica d’avaluació del Pla d’Igualtat 2012-
2015.

Programa d’activitats
Una de les novetats destacades és la projecció del docu-
mental Arreta, el divendres 3 de març, a les 19 h, al Teatre 
Can Rajoler. La presentació comptarà amb la presència 
de les directores, Maria Zafra i Raquel Marques. Arreta 
ens explica la història de l’Ainhoa i de la decisió que pren 
de reconstruir el seu cos amb un tatuatge després de 
viure un càncer de mama. 
Com cada any, també s’ha programat el tradicional ‘So-

Març: un mes de dones, un mes de tothom 

par de Dones. Porta el teu plat i el teu somriure!’ Que en 
aquesta ocasió finalitzarà amb la representació de l’obra 
Ruth i Mercè. Separades... i què?, una comèdia escrita i 
dirigida per Marià Font, amb Mayte Carreras i Cristina Solà.
La Marxa Violeta, que el diumege 26 de març transcorre-
rà per 10 km de l’entorn del parc natural de Gallecs sota 
el lema No sóc la mitja taronja de ningú!, els tallers de 
prevenció de ciberassetjament i les relacions abusives 
de l’Associació Candela per la Investigació, les hores del 
conte especials, el Club de lectura o l’exposició de docu-
ments a la Biblioteca Can Rajoler seran també algunes de 
les activitats incloses en el programa. 
La regidora de Benestar Social i Igualtat de l’Ajuntament 
de Parets, Susanna Villa,  destaca els objectius de la pro-
gramació: “Volem sensibilitzar la població perquè prengui 
consciència que les desigualtats ja no tenen cabuda a la 
nostra societat. Homes i dones tenim característiques 
diferents, però hem de ser tractats com a iguals, amb el 
mateix respecte i consideració en tots els àmbits”.

La programació del Març de Dones comença avui i es perllongarà durant tot el mes

Neizan Yerda, el primer nadó de Parets de 2017
El Neizan Yerda ha estat el primer nadó del municipi 
aquest 2017. Neizan és el nom escollit pels seus pares, 
la Karen Izquierdo i l’Eric Yerda, pel seu significat en he-
breu: regal de Déu.
El petit de la família va néixer l’11 de gener, prop de les 
4 hores de la matinada, de part natural i amb una mida 
de 53 cm. 
Els pares van venir a Parets des de Badalona, la Karen, i 
de Granollers, l’Eric, a la recerca d’un lloc tranquil, amb 
tots els serveis i amb les característiques necessàries per 
poder tirar endavant la família. 
El Neizan té una germana més gran, la Nora, de 3 anys, 
que ja està totalment integrada a Parets i feliç de 
l’arribada del nou germanet.  

RECEPCIÓ
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Dissabte 11 març

A partir de les 12 h

AgroOlimpíades

Torneig de futbol sala

(Inscripció prèvia) 

Exhibició de grafits a 

càrrec de l'alumnat del 

curs de grafits i de Las 

Haches del Valle

A les 13.30 h

Concurs de truites

Escenari obert (fins a les 

16 h): concerts a càrrec de

músics dels bucs d'assaig

del Casal de Joves 

Cal Jardiner 

A les 14 h

Botifarra amb papes 

a càrrec de Rodola 

i Venado Booking

Venda tiquets al Casal. Preu: 3€

Inscripcions fins al 8 de març. 

A partir de les 16 h 

Torneig futbolí i ping pong

Tallers de màscares i de 

pintar cares amenitzat 

pels DJ Sfer i Cado

A les 19 h 

Exhibició de breakdance 

i electrodance

De 20 a 22 h 

Batalla de galls i gallines 

amb Pure Nigga

De dilluns a diumenge 

de 16 a 21h, excepte divendres

i dissabtes, que és fins a les 22 h.

NOU HORARI DEL CASAL

JORNADA DE PORTES OBERTES

Aules d'estudi i bucs d'assaig: 

de dimarts a dissabte de 10 a 14 h.

Casal de Joves Cal Jardiner

93 573 72 00 
caljardiner@parets.cat

Carnes
   toltes

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 93 573 98 00) en horari 

d'oficina, on se'ls donarà les 

normes de participació.

El jurat valorarà la participacíó 

exclusivament durant la rua. 

PREMIS
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)

ADULT individual:
300, 200 i 100 € (en efectiu)

ADULT comparsa (a partir de 
5 components): 600 i 300 € (en efectiu)

Organització:

Col·laboració:

La rua anirà des del pavelló fins a l'Eixample. L’exhibició i la deliberació 
del jurat es farà exclusivament durant la rua i el lliurament de premis
tindrà lloc a la plaça Dr. Trueta, on no hi poden accedir les carrosses.

L'avinguda Catalunya, entre l'av. 

Francesct Macià i el carrer Monistrol, 

estarà tancada al trànsit durant tot el 

recorregut de la cercavila

De 10 a 14 h no es podrà aparcar a:

davant del pavelló, c/Monistrol i c/Fra 

Francesc d’Eiximenis

PROGRAMA
PRIMAVERA 2017

INFORMACIÓ
Escola de la Natura
de Parets del Vallès
C/ Galende, 12
08150 Parets del Vallès

INSCRIPCIONS Web: escolanatura.parets.cat

Taller d'ho�icultura ecològica i 
jardineria mediterrània 
Adreçat a públic general i usuaris dels ho�s socials 
de Can Jornet

So�ida per la ruta de l'aigua a 
la zona de la Torre de Malla
En commemoració del Dia internacional de l'Aigua

Itinerari pels principal punts d'interès relacionats amb 
pous, mines, safareigs, rieres i basses de la zona.

Tallers de natura en família
Emmarcats en la campanya de residus + cívic + net

 31 de març - Reutilització de samarretes velles
 21 d'abril - Mil coses amb paper reciclat
 12 de maig - Construcció d'un hotel d'insectes amb   
 material reciclat
 30 de juny - Inventem amb deixalles

So�ida nocturna d'observació 
de la fauna amagada

Dia: Divendres 19 de maig
Lloc de so�ida: Can Jornet
Horari: De 22 a 24 h
Preu: Gratuït

Inici: 21 de març
Dies: Dima�s i dijous
Durada: 30 h

Horari: De 17.30 a 19.30 h
Lloc: Can Jornet
Preu Gratuït

Dia: Divendres
Horari: De 17.30 a 19.30 h

Lloc: Escola de la Natura
Preu: Gratuït

Dia: 25 de març
Horari: De 10 a 14 h

Lloc de so�ida: Can Jornet
Preu Gratuït

Tel. 93 562 17 94
A/e: escola.natura@parets.cat 
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La Policia Local de Parets del Vallès endega, durant 
aquest 2017, un seguit de campanyes informatives, amb 
l’objectiu de vetllar per la seguretat ciutadana.
La primera, que es desenvolupa durant aquest mes de 
febrer, consisteix en controls sobre la utilització correcta 
dels sistemes de retenció infantil. 
L’objectiu d’aquesta acció és consolidar l’hàbit entre els 
infants d’anar sempre cordats al cotxe i conscienciar les 
famílies de la necessitat de posar sempre el cinturó de 
seguretat als nens i nenes dins dels vehicles.
Durant l’any, també es duran a terme diferents accions 
com ara reforçar les inspeccions de les condicions dels 
conductors i vehicles de transport escolar, controls d’ade-
quació de sorolls de ciclomotors i motocicletes, o control 
dels espais d’aparcament de càrrega i descàrrega o els 
destinats a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres.

Noves campanyes de seguretat de la Policia Local

Com és habitual, la Policia Local continuarà vetllant per la 
seguretat a la vila amb controls regulars dels nivells d’al-
coholèmia dels conductors, revisarà la documentació dels 
vehicles per tal de garantir que estigui vigent i correcta, i 
se sancionaran els comportaments incívics o que posin 
en perill els béns o les persones.
Aquestes accions formen part dels objectius establerts 
al Pla d’Acció Municipal –PAM– per tal de reforçar les 
campanyes de seguretat viària al municipi.

Reunió en matèria de seguretat a la Marineta
D’altra banda, la Marineta ha acollit aquest mes una reu-
nió de comandaments dels cossos de Mossos d’Esqua-
dra i policies locals del Vallès Oriental, amb l’objectiu de 
coordinar estratègies en matèria de seguretat i prevenir 
possibles fets delictius a la comarca.

Les campanyes, de caràcter informatiu i preventiu, volen incidir en les bones pràctiques dels conductors i vianants

Taller de primers auxilis al Vila Parietes
Què fer davant d’un ofegament, com tractar un tall, quin 
material hi ha d’haver a la farmaciola, o quins són els 
procediments que cal dur a terme en una situació d’emer-
gència són alguns dels temes que es van tractar durant 
el taller sobre primers auxilis, que els voluntaris de Pro-
tecció Civil van impartir als pares, mares i professors de 
l’escola Vila Parietes. 
L’objectiu ha estat oferir consells i eines útils a les per-
sones que tenen infants al seu càrrec o conviuen amb 
ells, per tal de resoldre amb eficàcia qualsevol situació 
sobtada que comprometi la seva salut. 

