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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Deu joves de Parets participen al projecte Colors
El projecte, liderat per l’artista de prestigi internacional Erb Mon, esde-
vé un procés col·lectiu de creació on els joves han dissenyat i pintat 
un mural, en funció del representa per a ells el Casal de Joves i el seu 
entorn. ‘Colors’ combina l’art a l’espai públic amb un vessant educatiu, 
on s’incideix en la importància de l’ofici, de la feina ben feta, de l’esforç 
i de l’art útil, més enllà de l’estètica. Pàg.12

Fer que el Barri Antic de Parets recuperi el concepte de nucli històric i dotar-lo de nou de singulatitat, caràcter i identitat pròpies; recobrar 
els antics espais com a punt de trobada per al veïnat, on les persones siguin les veritables protagonistes; crear un barri respectuós amb 
la seva història i la convivència i aportar els elements necessaris per liderar la centralitat i la identitat de la vila. Aquests són alguns dels 
objectius recollits en el projecte de reurbanització i remodelació del Barri Antic, que es va presentar a Sala d’Exposicions Can Rajoler a 
inicis d’aquest mes d’abril. Prop d’un centenar de veïns i veïnes es van donar cita per conèixer, de primera mà, en què consistiran les obres 
i resoldre els seus dubtes davant l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, el regidor de Serveis Territorials, Francesc Juzgado i personal tècnic de 
l’Ajuntament de Parets i de l’empresa encarregada de la redacció del projecte inicial. Pàg. 3
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La Setmana de la Família arriba a la desena edició
Del 15 al 21 de maig, Parets viurà una nova edició de la Setmana de 
la Família, que enguany arriba a la desena edició. Durant tota la set-
mana, els centres escolars del municipi acolliran actes de caire divers 
adreçats a tots els membres de la família.
La cloenda tindrà lloc el diumenge, 21 de maig, al parc La Linera, amb 
un ampli ventall d’activitats, jocs i tallers de participació. Pàg.21

Tot a punt per a la 
Cursa popular 

Entrevista: Vincenzo 
Polise, president d’ASIC

17 24

Els regidors de barri 
atenen 300 consultes

Sant Jordi omple els 
carrers de flors i llibres

Primera reunió de les 
Meses de seguretat

7 234

Barri Antic de Parets, un nou 
espai de relació i convivència
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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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Dijous 27 abril
-De 9 a 18.30 h, al Casal Ca n’Oms, Trobada Nacional de Ciutats Edu-
cadores. 
-De 9 a 12 h, a l’Escola Vila Parietes, jornada de llengua Divertillengua 
per a escoles i instituts. 
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura jove. 
-A les 19.30 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, assemblea La Faktoria 
d’Idees. 

Divendres 28 abril 
-A les 9 h, al Teatre Can Rajoler, Dia de les Esquadres. 
-A les 17 h, a la Sala Serra Cooperativa, taller Empoderant-nos. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte.
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: Com 
viurem a la lluna? 

Dissabte 29 abril
-D’11 a 13 h, al Casal Asoveen, festa de la Rosa, amb concurs de roses 
i rams. De 16-30 a 20 h, ball amb el Duo Camelot. 
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família: contes i 
cançons a càrrec de Caro Von Arend. 
-A les 10 h i a les 18 h, al Teatre Can Rajoler, Dia de la Dansa, amb Elite 
Dance. 

Diumenge 30 abril
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, Dia de la Dansa, amb Elite Dance. . 
-A les 12 h, a l’av. Francesc Macià, inauguració de l’escultura de Josep 
Plandiura a la rotonda de l’estany. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, concert Les cançons de Serrat 
sense Serrat, amb Ricard Miralles i Josep Mas ‘Kitflus’. 
-Al Casal d’avis Ca n’Oms, ball en viu a càrrec de Toni Mask.

Fins al 30 d’abril
-A les biblioteques municipals, XXI Concurs de punts de llibre, tema La 
poesia de Gloria Fuertes, amb motiu del centenari del seu naixement.
 
Dimarts 2 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The trip to Panama, 
a càrrec de Cambridge School. 

Dimecres 3 maig
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Book Club - Club de lectura en 
anglès, tertúlia en anglès al voltant de la novel·la A thousand splendid 
suns de Khaled Hosseini. 

Divendres 5 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 21.30 h, a l’Observatori Astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia 
per a públic adult i familiar, amb l’observació de Júpiter i la Lluna.

Dissabte 6 maig
-A la Sala d’Entitats de Ca n’Oms, xerrada Dones amb xarxa.
-A les 11 h, a Cal Jardiner, festival a l’Skatepark, amb la col·laboració 
de Bestial Wolf. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb Duet 
d’Ambient, amb motiu de l’aniversari de l’associació. 

Diumenge 7 maig
-A les 9.30 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, sortida de 
la XV Bicicletada del Besòs. 
-A les 10.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, festa anual de la Unió de 
Germandats de Previsió Social. 
-Al Teatre Can Butjosa, celebració del Dia de Romania. 
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle De 
la miss a la mitad. 

APUNTA’T

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.

NANA, una mascota especial

Estimada Nana: volia donar-te les gràcies per part 
meva i de la família. Vas arribar a casa en el pitjor 
moment de la meva vida ja que el teu amo va mar-
xar per sempre, però tu em vas ajudar per fer aquest 
camí pler de dolor i enyorança. Em vas donar afecte, 
fidelitat i lleialtat; sentiments que moltes persones 
no tenen.
Quantes bones estones passem juntes; dones molta 
alegria al teu voltant. Ets especial per nosaltres. 
Gràcies de nou per estar sempre donant felicitat.
Sempre seràs al nostre cor.

Toñi Salvador Romero

Agraïment a l’Escola Bressol El Cirerer
Jo tenia un any quan em van portar a l’Escola Bres-
sol. Quina cosa més estranya… hi havia moltes jo-
guines i  les  podía tocar totes i tirar-les a terra… que 
era el que més m’agradava! Hi havia molts nens... 
però no m’agradava gens quedar-me en aquell lloc, 
perquè la meva mama no hi era…i jo volia la meva 
mama… o la meva àvia. Però no hi eren. Llavors jo 
em posava a plorar, llavors venia algú que jo no co-
neixia gaire i m’abraçava i em deia coses a l’orella 
perquè no plorés. I llavors ja estava més contenta. 
I encara sort!... perquè en aquell lloc hi havia una 
mama de tots els nens que es deia Sara i que ens 
feia jugar, ens donava aigua,... quan fèiem pipí ens 
canviava el bolquer… i jo no perdia de vista la Sara, 
volia estar amb ella, i llavors vaig veure que aquella 
noia que m’havia agafat a coll i una altra que a ve-
gades també m’abraçava també eren alla, i encara 
en venien més i totes jugaven amb nosaltres. Jo ja 
estava més tranquil·la perque amb tants nens per 
allà jo veía que també hi havien altres Saras i encara 
en venien més…i totes jugaven  i reien i ens ensen-
yaven cançons…… També m´havia de quedar a dinar 
a l’escola perquè jo a casa meva no volia menjar i 
a l’escola m’ho menjava tot.  Diuen que jo era molt 
tossuda. No sé què volien dir. Però era mes divertit 
menjar a l’escola perque hi havia més nens i després 
ens portaven a dormir.
Ara ja sóc molt gran. Tinc tres anys i ja vaig al cole, 

a P3. Ja no ploro perquè en aquest cole també hi 
ha una Sara, es diu Meritxell i té els cabells com la 
meva nina de pentinar. Ara ja no cal que em canviïn 
els bolquers perquè ja sé anar a fer pipí sola. Perquè 
la Sara me’n va ensenyar, i la Montse i la Mane i la 
Mary i moltes més que ja no sé com es diuen… però 
me’n recordo de totes i a vegades les veig pel carrer 
i encara me les estimo molt.
Gràcies, Escola Bressol El Cirerer; gràcies, Solets; 
gràcies, Planetes. M’he fet una mica més gran i grà-
cies a vosaltres tinc molts bons hàbits. Se cantar, 
compartir, menjar amb coberts i també se que en-
tre la meva casa i l’escola sempre hi haurà un bon 
lligam.
Gràcies, Escola Bresol El Cirerer per haver-me aju-
dat a fer-me gran.

Ariadna Restrepo Sànchez

Agraïment al Centre d’Assistència Primària 
Vull mostrar el meu agraiment al personal del CAP 
de Parets pel tracte que m’ha dispensat al llarg dels 
darrers temps. Volia destacar, en el servei de re-
cepció, la humanitat d’Ester Benito i Carme Romero, 
sense desmerèixer a la resta. A urgències, els doc-
tors Diego José Mancini, C. Aguilar i Robles i les 
doctores C. Cerrillo, Núria Martínez i Armenteros, 
que marquen en positiu la pauta a seguir.
A infermeria vull destacar Rebeca Raya, amb una 
gran bondat, professionalitat i saber fer, i de Palo-
ma Conde la seva sensibilitat i cordialitat amb els 
pacients. Tots plegats són un exemple a seguir.

Esteve Nadal Mompart

LÍNIA OBERTA

VOLS APRENDRE A BALLAR SARDANES ?

A partir del pròxim dimarts, 2 de maig, cursos GRA-
TUÏTS per aprendre a ballar sardanes. Tots els dimarts 
de 18.30 a 19.30 hores, a la Sala de la Cooperativa 
(Plaça de la Vila). 
Organitza i Gestiona: GRUP SARDANISTA PARETS DEL 
VALLÈS
Contacte: sardanesaparets@gmail.com 

“HI ESTEU CONVIDATS, US HI ESPEREN”
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Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote 
twitter: @sergi_mingote

Debat obert, participació activa i consens

Vull aprofitar aquest espai per expressar el meu agraïment al centenar de veïnes i veïns que van acom-
panyar-nos durant la presentació de l’avantprojecte de reforma del Barri Antic a principis d’aquest mes.
Volem dotar de singularitat i identitat pròpies el nucli històric de la nostra vila, fer del nostre Barri Antic un 
espai de convivència, de proximitat i de relació i participació ciutadana. Els carrers s’han concebut perquè 
els vianants tinguin prioritat, incorporant zones dotades de mobiliari i verd urbà i indrets que afavoreixin 
una major i millor relació ciutadana.
Durant la presentació de l’avantprojecte, vam poder copsar de primera mà l’opinió del veïnat, vam poder 
donar respostes clares i detallades als seus dubtes i interrogants i, el més important de tot plegat, els vam 
fer partícips del disseny del futur nou entorn. 
Volem millorar el nostre nucli històric i ho volem fer conjuntament amb les paretanes i els paretans, con-
vertint-lo en un espai més agradable i obert, pensat per a les persones i per a l’impuls del comerç local. 
Ens hi vam comprometre i totes les actuacions puntuals seran consultades i consensuades amb el veïnat. 
Com no pot ser d’una altra manera. Estem il·lusionats amb aquest futur nou espai i especialment satis-
fets per la implicació del veïnat. Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè tinguem el millor nucli 
històric per al nostre poble.  
Aquesta remodelació, que forma part dels objectius del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a aquest man-
dat, és un dels nombrosos projectes executats, en curs i futurs que permetran fer de Parets un poble cada 
dia més amable i més modern.

