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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

S’obre el termini per participar al Talent Parets ‘17
L’Ajuntament de Parets ja ha donat a conéixer les bases per participar 
en la segona edició del Talent Parets, que enguany s’ha obert a la par-
ticipació de persones d’arreu del territori espanyol. El termini de pre-
sentació és fins al 3 de juliol de 2017 inclòs. El Talent Parets s’organitza 
amb l’objectiu d’oferir a tothom l’oportunitat de pujar a un escenari i 
mostrar les seves habilitats artístiques. Pàg.5

Aquest mes de març, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i el regidor de Desenvolupament Local ,Toni Fernández, han presentat la nova 
convocatòria d’ajuts a les empreses per a la contractació de persones usuàries de l’SLOP (Servei Local d’Ocupació de Parets) per a 
aquest 2017. Gràcies a aquesta i a altres mesures, com ara els Plans d’Ocupació Local, els convenis amb empreses, els acords amb 
entitats supralocals, el foment de la formació i l’orientació professional, l’atur a Parets ha passat del 18,95% al 12,10%, és a dir un 
6,85% menys. L’aposta per polítiques preventives i pal·liatives d’ocupació, junt amb l’evolució del mercat, es tradueixen en prop de 
600 paretans i paretanes menys en situació d’atur, i hem passat dels 1.635 als 1.069 que hi ha en l’actualitat. Pàg. 3
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L’ocupació a Parets passa de 1.635 a 
1.069 persones aturades en 4,5 anys

Sant Jordi i ‘Parets, municipi lector’comparteixen dia
Per segon any consecutiu, la tradicional Diada de Sant Jordi coincidirà 
amb la celebració de la festa ‘Parets, municipi lector’  Durant la jorna-
da hi haurà activitats relacionades amb els llibres i la lectura, com ara 
una ruta literària, tallers i una edició especial del programa radiofònic 
infantil RAP107.EDU, a més de les parades de venda de flors i llibres a 
càrrec de les botigues del municipi. Pàg.19

Parets celebra la 
Jornada de la Salut

Entrevista: Carmen Al-
bana i Virginia Espejo

17 24

Nova escultura de 
Josep Plandiura a Parets

Parets Empreses 
genera nous negocis 

Finalitzen les activitats 
del ‘Març de dones’ 

9 157
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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
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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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A un ametller

Jo t’admiro exuberant ametller,
ets arbre d’avançada saba.
Ple a vessar d’ornaments de gener,
i fràgils pètals dispersats a trenc d’alba.

Et vesteixes de blanc capell,
i presumeixes de profitós fruit
que, si el fred no agafa rampell,
potser el tendre ametlló s’haurà marcit.

Tot rient, ets abrivat fruiter 
que, desvestit de fullam,
et mostres capdavanter
en lluir blancor en el brancam.

Josep Bernal

Historias de Parets
A lo largo de la década de los sesenta y parte de los seten-
ta del pasado siglo, Parets recibió una importante oleada 
migratoria procedente de todo el territorio español. Anda-
lucía y Extremadura fueron las principales comunidades 
expedidoras del personal que se desplazó a nuestro muni-
cipio, con el objetivo de trabajar en alguna de las múltiples 
industrias recién establecidas.

Decía en la presentación que en los años sesenta hubo 
una llegada masiva de inmigrantes procedentes de toda 
la geografía española. 
Fueron bien acogidos por los autóctonos, pero a causa del 
idioma se daban a veces situaciones confusas, que casi 
siempre se aclaraban y no pasaba nada. 
Había también confusiones divertidas, como las que si-
guen:

‘Bona nit mariner’
Me contó un paretà que, una noche paseando por las 
Ramblas de Barcelona se cruzó con un hombre que esta-
ba abrazado a una farola y le decía: “Adiós morenaza, de
madrugada me embarco para Valladolid”. El paretà, al pa-
sar a su lado, le dijo: “Bona nit, mariner”, a lo que contestó 
el “marinero”: “Sí, bon anís, y de El mono que es el mejor”. 
El paretà se alejó, riéndose, mientras pensaba que el ma-
riner tenía razón, para buen anís El mono, padre de las 
mejores “monas”.

Manuel Fernández Landín

Agraïment

Amb motiu de la recent defunció de Joan Oller, la famí-
lia Oller Huertas volem agrair al poble de Parets, família, 
veïns, amics, coneguts, a totes les entitats, i en especial 
al Club Handbol Parets, que va ser part de la seva vida, 
tant deportiva com personal, el suport rebut en aquest 
dies. Moltes gràcies a tothom. 

Em costa imaginar-te absent per sempre, 
tants records de tu se m’acumulen, 
que ni deixen espai a la tristesa,
i et visc intensament sense tenir-te. 

Miquel Martí i Pol

Endavant

Respira fort, que l’aire és teu
i l’aire i tot et poden prendre.
Un cop ja l’hagis respirat
és carn com tu,
és alè teu que no es pot vendre.
Respira fort que l’aire és teu.

Trepitja fort, que el lloc és teu!
On hi ha el teu peu no n’hi cap d’altre!
La terra té per a tothom camins oberts.
Fuig de qui vulgui entrebancar-te.
Trepitja fort, que el lloc és teu!

Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat 
llança-la al vent 
i que s’arbori com la flama.
Parla ben clar, que el mot és teu!

Un poema de la Joana Raspall és un cop d’aire fresc ben 
adient per, com diu ella, “Parla ben clar, que el mot és 
teu!”, i aquesta és una bona endreça per al ja 9è. Festival 
de la Poesia de l’ESO de Parets. 
Els nostres joves vessen d’aire, de força i de mots lliures; 
prop de cent poemes participen d’aquesta gran festa de 
la poesia i de Parets. 
Els finalistes ens diran els seus poemes el pròxim dis-
sabte dia 8 d’abril al Teatre Can Rajoler des de les 18:00. 
Tots hi sou convidats! Endavant!

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 30 març
-A les 17 h, a l’Escola Bressol El Gargot, xerrada El control d’esfínters: 
una qüestió de maduració a molts nivells.

Divendres 31 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: Especial Ander-
sen, a càrrec d’Eva González. 

Dissabte 1 abril
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de màgia Déjà Vu, a càrrec 
del Mag Edgard.
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb el grup 
Tempo.

Diumenge 2 abril
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: El bon pare. 
-Al Casal d’avis Ca n’Oms, ball en viu a càrrec de Sílvia. 

Dilluns 3 abril
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, acte commemoratiu del 
86è aniversari de la Segona República, amb lectura de manifest i taula 
rodona ‘La República de 1931, un projecte transversal’. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 4 abril
-A les 17.45 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: Goldilocks and the 
three bears, a càrrec de Cambridge School. 
-A les 19 h, a la Sala Serra Cooperativa, xerrada informativa sobre les 
clàusules sòl. 

Dimecres 5 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 6 abril
-A les 20.15 h, a la Sala Basart Cooperativa, reunió de la Mesa de Se-
guretat. Organització: Ajuntament de Parets

Divendres 7 abril
-D’11 a 13 h, a diversos indrets de la vila, Jornada de la Salut 2017: la 
protecció solar, amb la participació de les farmàcies del municipi.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 21 h, a l’Observatori Astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia 
familiar/adult amb observació de la lluna i la nebulosa d’Orió. 

Dissabte 8 abril
-De 10 a 14 h, al Casal Sant Jordi, acapte de sang. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, IX Concurs de poesia escolar. 
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, Cafè Teatre: Como en la casa de 
uno, en ningún sitio, amb Santi Rodríguez. 

Diumenge 9 abril
-A les 16 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Tardes de jocs. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, teatre familiar: Viatge a l’illa del tresor, 
a càrrec de la cia. Encara Farem Salat. 
-Al Casal d’avis Ca n’Oms, ball en viu a càrrec de Duo Montseny.

Dilluns 10 abril
-A la Biblioteca Can Butjosa, festa del 34è aniversari de la Biblioteca. 

Diumenge 16 abril
-Al Casal d’avis Ca n’Oms, ball en viu a càrrec de Xavi.

Dimarts 18 abril
-De 9 a 13 h, a la Sala Serra Cooperativa, Com su-
perar una dinàmica de grup amb èxit, formació per 
a Plans d’Ocupació i persones usuàries de l’SLOP. 

APUNTA’T
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Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote 
twitter: @sergi_mingote

“Només per a homes”

Permeteu-me que, en aquesta ocasió, em dirigeixi només als homes, per parlar de dones. 
De la teva, de la meva, de les nostres filles, de les nostres mares... de totes les dones que formen part de la teva vida o amb les 
quals ens creuem al llarg de la mateixa.
Amb motiu del passat 8M, hem assistit a tot tipus d’actes i de manifestos, ball de xifres, i tots ens escandalitzem i anunciem noves 
mesures i les millors de les nostres intencions per combatre la violència masclista, o per emfatitzar la desigualtat laboral i salarial 
entre homes i dones. 
Però això... no és suficient! 
Què faríeu o com us sentiríeu si algun “home” pegués, violés o assassinés la vostra filla?
Què faríeu o com us sentiríeu si algun “home” infravalorés a la feina la vostra dona?
La solució és la prevenció i la igualtat, i això només és possible des de la conscienciació i la pedagogia.
Per això avui és tan important conscienciar-nos. Començant pels joves. Informar-los d’allò que és o no és denunciable i de quin 
tipus de conducta han de tenir amb totes les dones... Ni més ni menys que la mateixa que amb els homes!
Per què una opinió d’un home és més important que la d’una dona en una reunió de feina?
Tots som responsables dels nostres actes i la conscienciació comença a les nostres cases, des del moment en què eduquem els 
nostres fills. Si aquests creixessin ja sensibilitzats tot seria diferent. N’estic convençut.
Avui em dirigeixo a tu com a home, com a fill, com a pare, com a marit, com a company de feina, com a persona a la qual no li 
agradaria que la tractessin de menys o de més pel simple fet de ser home.
Aquest any no us demano ni anuncio res de nou. Només us demano que sigueu el que acostumem a conèixer com a “homes” en 
el bon sentit de la paraula. Jo em sento orgullós de ser un home que lluita pels drets de la seva mare, de la seva filla, de la seva 
dona, de les seves companyes, amigues i veïnes. El sexe no s’escull, però sí la nostra conducta davant la vida.
No us demano un impossible, només us demano que us comporteu com el que som tots sense distinció de sexe ni de condició: 
PERSONES! i si som JUSTES... ÉS POSSIBLE!

Sergi Mingote

Aquesta és una de les principals novetats de la 6a convocatòria d’ajuts a les empreses, amb l’objectiu de promoure la contractació al municipi

Ja s’han presentat les bases per participar en la nova 
convocatòria d’ajuts a les empreses per a la contractació 
de persones usuàries de l’SLOP (Servei Local d’Ocupació 
de Parets) per a aquest 2017.