PROTECCIO CIVIL

Càpsules de seguretat a RAP107
Coincidint amb la posada en marxa de les campanyes, 
l’emissora municipal RAP107 emet, de manera periòdica, 
càpsules de seguretat amb l’objectiu de donar consells,  
tractar temes relacionats amb la seguretat o explicar com 
fer certs tràmits i serveis relacionats amb la Policia Local. 
També s’ha posat en marxa el nou programa de Josep 
Roca, Superació personal, on ens explica les seves expe-
riències quotidianes i dóna consells sobre seguretat viària 
per a conductors que han comès infraccions.
D’altra banda, la Policia Local ha estrenat un nou web, 
per informar a la ciutadania de temes d’interès. S’hi pot 
accedir per mitjà de l’adreça http://policia.parets.cat.

COMUNICACIÓ
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març
5 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Chefs

Chefs és una mirada divertida al fascinant 

món de la gatronomia: un espectacle de 

cinc estrelles

Yllana

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 15 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

març
19 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Noemí Gilabert 
& Sergi Igual

El jove duet paretà ens ofereix un concert 
de presentació amb temes propis i 
versions d’altres autors

Preu: 10 €

8 € menors de 18 i majors de 65

7 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 15 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

12 març
18 h Teatre Can Rajoler

Draps
Cia. Butai Produccions

26 febrer
18 h Teatre Can Rajoler

Els tres porquets
es caguen de por 
Cia. Samfaina de colors

Espectacle musical sobre la por 
dels porquets pel retorn del llop

Espectacle de titelles basat en
el plaer de la descoberta

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

març11 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

Una noche con
Enrique San Francisco
Enrique San Francisco i Raúl Fervé

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat
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Belén López
I tant que sí. Encara no 
se de què però aquest 
any em disfressaré i 
participaré en una com-
parsa. M’agrada molt el 
Carnestoltes!

Participaràs al Carnestoltes 
d’enguany?

Anàlisi del Pla Local de Joventut
Des de l’any passat s’està realitzant l’anàlisi de la Realitat Jove de Parets 

L’objectiu és definir els eixos prioritaris a treballar en el 
proper Pla Local de Joventut. Aquest s’està desenvolu-
pant amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i 
el treballen conjuntament l’empresa Iniciatives i Dinàmi-
ques Comunitàries i el Servei de Joventut de l’Ajuntament 
de Parets. Entre les accions més destacades desenvolu-
pades fins el moment destaquen:
- Més de 500 enquestes a tots els instituts de Parets.
- Anàlisi de dades demogràfiques i estadístiques.
- Amb la participació del jovent: dues Faktories d’Idees.
Resten pendents sessions als instituts amb delegats i 
delegades i una sessió específica amb entitats juvenils i 
amb participació del jovent.
- Amb la participació de professionals i tècnics/ques. En 
aquest àmbit s’ha treballat en dues sessions. A la prime-
ra, anomenada “Viure a Parets” hi han participat Serveis 

Socials, Educació, Instituts, Habitatge, Servei Assesso-
rament Sociolaboral, Casal de Joves Cal Jardiner, Policia 
Local, Centre Obert, Cultura i Consum. S’han tractat els 
eixos d’educació formal i informal, la transició escola tre-
ball i l’ocupabilitat.
La segona sessió, “Gaudir de Parets”, on han participat: 
Serveis Socials, Educació, Gabinet d’Alcaldia, Participació, 
Casal de Joves Cal Jardiner, Policia Local, Biblioteca Can 
Butjosa, Esports i Cultura. S’han treballat els eixos de co-
municació i participació, temps lliure i oci i salut.
Els temes que més preocupen, i que per tant serien els 
prioritaris en el Pla Local de Joventut, són la salut entesa 
d’una manera integral (drogodependències, hàbits salu-
dables, violències); educació (prevenció - actuació absen-
tisme, alumnat expulsat...), un lleure educatiu, alternatiu i 
sa, i potenciar la participació del jovent.

Javi Hernández
No. Este año no me dis-
frazo. Antes lo hacía 
pero ya hace unos años 
que no, aunque es una 
fiesta que me gusta.

Marina Martos
En principi, no. No és 
una festa que m’animi 
gaire. És una ativitat que 
mai no m’ha estimulat 
prou.

PUBLICITATapp
Connecta’t amb l’Ajuntament
incidències · notícies · telèfons
Descarrega-te-la cercant PARETS. Aplicació gratuïta



La Policia Local de Parets està formada per un 
conjunt de professionals, amb una estructura i 
unes directrius adreçades a prestar el millor ser-
vei possible, adaptant els seus recursos, les seves 
capacitats i els seus instruments de gestió a les 
noves demandes socials per assolir uns resultats 
de qualitat exigibles a un servei públic d’aquest 
tipus. 

Podeu contactar amb la Policia Local tots els dies 
de l’any i a totes hores, al telèfon 93 573 73 00 i en 
cas d’emergències, trucant al 112. L’adreça elec-
trònica és policia.local@parets.cat i té la seu a av. 

Lluís Companys, 19, planta baixa. 

Cal destacar la recent posada en marxa de la seva 
nova pàgina web www.policia.parets.cat 

Hi trobareu tota la informació detallada de la 
composició i tasques de la policia, així com de 
diferents consells, recomanacions i notícies 
d’actualitat.
De la seva banda, l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil ajuda i col·labora en l’organització 
de nombrosos actes en espais públics. La seva 
missió també és vetllar per la seguretat de les pa-
retanes i els paretans, col·laborant amb les forces 
de seguretat i serveis d’emergències i urgències. 
Tenen la seu també a l’av. Lluís Companys, 19, 
planta baixa, i el seu horari és de dilluns a diven-
dres de 17 a 20 h. Hi podeu contactar via telefò-
nica al 93 573 93 16 o bé a l’adreça electrònica: 
protecciocivil@protecciocivilparets.cat

Parets és...



seguretat
La funció policial a Parets consisteix en assegu-
rar els drets i les llibertats de les paretanes i els 
paretans, i preservar la convivència i el foment 
de la cohesió social. La proximitat a la ciutada-
nia i la voluntat de servei són els eixos princi-
pals que permeten oferir una resposta adequada 
a les seves demandes i necessitats. La prestació 
del servei, amb una permanent presència en el 
territori, es basa en criteris d’implicació social, 
relació amb la comunitat i proximitat amb la ciu-
tadania i d’adequació a la realitat de cada moment. 
La Policia Local de Parets actua d’acord amb els 
principis d’adequació dels serveis a la demanda 
social; de descentralització dels serveis públics; 
d’eficiència en l’assignació de recursos i mitjans; 
de corresponsabilitat i complementarietat, i de 
coordinació i cooperació entre els dos cossos poli-
cials que operen en el territori: Mossos d’Esquadra 
i Policia Local.

Joan Pérez, Inspector en cap de la Policia Local de Parets, afirma que “volem aconseguir que la policia local 

esdevingui el referent de seguretat i la garantia de protecció i servei de les persones, des de la proximitat i la 

professionalitat, oferint un servei de qualitat amb la màxima eficàcia amb els recursos disponibles per desen-

volupar plenament els principis de l’actuació policial”.
De la seva banda, Àfrica Martínez, regidora de Seguretat Ciutadana, assegura que “s’està treballant molt i bé. A 

l’espera de tenir un estudi més acurat i precís que estem desenvolupant, algunes de les últimes dades indiquen 

que l’últim any a Parets s’ha reduït l’accidentalitat en un 60%, els fets delictius estan per sota de la mitjana de 

la comarca i també s’han reduït (en un 3%), de la mateixa manera que s’han reduït a la meitat els robatoris amb 

violència i intimidació a l’espai públic de la vila. En línies generals, la seguretat al nostre poble és molt semblant 

a la resta de la comarca. L’estiu passat també vam viure el mateix que va passar a gran part de pobles, viles i 

ciutats de l’àrea metropolitana, amb un augment lleuger de les denúncies interposades per intents i robatoris 

consumats a establiments comercials”.
Finalment l’alcalde de Parets, Sergi Mingote conclou que “tot i que el nostre sigui un poble tranquil i segur, 

constantment estem reforçant la col·laboració amb altres cossos de seguretat i prenem totes les mesures ne-

cessàries per reduir els robatoris i els fets delictius a l’última expressió. A més, en aquesta legislatura estem 

apostant encara més per la proximitat i la participació, la interacció amb les paretanes i els paretans. De fet i 

en aquesta mateixa línia, els oferim la possibilitat de formar part de les noves meses de convivència i seguretat 

com a representants del seu barri, de les seves veïnes i veïns, per estar informats i informar directament els 

cossos policials d’allò que els pugui preocupar”. 
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L’any 1982, naixia la iniciativa global coneguda com a 
Mayors for Peace, Alcaldes per la Pau, liderada pels al-
caldes d’Hiroshima i Nagasaki, amb la finalitat de crear 
una xarxa per a la prohibició de les armes nuclears i a 
favor de la pau.
Parets del Vallès s’adheria al moviment el març del 2002 
i, l’11 de març de 2014, es creava la Secció Catalana d’Al-
caldes i Alcaldesses per la Pau, formada per més de 200 
municipis, amb l’objectiu de coordinar les activitats de la 
xarxa en l’àmbit català.
Des d’aleshores, els alcaldes i ajuntaments que en formen 
part es reuneixen de manera periòdica per tal d’acordar 
línies de treball, compartir experiències i recursos, i tre-
ballar conjuntament en l’àmbit de la pau, la solidaritat i 
la defensa dels Drets Humans.
La Secció Catalana d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau 
esdevé l’organització municipalista més gran del món 

dins d’una xarxa que agrupa 5.912 ciutats de 158 països 
i regions d’arreu.
La Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau continua la 
seva tasca per fer avançar les iniciatives, sota el conven-
ciment que les ciutats i els governs locals tenen el deure 
i la responsabilitat de treballar en favor de la pau, d’actuar 
contra l’ús de la violència per a la resolució dels conflictes 
i d’aprofitar l’educació per la pau com a instrument per la 
nostra coexistència i benestar futur.