Sergi Mingote

El projecte preveu nous espais que fomentin la relació veïnal, amb prioritat per als vianants i per a l’activitat comercial

Copsar l’opinió del veïnat del Barri Antic de Parets, resol-
dre els seus dubtes i fer-lo partícip del disseny del nou 
entorn, van ser alguns dels objectius de la presentació 
de l’avantprojecte de reforma d’aquest espai que va tenir 
lloc a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, a principis d’abril.
Inicialment, el projecte es desenvoluparà en els carrers 
Travessera, Barcelona, Aurora i Ferrer i Guàrdia, tot i que, 
en un futur, es vol ampliar a la resta de carrers del nucli 
històric de la vila.
El model que es vol implantar respon al que ja funciona en 
altres carrers com el Raval i en un tram del carrer Major, 
amb prioritat per als vianants i espais comercials, zones 
obertes que permetin la instal·lació de terrasses i amb 
una organització viària dissuasiva per a la circulació de 
vehicles que busquen dreceres.
La finalitat de les obres, que tenen un pressupost apro-
ximat per a les tres fases d’1.700.000 euros, “és la recu-
peració del nucli històric de Parets com a espai de con-

El Barri Antic de Parets recupera els espais per als vianants

vivència, de proximitat i de participació ciutadana. Per 
aquest motiu, els carrers s’han concebut com a prioritaris 
per als vianants, amb la incorporació de zones dotades de 
mobiliari i verd urbà i indrets que fomentin la relació ciu-
tadana”, manifestava l’alcalde de Parets, Sergi Mingote.
El regidor de Serveis Territorials, Francesc Juzgado, afegia 
“la voluntat i el compromís del govern municipal per dotar 
el Barri Antic de nou d’una identitat pròpia, convertir-lo 
en un espai agradable i obert, pensat per a les persones 
i per a l’impuls de l’activitat comercial”.

Debat obert i participació activa del veïnat
Algunes de les qüestions que van plantejar els assistents 
van ser les alternatives per reubicar les places d’aparca-
ment o el soterrament de les línies de serveis i submi-
nistraments. Des de l’Ajuntament es va donar resposta a 
aquestes i d’altres preguntes, tot posant de manifest que 
les actuacions puntuals seran consultades i consensua-

“Mà estesa a tothom que vulgui treballar 
en positiu per Parets. Escolta activa, 

diàleg obert, debat, participació i consens.
Aquest és el tarannà del nostre equip de 
govern i així serà també en el disseny del 
futur barri antic del nostre poble, un futur 

nou espai de relació i convivència”

des amb els veïns i veïnes.
Pel que fa a la mobilitat, l’equip redactor va presentar di-
ferents opcions, que es van debatre durant la reunió, i que 
inclouen llocs per a l’estacionament puntual i espais de 
càrrega i descàrrega no senyalitzats.
També es van plantejar noves alternatives per a la reco-
llida selectiva de deixalles, i es va descartar la instal·lació 
de contenidors soterrats.
Inicialment, el projecte es desenvoluparà en tres fases 
que començaran pels carrers Travessera i Barcelona, 
previsiblement durant el tercer trimestre d’aquest 2017.
La segona fase actuaria al carrer Major i, per últim, serien 
els carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia, tot i que es va apuntar 
la possibilitat d’unir fases, amb l’objectiu d’optimitzar el 
temps i el cost pressupostari.
La remodelació forma part dels objectius establerts pel 
consistori en Pla d’Actuació Municipal (PAM), per fer de 
la via pública un espai de convivència i relació ciutadana.
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Aquest mes d’abril ha tingut lloc la primera reunió dels 
components de les Meses de seguretat i convivència de 
Parets del Vallès, davant d’una quinzena de participants. 
L’objectiu d’aquestes meses és informar de primera mà 
els veïns i veïnes de tot el que té a veure amb la seguretat 
al seu barri.
Durant la reunió, la regidora de Seguretat Ciutadana, Àfri-
ca Martínez, va explicar el funcionament d’aquest ens.
Les meses estan concebudes com un espai d’intercanvi 
d’informacions i diàleg amb el teixit ciutadà i comercial 
de Parets i els cossos de seguretat.
Les seves funcions, entre d’altres, consistiran a formu-
lar propostes per resoldre problemes i/o incidències que 
afecten la seguretat i la convivència; emetre i formular 
propostes i suggeriments per a la millora de l’àmbit de 
Seguretat Ciutadania i Convivència; fer una anàlisi i debat 

Entren en funcionament les Meses de seguretat i convivència
La primera reunió ha comptat amb representants de l’Ajuntament, del teixit ciutadà i comercial i cossos de seguretat

Càmeres de seguretat a la via pública
L’Ajuntament de Parets ha iniciat els treballs per a la 
instal·lació de les primeres càmeres de videovigilància 
al municipi. Inicialment estaran situades a l’estació de 
RENFE, la plaça de la Vila i la Residència i Centre de dia 
Pedra Serrada. Pròximament se n’instal·laran a d’altres 
punts de la població.
L’objectiu de la instal·lació d’aquests aparells és millo-
rar la seguretat dels paretans i les paretanes i vetllar pel 
compliment de les normes de convivència.
Altres punt previstos per a la col·locació de càmeres són 
el parc la Linera o Cal Jardiner. També es preveu posar-ne 
a l’entrada i sortida de Parets per tal de millorar la segu-
retat dels vehicles i dels vianants que hi circulen.

a l’entorn la convivència i la seguretat als barris; proposar 
idees, accions, projectes i activitats per millorar la convi-
vència i la seguretat.
“Una de les nostres prioritats és buscar mecanismes per 
establir un diàleg obert amb la ciutadania, per tal de posar 
en comú i intentar resoldre aquells problemes que els 
preocupen o afecten. Aquest és un dels objectius de la 
posada en marxa d’aquestes meses” manifestava l’alcal-
de de Parets, Sergi Mingote.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Àfrica Martínez, va 
posar en relleu la importància d’aquest nou mecanisme 
“que permetrà als paretans i les paretanes estar informats 
en tot moment dels avenços en matèria de seguretat als 
seus barris respectius, i poder formar part activa de les 
accions que es duguin a terme amb l’aportació de pro-
postes en aquest àmbit”.

SEGURETAT
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L’Ajuntament de Parets ja ha fet públiques les bases per 
participar en la darrera convocatòria dels Plans Locals 
d’Ocupació per al 2017, en el marc de les polítiques acti-
ves d’ocupació que es promouen des de l’administració 
local per fer front a la crisi i per pal·liar els seus efectes 
en la ciutadania.
El programa està adreçat a persones en situació legal 
d’atur, inscrites al Servei Local d’Ocupació (SLOP), per a 
l’execució d’accions a l’Ajuntament en diversos sectors 
i activitats, amb l’objectiu d’afavorir la inserció a mitjà 
termini en el mercat laboral de les persones participants, 
amb una experiència de treball, formació i acompanya-
ment en la recerca activa de feina.
En aquesta ocasió, s’ha previst la contractació de 40 per-
sones, que formaran part de 14 projectes: suport a tas-
ques de dinamització juvenil, consergeria d’equipaments 

40 nous Plans d’ocupació Local per al 2017

municipals, auxiliars de la llar, projectes per combatre la 
pobresa energètica, tasques administratives, suport tècnic 
en gestió de programes, enginyeria, programa universitat-
empresa, neteja de la via pública, vigilància en àmbits di-
versos, suport a Serveis Territorials, dinamització d’horts 
urbans i serveis de manteniment.
Les condicions de treball d’aquesta contractació són en 
règim laboral temporal per obra i servei, amb el 70% de la 
jornada ordinària a excepció dels perfils d’orientador/a 
laboral i enginyer/a, que faran el 100% de la jornada, i el 
programa universitat-empresa, que serà del 50% de la 
jornada laboral, atesa també la naturalesa dels projectes.
Els requisits específics de cada perfil es poden trobar al 
web www.parets.cat, a l’apartat de l’SLOP. Les sol·licituds 
es podran lliurar a les oficines de l’OAC, plaça de la Vila,1, 
de Parets.

Les persones contractades formaran part de 14 projectes en diferents àrees i activitats

PLUSVÀLUAESPAI PÚBLIC

A concurs el projecte del Sot d’en Barriques
L’Ajuntament de Parets ja ha tret a concurs la redacció 
de l’avantprojecte del futur parc del Sot d’en Barriques, 
un dels projectes inclosos en el Pla d’Actuació Municipal 
2015-2017 del consistori. 
Les condicions per participar en el concurs inclouen tres 
propostes que se sotmetran a una consulta de la ciuta-

dania prèvia a l’inici de les obres.
El nou espai està pensat com un parc multi generacional 
amb zones per a nens d’edats diferents. També es volen 
incorporar jocs adaptats per a infants amb dificultats, jocs 
interactius, llits elàstics, tirolines, un tobogan gegant, es-
pais de fitness, de rehabilitació i zona de pícnic. El parc, 
a més d’espais verds amb mobiliari urbà i arbrat viari, in-
clourà un espai polivalent per acollir activitats com ara 
concerts, fires, un bus cultural, castellers, etc. També es 
podran establir serveis de restauració, atenció al ciutadà, 
vigilància i control, entre d’altres.
El disseny s’ha fet amb la participació del Consell d’In-
fants de Parets del Vallès, que ha aportat propostes i sug-
geriments de com els agradaria que fos el futur espai.
Aquest va ser un dels encàrrecs que l’alcalde de Parets, 
Sergi Mingote, va fer als consellers i conselleres el curs 
anterior i que, enguany, continua amb els representats 
d’aquest curs escolar. El cost de referència de l’obra s’ha 
previst en aproximadament un milió d’euros, IVA inclòs.