Ajuts per a la contractació de Plans d’Ocupació Local
La principal novetat d’aquesta 6a convocatòria és la pos-
sibilitat d’acollir-se als ajuts a les empreses que contrac-
tin persones que formen part dels Plans d’Ocupació Local 
impulsats per l’Ajuntament; en aquest cas només caldrà 
que tramitin la sol·licitud a través de l’SLOP per poder ser 
beneficiàries de les subvencions.
Per a la resta de contractacions, l’Ajuntament continua 
apostant per la gestió de les ofertes i la derivació de can-
didats i candidates per cobrir-les des del Servei Local 
d’Ocupació.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, manifestava que “no 
només continuem treballant en mesures pal·liatives con-

Ajuts per a les empreses que contractin persones dels Plans d’Ocupació

tra l’atur, sinó que desenvolupem polítiques actives per 
garantir llocs de treball de qualitat i de llarga durada”. 
També afirmava que les xifres “posen de manifest l’efici-
ència i l’eficàcia de la gestió de recursos públics, essent 
aquestes mesures impulsades des del consistori bones 
pràctiques de gestió en matèria d’ocupació”.
D’altra banda, el regidor de l’Àrea de Desenvolupament 
Local, Toni Fernández, va destacar la base de l’èxit 
d’aquests ajuts, que es fonamenta en el treball constant 
i en l’anàlisi de les dades, que permet adaptar-les any 
rere any a les necessitats de les empreses i dels usuaris: 
“no només hem impulsat aquestes mesures, sinó que, 
des del seu inici, hem treballat la seva millora contínua 
per tal que evolucionin, progressin i es transformin, amb 
l’objectiu de fer-les més eficients i ajustades als perfils 
del teixit empresarial i dels paretans i les paretanes”, de-
clarava el regidor.
Durant la darrera convocatòria, corresponent al 2016, dels 

“Em sento orgullós de ser un home 
que lluita pels drets de la seva mare, 

de la seva filla, de la seva dona, de les 
seves companyes, amigues i veïnes. 
El sexe no s’escull, però sí la nostra 

conducta davant la vida”

contractes formalitzats, un 43% han estat de llarga du-
rada -més de 6 mesos- o indefinits; el 28% s’han fet en 
l’àmbit de producció industrial; 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 contractació, 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.

Increment de la partida pressupostària
Des de l’any 2012, el consistori ha incrementat anualment 
la partida econòmica que s’hi ha destinat. 
La primera convocatòria d’ajuts a les empreses va co-
mençar amb 40.000 euros i s’arriba als 90.000 que s’han 
pressupostat per a aquest exercici, és a dir, més del doble. 
En total, amb la dotació d’aquest 2017, sumen 415.000 
euros en sis anys.
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A Parets, durant l’any passat, van registrar-se 44,03 de-
lictes per cada 1.000 habitants. A Catalunya, 64,87, i a 
l’ABP de Mollet (Mollet, Parets, Montmeló, La Llagosta, 
Martorelles i Sant Fost), la xifra va ser de 45,66.
Aquesta és una de les dades més destacades que s’han 
donat a conèixer durant la comissió informativa de segu-
retat que va tenir lloc aquest mes de març.
L’Inspector en cap de la Policia Local de Parets, Joan 
Pérez, ha afirmat que “tot i que els delictes a Parets estan 
molt per sota de la mitjana a Catalunya no estem confor-
mes perquè volem reduir-los el màxim possible”.
Altres de les dades facilitades durant la trobada fan re-
ferència a l’accidentalitat, la qual s’ha reduït en un 33% 
pel que fa als accidents amb ferits greus, i en un 61% 
en accidents amb ferits lleus. O les dades en matèria de 
diligències obertes per conduir sense permís, amb una 

Els delictes a Parets, per sota de la mitjana de Catalunya
Segons informes de la Comissió de seguretat, els delictes al municipi estan molt per sota de la mitjana catalana 

Reunió dels equips de govern de Parets i Lliçà 
Els equips de govern de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
i Lliçà de Vall van reunir-se a Parets per tractar diferents 
temes que afecten tots dos municipis. Entre aquests, la 
possibilitat d’utilitzar La Marineta per fer alguna trobada 
amb industrials, la millora dels accessos i del pàrquing 
de l’Escola Nostra Senyora de Montserrat i la preparació 
d’un conveni de col·laboració per al manteniment dels 
camins adjacents de totes dues poblacions.
Al marge dels temes comuns, el Consell Industrial, el cens 
de l’ADN dels gossos i la socialització de llibres, totes tres 
iniciatives paretanes, van ser altres dels temes protago-
nistes de la trobada.

Cimera per a la millora de la qualitat de l’aire
D’altra banda, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, ha par-
ticipat aquest mes de març a la Cimera per a la millora 
de la qualitat de l’aire. Durant la reunió s’han adoptat un 
seguit de mesures destinades a reduir les emissions de 
contaminants derivats del trànsit.
D’entre les mesures, destaca, a partir de gener del 2019, 
la prohibició de circular als vehicles més contaminants 
per la ciutat de Barcelona i pels 40 municipis que formen 
part del seu àmbit d’influència, entre ells Parets del Vallès.
En concret, la mesura afectaria els vehicles matriculats 
abans de 1997 i a les furgonetes matriculades abans de 
l’octubre de 1994.

baixada del 25% durant l’any passat.
Pel que fa als robatoris amb força, van passar de 16 a 
29, destacant els 5 robatoris amb força a establiments 
durant l’onada de delictes viscuda als pobles de l’àrea 
metropolitana de Barcelona a finals del mes d’agost de 
l’any passat.
La regidora de Seguretat Ciutadana i Relacions Instituci-
onals, Àfrica Martínez, recorda que “el pròxim mes d’abril 
es posaran en marxa les meses de seguretat i convivència 
als barris de Parets. Un pas més per acostar la policia al 
veïnat i per informar el nostre poble de primera mà”.
D’altra banda, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, valora 
“la tasca del nostre cos policial per vetllar per la segu-
retat de les veïnes i veïns i del nostre poble. Les dades 
demostren que anem pel bon camí i hem de continuar en 
aquesta línia”.

INSTITUCIÓ
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Lliurament de premis del Concurs CASSA
Aquest mes s’han lliurat els premis del 30è Concurs de 
Dibuix CASSA, en el qual han participat més d’un cente-
nar de nens i nenes de les escoles de Parets. El concurs 
és una de les iniciatives de conscienciació mediambien-
tal més arrelades en els municipis vallesans on CASSA 
gestiona el servei d’aigües i es convoca en el marc del 
programa educatiu de la companyia.

PREMIS

Arran de la demanda de diferents artistes i grups que 
volien participar-hi tot i no ser del Vallès, enguany tot-
hom que ho vulgui podrà prendre part en aquest concurs 
artístic i musical popular.
Una altra de les novetats de l’edició d’enguany és que 
la gran final tindrà lloc a la plaça de la Vila de Parets, 
diumenge 30 de juliol a partir de les 22 hores. El càsting 
(semifinals) tindrà lloc el 8 de juliol i també serà obert al 
públic que vulgui assistir-hi. 
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, afirma que “es tracta 
d’una aposta de Parets, de la mà del teixit cultural, artís-
tic i musical per oferir una oportunitat única de participar 
a l’esdeveniment més multitudinari del nostre poble com 
és la Festa Major d’estiu, davant un públic nombrós”. 
El Talent Parets està organitzat per l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès, l’escola de dansa Elite Dance i el Centre 

Talent Parets ‘17, més obert i participatiu 

d’Estudis Musicals Maria Grever, i vol ser una mostra de 
les habilitats i els talents artístics dels ciutadans i les 
ciutadanes, amb l’objectiu d’oferir-los l’oportunitat, per a 
molts la primera, de pujar a un escenari i experimentar el 
fet de posar-se davant del públic i d’un jurat.
Miquel Pérez, regidor de Cultura, Joventut i Educació de 
Parets, valora molt positivament “l’experiència de l’any 
passat. Aquesta ha de ser l’edició de la consolidació d’una 
proposta divertida, que ens permet gaudir d’un espectacle 
únic que aplega un munt de valors positius. Valors artís-
tics, musicals, culturals i populars, entre altres”.
No és necessària cap experiència artística prèvia ni cap 
acreditació acadèmica o formativa dels participants. Els 
menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització pa-
terna i estar acompanyats, durant totes les fases del con-
curs, per una persona adulta. 

Ahir dimecres ja es van donar a conéixer les bases per participar a la segona edició del Talent Parets

PLUSVÀLUAPARTICIPACIÓ CIUTADANA

Consell de Parets, nou òrgan consultiu 
L’Ajuntament de Parets ja ha fet les primeres passes per 
a la creació del Consell de Parets, un nou órgan de par-
ticipació ciutadana que té l’objectiu de treballar per la 
millora integral del municipi.
El nou consell estarà format per veïnes i veïns de Parets 
referents en tots el àmbits: l’esport, la cultura, l’educació, 
la sanitat, o la gent gran, entre d’altres. Però també es vol 

comptar amb la presència de representants del món de 
l’associacionisme, del teixit comercial i de l’entorn em-
presarial. 
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, destaca la rellevàn-
cia d’aquest consell per “aconseguir ser encara millors, 
gràcies al treball conjunt de tots els que volen sumar, en 
positiu i de manera constructiva, per Parets”.
El nou órgan treballarà amb reunions periòdiques durant 
les quals es posaran en comú i s’analitzaran les necessi-
tats dels paretans i les paretanes, i es buscaran fòrmules 
per millorar en els àmbits que es considerin necessàris. 
També servirà per fer una anàlisi de la realitat actual de 
Parets i per donar a conéixer els principals projectes de 
ciutat que es volen impulsar.
Aquesta acció forma part dels compromisos establerts 
pel consistori en el Pla d’Acció Municipal, amb l’objeciu 
de promoure la participació dels ciutadans i ciutadanes 
en aquelles decisions que afecten el conjunt dels paretans 
i les paretanes.

EN 2 MINUTS...
Mocions aprovades pel ple municipal
En la darrera sessió plenària, celebrada el dijous 23 
de març, es va donar compte de les darreres mocions 
acordades per la Junta de Portaveus. La primera va 
ser la moció presentada pel PSC, on es demana la 
derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local (LRSAL) del PP. La segona, 
també del grup municipal del PSC, era relativa a la 
defensa dels interessos de les persones afectades 
per les clàusules terra, IRPH, despeses en la forma-
lització de les hipoteques i pel seu acompanyament 
i assessorament en el procés de reclamació. Final-
ment, el grup Ara Parets-ERC, va presentar una mo-
ció en què proposa la derogació de l’índex hipotecari 
(IRPH) en tots els contractes i un canvi a euribor.