Conferència de Ciutats per la Pau a la Mediterrània
Amb aquesta premissa, durant la darrera reunió de la 
secció, que va tenir lloc a mitjans de l’any passat, es van 
establir les bases per organitzar una nova Conferència de 
Ciutats per la Pau a la Mediterrània, en el marc dels Jocs 
de la Mediterrània, que tindran lloc a Tarragona l’estiu de 
l’any vinent.

Parets del Vallès s’implica en la defensa de la pau i els Drets Humans
Des de l’any 2002, Parets forma part de la iniciativa Mayors for Peace, Alcaldes per la Pau, que lluita per la prohibició de les armes nuclears i a favor de la pau 

Àfrica Martínez 
Regidora de Relacions 
Institucionals

Com a Administració tenim el 
compromís i l’obligació de promoure 

l’educació per la pau, i d’impulsar 
les accions que siguin necessàries 
per la defensa dels Drets Humans”

Sergi Mingote
Alcalde de Parets 
del Vallès

A Parets continuem treballant 
per la pau entre els pobles i pel 

benestar de les persones”
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EN 2 MINUTS...
Parets Empreses, amb ‘Robòtica i Educació’
El Servei Parets Empreses dóna suport a la revis-
ta Robòtica i Educació, un projecte que neix amb la 
voluntat d’informar de manera amena i entretingu-
da sobre temes relacionats amb la robòtica d’oci i 
de servei, però, sobretot de la robòtica educativa. 
Aquesta disciplina suposa l’esforç dels alumnes i 
les escoles en la creació de projectes, un equivalent 
a ser emprenedor o emprenedora. 

Condis inaugura una nova botiga a Parets
La cadena de distribució Condis ha inaugurat recent-
ment un nou establiment al carrer Monistrol, 1, de 
Parets. La botiga inclou seccions de congelats, per-
fumeria, fruiteria i forn de pa, entre d’altres. L’horari 
comercial és de 9 a 21 h i, dissabtes i diumenges, de 
9 a 14 h. 

Nou centre especialitzat Taiji Chen 
Parets compta amb un nou centre especialitzat en 
tai-txi i quigong. Es tracta de l’Espai Taiji Chen, situat 
a l’avinguda de Lluís Companys, 45. El centre ofereix 
també formació en kung-fu infantil i defensa perso-
nal. Per a més informació es pot adreçar un correu a 
espai.taijichen@gmail.com.

Noves societats constituïdes a Parets
Aquest febrer s’han constituït les societats ‘Arrastres 
del Mediterraneo’, dedicada al comerç a l’engròs de 
maquinària, equips i subministraments i a la com-
pravenda, lloguer i reparació de vehicles, i la societat 
‘Alpin Motor la Volta, SL’, dedicada a la venda d’auto-
mòbils i vehicles de motor lleugers. 

L’Ajuntament de Parets ja ha aprovat les bases per parti-
cipar en la 6a convocatòria d’ajuts a la contractació. Les 
novetats d’enguany es donaran a conèixer pròximament 
durant una roda de premsa.
D’ençà que es va impulsar aquesta iniciativa, l’any 2012, 
s’han formalitzat un total de 411 contractes, dels quals 
111 han estat en aquest darrer any.
En la convocatòria del 2016, dels contractes formalitzats, 
un 43% han estat de llarga durada -més de 6 mesos- o 
indefinits; el 28% s’han fet en l’àmbit de producció indus-
trial; un 64% s’han formalitzat amb empreses i comerços 
del municipi i un 61% s’ha fet amb persones aturades de 
Parets amb un nivell d’estudis de Formació Professional 
o superior. També cal destacar la paritat en la contracta-

ció, amb un 51,35% dones i un 48,65% d’homes. D’aquest 
total, un 26% són majors de 45 anys i un 32% menors de 
30 anys.
Des de l’any 2012, quan es va posar en marxa la inicia-
tiva, el consistori ha incrementat anualment la partida 
econòmica que s’hi ha destinat, que va començar amb 
40.000 euros, fins als 90.000 que s’han pressupostat per 
a aquest exercici. En total han estat 325.000 euros.
Els ajuts a la contractació impulsats per l’Ajuntament a 
través del Consell Industrial, tenen com a objectiu mi-
llorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de 
les empreses, així com per fomentar l’ocupació estable i 
de qualitat de les persones en situació d’atur inscrites al 
Servei Local d’Ocupació.

411 insercions laborals amb els ajuts a la contractació
Ja s’han aprovat les bases per a la 6a convocatòria impulsada a través del Consell Industrial

Lliurament de diplomes de la Cambra de Comerç
La Sala Cooperativa ha acollit el lliurament d’una trentena 
de diplomes dels cursos impulsats per l’Ajuntament i la 
Cambra de Comerç de Barcelona. Aquesta formació és fruit 
de l’acord de col·laboració per a la posada en marxa d’ac-
cions formatives i la millora de l’ocupabilitat adreçades al 
col·lectiu juvenil impulsat per ambdós ens durant el darrer 
trimestre de 2016. 

FORMACIÓ

Presentació del programa Reinventa’t 2017
El pròxim dijous, 9 de març, a les 15 h, tindrà lloc, a la Sala 
Cooperativa, l’acte de clausura del programa Reinventa’t 
2016 i la presentació del projecte per al 2017. També es 
farà el lliurament de diplomes a les empreses que han par-
ticipat en les diferents formacions. L’acte comptarà amb la 
ponència ‘El factor clau per vendre més’, a càrrec de Màrian 
Buil, economista, emprenedora i intraprenedora. 

ACCIÓ EMPRESARIAL

Sessió d’acollida als nous Plans d’Ocupació
A finals de gener va tenir lloc la sessió d’acollida a les 
persones selccionades durant la darrera convocatòria de 
Plans d’Ocupació Local, impulsats per l’Ajuntament de 
Parets. Com en anteriors ocasions, el contracte serà d’un 
70% de la jornada i inclou un programa formatiu per a totes 
les persones contractades, centrat en la recerca de feina, 
l’emprenedoria i les habilitats de millora de l’ocupabilitat.

SLOP



 23 de febrer de 201716 EMPRESA I COMERÇ

Funny Kids: el teu infant com a protagonista
Si vols preparar una festa per a la teva filla o el teu 
fill, on el teu infant sigui el gran protagonista, tens un 
lloc ideal a tocar de casa: Funny Kids.
De dimarts a divendres i també dissabtes i diumen-

PLUSVÀLUAL’APARADOR
ges, de 17 a 20 hores, al carrer Alfons XIII, número 42, 
pots gaudir de la teva festa particular. Només fan una 
festa per dia, la teva.
Funny Kids disposa dels millors animadors, pallassos, 
mags i més de 60 personatges que aniran al local o 
bé al restaurant o domicili particular, per animar i di-
namitzar qualsevol tipus d’esdeveniment, a uns preus 
competitius.
Mickey, Minnie, Elsa, La Patrulla Canina, Peppa pig, 
Pocoyó i moltíssims més...
A més d’un ampli servei per a nens, Funny Kids dispo-
sa d’una acollidora cafeteria perquè la jornada sigui 
un èxit per a petits i grans. 
Podeu contactar-hi per telèfon al 93 182 44 23 i per 
e-mail fiestasinfantilesfunnykids@gmail.com. 
Funny Kids forma part d’ASIC, l’Associació de Serveis 
i Comerços de Parets del Vallès.

El Consell Industrial dóna suport al projecte Come2Industry
L’Ajuntament de Parets del Vallès, a través del Consell Industrial, dóna suport al projecte 
Come2Industry, en el marc de l’Alianza para la Formació Profesional Dual, impulsat per 
la multinacional Freudenberg juntament amb la Fundació Bertelsmann. 
Durant la presentació del projecte a Parets i la sessió de treball, que van tenir lloc a La 
Marineta, el regidor de l’Àrea de Desenvolupament Local, Toni Fernández, posava de 
manifest “la importància d’aconseguir que la formació Professional tingui cada cop més 
prestigi. A més, hem d’apostar per una FP dual, a cavall entre la formació a les aules i 
les pràctiques a les empreses”. 
El conseller delegat de Freudenberg, Jaume Cané, explicava els objectius del projecte 
“Creiem en la indústria com a motor de l’ocupació i busquem noves fòrmules per reduir la 
taxa d’atur entre els joves. Volem que els estudiants i les famílies prenguin consciència 
que els cicles de Formació Professional són una molt bona opció educativa i tenen un 
alt nivell de possibilitats d’incorporació laboral”.
L’acció s’emmarca dins de les actuacions de foment de l’ocupació juvenil i té com a 
missió identificar els oficis de l’àmbit industrial amb més demanda d’ocupació no co-
berta, per tal de dur a terme un seguit d’actuacions amb el propòsit d’atraure el talent a 
aquestes professions i fomentar l’accés dels joves a la formació professionalitzadora.
Durant la fase pilot s’ha fet una identificació d’oficis i una cerca de centres educa-
tius on iniciar les dinàmiques de treball amb els joves, orientades sempre a millorar el 
coneixement d’aquestes professions i promoure l’accés dels joves a aquests estudis 
professionals. 