ADMINISTRACIÓ

Presentació del Consorci Besòs-Tordera
El president del Consorci Besòs Tordera i alcalde de Parets, 
Sergi Mingote, va presentar l’expansió de l’ens al conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que el va qualificar 
d’exemple exitós de la gestió del sanejament i la millora 
del medi fluvial. L’expansió respon a l’ampliació de l’àmbit 
d’actuació del Consorci a la conca de la Tordera.

EN 2 MINUTS...
Parets acull el Dia de les Esquadres
Demà divendres, 28 d’abril, a partir de les 12 del mig-
dia, el Teatre Can Rajoler acollirà els actes que se 
celebren amb motiu del Dia de les Esquadres. Entre 
els participants i assistents hi haurà l’alcalde de Pa-
rets, Sergi Mingote, l’Inspector en cap de l’ABP Mollet, 
Roger Sales, el Sotsinspector de l’ABP Mollet, Jordi 
Alsina, l’inspector en cap de la Policia Local de Pa-
rets, Joan Pérez i la regidora de Seguretat Ciutadana, 
Àfrica Martínez. També està prevista l’assistència 
d’altres alcaldes, alcaldesses i regidores i regidors 
de seguretat ciutadana del Vallès Oriental.

Xerrada del Servei d’Acollida, el 12 de maig
El divendres 12 maig, a les 17 h, a la Sala Serra Co-
operativa, el Servei d’Acollida de l’Ajuntament, orga-
nitza la xerrada ‘Drets i deures fonamentals de les 
persones: de la residència a la nacionalitat espanyo-
la’, a càrrec de Marisol Batalla, advocada SAJE. El 
Servei de Primera Acollida és un conjunt d’accions i 
recursos que responen a les necessitats inicials de 
formació i informació de les persones nouvingudes. 
Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació 
d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i tre-
ballar a Catalunya.

Ajuts per al pagament del lloguer 2017
Ja s’ha obert la convocatòria per presentar les sol-
licituds d’ajuts per al pagament del lloguer corres-
ponents a l’any 2017. Poden sol·licitar aquests ajuts 
les persones titulars de contractes d’arrendament 
d’habitatge destinat a residència habitual i perma-
nent, ubicats a Catalunya. L’ajut consisteix en el 
pagament del 40% del lloguer amb un límit màxim 
de 200 € mensuals / 2.400 € anuals per habitatge. 
El termini per presentar la documentació finalitza 
el pròxim 19 de juny de 2017. Les bases es poden 
consultar a l’Oficina Atenció al Ciutadà o a l’adreça 
parets.cat.
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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

de 16 a 21h a la mateixa escola

del 15 al 26 de maig 2017

Per a més informació:
Tel. 93 562 40 02
Web: escolamusica.parets.cat
A/e: escola.musica@parets.cat

del 16 al 19 de maig de 2017

SETMANA
CULTURAL

18a

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2017/18

- Concert a càrrec dels alumnes d’iniciació

- Taller d’estimulació musical per a nadons
- Enregistrament del nostre LIPDUB

- Rodes d’instuments obertes

- Jam Session oberta

- Concert de professors/es

 I molt més...

Consulteu la programació al web escolamusica.parets.cat
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Matalassos recolzats en els contenidors, abandonament 
d’andròmines o aparells elèctrics al carrer, estris, vidres i 
miralls deixats a les cantonades o a les voreres...
A més del cost estètic que tot això suposa, les adminis-
tracions i els ajuntaments gasten anualment milers d’eu-
ros per resoldre els problemes derivats dels abocaments 
descontrolats o el mal ús que es fa dels contenidors. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament de Parets vol incidir, per mitjà 
de la campanya ‘i tu com ho fas, +cívic + net’, en la impor-
tància del reciclatge com una eina per millorar la qualitat 
de vida dels paretans i les paretanes i, és clar, per fer del 
nostre municipi un espai més sostenible, més saludable 
i més respectuós amb el medi ambient. Un lloc del qual 

Parets és c@sa nostra! Col·labora. + cívic + net

tots i totes ens sentim orgullosos, perquè Parets és casa 
nostra i ens agrada lluir-lo.

Reciclar millora la qualitat de vida de tot@s. Col·labora!
Reciclar, i reciclar bé, és una aposta pel nostre benestar, 
pel nostre entorn i pel nostre futur.
Per cada 39,22 tones recuperades aconseguim evitar 
l’emissió de 64,38 tones de CO2 a l’atmosfera; cada 500 
tones de materials reciclats correctament als conteni-
dors d’orgànica o de resta produeixen prop de 94.000 
KWh d’energia elèctrica, és a dir, el consum de 323 habi-
tatges; amb 5,71 tones de compost, obtingudes amb el 
tractament del que es recull als contenidors de la matèria 

Reciclar correctament ens beneficia a tots i suposa un estalvi econòmic molt important, a més d’ajudar-nos a viure en un entorn més saludable

orgànica de casa (marro de cafè, closques d’ou, tovallons, 
etc) es podrien fertilitzar l’equivalent a 1,3 camps de futbol 
de terres de conreu durant un any...

També depèn de tu. Implica’t. Recicla
En matèria de reciclatge, els paretans i les paretanes ho 
estem fent bé... però no és suficient. Durant l’any 2016, a 
Parets s’han recollit 260,51 tones de paper i cartó, 199,02 
tones d’envasos, 706,12 de matèria orgànica, 4,67 tones 
de piles... Definitivament ho estem fent bé, però hem de 
continuar implicant-nos: per un Parets més bonic, més 
habitable, més verd, més net. El nostre entorn també de-
pèn de nosaltres, perquè Parets és c@sa nostra, de tots.
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PARTICIPANTS

Pot pa�icipar-hi qualsevol persona a pa�ir dels 3 anys i sense límit 
d’edat. No és necessària cap experiència a�ística prèvia.
La pa�icipació és totalment gratuïta.

CATEGORIES

S’estableixen tres categories de pa�icipació:
Kids: de 3 a 10 anys (nascuts entre 2007 i 2014)
Teens: d’11 a 17 anys (nascuts entre 2000 i 2006)
Sèniors: a pa�ir de 18 anys (nascuts abans de 1999)

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Les persones interessades han d'emplenar la butlleta que trobaran a 
talent.parets.cat i adjuntar-hi un vídeo, en qualsevol tipus de format i 
d'una durada màxima de 120 segons, en què es mostri el talent amb 
el qual volen pa�icipar-hi. El termini de presentació és fins al 3 de 
juliol de 2017.

PREMI 

Per als tres primers premis en cadascuna de les tres categories , un 
trofeu i lots de productes d'empreses patrocinadores. A més, podran 
pa�icipar a la Festa Major d’Estiu.

B
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‘17

Formulari vídeoBases

www.parets.cat talent.parets.cat

Tens algun talent artístic? Vine i participa-hi!

CASAL DE JOVES CAL JARDINER
Montcau, s/n
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

ACTIVITATS

PRINCIPALS
ABRIL/MAIG 2017

ESCENARI OBERT

29 abril i 20 maig

A partir de les 20 h
amb la col·laboració de 

CEM Maria Grever

FESTIVAL A 

L'SKATEPARK

6 de maig

a partir de les 11 h
amb la col·laboració de 

Bestial Wolf

XERRADA 
"VOLS TREBALLAR DE 

MONITOR/A DE LLEURE?"

9 maig

a partir de les 18 h

Festa hip hop

27 maig

a partir de les 18 h

Tema

L’excursionisme a Parets, amb motiu del 50è aniversari del CEP. 
Participants

Pot participar-hi tothom, amb un màxim de 3 fotografies.
Categoria i format

S'estableix un únic nivell: format digital. La imatge fotogràfica ha de tenir un mínim de 
18 cm pel costat més petit, i pel costat més gran, un màxim de 30 cm. La fotografia ha 
d’anar muntada sobre un paspartú o cartolina de 30 x 40 cm mínim 2 mil·límetres de 
gruix. 
Presentació i termini de presentació

Cada fotografia s’ha de presentar físicament i també en suport digital amb un mínim de 
1200 píxels pel costat més llarg per exposar-la al lloc web municipal, juntament amb la 
butlleta d’inscripció, al Centre Cultural Can Rajoler (carrer Travessera, 1, 08150 Parets 
del Vallès) adreçada al Servei de Cultura, des de la publicació de la convocatòria fins al 
dia 7 de juliol a les 14 h. 
Premis

Els premis seran els següents (Format digital):
1r premi: 400 € i trofeu  1r premi local: 150 € i trofeu
2n premi: 250 € i trofeu  1r premi local: 150 € i trofeu
3r premi: 150 € i trofeu
Els premis s'atorgaran el dia 29 de juliol
a les 19 h al Centre Cultural Can Rajoler. 

FESTA MAJOR D’ESTIU  2017

BASES PRINCIPALS

CONCURS DE

FESTA MAJOR

disseny
E S T I U  2 0 1 7
P A R E T S  D E L  V A L L È S

El tema d’enguany és l’excursionisme. 

Els treballs han d’incloure aquest text:

Festa Major 2017. Parets del Vallès. 28, 

29, 30 i 31 de juliol.

Poden participar-hi totes les persones interessa-

des majors de 16 anys, amb la presentació d’un 

màxim de tres propostes, originals i inèdites.

Les propostes s’han de presentar en un suport 

rígid i, a més a més, en un CD ROM amb els 

treballs en programes de dibuix o imatge. A les 

propostes només hi poden aparèixer quatre 

colors com a màxim (inclòs el blanc, si es fa 

servir). No s’admetran trames ni matisos 

d’aquests colors, ni degradats, transparències o 

altres efectes. Tampoc no s’admetran imatges 

en JPEG.

Les propostes s’han de treballar obligatòriament 

en sentit vertical a la plantilla de color en format 

document PDF que trobareu al següent enllaç: 

www.parets.cat/concurs-disseny-fme-2017.   