Actes del 86è aniversari de la II República 
El pròxim dilluns 3 abril, Parets se suma als actes de 
commemoració del 86è aniversari de la proclama-
ció de la Segona República. Els actes estan orga-
nitzats conjuntament per l’Ajuntament i la Taula de 
la Memòria Històrica de Parets. A les 19 h, a la sala 
d’exposicions de Can Rajoler, tindrà lloc la lectura 
d’un manifest institucional. Posteriorment, el mateix 
espai acollirà la taula rodona La República de 1931, 
un projecte transversal, amb la participació d’Anto-
ni Vicente, Carles Zafon, Josep M. Tarrés, M. Àngels 
Massaguer i Montserrat Salvador. El debat estarà 
moderat pel periodista Carles Font, serà enregistrat 
i es difondrà per RAP 107 el 14 d’abril, data de la pro-
clamació de la Segona República. A més, el 14 d’abril, 
la bandera republicana onejarà a la plaça de la Vila. 

Xerrada de l’SCAC sobre clàusules terra 
El pròxim dimarts 4 abril, a les 19 h, tindrà lloc a la 
Sala Serra Cooperativa una xerrada informativa sobre 
les clàusules sòl organitzada pel Servei de Comerç 
i Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Parets 
(SCAC), amb la col·laboració de la Diputació de Bar-
celona i associacions de consumidors.
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Possibilitat de fer formació 

en sectors amb alta inserció.

Inscripció obe�a a:
   Cambrer de sala

   Controlador d'accessos

   SAP Business One

Segueix-nos a les xarxes socials!

      facebook.com/SLOParets

      twi�er.com/SLOP_Parets

      formacio@parets.cat"

Si tens entre 16 i 30 anys 
vine a apuntar-te a l'SLOP i 
informa't dels avantatges 
del Programa Garantia 
Juvenil

SUBVENCIONS per a la
contractació de persones
usuàries del Servei Local
d’Ocupació de Parets

Requisits dels beneficiaris

Desenvolupar una activitat i adherir-se com a empresa col·laboradora de

l’SLOP de Parets del Vallès.

Formalitzar un contracte laboral amb una persona usuària de l’SLOP en

recerca de feina.

Termini per a la presentació de sol·licituds

Els sol·licitants poden demanar subvenció fins al 31 de desembre de 2017.

Quantia de la subvenció

Prenent com a referència la jornada completa:

Temps contractació Menors de 45 anys Majors de 45 anys

6 mesos 1.000€ 1.500€

En contractes indefinits d’inici o que es transformin en indefinits, 

s’atorgarà un import addicional de 500€. 

L’import de la subvenció dels contractes inferiors a 6 mesos o de

jornada parcial, s’ajustarà a la durada corresponent.

Més informació:

Ajuntament de Parets del Vallès

Desenvolupament Econòmic

Major, 1 - 08150 Parets del Vallès

Tel. 93 573 88 90 - slop@parets.cat

6a convocatòria · 2017
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Un any més, els paretans i les paretanes han participat 
massivament en les activitats organitzades amb motiu 
del ‘Març de dones’.
El programa té l’objectiu de promoure projectes específics 
per contribuir a fer un Parets cada vegada més igualitari; 
evitar actuacions que dificulten la igualtat de condicions 
entre homes i dones; sensibilitzar la població i prevenir 
la discriminació per raons de sexe. 
Enguany, d’entre els actes, ha destacat l’elevada parti-
cipació en el sopar de dones, que en aquesta edició ha 

Clouen les activitats per la igualtat del Març de dones

comptat amb la participació de 200 dones; la Marxa viole-
ta, amb 250 inscripcions i un total de 450 euros recaptats 
que es destinaran a l’Associació Parets contra el càncer, 
la lectura del manifest, amb la concentració d’una seixan-
tena de persones o la presentació del documental Arreta.
També van tenir una gran acollida les hores del conte 
especials sobre temàtica femenina, que les bibliotes Can 
Rajoler i Can Butjosa van organitzar com a part de la pro-
gramació, i els tallers a càrrec de l’Associació Candela per 
la Investigació i Acció Comunitària.

Centenars de persones han participat al programa d’activitats que reivindica la igualtat entre homes i dones

Portes obertes al Casal de Cal Jardiner
L’11 de març es va celebrar la Jornada de portes ober-
tes al Casal de Joves Cal Jardiner. A l’acte van assistir 
prop de 300 persones de totes les edats. La jornada va 
començar amb un torneig de futbol, durant el qual es van 
estrenar  les noves porteries. Hi va haver una botifarrada 
amb papes, a càrrec de les entitats juvenils Associació 
Rodola i Vendado Crew. També van col·laborar-hi Las 
Haches del Valle i l’alumnat del curs de grafits amb una 
exhibició i el pintat del wall de la pista d’skate.
Durant el dinar, es van fer tres concerts a càrrec de mú-
sics usuaris dels bucs d’assaig: Erre que Erre, Borinot i 
Joan Muñoz Anglada.

PORTES OBERTES

Minut de silenci per l’atemptat a Londres
Dijous, 23 de març, la plaça de la Vila va acollir la lectura 
d’un manifest i un minut de silenci com a mostra de re-
buig per l’atac terrorista perpetrat a Londres el dia abans. 

INSTITUCIÓ
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PUBLICITAT

86 aniversari de la 

Segona 
  República

dilluns 3 abril 2017 
Sala Exposicions Can Rajoler

  

19 h

Lectura del manifest institucional
Taula rodona:
 La República de 1931, 
  un projecte transversal
 amb la participació de:
   Antoni Vicente
     Carles Zafon
      Josep M. Tarrés
   M. Àngels Massaguer
    Montserrat Salvador

   Moderador: Carles Font

PARETS DEL VALLÈS

2017

IV FESTA

MUNICIPI

Plaça de la Vila
De 10 a 14 i de 16 a 21 h

DIUMENGE 23 D’ABRIL

Parades de llibres i flors 

Programes en directe de RAP 107 

Marató de poesia i lectura 

Rutes literàries 

Poetes de Parets, d’ahir, d’avui i de demà

Presentacions de llibres d’autors locals

Lliurament dels Premis Superlectors 2017

Lliurament del Premi Parets, municipi 

lector

Espectacle familiar Dracs, prínceps i 
princeses

Espectacle poeticomusical Versió Dylan, 

Presentació del drac Rusty

Tallers i espais de participació (Micro-
Shakespeare, jocs literaris, punts de llibre, 
roses, dracs, etc)

Exposicions 20 anys Can Rajoler i Vinye-
tes: història del còmic en català, Figures, 
vestuari i taller de Diables Parets, mostra 
de la revista Parietes, mostra d’Òmnium 
Cultural, etc

El divendres 21 abril es farà la revetlla de 

Sant Jordi a la Biblioteca Can Rajoler amb 

diferents activitats.

MUNICIPI

Faktoria d’Idees

Dimecres 19 d’abril 
a les 19 h
Vine i digues la teva!

Batalla de Galls i Gallines

Dissabte 22 abril 
a pa�ir de les 18 h

Curs de DJ

Dilluns de 18 a 19 h
a càrrec de DJ Hochi
Curs gratuït

PRINCIPALS ACTIVITATS ABRIL 2017

MÉS INFORMACIÓ

Casal de Joves Cal Jardiner
Montcau, s/n

Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat
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Una vuitantena d’alumnes 3r d’ESO de l’Institut Torre de 
Malla han visitat el taller de l’artista Josep Plandiura. El 
motiu ha estat la pròxima instal·lació d’una de les seves 
obres a l’av. Francesc Macià.
Els nois i noies han pogut compartir una estona amb 
l’escultor, que els ha ensenyat el seu lloc de treball, el 
procés de creació d’una escultura, com sorgeix la idea 
de la forma a través del dibuix i l’observació, com això es 
converteix en un un projecte, es fa una maqueta i d’aquí 
a la realització de l’escultura.

Una escultura per a Parets
L’artista ens ha mostrat l’escultura, que està en procés 
d’elaboració, que s’instal·larà a la rotonda de l’av. Fran-
cesc Macià. Com en tota la seva obra, la creació sorgeix 

Alumnes de Parets visiten el taller de Josep Plandiura
L’artista i escultor ha obert el seu taller als alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Torre de Malla

I tu, com ho fas? +cívic +net. Parets c@sa de tots
Ja s’ha iniciat el repartiment dels llibrets informatius 
sobre el segon eix de la campanya de civisme ‘Qües-
tió de respecte. Parets c@sa de tots’, impulsada per 
l’Ajuntament de Parets que, en aquesta ocasió, vol inci-
dir en la recollida de residus i en la millora de l’estat de 
conservació de l’entorn urbà i natural.
I tu, com ho fas? +cívic +net és el nom d’aquest segon eix 
que, a més de la distribució de les publicacions, inclou 
un seguit d’accions específiques en aquest àmbit com 
ara consells sobre educació mediambiental i reciclatge, 
posar-hi més recursos per tal que el servei de recollida 
i neteja siguin millors; organitzar activitats de formació 
adreçades als escolars, a la ciutadania i a les empreses, 
per tal de conscienciar-los sobre el concepte de soste-
nibilitat urbana a través de la recollida i el reciclatge; o 
estudiar i analitzar nous serveis de recollida o ampliar 
els existents amb l’objectiu de facilitar la implicació i la 
participació ciutadana en una millor gestió dels residus, 
entre d’altres.
Paral·lelament a la distribució, dos agents cívics faran un 
recorregut porta a porta pels domicilis del municipi, amb 
l’objectiu d’informar sobre els eixos de la campanya de 
civisme.

CIVISME

Canvi de la tanca al Casal de Cal Jardiner
Els treballs de substitució de la tanca perimetral del Casal 
de Joves Cal Jardiner, que van començar el passat mes 
de febrer, ja estan enllestits.
L’obra ha consistit en la substitució  de la tanca existent, 
que havia quedat malmesa a causa d’un seguit d’actes 
incívics, per una de nova, més resistent i segura, feta 
d’acer galvanitzat i plastificat de color verd.
La nova tanca té una alçada de dos metres i cobreix l’es-
pai que separa l’equipament de la zona del parc.

EQUIPAMENTS

Nova marquesina al passeig de Ronda 
La parada de la línia urbana de l’autobús de Parets, situ-
ada al passeig de Ronda, compta ja amb una nova mar-
quesina. 
La coberta té una mida de 4 x 2,5 metres i no conté late-
rals per facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda, 
atenent que la parada està situada sobre una plataforma 
elevada. El sostre està fet de poliuretà resistent i l’espai 
compta amb un banc d’acer inoxidable per fer més cò-
moda l’espera dels passatgers.