CONSELL INDUSTRIAL CONSUM

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

Zanini diversificarà la producció amb radoms
L’empresa Zanini, dedicada al món de les llantes i com-
ponents d’automòbil, ha decidit diversificar el seu negoci 
i començar la producció de radoms, amb recobriments 
d’antenes i radars. Zanini, situada al Polígon Llevant, farà 
una inversió de 12 milions d’euros per adaptar les seves 
instal·lacions a les noves línies de producció necessàries 
per a la creació d’aquest producte.

RESTAURACIÓ

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE

L’Ajuntament dóna suport als afectats per les clàusules sòl
Més de cent persones afectades per les clàusules sòl,  recentment declarades nul•les 
per la justícia europea, van assistir dimarts passat a la sessió informativa organitzada 
per l’SCAC. 
En les més de dues hores que va durar la sessió, a càrrec de l’advocat Guillermo de Ma-
nuel, es va informar els assistents de les últimes novetats sobre les clàusules sòl, es va 
explicar com reclamar les quantitats pagades de més i els interessos corresponents i es 
va parlar sobre les repercussions fiscals que poden comportar aquestes reclamacions. 
Els assistents es van interessar per aspectes com els terminis per reclamar, com cal-
cular els imports pagats de més o quines despeses preveure si s’opta per la via judicial. 
També  es van tractar altres problemàtiques relacionades amb els préstecs hipotecaris, 
com ara l’IRPH, les despeses de formalització i d’altres clàusules abusives. 

Noves sessions informatives, pròximament
Atesa la repercussió d’aquestes reclamacions i el nombre de consumidors afectats, 
el Servei de Consum de l’Ajuntament,  preveu organitzar pròximament altres sessions 
sobre aquests temes i està treballant per a donar suport a tots els afec-
tats del municipi. 
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Dos centres de Parets al projecte educatiu ‘Ara és demà’
L’Institut La Sínia i l’Escola Bressol Municipal El Cirerer són els escollits a la zona del Vallès Sud 

L’Institut La Sínia i l’Escola Bressol Municipal El Cirerer 
han estat escollits per participar en el projecte ‘Ara és 
demà’, impulsat per la Conselleria d’Ensenyament de la 
Generalitat, amb l’objectiu de generar un debat sobre el 
futur de l’educació a Catalunya.
El projecte “Ara és demà” vol donar resposta als princi-
pals reptes de futur del sistema educatiu de Catalunya 
i avançar en qualitat i equitat per afavorir l’èxit educatiu 
de tot l’alumnat.

L’escola del futur
Es tracta de definir, entre tots els agents del territori, 
quina és l’escola que volem per demà i com orientar les 
polítiques educatives en un futur. Catalunya està dividida 
per sectors i Parets del Vallès s’inclou dins el Vallès Sud. 

Cada sector escull uns centres de referència que faran 
una trobada de treball amb professorat, famílies i alumnes 
per tal de debatre diferents eixos i elaborar un document 
amb les conclusions. Posteriorment hi haurà una reunió 
de tot el Vallès Sud on es posaran en comú les aportacions 
dels centres i ens participants. L’estiu de 2017 finalitzarà 
la reflexió col·lectiva amb l’aprovació, en el si del Consell 
Escolar de Catalunya (CEC), d’un document que recollirà 
les aportacions que hagin suscitat major consens al llarg 
d’aquests mesos de debat.
El nom d’aquest projecte té el seu origen en els versos 
del poeta Miquel Martí Pol, Ara és demà, atès que ajuden 
a entendre el sentit d’aquesta profunda reflexió sobre els 
reptes a afrontar i com les polítiques educatives hi poden 
donar resposta. 

EN 2 MINUTS...
‘Vianeta’, el nom de la mascota cívica
Els consellers i conselleres del Consell d’Infants han 
posat nom a la mascota que il·lustra la campanya 
‘Qüestió de respecte, Parets, c@sa de tots’. Després 
de descartar alguns noms, finalment van quedar el de 
‘Vianeta’, ‘ADNet’ i ‘OBI’. Finalment, amb 11 vots, el 
nom escollit va ser el de ‘Vianeta’. Ara, els consellers 
i conselleres continuen treballant per donar visibilitat 
a la campanya de civisme.

Taller d’higiene postural per alumnes de Parets
Els alumnes de cicle superior de les escoles Pompeu 
Fabra, ACESCO, Lluís Piquer i Pau Vila realitzaran uns 
tallers dedicats a la higiene postural. La formació, 
oferta per la Diputació de Barcelona a les escoles 
que ho sol·liciten, la porta a terme l’empresa Adapta, 
amb una durada d’una hora.
Durant els tallers es tractaran temes com el pes de 
les motxilles, la importància de seure correctament i 
els beneficis de cuidar les postures correctes.

La CAMPA renova la seva junta directiva
Coincidint amb el nou curs escolar, la Coordinadora 
d’Associacions de Mares i Pares –CAMPA– de Parets 
del Vallès ha renovat la junta directiva. Fins ara ocu-
paven els càrrecs de presidència, secretaria i treso-
reria, els representants de les AMPA de l’Escola Lluís 
Piquer, Pau Vila i Nostra Sra. de Montserrat. Aquest 
curs són reemplaçats pels representants de l’Escola 
Pompeu Fabra, l’Institut Torre Malla i Acesco.
La CAMPA de Parets del Vallès va néixer l’any 2014 
amb l’objectiu de compartir experiències i informació 
entre les diferents AMPA que en formen part i establir 
un vincle de comunicació i activitat participativa.

Jornades de portes obertes a les escoles
L’escola municipal Pau Vila farà les seves visites el 
divendres, 17 març; l’Escola Pompeu Fabra obrirà les 
seves portes el dimarts, 14 de març; l’escola Lluís Pi-
quer, el dissabte 4 de març; l’escola Vila Parietes farà 
les jornades el dissabte, 11 de març. Pel que fa als ins-
tituts d’educació secundària, el Torre de Malla obrirà 
les portes el 7 de març pels interessats en l’ESO, i el 25 
d’abril per a la resta de formacions; i la secció d’institut 
La Sínia, per a l’ESO. el dimarts 14 de març, en aquest 
cas cal escollir el torn al web del centre. 
El centre concertat ACESCO farà les jornades el 15 de 
març, i Nostra Senyora de Montserrat, el 18 de març. 
Les escoles bressols El Cirerer, La Cuna i El Gargot es 
podran visitar els dies 24, 25 i 27 d’abril respectivament. 
Les hores concretes de visites es poden consultar a la 
pàgina 6 d’aquesta publicació o a www.parets.cat.

PORTES OBERTES

La fauna i la flora de Parets als tallers de ceràmica
Els alumnes de 4t de primària dels centres escolars de 
la població participen en una nova edició dels tallers de 
ceràmica, que pretenen apropar els estudiants al conei-
xement de conceptes i tècniques del llenguatge visual i 
plàstic. Enguany, els tallers recrearan plantes i animals 
relacionats amb el municipi. Els treballs que realitzin els 
alumnes es podran veure a l’Escola de la Natura.

TALLER ESCOLA BRESSOL

Xerrada sobre neurociència a ‘El Gargot’
El dia 6 de febrer, a les 17.45 h, es va fer una xerrada de 
Marta Portero, psicòloga i doctora en Neurociències, pro-
fessora de Psicologia en la Universitat Pompeu Fabra i 
la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre la recerca 
aplicada en neuroeducació a l’escola bressol.
La xerrada va anar adreçada a professionals del món de 
l’educació que van ser convidats a assistir-hi.
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Malgrat la pluja, que va impedir que alguns dels actes previstos es poguessin celebrar 
amb normalitat o que d’altres canviessin la seva ubicació, la Festa Major d’Hivern de 
Parets ha estat, de nou, un gran èxit.
El Mercat Medieval, que per primera vegada va ocupar el carrer Raval i l’entorn del parc la 
Linera, la tercera edició del Canta Parets, la presentació del documental “Lluitem junts”, 
les actuacions de Bruno Oro i Joan Pera, l’audició de sardanes, les activitats a les esco-
les bressol La Cuna i El Cirerer, la Trobada de Bestiari i Desfilada Infernal, l’exhibició de 
4x4, el Gran Ball de Festa Major, el light painting o el parc infantil es van omplir de gom 
a gom per demostrar, un any més, que la Festa Major d’Hivern de Parets és ja un esde-
veniment consolidat en el qual tenen cabuda tota mena de manifestacions artístiques i 
culturals, d’animació infantil o les demostracions esportives i les iniciatives solidàries. 
Aquest és només un petit recull d’imatges de la festa però, si voleu veure’n més, ho 
podeu fer al Flickr de Parets Connecta.