No s’admetrà la imatge que estigui encaixada 

dins d’un marc, per evitar que quedi tallada pels 

marges.

Les propostes s’han de lliurar a les oficines del 

Servei de Cultura, al Centre Cultural Can Rajoler, 

abans del dia 2 de juny de 2017.

S’atorgarà un premi únic de 500 euros bruts a la 

proposta guanyadora. 

bases
principals
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Des que van habilitar-se les seus d’atenció al veïnat als 
diferents barris de Parets, ara fa un any i mig, les regido-
res i els regidors de barri de l’equip de govern municipal 
han donat resposta a més de 300 consultes, incidències 
i suggeriments de les paretanes i els paretans que s’hi 
han acostat.
Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès, afirma que 
“el fet d’atendre de forma personalitzada les veïnes i els 
veïns que tenen una incidència concreta, ens permet agi-
litzar la resposta a les seves necessitats i demandes. Un 
any i mig després de la posada en funcionament de les 
seus dels regidors de barri estem molt satisfets de l’ús 
habitual que en fan setmana rere setmana”.
Paola Gratacós, responsable de coordinar les regidori-
es de barri, afegeix que “intentem que totes les incidèn-

Els regidors de barri atenen més de 300 consultes 
El projecte es va iniciar amb la voluntat d’oferir a la ciutadania un canal d’accés directe als seus representants polítics

cies es resolguin el més ràpid possible i agraïm la col-
laboració de les nostres veïnes i veïns, la seva confiança 
i la seva comprensió. Per al nostre equip de govern donar 
resposta al dia a dia de les paretanes i els paretans és pri-
oritari i per això la figura del regidor de barri i estar al seu 
costat és una de les principals apostes d’aquest mandat”.
Algunes de les últimes incidències solucionades a petició 
de les veïnes i veïns han estat l’ampliació dels tallers de 
memòria per a la gent gran dels casals, o la instal·lació 
de la nova marquesina de la parada del bus del passeig 
de Ronda. 
Una altra de les peticions recollides i en la qual ja es tre-
balla  és la instal·lació d’una tanca a l’espai de petanca de 
l’ASOVEEN amb l’objectiu d’impedir l’accés dels animals 
que passejen per la zona. 

PLUSVÀLUAESPAI PÚBLIC
La zona de la Riera Seca a l’EIN de Gallecs
La Comissió de Territori del Parlament de Catalunya ha 
donat llum verda a una resolució per incorporar diversos 
sectors a l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, entre els 
quals s’inclou la banda est de la Riera Seca fins al límit 
de l’Eixample, així com l’enclavament de Can Vila-Rosal, 
i instar la Generalitat a aprovar de forma immediata el 
Pla Especial, a més de reclamar l’inici dels tràmits per 
incorporar l’espai a la Xarxa Natura 2000. 

Canvis i supressió d’activitats
A nivell general, la resolució demana a la finalització de 
l’activitat del centre emissor situat a la carena dels Ban-
dolers i a la seva restauració biològica i a promoure la 
millora sostenible dels polígons ja existents a l’entorn de 
l’EIN. D’altra banda, també aposta per posar fi a l’activitat 
de tir al plat, situada en el terme municipal de Mollet, quan 
finalitzi l’actual concessió i la seva reconversió a tir amb 
arc, o a zona agrària, i la seva incorporació a l’EIN. 

DEFUNCIÓ

Actes de commemoració de la II República 
Amb motiu del 86è aniversari de la seva proclamació, Can 
Rajoler va acollir la taula rodona La República de 1931, 
un projecte transversal, amb la participació de Josep M. 
Tarrés, M. Àngels Massaguer, Montserrat Salvador, Antoni 
Vicente i Carles Zafon. L’acte el van organitzar conjunta-
ment l’Ajuntament i la Taula de la Memòria Històrica de 
Parets i el va moderar el periodista Carles Font. 

COMMEMORACIÓ

Mor l’exregidor Josep Vaquer Navarro
El dijous 20 d’abril, va morir, a l’edat de 67 anys, Josep 
Vaquer Navarro, exregidor de l’Ajuntament de Parets.
Josep Vaquer, que actualment vivia a Badalona, va ser 
regidor del grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds 
(ICV) entre el 17 de juny de 1995 i el 2 de juliol de 1999.

COOPERACIÓ

Dia de la Independència del Senegal
Amb motiu de la celebració del Dia de la Independència 
del Senegal, Parets va acollir un seguit d’actes que van 
començar amb una presentació a càrrec de l’alcalde de 
Parets i els presidents de les associacions de Missirah, 
Dones Africanes i Youbari. També hi va haver balls tra-
dicionals, una obra de teatre i un sopar típic senegalés. 
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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’

maig
21 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 19.30 h

Right on time

Un concert de Flamingo Tours que ens 
proposa una barreja explosiva de 
rhythm’n’blues, soul i rockabilly

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:

Flamingo Tours
Fotografia: Noemí Elias

maig
7 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 19.30 h

De la miss
a la mitad

Un espectacle emocionant que fusio-
na teatre i cabaret, amb un missatge 
d’optimisme i superació

Preu: 10 €

8 € menors de 18 i majors de 65

7 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 25 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

d’Emili Corral
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Franco Carnisseries, productes naturals i 
de proximitat
Situats al carrer La Mina, número 1, de l’Eixample 
de Parets, un dels trets diferenciadors i distintius de 
Franco Carnisseries són els seus productes de proxi-

PLUSVÀLUAL’APARADOR
mitat KM 0. 
Treballen amb carn fresca al tall, de porc, vedella, be 
i pollastre.
Els seus productes elaborats són propis i disposen 
d’una gran varietat en Burguer Meat (hamburgueses) 
de tot tipus, destacant actualment i com a novetat les 
Vegan Burguer (hamburgueses veganes), 100 % na-
turals.
L’horari d’atenció al públic són els dilluns, dijous i dis-
sabte de 9 a 14 hores, i els dimarts, dimecres i diven-
dres de 9 a 14 i de 17 a 20 hores.
Podeu contactar-hi a través del telèfon 662358270, o 
bé enviant un e-mail a udasilva7@gmail.com.
Estan presents a les xarxes socials, més concretament 
a Facebook i a Instagram com a Franco Carnisseries.
Franco Carnisseries forma part d’ASIC, l’Associació de 
Serveis i Comerços de Parets del Vallès.

Clou la jornada d’internacionalització a la Marineta

Descobrir quines són les estratègies per generar oportunitats de negoci internacional i 
com posar-les en marxa, és l’objectiu de la Jornada sobre internacionalització organit-
zada pel Servei Parets empreses que es va dur a terme el passat dimarts, al Centre de 
recursos empresarials La Marineta.
En el context de canvi econòmic que estem vivint, la internacionalització de les empreses 
ha deixat de ser una oportunitat per passar a ser una necessitat. Fruit d’aquesta situació 
les empreses catalanes han començat a posicionar-se en nous mercats, situant les 
exportacions catalanes en 5.124,2 milions d’euros i un creixement interanual continu. 
Per aquest motiu, la jornada va presentar un conjunt de recursos, eines i canals per 
obrir-se als mercats estrangers, per mitjà d’exemples d’èxit empresarial protagonitzats 
per diferents companyies.
El programa es va iniciar amb la benvinguda i introducció a la jornada a càrrec de 
l’alcalde de Parets, Sergi mingote, i del regidor de Desenvolupament Econòmic, Toni 
Fernández. Durant el matí, es va poder assistir a les ponències de Daniel Boil, soci de 
Boil Fernandez Geli Advocats i cofundador de Boil Bcn Internacional; Maria Plaza, Inter-
national legal advisor Boil Bcn Internacional; Magda Reverté, Directora Administrativa i 
Comercial de Zestan SA; Sydney Bercy, Export Manager de CVA SL / Laser Mimar 2000 
SL i Francisco Martín, CEO de Van Express 2010 SLU i de Van Express Deustchland 
GmbH. La jornada va cloure amb un debat i torn obert de preguntes.

JORNADA

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

Ajuts a la contractació 2017
Fins a finals de 2017, resta oberta la convocatòria d’ajuts 
a la contractació impulsades per l’Ajuntament de Parets 
del Vallès. 
Els ajuts estan destinats a activitats que  contractin  per-
sones participants dels projectes del Servei Local d’Ocu-
pació de Parets del Vallès (SLOP), d’acord amb els reque-
riments i condicions previstes en les bases.
Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les perso-
nes físiques o jurídiques, les societats civils privades, 
les associacions o entitats sense afany de lucre i les co-
munitats de béns, que en la seva condició, desenvolupin 
una activitat i s’estableixi una relació contractual dins del 
període definit en la convocatòria.
El tràmit de sol·licitud s’ha de fer a través de la seu elec-
trònica http://paretsdelvalles.eadministracio.cat/(catàleg 
de tràmits/empresa, treball i emprenedoria).
Les bases íntegres es poden consultar a la pàgina web 
de l’Ajuntament, www.parets.cat.

AJUTS

CONSUM

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

L’Ajuntament de Parets habilitarà un punt d’orientació jurídica 
en matèria de clàusules abusives a les hipoteques

Es preveu que a partir del 9 de maig entri en funcionament un punt d’informació jurídica 
en matèria de clàusules abusives, habilitat per l’Ajuntament, amb el suport del Servei de 
Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Grano-
llers. El servei es prestarà quinzenalment, de 16 a 20 hores, en dimarts alterns a partir 
del 9 de maig, a les Oficines de l’SCAC, a la plaça de la Vila, 1.

Amb la posada en marxa d’aquest punt d’orientació jurídica, l’Ajuntament vol donar res-
posta a la inquietud i a les nombroses peticions dels veïns del municipi en relació amb la 
possible existència de clàusules abusives en els seus contractes de préstec hipotecari. 
L’objectiu, doncs, és resoldre els dubtes en relació amb l’existència d’aquest tipus de 
clàusules, principalment clàusules terra, així com informar dels tràmits per reclamar la 
devolució dels imports indegudament cobrats per les entitats financeres.