TRANSPORT

arran de l’observació de la natura, dels moviments i de les 
formes orgàniques: “si mirem els moviments naturals del 
cos, les gesticulacions involuntàries, o com ens despla-
cem, trobarem formes sinuoses i corbes amb increïbles 
possibilitats. Després només cal estirar-les i jugar amb 
elles per obtenir una peça que pot arribar a tenir una gran 
bellesa”, comenta l’escultor.

Un artista multidisciplinar valorat arreu
Josep Plandiura va néixer a Taradell el 1943, i va traslla-
dar el seu taller a Parets l’any 2013. Les seves obres es 
poden veure al Museu Diocesà de Barcelona, al Teatre 
Auditori de Granollers, a Santa Maria de Palautordera,  
Agüimes (les Canàries), Jarque (Aragó), Cognac (Fran-
ça), Syracuse (Estats Units) o a San Juan de Puerto Rico.

SOLIDARITAT

La festa Parets contra el Càncer, tot un èxit
Centenars de persones es van donar cita el passat diu-
menge per celebrar la primera festa popular organitzada 
per l’entitat solidària Parets contra el Càncer. 
Entitats com la Comissió de Festes, Ara Sarau, l’Associ-
ació Fotogràfica Parets, el Ball de Gitanes Parets, la Colla 
de Gegants, la Coral Cantem en català, el CEM Maria Gre-
ver, la Coral Infantil de l’Escola de Música, Cuatro i Tam-
bor, Diables Parets o Imatges Solidàries, van participar de 
la festa que va resultar tot un èxit.
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abril
2 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

El bon pare

Una comèdia urbana i amable sobre la 

paternitat i l’educació

Preu: 21 €

18 € menors de 18 i majors de 65

16 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 30 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de David Plana

abril
30 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Les cançons de 
Serrat sense Serrat

Un viatge per l’univers musical de Serrat 
en un concert únic i irrepetible protagonit-
zat per dos grans mestres del jazz

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 20 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Ricard Miralles i Josep Mas ‘Kitflus’

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

abril
8 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

Como en la 
casa de uno...
Santi Rodríguez

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Espectacle de contes i cançons
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Cursos i Tallers Cal Jardi-
ner 2017 - Segon trimestre 
Activitats gratuïtes

Curs de DJ 
Dilluns de 18 a 19 h
A càrrec de DJ Hochi

Curs d’Scooter
Dilluns de 18 a 19 h
A càrrec de Bestial Wolf
*Activitat per a nens i ne-
nes a partir de 12 anys

Breakdance
Dimarts de 18 a 19 h
A càrrec de: Neko
 
Grup de conversa en anglès
Dimarts de 19 a 20 h
Espai obert perquè vinguis 
a practicar obertament el 
teu nivell d’anglès, i alhora 
puguem millorar entre tots 
la nostra fluïdesa amb l’idi-
oma. 
Grup participatiu sense 
mestra/e.

Percussió i ritme
Dimecres de 18 a 19.30 h.
A càrrec de Javier Malagui-
lla. Volem crear un grup de 
batucada!!

Cajón flamenc
Dijous de 18 a 19 h
A càrrec de Sergio Verjano

Crea, grava i distribueix la 
teva cançó
Dijous de 19 a 20 h
A càrrec de CEM Maria 
Grever
Curs introductori d’eines 
tècniques i creatives per 
a produir i distribuir a les 
xarxes socials la teva ma-
queta.

BikeWorkshop
Divendres de 18 a 19 h
A càrrec de Kilian Fernán-
dez.

Activitats extraordinàries

Batalla de galls i gallines
A partir de les 18 h
22 abril
3 juny

Escenari obert
A partir de les 20 h
29 abril
20 maig
Amb la col·laboració de 
CEM Maria Grever

Festival a l’skatepark 
A partir de les 11 h
6 maig
Amb la col·laboració de 
Bestial Wolf

Xerrada: Vols treballar de 
monitor/a de lleure?
A partir de les 18 h
9 maig

Diada d’handbol
A partir de les 12 h
13 maig

Retransmisió en directe 
Red Bull batalla de galls i 
gallines
A les 17.30 h
13 maig

Si vols estar informat/da 
sobre les activitats que es 
duen a terme al Casal de 
Joves Cal Jardiner pots 
visitar el seu facebook o 
trucar al telèfon del centre: 
93 573 72 00.Olga Gutiérrez

Crec que avui en dia hi 
ha una “bombolla” que 
ens fa pensar que ja hem 
arribat a la igualtat de 
gènere, però queda molt 
per fer. 

La igualtat de gènere

Núria Carreras
Hem lluitat per la igualtat 
en el terreny professional, 
però ens queda consci-
enciar dins l’àmbit fami-
liar. Educació i implicació 
en igualtat des 
de ben petits.

Lluís Cors
Encara queda molt per fer 
i molt per avançar. Tots 
sóm responsables i hem 
de continuar treballant  i 
impulsant més accions 
en aquest sentit. 



De 1.635 a 1.069 aturats en els últims 4 anys, la 
qual cosa significa haver generat gairebé 600 
nous llocs de feina (l’atur s’ha reduït un 7%) a Pa-
rets gràcies als ajuts a la contractació, els plans 
d’ocupació i les polítiques actives per generar 
ocupació i noves oportunitats del nostre ajunta-
ment. 
47 empreses creades en aquest mateix període. 
478 accions de sensibilització a l’empresa, 80 
plans d’empresa iniciats, 296 serveis d’informació 
prestats a emprenedors, 407 persones i 513 em-
preses ateses ...
Aquestes són només algunes de les dades que po-
dreu trobar detallades al nou web 
www.paretsempreses.cat

En aquest portal d’informació trobareu tot el que fa el nostre poble des d’aquest servei, que es va posar en 
marxa l’any 2013, per a la creació i la consolidació d’empreses. Des del directori d’empreses als tràmits que 
poden fer empreses i emprenedors amb l’ajuntament. Un apartat de creació d’empreses on les persones po-
den sol·licitar assessorament d’acompanyament a la seva idea de negoci i donar-se d’alta per ser autònoms 
o constituir-se en una societat sense haver-se de desplaçar. També destaca el Consell Industrial i l’activitat 
que desenvolupa aquesta plataforma público-privada. Hi ha un altre apartat de projectes, amb accions es-
pecífiques en diferents àmbits destinades a empreses. Portal immobiliari, amb tota l’oferta de sòl industrial 
del municipi. Creació d’empresa, on s’explica que qualsevol persona amb una idea de negoci pot venir i se li 
ofereix la possibilitat d’acompanyar-la en el seu pla d’empresa, des del disseny del seu model de negoci fins 
a les vies de finançament que pot tenir. De fet, a Parets som un punt PAE, Punt d’Atenció a l’Emprenedoria/
Empresari, autoritzat pel Ministeri d’Indústria, des d’on es poden donar d’alta com a autònoms o constituir 
una societat. 

En resum, l’objectiu del servei d’empreses és atraure noves empreses i ajudar-les perquè creixin per generar 
ocupació i promoure l’economia. Per això també s’ha habilitat un apartat d’ajuts, per informar amb detall de 
totes les eines i ajudes per a la creació i consolidació d’empreses i/o autònoms.Per a la contractació, informant 
de les subvencions per contractar persones de l’SLOP, el Servei Local d’Ocupació de Parets. I, finalment, un 
altre dels apartats destacats és el dels programes de cooperació empresarial per generar negoci, per enfortir 
l’estratègia i el màrketing empresarial (Reinventa’t), i el servei TIC per millorar la imatge online i l’estratègia 
en xarxes socials per a les empreses.

Parets és...



emprenedoria, 
indústria i comerç

El regidor de Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament, Toni Fernández, afirma que 

”Les xifres en matèria de creació 

d’ocupació dels últims anys evi-

dencien la bona feina que s’està 

fent també en els àmbits laboral i 

econòmic des del nostre Ajunta-

ment”.

La Directora de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme, Imma 
Ruiz, dóna un exemple concret i indica que, “per 
posar un exemple recent, de les 75 persones de Pa-
rets que van trobar feina el mes de gener d’aquest 
any, 64 eren usuàries de l’SLOP, el Servei Local 
d’Ocupació de Parets”.

L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, afegeix que

“No només continuem treballant 

en mesures pal·liatives contra 

l’atur, sinó que desenvolupem 

polítiques actives per garantir 

nous llocs de treball de qualitat 

i de llarga durada. 

Les xifres posen de manifest 

l’eficiència i l’eficàcia de la ges-

tió dels recursos públics, essent 

aquestes mesures impulsades 

des del consistori bones praxis 

de gestió en matèria d’ocupació”.

Pel que fa al comerç destaca la recent aprovació de bonifi-
cacions del 100% de la taxa d’activitats per a aquells nous 
establiments comercials de superfície inferior a 250m², el 
desenvolupament del pla de dinamització per analitzar la 
realitat del teixit comercial de Parets i afavorir-ne la millo-
ra, l’estudi per valorar la recuperació dels mercats setmanals 
a les places de la nostra vila i la consolidació d’iniciatives 
com el Parets de Tapes i el Parets Medieval. També destaca 
la col·laboració amb l’l’Associació de Serveis i Comerços de 
Parets del Vallès (ASIC).

El regidor de comerç, Raul Urtusol, valora molt positivament 

“La feina que venim desenvolupant de la 

mà del nostre teixit comercial. El comerç 

paretà està viu. Apostar pel nostre comerç 

és apostar per Parets”.
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Sota el nom de ‘Plantem-nos! Parets solidari amb els re-
fugiats’, l’Ajuntament, amb la col·laboració de diverses 
entitats del municipi, ha dut a terme recentment una acció 
solidària i de sensibilització amb les persones refugiades 
que va incloure actuacions musicals, xerrades, projecci-
ons audiovisuals, càpsules teatrals, tallers de supervivèn-
cia i tallers solidaris.
L’acte es va iniciar a la plaça de la Vila, amb un recorregut 
que simulava la fugida i les dificultats amb les quals es 
troben les persones que fugen dels conflictes armats.
El final del recorregut, situat a l’espai del llac i el Bosc de 
Taules, va acollir un campament improvisat que va donar 
cabuda a algunes de les actuacions programades.
Durant el matí, també es va projectar el documental ‘Ali 
Bei torna a Síria’, de Jordi Orobitg, i la taula rodona La 

força del voluntariat i la cooperació, amb la participació 
de Raul Grande, Maika Torres, José Luis Lara, Diia Jeloud 
i Noar Ali. També es va fer una recollida d’aliments per 
enviar al campament de refugiats de Lesbos, així com 
un acapte de donatius per poder donar-hi també suport 
econòmic. L’acte va finalitzar amb la lectura d’un mani-
fest institucional i la solta al llac de vaixells de suro amb 
missatges solidaris.
La regidora de Relacions Institucionals, Àfrica Martínez, 
posava de manifest “la importància de continuar treba-
llant en la programació d’actes i en la recerca de fórmu-
les per recaptar fons destinats les persones que pateixen 
aquests tipus de situacions. Parets sempre ha estat, i 
continuarà sent, un poble solidari que lluita contra les 
injustícies socials de qualsevol naturalesa”.