FESTA MAJOR D’HIVERN
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La disbauxa arriba de la mà del Rei Carnestoltes
El Carnestoltes recorrerà Parets el 26 de febrer durant una tarda que acabarà amb l’entrega de premis als concursants

Parets es prepara per a una nova edició del Carnestol-
tes, una celebració que es farà el diumenge, 26 de febrer, 
amb la tradicional rua que anirà des del pavelló fins a 
l’Eixample.
A les 11.30 h arribarà el Rei Carnestoltes i es farà la sor-
tida de la rua, que començarà al pavelló, passarà per 
l’avinguda Catalunya i arribarà al carrer Monistrol, on 
s’hauran de deixar les carrosses i els vehicles. En aquest 
moment s’accedirà a la plaça Dr. Trueta i es farà el lliura-
ment de premis del concurs amb l’animació a càrrec de 
Jordi Rius, que servirà per acomiadar el Rei Carnestoltes. 
Cal tenir en compte que, durant el recorregut, l’avinguda 
Catalunya, entre l’avinguda Francesc Macià i el carrer Mo-
nistrol, estarà tancada al trànsit.

El concurs i els premis
Els interessats a participar en el concurs de disfresses de 
manera individual poden fer la inscripció el mateix dia a 
les 10.30 h a l’aparcament del pavelló. Les comparses que 
hi vulguin participar han d’inscriure’s prèviament a Can 
Rajoler, al carrer Travessera núm. 1, en horari d’oficina. El 
jurat valorarà les disfresses durant la rua, i el lliurament 
dels premis es farà a la plaça Dr. Trueta.
Els premis de la categoria individual infantil estan valorats 
en 200, 100 i 50 € respectivament, el primer d’ells en vals 
de compres; els de la comparsa infantil són dos premis 
de 300 i 150 €; els premis de la categoria d’adult indivi-
dual són de 300, 200 i 100 €; i els de la comparsa d’adults 
estan dotats amb 600 i 300 €.

TELEVISIÓ

Yaneisy Martínez a la semifinal de Got Talent
La paretana Yaneisy Martínez va aconseguir el passi a la 
semifinal del concurs de Telecinco ‘Got Talent’ gràcies a 
la decisió de la cantant Edurne, que va decidir que la can-
tant de Parets passés directament a la semifinal després 
de quedar sorpresa per la bona actuació de Martínez.

Bases del  Premi ‘Parets, Municipi Lector’
Ja es coneixen les bases per participar en una nova edi-
ció del Premi Municipi Lector, on els participants han de 
presentar idees de bones pràctiques per al foment de la 
lectura. 
La 4a edició del Premi Municipi Lector té com a objectiu 
reconèixer i premiar les bones pràctiques de foment de la
lectura. El premi vol ser un instrument per estimular la 
creació i el desenvolupament d’activitats de foment lector 
al nostre poble, així com recompensar el treball realitzat 
pels professionals del municipi. També es vol millorar la 
difusió i la implementació de projectes i programes que 
ja s’estiguin duent a terme o que es vulguin iniciar en 
l’entorn de la promoció de la lectura.
Els interessats en participar poden lliurar la documentació 
requerida en paper al Centre Cultural Can Rajoler, situat 
al carrer Travessera, 1.

CONCURS

EN 2 MINUTS...
Nous horaris del Casal Cal Jardiner
El Casal de Joves Cal Jardiner ha fet públic el seu nou 
horari: aules i bucs d’assaig, de dimarts a dissabte 
de 10 a 14 h. Resta del centre: de dilluns a diumenge 
de 16 a 21 h, excepte divendres i dissabtes, en què 
l’hora de tancament serà les 22 h.

Mostra Els Patrullers i el CEP, 50è aniversari
Del 4 al 19 de març es podrà veure a la sala d’Ex-
posicions Can Rajoler l’exposició ‘Els Patrullers i el 
CEP’, una mostra que commemora el 50è aniversari 
d’aquestes dues agrupacions nascudes a Can Rajoler 
l’any 1967. La mostra, que s’inaugura el dissabte 4 de 
març a les 12 h, consta de fotografies i records d’una 
època d’aventures i llibertat d’aquells que alguna ve-
gada es van sentir enamorats de la muntanya. 

Curs de monitors de lleure a Cal Jardiner
Fins al 22 de març es poden presentar les inscrip-
cions per a rebre la formació de monitor d’activitats 
en el lleure infantil i juvenil. El curs, que començarà el 
dia 1 d’abril, estarà impartit per l’Escola Lliure El Sol 
i es farà al casal de joves Cal Jardiner. La formació 
compta amb una subvenció per part del Servei de 
Joventut, de manera que els joves de Parets, d’entre 
18 i 30 anys, hauran de pagar 150 €; les persones 
aturades inscrites al SOC, 205 €; l’alumnat d’Esplac 
o Acció Escolta Catalunya 190. La resta hauran de 
pagar 220 €.

Parets celebra el ‘Día de de Andalucía”
Les entitats Casa de Andalucía i Herm@nados-@
germanats, amb el suport de l’Ajuntament de Parets 
i el  bar La Pérgola, preparen la ‘Fiesta del Día de 
Andalucía’ que tindrà lloc el 5 de març, a partir de les 
12 h, al carrer de Pau Casals. Hi haurà actuacions, un 
esmorzar popular, i un fi de festa. Els tiquets es poden 
comprar aal bar La Pérgola i a la seu de les entitats 
organitzadors al preu de 8 euros.

DANSA

7 medalles per a Elite Dance a la World Cup
Els ballarins i ballarines de l’escola Elite Dance de Parets, 
han aconseguit un total 7 medalles a la World Cup Spain 
2017, celebrada a Burgos el passat cap de setmana. 
En concret han estat 5 medalles de plata i 2 de bronze en 
les modalitats de ball contemporani i de Hip Hop. 
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La competició tindrà lloc el proper 21 de maig a la Ciutat 
Esportiva Dani Jarque de l’RCD Espanyol, a Sant Adrià 
de Besòs. El conjunt paretà va assolir el bitllet per la 
fase final a la prèvia de la competició, per a nens de 10 
a 12 anys, que va tenir lloc al Camp de Futbol Municipal 
Josep Seguer de Parets el passat 22 de gener.
A la fase prèvia catalana celebrada a Parets van parti-
cipar 24 equips. El conjunt baixvallesà va disputar una 
de les quatre finals de la jornada i va imposar-se per 
7 a 0 al CF Mollet. La resta d’equips que també es van 
classificar van ser el Gimnàstic de Manresa, l’Igualada 
i el CE Mercantil.

Parets acull la prestigiosa Danone Nations Cup
L’Aleví A del CF Parets passa a la fase final catalana d’aquesta competició internacional

Una competició de renom internacional
La Danone Nations Cup és la major competició del món 
per a nens de 10 a 12 anys. 
La celebració de la fase prèvia catalana a Parets ha estat 
possible gràcies al marc de col·laboració de l’Ajunta-
ment amb les empreses i, concretament amb Danone, 
una de les 21 empreses integrants del Consell Industrial 
de Parets.
En aquesta competició participen equips de 32 països 
diferents, 2 milions i mig de jugadors, 11.000 escoles i 
34.000 clubs. A Espanya hi participen un total de 40.000 
jugadors.

Luque i Mingote creuaran l’estret de Gibraltar
El nedador paretà paralímpic Miguel Luque i l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, han anunciat aquest repte espor-
tiu, que tindrà una finalitat solidària. Paral·lelament, volen 
demostrar que creuar l’estret de Gibraltar per relleus és 
possible per a una parella esportiva com la que formen. 
No és el primer desafiament conjunt dels dos coneguts 
esportistes paretans. Fa poc més d’onze anys van pujar 
junts la via ferrata de les Baumes Corcades. 
Per a Mingote, “aquest repte esportiu em fa especial il·
lusió perquè no és un repte qualsevol, és un repte amb un 
amic i amb un esportista tan reconegut internacionalment 
com el nostre estimadíssim Miquel Luque, el campionís·
sim nedador paretà paralímpic, medallista a les 5 últimes 
paralimpíades”.

La travesa està prevista el mes de juny
En aquesta ocasió, Luque i Mingote tenen previst nedar i 
creuar per relleus els 14 a 16 quilòmetres de la travessa, 
en una zona on els forts corrents obliguen a fer un gran 
esforç físic. 
Els especialistes aconsellen que la velocitat del nedador 
no baixi dels tres quilòmetres per hora ja que, en cas con-
trari, el cansament podria arribar a fer fracassar l’intent. 
La temptativa tindrà lloc a principis del proper mes de 
juny, tal com han anunciat els esportistes paretans. Tam-
bé han avançat que aviat n’informaran amb tot detall.