L’assessorament el duran a terme lletrats del Col·legi d’Advocats de Granollers amb 
acreditada experiència en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta 
i, especialment, en dret civil i hipotecari. 
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Deu joves de Parets participen al projecte Colors 
El projecte compta amb la participació de l’artista brasiler, de prestigi internacional, Erb Mon

El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Parets ha posat 
en marxa un nou programa adreçat a joves que com-
bina l’art a l’espai públic amb un vessant educatiu, on 
s’incideix en la importància de l’ofici, de la feina ben feta, 
de l’esforç i de l’art útil, més enllà de l’estètica. Es tracta 
del ‘Projecte Colors’ que va començar a inicis d’aquest 
mes d’abril i es du a terme al Casal Cal Jardiner durant 
les tardes.

Els joves mostren la seva visió del Casal 
Hi participen 10 joves del municipi i es tracta d’un procés 
col·lectiu de creació on els joves han dissenyat i pintat 
un mural, en funció del que representa per a ells el Casal 
de Joves i el seu entorn. 
D’acord amb això, l’artista internacional Erb Mon va pre-
parar després un disseny definitiu que els joves han tras-

lladat a la façana de l’equipament. Posteriorment, els rols 
s’intercanviaran i els joves dissenyaran i pintaran un nou 
mural per a la sala gran polivalent del Casal. 
Finalment, es crearà un mapa virtual on es recolliran totes 
les intervencions i accions, acompanyades d’un vídeo amb 
imatges del municipi i el seu entorn, de l’obra i el procés 
de creació, i de la participació i el diàleg amb els joves que 
hi intervenen.
El regidor de Joventut, Miquel Pérez, manifestava “la im-
portància de projectes com aquest, que fomenten la parti-
cipació i els processos de creació artística entre els joves i 
esdevenen alhora una eina de transformació social”.
El projecte està integrat dins una ruta mural on participen 
diferents municipis de Catalunya com Sitges, l’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, Santa Maria de Palautordera o 
Caldes d’Estrac.

Alfredo Rus
Crec que és un gran dia 
i la manera com es viu 
és realment impactant. 
És un esdeveniment únic 
que ens fa ser un referent 
cultural a tot el món.

La Diada de Sant Jordi

Ismael García
Es una gran fiesta donde 
celebrar las tradiciones 
que nos identifican. Me 
gusta mucho leer, así que 
aprovecho para comprar 
algún ejemplar. 

Victoria González
Me encanta la Diada. Es 
una manifestación de 
nuestra cultura y una 
buena ocasión para 
conocer las novedades 
editoriales y a los auto-
res. 



L’obra presideix la rotonda de l’estany 
de l’av. Francesc Macià de Parets, a 
l’accés del Barri Antic per la carretera 
C-17.

La inauguració tindrà lloc el proper 
diumenge 30 d’abril, a les 12 h, amb 
una festa que comptarà amb les ac-
tuacions de Diables Parets i la Colla 
del Ball de Gitanes.

L’OBRA ARTÍSTICA
Autor: Josep Plandiura
Taller: Josep Plandiura
(Can Serra)
Material: Acer corten
Alçada: 15 m
Base: 4 x 3 m
Pes: 3 tones

ESPECIAL | Inauguració escultura de Josep Plandiura



Els noranta alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Torre de 
Malla que van visitar el taller de l’escultor van com-
partir amb ell el procés de creació d’una escultura, 
des de com sorgeix la idea de la forma a través del 
dibuix fins que es converteix en un projecte. Després, 
el projecte esdevé una maqueta i finalment una es-
cultura. Pel que fa als alumnes de 2n de batxillerat, 
el contingut de la seva visita va ser més tècnic, apro-
fundint en les qualitats de l’acer i d’altres metalls. 

L’escultor els va fer demostracions de com es treballa 
amb l’acer.

Per la seva banda, els alumnes que cursen la matèria 
optativa de visual i plàstica de quart curs de l’ESO de 
l’escola ACESCO van gaudir de la mostra dels dife-
rents treballs realitzats per Josep Plandiura al llarg 
de la seva trajectòria. Els va explicar perquè sem-
pre treballa amb el ferro i tot el procés de creació de 

l’escultura. Va mostrar als alumnes la manera com es 
talla el ferro i les qualitats d’aquest material. També 
els va expressar la seva voluntat de realitzar escul-
tures públiques tenint en compte el lloc en què ha de 
ser col·locada i els espectadors/vianants. 

L’Ajuntament de Parets té un conveni amb les escoles 
per afavorir que els alumnes gaudeixin i participin del 
procés artístic i creatiu de l’obra.

La intervenció dels escolars en el procés creatiu
L’alumnat de tercer d’ESO i segon de Batxillerat de l’IES Torre Malla, i de quart d’ESO de l’ACESCO, s’han acostat 
fins al taller de Josep Plandiura

ESPECIAL | Inauguració escultura de Josep Plandiura



Sergi Mingote
Alcalde de Parets

“Si mirem els moviments naturals del cos, les ges-
ticulacions involuntàries, o com ens desplacem, tro-
barem formes sinuoses i corbes amb increïbles pos-
sibilitats. Després només cal estirar-les i jugar amb 
elles per obtenir una peça que pot arribar a tenir una 
gran bellesa” comenta l’autor. 

En Josep Plandiura afirma que li agrada molt l’emplaçament 

d’aquesta escultura, la bellesa de la rotonda i l’ambient net 

Raul Urtusol
Regidor de comerç

que l’envolta. Per a l’autor, l’entorn és idoni per a aquesta 

obra. Una obra que ha fet en 4 mesos.

La seva ubicació neix precisament de la voluntat de dotar 

una de les entrades de Parets d’un símbol que esdevingui 

referent per a les paretanes i els paretans. Cimentació de 

fonaments a la rotonda, trasllat de l’escultura desmuntada 

i instal·lació definitiva... han estat dies i setmanes de feina 

amb el resultat que podreu comprovar de primera mà si us 

acosteu i la veieu.

Una obra única
Com en tota la seva obra, la creació neix de l’observació de la natura, dels 
moviments i de les formes orgàniques

“És un orgull que 
aquesta escultura 
esdevingui un símbol 
d’art, cultura, i identi-
tat nacional i local per 
a totes les paretanes i 
els paretans”

“L’emplaçament de 
l’escultura permetrà 
que passi a formar 
part de la identitat del 
nostre poble i es con-
verteixi en un referent 
de Parets”

ESPECIAL | Inauguració escultura de Josep PlandiuraESPECIAL | Inauguració escultura de Josep Plandiura



La nova proposta monumental amb què Josep 
Plandiura incidirà en el paisatge urbà de Parets 
del Vallès es vincula per filiació a grups escultorics 
dispersats al llarg de la geografia vallesana (en lo-
calitats com Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, 
Sant Esteve de Palautordera i ara Parets), trencant 
d’alguna manera la divisió administrativa entre el 
sector occidental i l’oriental, i a l’empara sempre del 
vell Montseny. De fet, la peça germana de Sant Celo-
ni celebra en el nom aquest vincle gairebé inherent 
entre l’escultor i la muntanya: Portes del Montseny.
Com en obres monumentals precedents, trobem en 
la nova peça la determinada verticalitat dels habi-
tuals dos o, més sovint, tres braços d’acer corten, 
els quals conviden a contemplar amunt o a fer-ho 
en profunditat i, en el gest, a trobar-se, al nord, amb 
la natura que ens anuncia el massís, i al sud, la si-
lueta de la serralada litoral. Deu ser aquesta la raó 
perquè la forma tentacular predomina en aquesta 
serie que s’assenta en parcs, rotondes i miradors 
de les comarques vallesanes: d’una banda, perquè 
crea estructures que no tanquen, sinó que obren 
(llindes sense batents), que s’ofereixen a la mirada 
del transeünt per oferir-li un momentani acolliment 
alhora que homenatgen l’indret triat enriquint-Io; 
d’altra banda, les sinuositats i les torsions recog-
noscibles del llenguatge plandiurià s’eleven amb 
un atreviment gairebé orgànic per incitar l’esperit i 
marcar les cotes visibles de l’embelliment de l’espai.

L’escultura rotunda
Les rotondes són espais propicis per al creixement 
de l’herba ruderal, anonimes fites del traçat viari.
S’ha instaurat en els darrers temps una voluntat de 
fer-Ies vives, de fer-Ies emergir de la invisibilitat, 

particularment aquelles que es localitzen en zones 
d’accés als nuclis urbans, com en la que ara ens 
afecta, encarada al nucli urbà de Parets, puntuant 
l’avinguda Francesc Macià. És un recorregut que 
habitualment fa Josep Plandiura per desplaçar-
se de Barcelona al seu taller, ubicat des de fa uns 
anys en els antics estables de la masia de Can Se-
rra. En coneix bé, per tant, l’illot circular envoltat 
d’eres, d’arbreda i d’un petit estanc, i hi ha imagi-
nat en moltes ocasions alguna forma d’actuació, 
incitat no només pel repte d’atorgar personalitat a 
l’escarida cruilla, sinó per un gust definit per dia-
logar amb l’entorn. És una condició que s’imposa 
l’escultor en les seves intervencions públiques: 
conèixer I estimar l’emplaçament. És una mane-
ra de fer humana (“calenta”, diu ell en el seu par-
ticular vocabulari) una estructura que sobrepassa 
els 15 metres d’altitud i que trenca la planura amb 
la seva presència esbelta i rotunda. Plandiura ha 
imaginat una peça que respiri, que deixi entreveu-
re a través dels seus braços batents com el llenç 
d’un estendard el poble en un extrem i, en l’altre, 
l’esbossada serra de Marina; i ho ha fet sense per-
dre de vista un respecte reverend pel privilegi del 
lloc que s’ha posat a la seva disposició i entenent 
que cal aixecar-hi un ferro amb caràcter, perso-
nal, amb l’austeritat del molló i sense perdre mai 
les torsions que identifiquen i signen la seva obra. 
Perquè l’escultor sap que una escultura que troba 
el seu lloc hi ha un dia que esdevé paisatge. Com 
si hagués estat allà des de temps immemorials.

Abraham Mohino i Balet

Escriptor i professor de llengua i literatura catalana 

L’escultura fita
Una nova escultura de Josep Plandiura per a Parets del Vallès

“La ubicació de l’escultura és 
el punt central a partir del qual 
puc entendre un entorn, puc va-
lorar unes distàncies, o l’altura i 
l’amplada que tindrà l’escultura, 
puc interpretar l’impacte que pot 
tenir en relació amb els edificis 
propers, puc convertir-me en veí i 
veure el que no m’agradaria. Puc 
ser un vianant passejant, un gos, 
passar pel costat de la peça i pre-
tendre que em faci companyia”.