Parets acull un acte solidari en favor de les persones refugiades
La plaça de la Vila, el refugi antiaèri de la Guerra Civil, el llac i el Bosc de les Taules, van ser alguns dels escenaris de la recreació d’un camp de refugiats
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GARANTIA JUVENIL
Nous cursos adreçats a joves
El Servei Local d’Ocupació de Parets, l’SLOP, con-
juntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, 
organitza un seguit de formacions destinades a joves 
entre 16 i 30 anys inscrits al programa de Garantia 
Juvenil. Aquestes formacions tenen un alt percen-
tatge d’inserció, i algunes inclouen possibilitats de 
contractació.
Aquests dies s’estan duent a terme els processos 
de selecció per a cambrer de sala, i pròximament 
s’obrirà la inscripció a controlador d’accessos i SAP 
Business One, entre d’altres. A més, l’SLOP gestiona 
la derivació a diverses formacions per a joves que es 
realitzen en altres centres comarcals.
La formació és fruit de l’acord de col·laboració sig-
nat l’octubre de l’any passat entre el consistori i la 
Cambra de Comerç de Barcelona, per la posada en 
marxa d’accions formatives i la millora de l’ocupabili-
tat adreçades al col·lectiu juvenil. L’acord s’emmarca 
en el Pla d’Actuació Municipal per a l’impuls de pro-
jectes formatius específics per a joves que generin 
ocupació en aquest sector de la població.
Garantia Juvenil és un programa destinat a millo-
rar l’ocupabilitat dels joves entre 16 i 30 anys que 
inclou formació, suport per a emprendre i opcions 
per començar a treballar. Per a les inscripcions a la 
formació que realitza l’SLOP, cal anar a les oficines 
del C/ Major 1 de Parets del Vallès. Des del mateix 
SLOP hi ha un contacte directe amb la delegació de 
la Cambra de Comerç de Barcelona a Mollet, per fa-
cilitar la inscripció a aquest programa, en cas que el 
candidat no ho estigui.

Acompanyar en el procés de creació d’una empresa, as-
sessorar els nous i noves emprenedors, ajudar a les em-
preses a redefinir o reforçar el seu models de negoci són 
alguns dels objectius de Parets Empreses, el Servei Local 
de Creació i consolidació empresarial de l’Ajuntament de 
Parets.
Aquest camí es va iniciar l’any 2013 amb el naixement 
del servei i, des d’aleshores, s’han atès un total de 407 
paretans i paretanes emprenedors i 513 empreses. Parets 
és un municipi amb un gran teixit productiu, fet que dóna 
com a resultat que el nombre d’empreses ateses sigui 
superior als potencials emprenedors, en comparació al 
nombre d’habitants.

47 nous negocis en quatre anys
Durant el darrer any, també s’han triplicat els expedients 
iniciats per a la creació de noves empreses. L’any 2016 
els plans d’empresa iniciats van passar de 12 a 40, men-
tre que el nombre d’empreses que van començar la seva 
activitat amb un pla d’empresa ha passat de 6 a 10 en el 
mateix període de temps.
En total, des del 2013, Parets compta amb 47 nous nego-
cis iniciats per emprenedors i emprenedores.
El regidor de Desenvolupament Econòmic, Toni Fer-

nández, posa en valor com “cal continuar acompanyant 
les persones que tenen la iniciativa de posar en marxa 
un negoci, especialment a les que ho fan com una via 
d’autocupació, i que posen el seu talent i la seva expe-
riència professional en l’impuls del seu somni”.
D’altra banda, la directora de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme, Imma Ruiz, expli-
ca les dificultats amb les quals es troben els nous empre-
nedors i quin és el servei que s’ofereix des de Parets Em-
preses: “la creació d’una empresa és un procés complex 
on intervenen moltes variables pel que fa a la definició 
del model de negoci. El pla d’empresa ajuda a reflexionar 
i és una eina que facilita la comprensió sobre els factors 
que incidiran en la realització del projecte”.

Formació a l’abast d’empreses i emprenedors
Parets Empreses ha fet acompanyament i orientació a 80 
possibles noves empreses i s’han obert 47 nous negocis 
que han generat un total de 51 nous llocs de treball. 
A més, durant aquests quatre anys, un total de 724 per-
sones han format part de les accions relacionades amb 
la sensibilització a l’emprenedoria i empresa o han rebut 
formació empresarial per mitjà de seminaris o jornades 
específiques.

Parets Empreses genera negoci
En els darrers quatre anys, Parets Empreses ha atès un total de 407 emprenedors i 513 empreses. 

Primer clúster de pimes de Catalunya
PIMEC, la patronal de pimes de Catalunya, ha creat el 
primer clúster de pimes del sector de la logística a la co-
munitat autònoma, amb l’objectiu d’alinear estratègies i 
sumar esforços per tal de potenciar i optimitzar aquesta 
activitat industrial. L’empresa CIL-Logística, situada al 
carrer del Comte de Montemolín, serà una de les 14 com-
panyies que formaran part del Clúster PIMEC Logística.

PIMEC
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Veterinari Parets: més de 30 anys d’experiència
Situada al carrer Llibertat, 21, de Parets del Vallès, 
aquesta clínica veterinària porta més de 30 anys oferint 
els seus serveis de medicina interna i especialitats di-
verses com dermatologia, malalties digestives, geni-

PLUSVÀLUAL’APARADOR
tourinàries, endocrines, respiratòries, cardíaques, der-
matològiques, etc. 
També ofereixen medicina preventiva (vacunacions, des-
parasitacions i tests preventius), diagnòstic per la imatge 
(radiologia i ecografia), cirurgia general, de teixits tous 
i profilaxi dental, nutrició (suport nutricional i venda de 
pinsos especialitzats).
El seu tracte tracte personalitzat i la disponibilitat dels 
últims avenços en el sector són la seva carta de presen-
tació, a banda de la seva trajectòria i experiència.
El seu horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, 
cada tarda, de les 16 a les 20.30 h. Els dissabtes i els 
matins també concerten visites a hores convingudes. 
El telèfon és 93 562 07 73, i l’e-mail veterinariparets@
hotmail.com. També els pots trobar a facebook: Vete-
rinari Parets.
Veterinari Parets forma part d’ASIC, l’Associació de Ser-
veis i Comerços de Parets del Vallès.

Clou el programa Reinventa’t 2016 i es presenta la nova edició
A inicis d’aquest mes de març es va donar per finalitzada l’edició del programa 
Reinventa’t corresponent al 2016.
L’acte va servir per lliurar els diplomes a les 18 empreses participants i per presentar 
les novetats per al 2017. Durant la jornada, els assistents van poder comptar amb la 
ponència ‘El factor clau per vendre més’, a càrrec de Màrian Buil, economista, empre-
nedora i intraprenedora, que va donar pautes i consells per conèixer i millorar el negoci 
propi i l’atenció als clients. Buil també va parlar del canvi de visió necessari per créixer 
en qualsevol àmbit comercial, a través de l’aplicació de les noves tecnologies, de les 
diferents maneres d’enfocar un negoci i de la importància de saber tractar amb la tipo-
logia de client del segle XXI.
El regidor de l’Àrea de Desenvolupament Local, Toni Fernández, declarava: “hem pogut 
ajudar diferents pimes a desenvolupar estratègies per millorar els resultats i a poten-
ciar el seu model de negoci. Aquest era un dels objectius del programa i estem molt 
satisfets dels resultats”.

Novetats per al Reinventa’t 2017
El programa Reinventa’t 2016 es va centrar bàsicament en un assessorament perso-
nalitzat i en la projecció digital dels negocis que hi van participar. Enguany, a més de 
continuar en aquesta línia de treball, també es vol potenciar un assessorament en es-
tratègies i màrqueting digital, així com en la identificació de la particularitat i el potencial 
del producte que s’ofereix al client.

REINVENTA’T CONSUM

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

Vincenzo Polise, nou president d’ASIC
Vincenzo Polise, de l’empresa Remax, és el nou president 
de l’Associació de Serveis i Comerços de Parets del Vallès 
(ASIC). L’associació té com a finalitat la representació, 
gestió, defensa i foment dels interessos comuns, així com 
la promoció del comerç local, els serveis i la restauració 
adherits a ASIC Parets del Vallès.

ASIC

Dimarts 4 abril
A les 19 h, a la Sala Serra Cooperativa, 

sessió informativa sobre les clàusules terra. 

Dimarts 25 abril
A les 19 h, a la Sala Serra Cooperativa, 

sessió informativa sobre les clàusules 
bancàries abusives. 

Dimecres 26 abril
A les 16 h, a la Sala Serra Cooperativa, 

sessió informativa sobre els al·lèrgens en la 
restauració i el comerç minorista. Adreçada 
exclusivament als comerciants locals.

SESSIONS INFORMATIVES DE L’SCAC
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Parets acull una nova edició de la Jornada de la Salut  
Les farmàcies de Parets surten al carrer, el 7 d’abril d’11 a 13 h, per conscienciar sobre la cura de la pell

El 7 d’abril és el Dia Mundial de la Salut, un dia en què es 
commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització 
Mundial de la Salut, que es va crear l’any 1.948. Coincidint 
amb aquesta efemèride, a Parets es prepara una jornada 
de conscienciació sobre la cura de la pell i la importància 
de mantenir-la sana.
Un any més, les farmàcies de Parets sortiran al carrer per 
oferir informació sobre la salut de la pell i com prevenir les 
malalties dermatològiques que, cada cop més freqüen-
tment, apareixen en les persones.
La radiació solar pot esdevenir carcinògena, atesa la 
seva capacitat d’induir mutacions en l’ADN, motiu pel 
qual sempre s’ha de protegir la pell de l’exposició solar 
utilitzant una crema protectora adequada. Avui dia, els 
efectes de la radiació solar són cada cop més presents 

entre els ciutadans. Un dels temes més importants pel 
que fa a l’educació per a la salut respecte a aquest tema 
és conscienciar la població que no només durant l’estiu 
s’ha de tenir cura de la pell, sinó que el sol ens pot afectar 
negativament durant tot l’any.

Punts d’informació i horaris
Les farmàcies de Parets tindran un espai a la via pública 
durant el matí del dia 7 d’abril, en horari d’11 a 13 h, per 
informar les persones que estiguin interessades sobre la 
salut de la pell exposada al sol en els següents espais:
-Farmàcia del poble: plaça de la Vila.
-Farmàcia Alegria: Sot d’en Barriques.
-Farmàcia Arribas: avinguda Catalunya, 116.
-Farmàcia Isern: avinguda Catalunya, 98.