REPTE SOLIDARI
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Els homenatjats van ser el quartet de patinadores que 
l’any passat va quedar tercer del món al campionat ce-
lebrat a Novara (Itàlia) i el patinador David André, segon 
en la categoria júnior del mateix.
El Club Patí Parets compta actualment amb 93 nenes i 6 
nens en els seus diferents grups. Cal destacar també a 
Pau García, primer a l’Europeu 2016. 
D’altra banda, tot i no tenir equip propi per a la categoria, 
el patinatge paretà va obtenir uns bons resultats al recent 
Campionat de Catalunya de Grups Xou celebrat a Fonta-
jau (Girona). Les patinadores Carla Pérez i Andrea Prieto, 
que van participar amb el quartet Aspa Lliçà ‘Elles’, van 
aconseguir, juntament amb les seves companyes Ber-
ta Ferrer i Paula López, proclamar-se subcampiones de 

El Club Patí Parets, homenatjat a la Generalitat de Catalunya
La delegació del club paretà va ser reconeguda pels triomfs obtinguts durant l’any passat

Catalunya. En aquesta categoria, les patinadores hi par-
ticipen per equips i, de forma coordinada, representen el 
fil d’una història o temàtica concreta.
Patrícia Garcia, al costat de les seves companyes, va par-
ticipar al campionat dins la modalitat Grups Xou Petit. 
Elles van representar la coreografia “No fugis, enamora’t”, 
i van aconseguir un desè lloc l’any del seu debut.
Finalment, al Campionat de Barcelona de Figures Obliga-
tòries celebrat a Mollet, la patinadora del Club Patí Parets 
Gemma Serra va aconseguir la setena posició en catego-
ria sènior, mentre que Carol Perez va ser 15a en categoria 
cadet i Aina Martín va aconseguir el setè lloc a la cate-
goria infantil, totes tres amb mínimes per al Campionat 
de Catalunya.

Joaquim Rodríguez a la Andalucía Bike Race 
El ciclista paretà debutarà en una cursa de mountain bike 
que tindrà lloc del 26 de febrer al 3 de març. La cursa, de 
sis etapes, transcorrerà per Còrdova i Jaén.
“Purito” ha manifestat que vol gaudir d’aquesta primera 
prova a sobre d’una mountain bike i aprendre’n. En una 
entrevista recent, el ciclista paretà afirma que “darrere 
tinc un equip que m’està ajudant molt i el tema competitiu 
el vaig abandonar el dia que vaig deixar d’anar sobre la 
bicicleta”.

CICLISME

Miquel Luque, or al Campionat de Catalunya
El nedador paretà va guanyar els 50 metres braça al cam-
pionat celebrat el passat cap de setmana a les instal.
lacions del Club Natació Terrassa. 
Luque també va assolir la tercera posició a la prova dels 
50 metres esquena. Es confirma així el fantàstic moment 
de forma que travessa el nedador paralímpic, competint 
amb la mateixa il.lusió que el primer dia. Luque suma dues 
noves medalles a un palmarès ple de triomfs al llarg de la 
seva exitosa trajectòria.

NATACIÓ

Ingrid Andrés, campiona de pista coberta 
L’atleta paretana va ser primera en categoria promesa en 
200 metres llisos, al campionat celebrat a Sabadell. An-
drés, del FC Barcelona, va fer 24.68, rècord del campionat, 
superant Anna Obradors.  
Andrés es va quedar a 10 dècimes de segon de la seva 
millor marca, 24.58, aconseguida el març de 2016 a Madrid. 
És el tercer any que l’atleta paretana competeix en 200 
metres llisos. Va començar a la categoria quan el 2014 
una lesió d’isquiotibials la va apartar dels 60 metres llisos

ATLETISME

EN 2 MINUTS...
Bona actuació del CN Parets al Trofeu de Rubí
Els equips benjamí i aleví del CN Parets hi van ser pre-
sents. Els nedadors Albert Cabezuelo, que és aleví, va 
quedar segon, i la Norma Rodríguez i l’Àlex Jiménez van 
quedar tercers en categoria benjamí. 

El FS Parets, campió d’hivern de la Divisió d’Honor 
L’equip dirigit per Nahuel Nievas apunta a l’ascens de 
categoria després d’un inici de lliga irregular.

L’Atletisme, al Campionat de Catalunya de Cros
La competició va tenir lloc a Caldes de Malavella, on es 
van reunir els millors atletes del país. Cal destacar la 
3a posició de Julia Lahosa a la categoria aleví femení. 
I també el 14è lloc de Gerard Corbera i el 15è de Martí 
Ullar, tots dos en el seu primer any d’infantils. Cesc Ullar, 
amb la seva 51è posició va sumar els punts necessaris 
perquè el CA Canovelles del qual són filials es classifi-
qués per al campionat d’Espanya de cros per clubs que 
se celebrarà a Oropesa.  D’altra banda, cal destacar la 
bona actuació de l’entitat al 56è Cros de Sant Sebastià 
de Sabadell. Júlia Lahosa va quedar primera en la ca-
tegoria aleví i Martí Ullar va quedar tercer en infantil, en 
el seu primer any en aquesta categoria. També cal des-
tacar que Marc Marquès va quedar dotzè en categoria 
sènior en la distància de 10.800 metres, en el seu debut 
en un cros.

Óliver Avilés i Sandra Jordà, guanyadors en 
parella mixta de la Costa Blanca Bike Race
La reconeguda prova de BTT es va celebrar durant quatre 
dies a Benidorm. Óliver Avilés -que corria amb l’equip 
Marqués de Riscal-Orbea- i Sandra Jordà van guanyar 
les quatre etapes i la general final amb quasi una hora 
d’avantatge respecte als seus immediats perseguidors. 



 23 de febrer de 201722 GRUPS MUNICIPALS

Un cop més tornem a publicar informacions que mitjans públics 
com la ràdio RAP 107 es dediquen a silenciar:

-El viatge llampec de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i del 
regidor d’esports, Dídac Cayuela, per assistir als Jocs Para-
límpics de Rio de Janeiro hauria costat 3.483,55 euros. Així ho 
diu la regidora Paola Gratacós, en resposta a les nombroses 
peticions fetes per Ara Parets ERC des del setembre del 2016. 
El nostre grup va demanar fins i tot l’empara del SÍNDIC DE 
GREUGES per manca de transparència del Govern Sociovergent. 
Durant l’estada, suposadament de tres dies, Mingote i Cayuela 
s’haurien gastat 618,01 euros en allotjament, 556,62 euros en 
taxis, 2.072,62 euros en bitllets d’avió i 236,80 euros en altres 
despeses que no han fet públiques.

-El juny del 2015, a Parets hi havia 1.238 aturats i el gener del 
2017, 1.144. Per tant, la xifra d’aturats no s’ha reduït en un miler 
–com diu el govern- sinó en 94 persones. L’ocupació cada cop 
és més precària i temporal.

-Ara Parets ERC ha demanat més informació sobre les vincula-
cions entre l’empresa ABOLAFIO, regidors del govern i el respon-
sable extern de la via pública. Des d’ERC creiem que aquest ser-
vei de seguiment i control, concedit des del 2012 a un exregidor 
socialista de Canovelles (45.000 euros/any), es podria assumir 
des de la mateixa plantilla municipal. Tampoc estem d’acord que 
ABOLAFIO tingui adjudicat el manteniment de la via pública de 
Parets fins al 2018 per un import de 550.000 euros. Creiem que 
no és ètic que una empresa que t’ha prestat els seus serveis en 
l’àmbit particular rebi al cap de pocs mesos la concessió d’un 
contracte tan considerable.

I per últim us convidem a dues activitats. Dissabte 11 de març, 
de 10 a 13 h, passejarem pel barri de Can Roure i la plaça Josep 
Marcer en la campanya A PEU DE CARRER, que recull propostes 
i suggeriments de la ciutadania per MILLORAR PARETS. I diven-
dres 17 de març, a les 19.30 h, el Secretari General de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, parlarà sobre el futur de 
LES NOSTRES PENSIONS a l’Escola Municipal de Música.

A l’Europa del segle XXI i al món democràtic en general, les 
grans decisions es prenen, no en un despatx negociant uns 
quants, sinó a les urnes, des de la llibertat i la consciencia in-
dividual de tots els ciutadans. En són exemple el referèndum 
d’Escòcia, el Brèxit, etc... 

En el cas dels governs de l’Estat espanyol no és així ni de bon 
tros, davant un moviment tant ampli, transversal i pacífic com 
és l’independentista a Catalunya. L’Estat espanyol ens segueix 
tractant als ciutadans de Catalunya com a súbdits i, davant 
de tot aquest procés, sols ens ofereix l’amenaça com a ban-
dera i la resignació com a camí. Allà on nosaltres hi posem 
urnes, ells hi posen querelles. I com que la paraula resignació 
no existeix ni ha existit mai en el diccionari polític d’aquest 
país, s’equivoca l’Estat si creu que ho deixarem córrer, perquè la 
causa és  molt noble. Votar sí o no a la independència no és una 
qüestió d’identitats o de banderes, és només que hem arribat a 
una cruïlla en que cal decidir. Molts sentim que l’Estat espanyol 
ha respost amb un ofec cada cop més gran en tots els ordres 
i amb una manca de sensibilitat respecte les necessitats, les 
ambicions i les il·lusions dels catalans.