ESPECIAL | Inauguració escultura de Josep Plandiura

Un artista multidisciplinar valorat arreu

Josep Plandiura Vilacís va néixer a Taradell 
(a la plana de Vic), l’any 1943. Va traslladar el 
seu taller a Parets l’any 2013. Plandiura té més 
de 50 anys d’experiència com a escultor. 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 (França), 
Syracuse (Estats Units) o a San Juan de Puer-
to Rico.

Per a més informació podeu consultar la seva 
pàgina web www.plandiura.cat 

INAUGURACIÓ POPULAR
de l’escultura de Josep Plandiura

Diumenge 30 d’abril de 2017
a les 12 h
Av. Francesc Macià / Rotonda de l’estany

Actuacions de:
Diables Parets
Colla del Ball de Gitanes
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Llences l’oli de la cuina per la pica? Llences els medica-
ments caducats o que ja no necessites pel vàter? I les 
tovalloletes humides, les pintures o d’altres dissolvents? 
Tens jardí a casa… com et desfàs de les restes de poda? 
Fas servir les papereres? Aquestes són només algunes de 
les accions que potser estem fent malament i, de retruc, 
perjudiquen els nostres entorns fluvials. 
Amb l’objectiu de corregir determinats hàbits, alguns di-
aris i d’altres més puntuals, uns que fem a casa i altres 
quan visitem la natura, que repercuteixen directament en 
la salut dels nostres entorns fluvials i en la salut dels nos-
tres rius, l’Ajuntament de Parets s’ha adherit a la iniciativa 

impulsada pel Consorci Besòs Tordera sota el nom “Els 
rius a les teves mans”. 
Es tracta d’una campanya de conscienciació i pedagogia, 
feta amb un to divertit, original i fresc, que posa l’accent 
en 9 problemàtiques concretes i actuals que s’han d’evi-
tar per millorar l’estat dels nostres rius. 
Altres pràctiques en què incideix la campanya fan refe-
rència a l’abandonament d’espècies d’animals no autòc-
tones, que perjudiquen la biodiversitat pròpia dels rius; 
l’abocament de poda, que dispersa llavors de plantes 
invasores i el pas de vehicles motoritzats, que fa malbé 
la natura. 

Parets se suma a la campanya ‘Els rius a les teves mans’
La campanya té l’objectiu d’incidir en la correcció de determinats hàbits i conscienciar sobre el manteniment dels nostres entorns fluvials

No és cap novetat si diem que la qualitat de l’aigua dels 
nostres rius ha millorat moltíssim en els darrers 25 anys. 
Tampoc ho és si diem que els nostres entorns fluvials són 
uns espais recuperats, o bé en procés de recuperació, que 
reben diàriament centenars de persones que s’hi acosten 
per connectar amb la natura… però ho hem de fer d’una 
manera responsable per tal que la nostra estada no deixi 
petjada. 
Els vídeos i les imatges gràfiques de la campanya es 
poden trobar al blog www.blog.besos-tordera.cat. Tot 
aquest material s’està difonent per les xarxes socials amb 
l’etiqueta #elsriusalestevesmans.



Parets és...

Parets no s’atura i s’adapta als nous temps i necessitats de les paretanes i els paretans. A banda 
del projecte de reurbanització i remodelació del Barri Antic que hem destacat en portada i a la 
pàgina 3 del present número, en aquest monogràfic recollim algunes de les obres en curs, de les 
actuacions ja executades i dels futurs projectes i obres més destacades previstes al nostre poble. 

El regidor coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Francesc Juzgado, afirma que 

“la nostra prioritat és fer un urbanisme sostenible, respectuós amb 
l’entorn, accessible i punt de relació per als ciutadans del nostre poble. 
Tenim com a exemple projectes com la rehabilitació del Barri Antic, 
que convertirà els carrers amb zones més amables i de relació pels 
veïns i veïne,s o l’ambiciós projecte Pla Integral d’Escocells, que farà 
més transitables les voreres”. 

De la seva banda, Marta Molins, directora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, afegeix que  
“ser sensibles al territori ens requereix, des del servei, una escolta activa als ciutadans, a les 
dinàmiques socials i de creixement, per adaptar els nous models d’urbanisme al poble i mantenir 
uns entorns saludables, coherents i responsables que impliquin a tothom”. 

Finalment, l’alcalde, Sergi Mingote, destaca “iniciatives que permetran tenir en-
cara una millor convivència a la vila com la neteja de les caques dels 
gossos gràcies al nou cens d’ADN, del qual hem estat pioners a Cata-
lunya, o el futur nou pulmó verd del poble, com serà el parc familiar 
del Sot d’en Barriques, el qual serà l’espai d’oci que les paretanes i els 
paretans vulguin a través d’un procés de participació ciutadana”.

ACTUACIONS D’OBRA PÚBLICA EN CURS
 
ADEQUACIÓ DE L’ESPAI ENTRE EL PASSATGE DE L’ALGUER 
I JOAN FUSTER
Urbanització de l’espai públic comprés entre el passatge de 
Joan Fuster i el passatge de l’Alguer, a la zona del Barri Antic del 
municipi, optimitzant els recursos disponibles i garantint la 
correcta dotació de serveis per als residents del sector. L’àmbit 
d’actuació previst abasta una superfície de 204,50 m².

CONDICIONAMENT DEL SOLAR DE LA PLAÇA JOSEP MAR-
CER NÚM.5 COM A APARCAMENT PÚBLIC 
L’actuació també afecta els carrers Sant Sebastià i avinguda 
Espanya, número 18. L’àmbit d’actuació té una superfície to-
tal de 462,40 m2, que coincideix amb la superfície lliure del 
solar. Es tracta d’un solar de titularitat privada, amb contrac-
te d’arrendament a l’Ajuntament de Parets del Vallès, que és 
qui promou les obres. S’adequarà el solar per ubicar 20 places 
d’aparcament per a cotxes. Hi haurà dos accessos, que com-
partiran doble sentit de marxa. Un des de la plaça Josep Marcer 
i l’altre des de l’avinguda d’Espanya. Es retirarà la tanca d’obra 
a tot el perímetre que dona als tres carrers i es deixarà obert, 
en continuïtat amb la via pública. 

VORERA DEL C/ IMPREMTA
Les obres dutes a terme per l’empresa Endesa consisteixen en 
un nou traçat elèctric al llarg del carrer. L’Ajuntament actuarà 
una vegada es resolguin les obres de canalització elèctrica per 
realitzar una vorera de tot el carrer que permeti el pas dels 
vianants en aquest tram, i dotar el carrer d’enllumenat públic.
 
PAU VILA
L’Ajuntament té previst d’iniciar les obres de construcció d’una 
sala polivalent a l’Escola Municipal Pau Vila. Actualment, les 
obres estan en procés de licitació. La nova ampliació ho serà 
cap a la banda sud de la parcel·la. L’edifici pretén donar respos-
ta a les dues necessitats que han motivat aquesta ampliació:
- La millora de l’espai de la cuina actual: preveu la reforma de 
la cuina dotant-la de més espai per possibilitar l’ús que des-
envolupa actualment.
- L’espai per una nova sala polivalent, tant per poder utilitzar-
la com a gimnàs els dies de pluja, com per celebrar activitats i 
utilitzar-la com a sala d’actes, amb els magatzems necessaris 
per a materials i els serveis que han de completar ambdues 
necessitats. L’alçada màxima de l’edifici és de 6,5 m.
 
MILLORES DIPÒSIT I XARXA D’AIGUA
L’Ajuntament realitzarà diverses actuacions de millora als di-
pòsits i la xarxa d’aigua del municipi. Les actuacions consis-
teixen en millores als dipòsits de la Miranda, el dipòsit Nou, 
el Pou IV, el dipòsit del Cerdanet, per tal de millorar-ne les 
instal·lacions actuals i les condicions de la xarxa.

Passatge de l’Alguer i Joan Fuster Carrer Impremta Pau Vila



per viure i 
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OBRES A L’AVINGUDA ESPANYA
El projecte d’urbanització de l’avinguda Espanya 
finalitza amb la 3a fase executada. Aquesta obra 
es va plantejar amb l’objectiu de crear un nou eix 
cívic de referència i de mobilitat sostenible tant 
per al barri com per a la ciutat i convertir-lo en 
un nou espai de passeig i estada per als ciutadans. 
La millora de l’accessibililitat, la prioritat dels 
vianants i un nou paisatge urbà, amb una millora 
de les instal·lacions i serveis, han facilitat crear 
aquest espai de convivència al barri. La darrera 
fase d’execució ha estat des del carrer Butjosa fins 
al carrer Alfons XIII.

PROJECTES PER A OBRES NOVES
REHABILITACIÓ PL. ESPANYA I PL. SALUT
S’inicien els primers estudis per a la rehabilitació 
de les places. S’iniciarà un procés participatiu per 
donar resposta a les necessitats dels barris.

SOT D’EN BARRIQUES
S’encarrega el projecte del parc lúdic que se situarà 
al Sot d’en Barriques, amb una proposta que preveu 
activitats d’oci i espais de convivència per a totes 
les edats i espai de restauració i pícnic.

CLIMA I MILLORES ESCÈNIQUES DEL TEATRE 
CAN RAJOLER
Es preveu durant aquest estiu iniciar unes obres 
de millora del clima i de les condicions escèniques.

PLA INTEGRAL D’ESCOCELLS 
S’inicien els estudis per a dur a terme una millora 
integral dels escocells per fer més transitables les 
voreres.

COMPLEX ESPORTIU TENES
S’ha aprovat l’inici de la licitació per encarregar 
el projecte de millora del complex esportiu del Te-
nes, per tal de millorar les condicions de les pistes 
d’atletisme i els serveis esportius en aquest entorn.

CAMINS ESCOLARS
Està previst encarregar un estudi per millorar les 
condicions de mobilitat dels infants i joves del mu-
nicipi cap als centres educatius.