EN 2 MINUTS...
Nova trobada de Ciutats Educadores a Parets
S’ha convocat la segona sessió plenària de la xar-
xa temàtica RECE ‘Acompanyament a Famílies en 
la Construcció de Ciutats Educadores’, coordinada 
per les ciutats de Parets del Vallès i Avilés. La tro-
bada tindrà lloc el pròxim 27 d’abril a la masia de 
Ca n’Oms, situada al carrer Ponent, 14. En el pròxim 
número del butlletí ‘Parets al Dia’ sortiran publicats 
els detalls de la trobada.

Obertes les preinscripcions escolars 2017-18
Les dates previstes són del 23 de març al 4 d’abril 
per a les escoles d’infantil i primària, que inclouen el 
Pau Vila, Lluís Piquer, Pompeu Fabra, Vila Parietes, 
Acesco i Nostra Senyora de Montserrat. 
Fins al 4 d’abril també es poden fer les preinscripci-
ons per a secundària a l’Institut Torre de Malla, Insti-
tut La Sínia, Acesco i Nostra Senyora de Montserrat. 
Del 16 al 24 de maig serà el torn de batxillerat i els 
cicles Formatius de grau mitjà a l’Institut Torre de 
Malla, així com els de grau superior, que seran del 
25 al 31 de maig.

Arriben les primeres Jornades de la llengua
Parets acollirà, els dies 26 i 27 d’abril, les primeres 
Jornades de la llengua, que comptaran amb la parti-
cipació de prop de 350 alumnes de 6è i 1r d’ESO dels 
centres públics Pau Vila, Pompeu Fabra, Lluís Piquer, 
Vila Parietes, els instituts Torre de Malla i La Sínia, 
i de l’escola García Lorca de Mollet del Vallès. Les 
jornades es faran al matí, a l’exterior de l’escola Pau 
Vila, el dimecres 26 d’abril, i a l’exterior de l’escola 
Vila Parietes, el dijous 27. En cas de pluja, l’activitat 
es traslladarà a la pista coberta de Can Butjosa.

Continua la formació en robòtica per a mestres
Els mestres dels centres de primària de Parets continuen 
amb els tallers de robòtica perquè comencin a introduir 
aquesta temàtica als alumnes. 
Les jornades a les quals assisteixen pretenen formar els 
professionals de l’educació en robòtica per aplicar-la a 
moltes coses quotidianes i, a més, poder fer-ho a través 
de materials reciclats.

TALLER PLUSVÀLUAVISITES ESCOLARS

Els alumnes de 3r curs de l’escola Lluís Piquer visiten l’Ajuntament per conèixer l’administració local
L’Ajuntament de Parets del Vallès obre les seves portes als alumnes de primària per tal que puguin visitar el consistori 
i els seus departaments perquè els nens i nenes coneguin millor les funcions del consistori.
Els alumnes de l’escola Lluís Piquer van fer un recorregut pels diferents espais de l’administració local, on van poder 
preguntar als treballadors sobre la seva tasca. Durant la visita van poder parlar amb l’alcalde, Sergi Mingote, i el regidor 
d’Educació, Miquel Pérez. A més, durant el recorregut, van veure la Sala de Plens, el departament de Recursos Humans, 
Alcaldia i altres àrees situades a l’edifici de l’Ajuntament.
Aquestes accions es repeteixen de manera periòdica per tal que tots els estudiants de primària hi puguin assistir.
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CARNESTOLTES
Centenars de persones van participar en la rua de carnaval presidida, com ja és 
habitual, per Sa Majestat el rei Carnestoltes. En aquesta ocasió van inscriure’s 
9 comparses infantils i 8 comparses d’adults formades, cadascuna, per 5 o 
més membres. El jurat va concedir el primer, segon i tercer premis d’adults a 
les disfresses Medusa, Sombrerero Loco i Bruixa respectivament. Els premis 
infantils van correspondre a Submarí-Tauró, en primer lloc, i a Rei Lleó i Cris-
petes en segon i tercer lloc. Pel que fa a les comparses, les guanyadores van 
ser Ales al vent, en categoria d’adults, i Divertrolls, en infantil.

 1r premi individual infantil

 1r premi individual adults

 1r premi comparsa adults 1r premi comparsa infantil
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CELEBRACIÓ

Gran participació en el ‘Día de Andalucía’
El passat diumenge, 5 de març, de 12 a 19 h, al carrer Pau 
Casals, es va celebrar el ‘Día de Andalucía’, organitzat 
per l’associació Hermanados-Agermanats i La Casa de 
Andalucía, amb el suport de l’Ajuntament de Parets. Hi va 
haver música, balls i un esmorzar popular amb amanida, 
barbacoa, pa, beguda i postres.

ANIVERSARI

CONCERT

Espectacle musical al Casal Can Butjosa
Alumnes de l’Associació Catalana de la Síndrome de 
Williams van oferir un espectacle al Casal Can Butjosa 
per conscienciar la població sobre les seves capacitats 
musicals. L’associació ha destacat que va poder avaluar 
una evolució satisfactòria del desenvolupament de les 
capacitats dels alumnes gràcies a la música.

El CEP, protagonista de la Festa Major d’Estiu
Del 4 al 19 de març es va poder veure, a la sala d’Exposici-
ons de Can Rajoler, l’exposició ‘Els Patrullers i el CEP’, una 
mostra de fotografies que commemora el 50è aniversari 
de les dues agrupacions excursionistes que van néixer a 
Can Rajoler l’any 1967. A la mostra es van poder veure 
fotografies i records d’una època d’aventures i llibertat 
d’aquells que alguna vegada es van sentir enamorats de 
la muntanya.
Aprofitant aquesta commemoració, la Festa Major d’Estiu 
d’enguany girarà entorn del Centre Excursionista Parets, 
de manera que la temàtica de la decoració dels carrers 
i dels concursos, com el de fotografia o el disseny de la 
imatge, hauran de tenir relació amb el món de l’excursi-
onisme i la muntanya.

EN 2 MINUTS...
El paretà Sergi Pons publica ‘Dies de ratafia’
Després de l’exitós ‘Mars del Carib’, el segon llibre 
fa una crítica a la modernitat i ha estat publicat per 
‘Edicions de 1984’. En aquest llibre, l’autor, un tatua-
dor paretà, parla de temes com les noves tecnologies, 
el turisme o la societat. L’argument gira entorn de la 
vida de dos joves amb un futur estèril que arreglen 
el món a la barra d’un bar de Sant Andreu mentre 
beuen ratafia. En Morell, un dels joves, decideix destil-
lar i comercialitzar clandestinament la seva pròpia 
recepta del licor.

Exposició del Centre d’Estudis Locals Parietes
Sota el nom de ‘Parietes. Descobreix la història del 
nostre poble’, es podrà recordar, mitjançant imatges, 
la història de la vila mil-centenària. La mostra vol 
donar a conèixer el treball que du a terme aquesta 
entitat per exportar, estudiar i difondre la cultural lo-
cal. L’exposició es podrà visitar des del 24 de març 
fins al 17 d’abril al Centre Cultural Can Rajoler, situat 
al carrer Travessera, 1. L’horari de visites serà de di-
lluns a divendres de 16 a 20 h i dijous i dissabtes de 
10 a 13 h.

IX Concurs de Poesia Escolar
El 8 d’abril, a les 18 h, al Teatre Can Rajoler se cele-
bra una nova edició del Concurs de Poesia Escolar 
organitzat pel Niu d’Art Poètic, amb 89 participants.

Parets Municipi Lector i Sant Jordi, novament de la mà
Llibres, roses, tallers, ràdio en directe i entitats s’ajunten a la plaça de la Vila per viure la gresca de la Diada de Sant Jordi

El 23 d’abril, per segona vegada, Parets viurà la Diada 
de Sant Jordi en companyia de la festa Parets Municipi 
Lector.
Durant tota la jornada, a la plaça de la Vila, es podrà gau-
dir de tallers relacionats amb la temàtica de la lectura, les 
roses i els dracs. Per als més grans hi haurà presentació 
de llibres, recital de poesies i exposicions. Els més menuts 
podran gaudir de tallers de manualitats, jocs literaris i una 
edició especial del programa radiofònic infantil RAP107.
EDU, que es farà a les 10 h en directe des de l’estand que 
l’emissora municipal, RAP107, tindrà durant tot el matí a 
la plaça. Enguany, els nadons també tindran el seu espai 
literari ofert per la Biblioteca Can Butjosa.
Algunes de les entitats que faran activitats aquell dia són 
Diables Parets, Rodola, Niu d’Art Poètic, Rialles Parets o 
el Centre d’Estudis Locals Parietes.

Parets Municipi Lector
Un any més, aquesta celebració es farà coincidint amb la 
Diada de Sant Jordi. Això fa sumar les activitats de totes 
dues i permet crear un bon ambient durant tot el dia.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i el regidor de Cultura, 
Miquel Pérez, faran l’entrega de premis del concurs Su-
perlectors i de Parets Municipi Lector. Alhora, es faran 
dues rutes literàries pel Barri Antic i per l’Eixample.

La ràdio municipal surt al carrer
Aprofitant la celebració, RAP107 FM muntarà un estudi 
de ràdio en una de les carpes instal·lades a la plaça de la 
Vila. Des de les 10 h, la programació es farà en directe des 
de la plaça. A primera hora, es farà el programa RAP107.
EDU, amb Miquel Pérez i, seguidament, un programa es-
pecial de Sant Jordi on tothom podrà participar-hi.
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EN 2 MINUTS...
Defunció de Joan Oller 
L’equip de Parets al Dia, a banda d’informar-ne, vol do-
nar la més cordial i sentida condolença per la pèrdua de 
Joan Oller, president del Club Handbol Parets. DEP.

Nova edició de ‘La Bastarda’, el 22 d’abril
El 22 d’abril tindrà lloc una nova edició de la Bastarda, 
la marxa que organitza el Club d’Activitats de Muntanya 
(CAM) de Parets. Té un recorregut de gairebé 40 quilò-
metres i surt de Sant Martí de Centelles, després d’agafar 
el tren des de Parets. S’arribarà a Parets passant pels 
Cingles del Bertí, Sant Miquel del Fai, Bigues, Santa Eu-
làlia i Lliçà. Més informació a www.cam-parets.com

Arriba la XIV edició de la Parets-Montserrat
El 13 de maig tindrà lloc la marxa de resistència i trail 
que organitza el Centre Excursionista Parets (CEP), que 
finalitzarà a la plaça de la Vila de Parets. Hi ha diferents 
opcions: l’Ultra Trail competitiu i la Marxa de Resistèn-
cia de 62 quilòmetres MONTSERRAT – PARETS, i la D38 
quilòmetres MATADEPERA – PARETS (Novetat 2017). 
Més informació a www.ceparets.com.