La causa és legitima, perquè de les eleccions del 27 de setem-
bre en va sortir un mandat molt clar pel Parlament de Catalun-
ya. Tothom sabia i sap el sentit d’aquesta legislatura. I allò que 
es va iniciar a les urnes, cal que culmini a les urnes.

La causa és tan noble, tan legitima, tan necessària, tan pacifica 
i tan democràtica, que el referèndum o referèndum, el farem o el 
farem. Això ja no va d’independència si o no. Va de democràcia 
i de voler ser ciutadans i no ser súbdits. 

Estem  en el compte enrere de la decisió més important que 
haurà pres aquest país en els darrers segles. Exercim de ciuta-
dans, vivim amb plenitud aquest moment, sentim-nos  protago-
nistes i no espectadors d’aquest episodi de la nostra història, 
que les futures generacions ens ho agrairan per sempre. 

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Parlem clar

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Trobarem la solució a les urnes Política útil

A punt d’iniciar-se

Seguint amb el nostre compromís i la voluntat de complir allò 
que diem:

Estan a punt d’iniciar-se les obres de l’aparcament nou entre 
la plaça Josep Marcer i l’av. Espanya. Constarà de 20 places 
gratuïtes que reforçarà l’aparcament de l’entorn, principalment 
pel que fa al comerç de la zona de Can Roura i els veïns del barri. 
Aquest nou aparcament solucionarà part de les dificultats del 
barri a causa de la proximitat de l’estació de ferrocarril, que fa 
que alguns usuaris d’aquest mitjà de transport deixin el cotxe 
als carrers propers a l’estació.

Hem encarregat als serveis tècnics que ens preparin el projecte 
de repintat dels senyals viaris horitzontals dels carrers del mu-
nicipi (stops, passos de vianants, línies horitzontals, etc.) per 
executar-ho durant el pròxim trimestre. 

Aquest tipus d’actuació es realitza aproximadament cada dos 
anys, amb accions puntuals quan es requereixen.

També s’està treballant conjuntament amb la Diputació de Bar-
celona la col·locació d’aparells sonors per a invidents als passos 
de vianants semaforitzats de l’av. Catalunya. 

En altra línia de coses, hem presentat per tractar a la propera 
Junta de Portaveus dues mocions. 
Una fa referència a la defensa dels interessos de les persones 
afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalitza-
ció de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament 
en el procés de reclamació.
L’altra moció demana la derogació de la Llei de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) del PP, ja que la 
reforma plantejada priva les entitats locals de les competències 
en matèria de prestació de serveis socials i de promoció i rein-
serció social, així com en altres competències: sanitat, consum, 
igualtat, polítiques d’ocupació, etc.

L’equip de govern ha decidit reformar la sala de plens sense re-
soldre els dos temes claus, que són l’accés i la capacitat. Cap 
grup de l’oposició hem estat informats del projecte, ni tampoc hi 
ha cap partida en el pressupost del 2017 amb aquesta finalitat 
concreta. 
Un espai que és de tots, segurament, el més indicat hauria estat 
informar del que es volia fer.
És veritat que caldria una nova sala de plens, la que tenim és 
insuficient, però com que es treballa amb diner públic es fa ne-
cessari conservar el que hi ha de bo i millorar el que tenim. Però 
l’equip de govern, empès per no se sap què, improvisa, cosa que 
passa sovint (pista de Can Butjosa, pista d’Atletisme, urbanit-
zació de l’av. Espanya). En general, la improvisació sol costar 
molts diners.
A la sala de plens s’ha tret tot el que hi havia: el parquet nòrdic 
que ens hauria d’haver enterrat a tots, cap a l’abocador; les tau-
les del Pep Bonet i les cadires de l’Òscar Tusquets fora; l’estuc 
de la paret substituït per una pintada. Una llàstima que ens costa 
diners. Potser el que es vol és gastar i gastar, donar feina a de-
terminats promotors, sense tenir en compte cap respecte ni pel 
que tenim ni per la qualitat artística.
Aneu a veure com ha quedat la sala de plens i veureu que el que 
hi ha no aguanta cap comparació amb el que hi havia.
Estem a favor de fer reformes, però la reforma segurament 
hauria d’haver passat per consultar a l’arquitecte que va fer el 
projecte inicial de la sala de plens, prolongar el parquet sense 
canviar-lo fins al balcó de can Pau, afegir una taula Sevilla i posar 
un ascensor a can March per poder accedir les persones amb 
discapacitat. Considerem que l’administració pública sempre 
ha de respectar tot el que té una qualitat artística indiscutible. 
Diu el Miquel Milà que per progressar s’ha de conservar el bo 
que ja es té. 
En temps de crisi és, probablement, ofensiu dilapidar el diner 
públic com s’ha fet en aquest cas, empitjorant el resultat sense 
resoldre cap dels problemes plantejats.

La poc encertada reforma de la sala de plens

Impulsa Parets

El Cercle de Sumem Podem Parets va presentar dissabte dia 4 
de febrer el nou “Projecte Impulsa”.
Aquest projecte està creat per a totes les entitats i associacions 
del poble sense ànim de lucre. Consisteix en un concurs on es 
poden presentar projectes o activitats relacionades amb: art i 
cultura, educació, inclusió social, salut i esport, medi ambient, 
I+D i Noves tecnologies i Igualtat de Gènere.

Moltes vegades les associacions i entitats tenen projectes molt 
encertats que no es poden dur a terme per falta de recursos 
econòmics, i nosaltres volem resoldre-ho de la millor manera 
possible.
El projecte dota a l’associació o entitat guanyadora de fins 
a 600€. Durant aquest any en celebrarem tres edicions, amb 
l’objectiu d’arribar al màxim d’associacions possibles. Si una 
associació guanya una de les edicions, no es podrà presen-
tar fins a l’any següent, d’aquesta manera obrim el ventall de 
possibilitats.

Els diners que s’entreguen com a premi provenen dels diners 
que rebem com a Grup Municipal (927,50 €) i de la donació de 
200 € que la nostra regidora Casandra García realitza al grup 
municipal. Quantia que té assignada com a portaveu, a diferèn-
cia dels nostres dos regidors (Antonio Molina i Ana Fernán-
dez) que només reben l’aportació per l’assistència a òrgans 
col·legiats. 

Ens sembla bona idea que com aquests diners provenen de les 
butxaques dels ciutadans es reinverteixin al poble.
Volem tenir un poble més just, més equitatiu, més igualitari 
i més respectuós amb el seu medi ambient. És per això, que 
volem col·laborar amb les entitats ajudant-les a aconseguir els 
seus objectius. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions per 
canviar les coses i aquesta és una manera de demostrar-ho.

Els interessats poden presentar els seus projectes fins a l’1 
de març. El dia 18 de març es presentaran al local de Sumem 
Parets els 3 millors projectes. L’Assemblea del Cercle serà 
l’encarregada d’escollir el projecte guanyador.

CIUTADANS PARETS DEL VALLÈS
Acabat de començar l’any 2017, en política municipal ens en-
frontem a diversos reptes que hem de solucionar, l’atur, la se-
guretat ciutadana, en què hem de buscar la figura del policia 
de barri (el nostre programa electoral ja ho incloïa), també la 
construcció del nou institut La Sínia, que depèn de la Generalitat, 
però que hem d’intentar crear recursos pel futur de la nostra 
educació i de qualitat, i no és assumible que estiguin estudiant 
en barracons en el temps que estem. La utilització de l’edifici 
Iveco per ubicar diversos sectors del nostre municipi seria pri-
mordial per a l’estalvi de recursos en lloguers i això seria estalvi 
pels nostres impostos als ciutadans. Nous reptes que la nostra 
agrupació i el nostre Grup Municipal intentarem solucionar amb 
propostes amb viabilitat.

CIUTADANS CATALUNYA
Hace ya demasiado tiempo que Cataluña es noticia porque al-
gunos políticos se saltan las leyes y las resoluciones judiciales, 
porque se queman ejemplares de la Constitución, porque su Go-
bierno impulsa manifestaciones a las puertas de los juzgados 
o porque el actual president, Puigdemont, no asiste a la Confe-
rencia de Presidentes autonómicos. Los catalanes tenemos un 
Gobierno de la Generalitat sin rumbo, enrocado durante años 
en la confrontación, sin ninguna intención de dialogar, con un 
único proyecto irreal e ilegal, con un presidente que llegó de 
manera accidental y que, ante esta encrucijada, ya ha dicho que 
no repetirá. Un gobierno obsesionado por sacar a los catalanes 
de España y de la UE, en lugar de resolver los graves problemas 
sociales que padece Cataluña. En Ciudadanos no trabajamos 
para desconectarnos sino para conectarnos más y mejor con 
el resto de España y de Europa. Sabemos que hay que reformar 
España, no romperla, porque es mucho más fuerte lo que nos 
une que lo que nos separa.

CIUDADANOS ESPAÑA
Este año será apasionante para los que creemos en una España 
mejor, y desde Ciudadanos queremos agradecer a los españoles 
que, como tú, confiasteis en el cambio para que España sea un 
país más moderno, más justo y lleno de oportunidades.