MILLORES A CA N’OMS

MILLORA CLIMA RESIDÈNCIA PEDRA SERRADA

NOVA DISTRIBUCIÓ DELS VESTIDORS CAMP DE 
FUTBOL

OBRES EXECUTADES DARRER TRIMESTRE 
2016 I PRIMER TRIMESTRE 2017
 -Millora de l’aparcament a l’Av. Lluís Companys
-Adequació de la tanca de Cal Jardiner
-Millores al cementiri
-Adequació de l’edifici de l’Ajuntament
-Millora acústica de la pista Can Butjosa

ALTRES INICIATIVES I PROJECTES 

RENOVACIÓ DE LA FLOTA DEL TRANSPORT 
URBÀ AL MUNICIPI 
Es preveu un renovació dels dos vehicles de bus 
urbà actuals, per tal de millorar el servei de trans-
port urbà i que els usuaris puguin gaudir de mi-
llors condicions. 

GRUP DE RECERCA I INVESTIGACIÓ DE 
L’ESCOLA DE LA NATURA DE PARETS 
L’Ajuntament impulsa el suport per establir siner-
gies entre els organismes i institucions per tal de 
fer créixer el potencial de coneixement dels mem-
bres que conformen el Grup de Recerca.

PROJECTES D’ABAST SUPRAMUNICIPAL
La Direcció General de Carreteres de la Generalitat 
de Catalunya treballa amb els municipis afectats 
al llarg de la C-17 per incorporar un nou carril a 
ambdues bandes de la carretera per tal de millorar 
la circulació al trànsit. Parets estudia la proposta 
tenint en compte el planejament urbanístic mu-
nicipal, els desenvolupaments dels nous polígons 
i preservant l’eficàcia de la mobilitat interna.

MILLORA DE L’APARCAMENT A L’ESTACIÓ 
Parets planteja a l’Ajuntament de Mollet del Va-
llès una millora de l’espai d’aparcament actual 
de l’estació de RENFE compartida entre els dos 
municipis, elaborant una proposta que ampliï les 
places d’aparcament.

PLA DIRECTOR DEL CIRCUIT 
Aprovat el Pla Director del Circuit, continuen els 
treballs per impulsar els projectes necessaris per 
al desenvolupament dels sectors previstos.

ÀREA DE SALUT PÚBLICA 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat, per conveni 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, tre-
balla en la incorporació d’un tècnic amb l’objectiu 
de millorar la salut pública al municipi. Es faran 
accions per millorar la informació a les activitats 
de restauració, en fires i mercats; i amb un control 
de les mesures de compliment als espais públics.

NOU CONVENI AMB L’INCASÒL PER A LA CON-
CESSIÓ DE CAN JORNET
L’Incasòl i l’Ajuntament de Parets treballen en 
una nova concessió per a l’edifici i entorn de Can 
Jornet, espai on actualment es desenvolupen les 
activitats de Grup d’Escoltes i els Horts Socials. 
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Parets rep la segona trobada de Ciutats Educadores
Durant tot el dia d’avui tindran lloc els actes previstos a la masia de Ca n’Oms, de 9 a 18 h

Avui, 27 d’abril, de 9 a 18 h, té lloc la segona trobada de 
la Xarxa Temàtica ‘Acompanyament a les famílies en la 
construcció de ciutats educadores’, coordinada per Pa-
rets del Vallès i Avilés a la masia de Ca n’Oms. 
Durant la jornada s’estan fent tallers formatius sobre 
models i espais de participació municipal, com ara l’ela-
boració de l’eina per a l’avaluació de la participació de 
les famílies en els respectius municipis o una posada en 
comú de l’elaboració del document marc amb aportaci-
ons dels diferents grups de treball. 
A la trobada també assistirà la Xarxa de debat educatiu 
amb i per a les famílies (XEF), que aquesta tarda exposarà 
l’edició de continguts i la seva visió de la participació i 
aportació al municipi.

La primera trobada va tenir lloc al juny del 2016 al Palau 
de Valdecarzana d’Avilès, on es van presentar diferents 
experiències municipals i el pla de treball conjunt previst a 
desenvolupar. A banda de Parets i Avilès, hi van participar 
també representants de Sevilla, Xàbia, Lleida, Tarragona, 
Sant Cugat, Barakaldo i Vitòria.

Objectius de la xarxa
Les trobades volen servir per reforçar el paper de les fa-
mílies en la construcció del model de ciutat pretès i crear 
un espai de reflexió en la mesura que s’impliqui el màxim 
de famílies en l’assoliment de l’objectiu comú de millora 
de l’èxit escolar. Alhora, s’analitza el paper de les Ciutats 
Educadores en les polítiques de famílies i educació.

VISITES ESCOLARS

Alumnes de primària visiten l’Ajuntament
Els alumnes de 3r curs de primària de les escoles ACESCO 
i Pompeu Fabra han visitat l’Ajuntament de Parets per co-
nèixer de primera mà el funcionament de l’administració 
local i la importància que té en la gestió del municipi. Els 
estudiants han pogut veure com es treballa en els departa-
ments d’Educació, Recursos Humans, Alcaldia, Intervenció 
i altres espais on hi havia treballadors als quals han pogut 
fer preguntes. En acabar, han assistit a la sala de plens 
amb l’alcalde i el regidor d’Educació.

JORNADES

IV Edició de les Olimpíades Matemàtiques
L’11 de juny, de 16 a 20 h, se celebrarà una nova edició 
de les Olimpíades Matemàtiques d’Infantil i Primària 
de Parets. Com a novetats, la jornada comptarà amb la 
col·laboració de la Fundació Privada per a la Creativació i 
es farà una xerrada teoricopràctica d’un matemàtic expert. 

PLUSVÀLUAOLIMPÍADES
A banda de les novetats, no hi faltaran els tallers d’escacs, 
el de cub de rubic, i una ‘batucada pitagòrica, a càrrec del 
CEM Maria Grever. També hi haurà un conte a càrrec de la 
biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa, i moltes més ac-
tivitats per gaudir en família. Les inscripcions es podran 
fer del 2 al 12 de maig a les diferents escoles de primària 
del municipi, al pavelló municipal, a la piscina o a les bi-
blioteques de Parets. Tots els participants obtindran una 
medalla olímpica, berenar i obsequis.

Afermament de les Olimpíades
Les Olimpíades Matemàtiques és una activitat que pre-
tén fomentar les habilitats logicomatemàtiques entre 
els nens i nenes de primària amb activitats que s’han 
consolidat a Parets gràcies a la col·laboració de volun-
taris, entitats, comerços i empreses participants. Aquest 
any l’organització va a càrrec de Belén Moreno, Paola 
Gratacós, la nova incorporació d’Ana González i l’Adrià 
Martorell, de l’Associació Paretana d’Escacs.

Finalitza la primera edició del ‘Divertillengua’
Avui es tanquen les primeres jornades de ‘Divertillengua’, 
on han participat 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 tenen l’objectiu, per mitjà de jocs, frases fe-
tes, endevinalles i proves d’habilitat lingüística, d’ajudar 
en l’aprenentatge i l’ús correcte del català, alhora que es 
fomenta el joc en equip no competitiu. La finalitat de les 
proves és la de formar equips entre nens i nenes de dife-
rents edats i centres, per tal de promoure la interacció i la 
companyonia entre els alumnes.
La proposta va sorgir del seminari de la llengua, format 
per professorat de tots els centres públics de primària i 
secundària, que s’imparteix a primària i secundària de les 
escoles de Parets del Vallès i de l’escola García Lorca, de 
Mollet del Vallès. La proposta ha estat coordinada pels 
Centres de Recursos Pedagògics (CRP).



27 d’abril de 2017 21EDUCACIÓ

Tot a punt per a la 10a edició de la Setmana de la Família
Del 15 al 21 de maig, Parets fomentarà la participació familiar en la vida dels infants mitjançant activitats

Del 15 al 21 de maig se celebrarà la desena edició de 
la Setmana de la Família a Parets, amb l’organització 
d’activitats i tallers familiars que es duran a terme en di-
versos equipaments del municipi.
La Setmana de la Família és un programa d’activitats 
compartides amb la participació activa de les famílies. 
Durant tota la setmana, els centres educatius i altres es-
pais municipals programen activitats per compartir on les 
famílies tenen un rol protagonista.
Com a novetat, el 21 de maig, cloenda de les activitats, la 
Coordinadora d’Associacions de Mares i Pares -CAMPA- 
de Parets farà un taller per a nens i nenes.
La Xarxa de debat Educatiu amb i per a les Famílies (XEF), 
està enllestint uns tallers que es faran durant la cloenda. 
La temàtica d’aquestes activitats és molt variada: cin-

tes voladores, maquillatge, jocs gegants i en grups, i al-
tres activitats com la que es farà a la carpa que hi haurà 
instal·lada al parc des d’on es farà en directe el programa 
de ràdio RAP 107.EDU conduït per Miquel Pérez, on els 
nens i nenes participants parlaran de temes educatius i 
comentaran les activitats en què prenen part.
El 16 de maig, a les 17.30 h, es farà a l’Escola Pau Vila una 
xerrada de la psicòloga Ma. Jesús Comellas anomenada 
‘La família avui’. El 18 de maig, Jaume Funes protagonit-
zarà una xerrada sobre Educar adolescents a La Sínia.
La Setmana de la Família pretén crear espais participa-
tius i potenciar la implicació dels membres de la família 
en l’educació dels nens i nenes, de manera que puguin 
participar de manera activa en la vida dels infants i joves, 
i coneguin el que l’escola els ofereix.

Parets commemora el Dia Mundial de la Salut
El 7 d’abril es va commemorar el Dia Mundial de la Salut. 
Coincidint amb l’efemèride, les farmàcies del municipi van 
sortir al carrer per oferir informació sobre la prevenció de 
malalties dermatològiques. Més d’un centenar de perso-
nes es van acostar a les paradetes repartides pel municipi 
per rebre informació i consells i sobre protecció solar.

SALUT

Nostra Senyora de Montserrat, 70 anys de vida
Aquest 2017, l’escola Nostra Senyora de Montserrat de 
Parets celebra els seus 70 anys d’història. L’acte central 
d’aquesta efemèride es va fer diumenge, 23 d’abril, en el 
qual també es va celebrar la festa tradicional de Montse-
rrat, que es va avançar uns dies. La jornada va començar 
amb una eucaristia a les 10 del matí, tot seguit es van 

PLUSVÀLUACELEBRACIÓ

fer activitats i balls. A les 2 de la tarda es va fer un dinar 
d’antics alumnes i un concert a càrrec d’exalumnes.