Purito, medalla d’honor de la Volta a Catalunya
L’exciclista professional de Parets va rebre la distinció 
durant la presentació de la 97a edició de la prova, cele-
brada al Palau de Pedralbes de Barcelona.

Nous èxits de la Paretana i d’Aleix Miró
Aleix Miró s’ha proclamat  campió de Sub10 de la Terri-
torial d’Escacs d’Osona, Vallès Oriental i Maresme. Tam-
bé ha quedat primer classificat del grup C del Campionat 
de ràpides de cloenda d’adults. Com a equip, el club de 
la Paretana va quedar tercer classificat a la Territorial. 

Campus del Club Futbol Parets & Alwaysoccer
Del 10 al 13 d’abril tindrà lloc el Campus CF Parets & 
Alwaysoccer. Demà divendres, 31 de març, es tanquen 
les inscripcions que es poden fer a les oficines del club 
o a alwaysoccer.com amb un preu de 60 € per persona. 
El campus s’adreça a nens i nenes de 6 a 15 anys.

Parets, també a la Marató de Barcelona
Hi van participar atletes del Club Atletisme, del Club Tri-
atló i de La Lluita TEAM, a banda de paretans que no per-
tanyen a cap club o equip. Destaquen els temps de Daniel 
Gonzalo i Toni Lapuente, del Club Triatló, amb 3 h 5’ 48” 
i 3 h 14’ 40” respectivament, i de Francesc de la Torre, de 
La Lluita TEAM, amb 3 h 19’ 3”. Begoña del Salto, del CA 
Parets, en la seva primera marató, va fer una marca de 3 
hores 42 minuts i 47 segons. Toñi Toledo, també del CAP, 
va fer el seu millor temps en marató amb 4 h 9’ 53”.

MARATÓ 

Paretans a la cursa de la Vall del Congost 
Cal destacar el sisè lloc assolit per Esteve Olivé a la mitja 
marató. La vint-i-unena edició de la cursa, que se celebra 
a Aiguafreda, va aconseguir sumar un total de 700 parti-
cipants a la mitja i a la marató. 

ATLETISME

Entrenaments per a la Cursa Popular 
Més de 70 persones ja s’entrenen a les pistes d’atletisme. 
Els entrenaments finalitzaran el 24 de maig i la cursa tin-
drà lloc diumenge 28 de maig: la de 21 km a les 9 h, la de 
5 km a les 9.25 h i la de 10 a les 9.30 h. Els entrenaments 
son gratuïts, aptes per a tots els nivells, i van a càrrec dels 
entrenadors del Club Atletisme Parets.

CURSA POPULAR

El Club Atletisme Parets al Cros de Caldes 
En alevins, Julia Lahosa va guanyar davant la seva com-
panya Laia Soler, An Txell Martínez va ser 4a i Paula Peral-
ta desena. En Open, Vanesa Pérez va ser 2a. En masculí, 
Aleix Vilabella va ser 5è, i Marc Marquès, José Luis García 
i Miguel Ángel López van ser 8è, 9è i 10è, respectivament. 
En cadet, Ferran Corbera va ser 4t. En infantil, Cesc Ullar 
va fer segon i, en aleví, el seu germà Martí Ullar també, 
mentre que Gerard Corbera va ser cinquè. 
En prebenjamí, Hugo Rubio també va ser segon i en cate-
goria femenina Carla Fernández va ser sisena. En minis, 
Adrià Ruiz va ser tercer i Mario Rubio desè.

ATLETISME
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La bicicleta serà la gran protagonista al Circuit de Bar-
celona-Catalunya amb motiu d’aquesta competició. Hi 
haurà diferents proves i especialitats: les 24 Hores MAD-
FORM BiCircuit, la Marxa BTT BiCircuit, la Gran Fondo 
BiCircuit (sortida des de Parets i que ja ha superat els 400 
inscrits i preveu la participació del ciclista local Joaquim 
“Purito” Rodríguez), la Brompton WC, les 3 Hores BTT, la 
pedalada i el cavall d’acer. 
Com a novetat, les 24 Hores Madform BiCircuit incorpo-
raran les categories de 6 hores i de 12 hores per a tots 
aquells que vulguin realitzar una primera presa de con-
tacte amb la resistència. Tindran pràcticament el mateix 
format la Marxa BTT BiCircuit, la Gran Fondo BiCircuit i la 
prova puntuable per al Campionat Mundial de Brompton.
El BiCircuit Festival, a més de les diferents competicions 
a la pista del Circuit, compta amb un atractiu programa 

Segona edició del BiCircuit Festival 2017, que tindrà lloc els dies 22 i 23 d’abril

amb activitats, propostes familiars i de seguretat vial, 
zona d’exposició, etc. 
Les inscripcions a les diferents competicions, a preus 
molt econòmics, poden fer-se fins una setmana abans 
de la prova. Podeu consultar amb detall tota la informació 
al web www.bicircuit.cat

El 30 d’abril, MOU-TE per l’esclerosi múltiple
El Circuit de Barcelona-Catalunya també serà l’escenari 
d’aquesta festa esportiva i familiar solidària que permet 
als participants “fer seu el Circuit” i accedir al pit lane i al 
paddock, i col·laborar amb la Fundació Esclerosi Múltiple 
(FEM). A la competició d’atletisme hi participen més de 
2.500 persones. Les persones que vulguin participar en 
aquesta prova i a les competicions de bicicleta i patins 
poden inscriure’s al web www.fem.es fins uns dies abans.

Excel·lents resultats de la nedadora paretana 
Claudia González en natació sincronitzada 
Ha estat subcampiona de Catalunya (combo) al campi-
onat celebrat a Reus el passat 5 de març, i subcampiona 
d’Espanya (combo) a la competició de Barcelona.

NATACIÓ

Èxit del Campionat de Barcelona de patinatge 
organitzat pel Club Patí Parets
La competició va tenir lloc al pavelló Joaquim Rodríguez 
els passats dies 18 i 19 de març. En júnior femení, cal 
destacar la primera posició de Carla Pérez i el segon lloc 
d’Andrea Prieto. 
En sènior, Sara Castillo va aconseguir la medalla de bron-
ze, Nerea Wis va quedar 5a i Sílvia Rodríguez 9a. En cate-
goria masculina, Oriol Terrades va ser quart.

PATINATGE

3 medalles per a Miguel Luque al Campionat 
d’Espanya per Autonomies
El nedador paralímpic paretà va aconseguir dos ors als 
50 m braça i als 150 m estils, i va aconseguir la plata als 
50 metres esquena. Ara s’entrena per preparar el proper 
repte amb Sergi Mingote per creuar l’estret de Gibraltar 
per relleus el mes de juny i per aconseguir la mínima per 
al Mundial de Mèxic (Ciutat de Mèxic DF), que se celebrarà 
del 30 de setembre al 6 d’octubre.

NATACIÓ

Cinquè aniversari de Lee Young Parets
Un centenar de medalles en 5 anys en campionats naci-
onals, estatals i internacionals, i més de 200 alumnes en 
l’actualitat. Aquestes són algunes de les dades de l’escola 
de taekwondo paretana que va obtenir recentment uns 
resultats excel·lents al Campionat d’Espanya de Poomsae, 
on Joel Lee, Sergi De Castro i José Luis Estudillo van gua-
nyar en trio sincronitzat. Christian Villar Fenoy també va 
ser campió d’Espanya a la categoria júnior, Soomi Jo Lee 
campiona d’Espanya, i juntament amb José Luis Estudillo, 
van quedar sotscampions en parella 2. Finalment, Joel Do 
San Lee es va proclamar subcampió d’Espanya. 

TAEKWONDO

Presentació oficial de l’equip de duatló, 
triatló i trail del club Ravet Bike 
A més de les competicions de bicicleta, l’equip de Ravet 
Bike també participarà en proves de la lliga catalana i en 
altres proves del panorama en les modalitats esportives 
que combinen la cursa a peu, la natació i la bicicleta. 

CICLISME

El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Bicircuit Festival 2017 i el MOU-TE per l’esclerosi múltiple
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Antonio Molina va néixer a Cadis fa 32 
anys i viu a Parets del Vallès des de l’any 
2011, després d’una estada de 8 mesos 
a Barcelona per temes laborals.

Molina es va doctorar en Ecologia Ter-
restre l’any 2015.

La seva carrera l’ha portat a diferents in-
drets de l’Estat: primer a Cadis, després a 
Còrdova i finalment a València, on es va 
iniciar en el món de la ciència, els boscos 
i l’aigua, que continua essent la seva pro-
fessió actual.

Actualment treballa a Barcelona en un 
centre d’investigació del CSIC, activitat 
que compagina amb donar algunes clas-
ses a la universitat.

Per què va decidir dedicar-se a la política local?
Decidí dedicarme a la política después de vivir muy de cerca el 15M. Suena un poco a tópico, pero ver cómo miles 
de personas, hartas de ser ninguneadas y de ver cómo la clase política de este país jugaba con su futuro, se auto-
organizaban, debatían y hacían propuestas para mejorar las cosas, fue el primer paso que cambió mi vida y creo que 
el rumbo de este país. Después vinieron las dudas de si era necesario entrar en las instituciones o seguir trabajando 
por cambiar las cosas desde fuera, desde los movimientos sociales y ambientales. Yo decidí dar el paso en la política 
municipal, la más cercana al ciudadano, donde las acciones políticas se transforman con mayor rapidez en cambios 
para la sociedad. Tuve la suerte de salir elegido en nuestras primarias como uno de los tres representantes en el 
Ayuntamiento.

Per què amb el grup Sumem Parets?
Podemos fue la herramienta para que la gente normal se empoderara y se hiciera política de otra manera, pensando en 
el bien de la mayoría y no en el de perpetuarse en el poder. Sumem Parets nació como una “agrupación de electores” 
promovida por el círculo de nuestro pueblo. Cuando me mudé aquí y tras la experiencia en el círculo de Podemos de 
Barcelona, algunas personas decidimos empezar a colaborar para crear el círculo. Y hasta hoy, seguimos reuniéndonos 
y haciendo asambleas, con las mismas ganas y la misma ilusión por cambiar las cosas y mejorar la vida de la gente, 
sobre todo de la que lo está pasando tan realmente mal y que no tiene alternativas en el sistema actual.