Partit Demòcrata Europeu 
Català 
www.ciu.cat/parets/ 
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tancat i barrat

Quins accents diacrítics s’han mantingut? Nova ‘Ortografia catalana’ 
El passat octubre el ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va ratificar la nova versió de l’“Ortografia catalana”, 
una obra que aplega tots els materials que conformen la normativa ortogràfica vigent.

Un dels aspectes més comentats d’aquesta nova versió és la reducció de la llista de mots amb accent diacrític, 
una llista que ha quedat simplificada a quinze mots: bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, 
què/que, sé/se, sí/si, sòl/sol, són/son, té/te, ús/us, vós/vos. 

S’escriuran sense accent diacrític els compostos i derivats, com adeu-siau, marededeu, rodamon, a contrapel, 
subsol, entresol...

També s’escriuen sense accent la resta de monosíl·labs i qualsevol paraula de més d’una síl·laba. Exemples: bota 
(botes), dona (dones), feu, fora, molt (molta, molts, moltes), mora (mores), net (neta, nets, netes), 
os (ossa, ossos, osses), seu (seus), soc, vens (venen), ves. Però es conserva en aquells casos que 
s’escriuen amb guionet: pèl-roig.

Ja en podem prendre nota i, a poc a poc i amb bona lletra, ens hi anirem acostumant.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

QUÈ N’OPINES DE...
El Carnestoltes del 2017

Javier Arabia
És l’únic dia de l’any en 
què ningú és qui és, per 
això m’agrada el Carna-
val.

Mireia Torró
M’agrada molt!, el que pas-
sa és que treballo. Si no 
hagués de treballar sí que 
participaria.

Maria Àngels Martínez
No participaré en el Car-
nestoltes. Aquest any tam-
poc aniré a veure la rua.

Manuel Muñoz
M’agrada el Carnestoltes, 
però no m’agrada disfres-
sar-me, així que aniré a veu-
re l’ambient que hi ha aquell 
dia pel carrer.

Pere Torró
Aniré a veure el Carnaval 
perquè crec que és una 
experiència molt diverti-
da.

Anna Maria Rosa Molà
Jo hi havia participat al-
guns anys, però ara és el 
torn dels meus néts! I sí, 
m’agrada molt el Carnes-
toltes i aniré a veure-ho.

Qualsevol Nit Pot Sortir El Sol a RAP107 FM
L’espai dedicat a la música cantada en català que ofereix RAP107 
es diu ‘Qualsevol Nit Pot Sortir el Sol’, títol extret de la cançó de 
Jaume Sisa.
L’espai, d’una hora de durada, s’emet els dimarts a les 21 h, amb 
redifusió els dissabtes a les 8 h, i fa un repàs de les cançons ca-
talanes des d’aproximadament els anys setanta fins a l’actualitat.
El seu presentador, Carles Font, explica que en el programa “parlem 
de la trajectòria musical de grups actuals com Manel, Els Amics 
de les Arts, Txarango, Els Catarres, La Iaia o Pantaleó, però també 
altres d’històrics com Els Pets, Sau, Sopa de Cabra, Lax’n’Busto o 
Sangtraït, que són alguns dels protagonistes de les nits dels dimarts 
a la ràdio”.
El programa, com la resta, es pot escoltar en directe a través del 
107.2 de l’FM; mitjançant el web www.rap107.fm, en directe o des-
carregar-lo a la secció de Podcast; i a través de l’aplicació gratuïta 
per a telèfons i tablets Android que es troba al Play Store de Google.

RAP107  Redacció RAP107

LA IMATGE DEL MES

Recepció a la Generalitat de 
Catalunya d’esportistes des-
tacats. 
A l’acte hi van assistir pati-
nadors i patinadores del Club 
Patí Parets.
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Com va començar la seva participació al casal?
L’any 1994 vaig tenir la sort de poder jubilar-me de l’empresa en la qual treballava, la 
Bimbo. Durant una excursió, vaig veure actuar el grup ‘La il·lusió no té edat’ i la moni-
tora que hi havia, la Manolita, em va dir que necessitaven veus d’homes. Jo en aquell 
moment, la veritat, no sabia ni el que era un casal d’avis, però no m’ho vaig pensar i em 
vaig apuntar de seguida, i així vaig començar a formar part del casal.

Qui li havia de dir aquell any que acabaria sent el president...
Ja veus com és la vida!, van passar els anys i vaig entrar a la junta com a vicepresident, i 
després vaig fer de tresorer. En la meva darrera època he fet de president durant 9 anys, 
fins fa unes setmanes que he deixat el càrrec, tot i que continuo formant part del casal, 
com no podia ser d’una altra manera. És una activitat que ha format part de la meva 
vida durant molts anys i la veritat és que em trobo molt bé participant de tot el que es 
proposa des de Ca n’Oms.
 
Què és el que més li ha agradat fins al moment del casal Ca n’Oms?
El tracte amb la gent. He passat uns anys molt agradables amb tothom. La gent gran té 
molta experiència de la vida. El que més m’ha agradat és aprendre que totes les edats 
tenen la seva bellesa, que de vegades quan ets jove penses: ‘bé, quan tingui 80 anys ja...’, 
i no!, quan tens 80 anys el que vols és fer més coses, i viure, i ser feliç, i això és molt maco.

Quina és la funció de la junta directiva del casal?
La finalitat és la bona organització del casal, és a dir, reunir-nos un cop al mes per or-
ganitzar els diferents actes, com ara el Carnaval, Sant Joan, l’Arrossada, organitzar els 
voluntaris... en definitiva coordinar tot el que s’ha de preparar.

I això ja no ho farà mai més, ha deixat de ser el president...
Jo he marxat del càrrec. Però tot i que costa molt, hem trobat una bona persona per a 
continuar dirigint tot això, es tracta de l’Àngel Ortiz, que té molt bona organització.

Què li ha aportat tots aquests anys com a membre del casal?
Moltes alegries, sobretot això, alegria. Felicitat per conèixer persones que no hagués co-
negut de no ser pel casal. Tinc la sort que totes les persones que he conegut m’aprecien 
molt, estic molt content. Ha estat una experiència molt bona.

Joaquim Guardiola, expresident de la junta directiva de Ca n’Oms
Vicepresident, tresorer i president són els tres càrrecs que en Joaquim Guardiola ha 
ostentat en el casal d’avis Ca n’Oms de Parets. Després de 9 anys com a president, 
ara ha decidit plegar, tot i que continua vinculat a l’entitat, però sense portar la direcció 
de la junta directiva. 
Durant els anys que ha coordinat les activitats, en Joaquim ha pogut organitzar infi-
nitat d’activitats, ha conegut molta gent i ha pogut viure experiències molt positives 
que ens explica en aquesta entrevista amb motiu de la seva sortida com a president.

M’agrada... 

Els animals.
Estar amb la família.
Tenir bona salut.

No m’agrada...

La hipocresia.
Les mentides.
L’enveja.

“Amb 80 anys el que vols és viure, fer coses, ser feliç, i això és molt maco”

Dijous 23 de febrer
11 h Casal de Joves Cal Jardiner

Sessió tècnica Avaluació del Pla Igualtat 2012-2015

27 de febrer, 20 de març i 3 d'abril 
Centre Obert El Sol

Tallers: Prevenció de ciberassetjament i les relacions abusives i El meu cos 

no entén de cànons 

a càrrec de l’Associació Candela per la Investigació i Acció Comunitària.

Divendres 3 de març
19 h Teatre Can Rajoler

Presentació del documental Arreta

Amb la presència de les directores Maria Zafra i Raquel Marques.

Donatiu mínim: 2 €. Recollida d’entrades a Can Rajoler i  el mateix dia 

de la presentació. Els ingressos es destinaran al Col·lectiu Oncogirls.

Divendres 10 de març
18 h Biblioteca Can Butjosa.

Hora del conte sobre dones

A partir de l'1 de març hi haurà una exposició amb llibres i contes sobre la temàtica.
Ajuntament de
Parets del Vallès

Divendres 17 de març
21 h Sala Basart Cooperativa

Sopar de Dones. Porta el teu plat i el teu somriure!

Amb l’obra de teatre: Ruth i Mercè. Separades... i què?  

Comèdia dirigida per Marià Font. Amb Mayte Carreras i Cristina Solà. 
Gratuït. Inscripcions prèvies al Casal de Joves Cal Jardiner fins al 

14 de març. Places limitades.

Diumenge 26 març
10 h Sortida del Casal de Joves Cal Jardiner

Marxa Violeta: No sóc la mitja taronja de ningú!

Caminada popular per la igualtat. Recorregut de 10 km per Gallecs, amb el suport de la 

CAM. Les 200 persones primeres inscrites tindran un obsequi.

Al final del recorregut, Vermut Musical al Casal de Joves Cal Jardiner, amb la 

col·laboració de CEM Maria Grever.

Donatiu mínim: 2€. Tots els ingressos es donaran a l’Associació Parets Contra el Càncer

PARETS DEL VALLÈS

març
tothomde

2017

A la Biblioteca Can Rajoler hi haurà hores del conte, tertúlia i exposició sobre el tema