Quin balanç fa d’aquests dos anys de legislatura? 
El balance es muy positivo sobre todo en cuanto a aprendizaje. Ninguno de nosotros se había dedicado antes a la 
política y entendemos esta etapa como un período de preparación para la siguiente, en la que espero que gobernemos 
y podamos hacer políticas mucho más imaginativas y eficaces para nuestro pueblo que las que llevan aplicando tan-
tos años el equipo de gobierno y sus aliados de derechas, en la anterior legislatura el PSC con el PP y en ésta el PSC 
con CiU. Tanto Parets como el resto de municipios necesitan políticas muy diferentes a las que nos han traído hasta 
aquí. Ya hay muchos ayuntamientos donde se están haciendo cosas que hace dos años eran impensables; sólo es 
voluntad de gobernar para la gente y no para uno mismo; se necesitan abrir las ventanas y que entre el aire en nuestro 
Ayuntamiento, huele demasiado a cerrado.    

Quins són els objectius del grup municipal Sumem Parets per al que resta de legislatura?
Queremos seguir siendo el principal grupo de la oposición, estudiando con rigor todas las propuestas y denunciar las 
cosas que nos parecen injustas y de poco sentido común, tan escondido a veces. Queremos seguir trabajando para el 
pueblo, con pequeñas acciones que nos permitan ayudar a los que más lo necesitan, revirtiendo el dinero que tenemos 
como grupo en nuestros ciudadanos. 

I de cara a les pròximes eleccions municipals?
Como no puede ser de otra manera, el objetivo de nuestro grupo es ganar las elecciones para poder demostrar con 
hechos que otra forma de hacer política es posible, sin amiguismos, con procesos participativos, con valentía.

Més enllà de l’àmbit local, com veu el panorama polític actual?
En lo que respecta a nuestro país, quiero pensar que el PSOE dejará de ser el socio necesario para que Rajoy no continúe 
haciendo políticas tan nefastas para el futuro de nuestros hijos. La oposición debe intentar tirar adelante reformas 
profundas, como una nueva ley que garantice una mayor soberanía de los ayuntamientos, derogando la actual del PP. 
Con respecto a Europa, después de ver cómo la derecha está ganando mucho terreno, creo que necesitamos un frente 
de izquierda unido y que plante cara a este nuevo movimiento que se basa en el odio, el cierre de fronteras y en valores 
que en el siglo veintiuno ya deberíamos haber superado.

En primera persona

“Se necesitan políticas muy 
diferentes a las que nos han 

traído hasta aquí. Ya hay 
muchos ayuntamientos 

donde se están haciendo 
cosas que hace dos 

años eran impensables”

Antonio Molina
Regidor de Sumem Parets
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tancat i barrat

Exposició “Vinyetes: història del còmic en català” a Can Rajoler

Dins de les activitats programades per Sant Jordi, l’Oficina de Català de Parets i la Biblioteca Can Rajoler han 
programat l’exposició “Vinyetes: història del còmic en català”, que es podrà veure al Centre Cultural Can Rajoler 
del 18 al 30 d’abril (de dilluns a divendres de 16 a 20 h i dijous i dissabte de 10 a 13 h). 
Aquesta exposició fa un breu recorregut per la història del còmic en la nostra llengua (l’origen, els personatges, 
les vinyetes, el llenguatge...), mostra el lligams que hi ha amb les diferents escoles -de creació i de traducció- i 
posa de manifest la importància del novè art en la societat contemporània. 
La iniciativa forma part d’una campanya del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, amb l’objectiu 
de donar a conèixer els còmics que s’editen en català per fomentar-ne el consum i, alhora, animar les indús-
tries culturals per ampliar-ne les edicions, videojocs i audiovisuals.
Durant el temps que dura l’exposició, s’ha organitzat un petit concurs. Per participar-hi, s’ha 
d’emplenar un qüestionari i, després, s’ha de dipositar a l’urna que hi haurà a la Biblioteca Can 
Rajoler. El divendres 28 d’abril, a la tarda, es farà un sorteig. Els guanyadors tindran entrades 
per anar al Teatre Can Rajoler. També s’ha facilitat material didàctic a totes les escoles del 
municipi perquè puguin treballar el món del còmic a classe i fer la visita guiada.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

LA IMATGE DEL MES

Semàfor acústic per a perso-
nes invidents instal·lat a l’av. 
de Lluís Companys.

QUÈ N’OPINES DE...
La igualtat de gènere

Núria Palau
Creo que estamos mejo-
rando, pero aún quedan 
muchas cosas por hacer. 
Sobre todo en igualdad de 
salarios.

Albert Ravés
Penso que s’està millorant 
molt i estem aconseguint 
una igualtat molt equipa-
rada, no tan sols en temes 
de salari, sinó en els tòpics 
‘home-dona’.

Marcos Marín
No crec que anem pel bon 
camí, hi ha molt masclis-
me. Quan hi ha un con-
flicte, no s’actua per por. 
S’hauria de treballar des 
de la infància. 

Glòria Record
Anem avançant però encara 
ens queda molt camí. Crec 
que els homes avui en dia 
s’involucren molt més en 
temes familiars i de la llar.

Carmen Marcos
En general las mujeres 
seguimos cobrando me-
nos que los hombres y 
hay pocas mujeres en 
altos cargos. Aún hay 
mucho machismo.

José Antonio Cerdera
No creo que un hombre 
sea más que una mujer, 
ni al revés. Cuanto más 
se habla del tema, más se 
exageran esas pequeñas 
diferencias que tenemos.

Programa especial des del carrer per Sant Jordi!
Els estudis de l’emissora municipal de Parets, RAP107, es tras-
lladaran a la plaça de la Vila per fer un programa especial des 
del carrer, on tothom que hi assisteixi podrà veure el directe que, 
alhora, s’emetrà per RAP107, a través del 107.2 FM, per internet, 
per l’aplicació per a mòbils i tablets, i per la TDT.
El programa s’iniciarà a les 10 h, amb una edició especial de l’espai 
RAP107.EDU, conduït per Miquel Pérez i Eva Riulas, i amb alumnes 
de diferents escoles com a convidats.
Seguidament, a les 11 h, començarà un programa espe-
cial de Sant Jordi on parlarem amb els paretans i pare-
tanes que visitin les paradetes de la plaça de la Vila, au-
tors, lectors, personatges reconeguts, i es farà un repàs 
dels llibres més venuts i les recomanacions de les llibreries. 
El programa especial, pensat perquè la gent pugui veure la ràdio 
en directe al carrer, s’allargarà fins a les 13 h, moment en què es 
donarà pas a l’emissió des dels estudis centrals.

RAP107  Redacció RAP107
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Quin és l’objectiu principal del projecte d’Educació Emocional?
Carmen: es tracta que els nens es familiaritzin amb les emocions, aprenguin a gestionar-
les i puguin desenvolupar un benestar emocional que afavoreixi l’aprenentatge. Jo estic 
fent una tesi en què investigo el projecte que estem implementant a l’escola i veure 
l’impacte que ha tingut en els nens i les famílies. A partir d’aquí, em va trucar la directora 
Dra. Lidia Barboza des de la Universitat de Montevideo per exposar-lo en un postgrau 
on hi ha directors que s’estan capacitant per ser directors d’excel·lència.

Com és que has participat amb la Carmen en la seva investigació?
Virginia: Jo sóc la psicòloga de l’escola i tinc formació com a experta universitària en 
Intel·ligència Emocional. A partir d’aquí, vam fer formació interna amb els professors i 
vam implementar un projecte d’Educació Emocional. Consisteix en 10 sessions durant 
el curs acadèmic que estan planificades des de P3 fins a 4t d’ESO, tenint en compte 
l’edat, les motivacions i les característiques pròpies de cada etapa. Per aquest motiu, la 
Carme em va convidar a participar en la capacitació d’aquests directors per poder donar 
el suport teòric i pràctic.

Quins efectes pot tenir traslladar aquest projecte a l’Uruguai?
Carmen: Uruguai és un país que va patir una crisi l’any 2002, que va fer que es perdés 
qualitat en l’educació. Va fer progressos molt importants, però la problemàtica social a 
les escoles era i és molt alt. Per això penso que, si es capaciten els professors, aquesta 
situació es pot revertir. Si nosaltres donem eines emocionals perquè els nens siguin 
estables, poden desenvolupar una consciència per conviure en societat. Si apliquem 
l’Educació Emocional en alumnes, de ben segur tindrem menys medicaments antide-
pressius, menys violència de gènere, menys criminalitat i menys faltes de respecte.

Per què és important l’Educació Emocional durant l’etapa escolar?
Virginia: Podríem dir que és com plantar una llavor on veurem una evolució al llarg de 
l’etapa escolar. Treballem les competències com la consciència emocional, la regulació, 
l’autonomia emocional, les competències socials i les habilitats per a la vida i el benes-
tar. El nostre referent és el professor Rafael Bisquerra. Aquest aprenentatge ajudarà els 
nens i les nenes a ser competents emocionalment i a tenir una actitud positiva a la vida, 
entre altres beneficis.

Virginia i Carmen, psicòloga i mestra de l’escola Nostra Senyora de Montserrat
La Carmen Albana i la Virgina Espejo treballen a l’escola Nostra Senyora de Montserrat, on 
hi ha un projecte d’Educació Emocional implementat. La Carmen està realitzant un treball 
d’investigació per a la seva tesi de Màster en Educació amb èmfasi en el currículum i l’avaluació 
dels aprenentatges (UCUDAL). Concretament, investiga la importància que té l’Educació Emo-
cional dins del currículum escolar. A causa d’aquesta investigació, ha estat convidada a exposar 
el seu projecte davant de 30 directors d’escola que s’estan formant en aquest àmbit. La Virginia 
Espejo és la psicòloga de l’escola i participa activament en el projecte.

M’agrada... 

Gaudir amb la família.
Les estades a Menorca.
Compartir un bon dinar entre amics.

No m’agrada...

La violència.
La disgregació de les famílies.
La falta de fe.

“Amb Educació Emocional tindrem menys medicaments antidepressius”

les farmàcies surten al carrer per informar-vos sobre la protecció 
de la llum solar, amb motiu del Dia Internacional de la Salut.

Farmàcia del Poble:
Plaça de la Vila

Farmàcia Alegria: 
Avinguda Catalunya (Sot d'en Barriques. Al costat del CAP)

Farmàcia Arribas de Parets: 
Avinguda Catalunya a l'altura del número 116 cantonada 
carrer Monistrol

Farmàcia Isern:
Avinguda Catalunya a l'altura número 98, cantonada 
carrer de la Mina.

Gaudeix del sol amb protecció
DIVENDRES 7 D’ABRIL d’11 a 13 h,
a diversos punts de la vila,

Parets del Vallès
Ciutat Educadora

Inscripcions:
Poliesportiu Municipal
(de 9 a 13 h 
i de 15 a 21 h)
Piscina Municipal  
(de 9 a 21 h)

Telèfon informació: 
93 562 52 06
Inscripció gratuïta 
amb places limitades