Valors, superació, voluntat, sacrifici i esport
Amb motiu de la celebració de l’aniversari, Sergi Mingo-
te, alcalde de Parets, va ser convidat a fer una xerrada a 
l’escola, com a antic alumne del centre. 

EN 2 MINUTS...
Creu Roja entrega un diploma al Vila Parietes
Els alumnes de la classe de 5è B de l’escola Vila Pa-
rietes han rebut la visita de membres de la Creu Roja 
Mollet-Baix Vallès, que els han lliurat un diploma 
en agraïment per l’aportació feta per part d’aquests 
estudiants a la Creu Roja per ajudar als refugiats. El 
projecte solidari que han preparat ha estat impulsat 
directament pels nens i nenes d’aquest curs. Aques-
ta iniciativa forma part dels bons resultats que els 
alumnes estan obtenint vers el projecte que es porta 
a terme al centre, anomenat ‘Prosocialitat’. Fins al 
moment, els alumnes han aconseguit donar 400 €.

Preinscripcions a l’Escola Municipal de Música
Del 15 al 26 de maig les persones interessades podran 
fer la preinscripció a l’Escola Municipal de Música per 
al pròxim curs. Les sol·licituds es poden fer a la ma-
teixa escola en horari de 16 a 21 h de dilluns a diven-
dres. Els cursos que ofereix l’escola són d’estimulació 
musical per a nadons, iniciació musical, llenguatge 
musical, piano, guitarra clàssica i elèctrica, baix elèc-
tric, violí o violoncel, entre altres formacions. Per a 
més informació, es pot trucar al telèfon de l’escola, 
93 562 40 02. 
A més, del 16 al 19 de maig, l’Escola Municipal de 
Música celebrarà la 18a edició de la Setmana Cultural, 
on hi haurà concerts, tallers d’estimulació musical per 
a nadons, enregistrament d’un lipdub o jam sessions 
obertes, entre altres activitats.

S’obren les preinscripcions d’Escoles Bressol
Del 3 al 12 de maig tindrà lloc la presentació de sol-
licituds per a les places a les escoles bressol muni-
cipals de Parets per al curs vinent. Cal demanar cita 
prèvia trucant a l’OAC, al telèfon 93 573 88 88. La pre-
visió d’oferta de places és de 34 per a El Gargot, 40 per 
a El Cirerer i 36 per a La Cuna.
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ENTITAT

Òmnium Cultural obre un grup a Parets
L’acte de presentació del grup d’Òmnium Cultural a Parets 
va comptar amb l’assistència del president de l’entitat al 
Vallès Oriental, Sergi Volea, i de Jordi Cuixart, president 
nacional d’Òmnium, qui va mostrar-se content d’obrir un 
grup local a Parets. També van ser-hi presents el regidors 
de l’Ajuntament de Parets, Miquel Pérez i Àfrica Martínez.

POESIA

El Niu d’Art premia els joves poetes de Parets
Poesia, art i esport es van reunir al Teatre Can Rajoler 
per a una nova edició del Concurs de poesia escolar. Els 
guanyadors van ser Isabel Alonso, de 1r d’ESO de la Sínia; 
Ainara Vidal, de 2n d’ESO de Torre Malla; Claudia Garrido, 
de 3r d’ESO de l’ACESCO i l’austríaca Lisa Holaus, que es 
troba d’intercanvi a Parets, de 4t d’ESO de l’ACESCO.

EN 2 MINUTS...
Elite Dance clausura la ‘Semana de la Danza’
El pròxim dissabte dia 29 d’abril, a les 19 h, el Teatre 
Can Rajoler acollirà la gala on es presentaran totes 
les coreografies que Elite Dance ha creat per a l’equip 
de competició 2017, que ja ha participat en diferents 
certamens aquest any: la Dance World Cup (Burgos) 
al febrer, els Premis Coreogràfics Sant Boi al març i el 
‘Concurso de Danza Vaslav Nijinsky’ (Osca) a l’abril. 
Les entrades de la gala, a un preu de 8 euros, es po-
den adquirir a l’escola i el mateix dia a taquilla. 
D’altra banda, el 30 d’abril, d’11 a 14 h, l’escola ce-
lebrarà el fi de festa de la ‘Semana de la Danza’ a la 
plaça de la Vila. 
Durant tot el matí faran demostracions, exposicions 
i concursos de ball organitzats per PROdansa i la 
mateixa escola. Els assistents podran informar-se 
dels nous objectius i calendari del pròxim curs, dels 
cursos intensius i sobre el càsting ‘elitedance com-
pany’ i el Talent Parets.

Mercat de la pagesia i 42a ballada de gitanes
Diumenge 14 de maig, a partir de les 11 h, la plaça 
de la Vila acollirà el Mercat de la pagesia, un espai 
ambientat amb parades d’alimentació, herves i altres 
productes artesanals. 
Coincidint amb aquesta activitat, a partir de les 5 de 
la tarda, tindrà lloc la 42a ballada de gitanes i 5è Me-
morial Pere Parera. Durant la jornada participaran 
les colles de Canovelles, Cerdanyola del Vallès, Lliçà 
d’Amunt, Santa Eulàlia, Sentmenat i Parets. 
També hi haurà una exhibició dels nens de 5è i 6è 
curs de primària de les escoles Pau Vila i Nostra Se-
nyora de Montserrat. 
La música anirà a càrrec de l’Orquestra La Catxut-
xa i hi haurà xocolatada popular per a aquells que 
s’animin a sumar-se a la festa organitzada per Les 
Gitanes de Parets amb el suport de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès.

CELEBRACIÓ

34è aniversari de la Biblioteca Can Butjosa
L’aniversari de la biblioteca va ser el 10 d’abril, però es va 
celebrar el dia 7 del mateix mes, amb una hora del conte 
especial, amb contes i cançons de Caro von Arend. Com 
en altres ocasions, es va regalar als assistents un cartell 
commemoratiu de l’aniversari, obra de l’il·lustrador Ignasi 
Blanch, premi Llibreter d’Àlbum Il·lustrat 2008.

Flors, llibres i foc, protagonistes a la Diada de Sant Jordi
La festa Parets Municipi Lector i la Diada de Sant Jordi creen un ambient festiu a una plaça de la Vila plena de tallers

El 23 d’abril es va celebrar una nova edició de la Diada de 
Sant Jordi i la festa Parets Municipi Lector. Durant tot el 
matí, llibreries i floristeries es van situar a la plaça de la 
Vila, juntament amb paradetes d’entitats, que van acon-
seguir crear un ambient festiu amb tallers per a totes les 
edats: manualitats, jocs de taula gegants, lectura, poesies, 
ràdio en directe, i un final de festa a càrrec dels Diables 
Parets, que van omplir de públic una plaça convertida en 
escenari d’un nou espectacle dissenyat especialment per 
a l’ocasió. La representació va durar uns 20 minuts i va fer 
que els assistents no abandonessin la plaça fins al final 
de la jornada, més enllà de les 21.30 h.

Parets, Municipi Lector
Per segon any consecutiu, Parets Municipi Lector es va 
sumar a la festa de Sant Jordi. Durant tota la jornada es 
van presentar llibres d’autors locals, es van recitar poe-
mes a càrrec del Niu d’Art i es va fer l’entrega dels premis 
Parets Municipi Lector: Mercedes Vallés Diego va guanyar 
el premi a la millor pràctica de foment de la lectura duta 
a Parets, dotat amb 400 €; i Violeta Martí Conill va ser la 
guanyadora del premi a la millor proposta de foment de 
la lectura projectada a Parets, dotat amb 600 €.
Parets Municipi Lector pretén involucrar el conjunt de la 
ciutadania per fomentar el gust per la lectura.
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D’entre els bons resultats assolits, cal esmentar l’ascens 
ja consumat del juvenil B, que es va proclamar campió 
de lliga de Segona Divisió (grup 28) quan va guanyar ell 
Palautordera 1-2 fa algunes jornades. Amb la victòria, 
van aconseguir el campionat i l’ascens a Primera. 
A la gran temporada que ha fet aquest equip que entre-
nen l’Alex Rodríguez i José Vélez, se suma la de molts 
dels equips de les diferents categories del club paretà. 
És el cas també del primer equip, que podria assolir l’as-
cens a la segona catalana les properes setmanes. 
Altres equips que podrien pujar de categoria propera-
ment, dels 27 equips que en total té actualment el club, 
són el juvenil A, amb una temporada espectacular que 
es pot rubricar amb l’ascens a categoria preferent, l’in-
fantil A, els alevins B i D, el prebenjamí A, i els benjamins 
C i D, respectivament. El president del CF Parets, Pablo 
Pastor, considera que “els excel·lents resultats deriven 
del bon treball de molts anys i de la bona formació del 

Excel·lents resultats del CF Parets
El club recull els fruits de la bona feina duta a terme al llarg de la temporada

nostre futbol base, que ens ha permès comptar amb 
equips molt competitius”. Pastor agraeix “la gran tasca 
de familiars, equips tècnic i esportiu, directiva i, com no, 
dels més de 400 jugadors” i destaca el fet que “la nostra 
entitat tingui un equip, el benjamí A, a la màxima catego-
ria, competint amb els millors equips possibles, i que no 
només podem gaudir dels ascensos més que probables 
que es poden consumar en les properes setmanes, sinó 
també amb cadets amb una magnífica trajectòria, amb 
els equips d’infantil C i D també amb opcions de ser els 
millors segons i poder optar a pujar de categoria, i sense 
oblidar els magnífics resultats que també estan aconse-
guint aquesta temporada els benjamí E i de l’escola A, 
que aquest cap de setmana s’han proclamat campions 
de lliga”. Més enllà dels ascensos i dels resultats, Pastor 
valora de forma molt positiva el treball de tots els equips 
en totes les categories, que fan del CF Parets un exemple 
de bona feina i formació des de la base.

Obertes les inscripcions per a la Cursa de Parets
Com ja us vam anunciar, la Cursa tindrà lloc el proper 
diumenge 28 de maig. Els interessats es poden apuntar 
a una de les tres distàncies que hi haurà: la de 21 quilò-
metres que passa per la zona de Gallecs, la de 10 i la de 
5 quilòmetres. 
Per a inscriure’s es pot fer a la web de Championchip, a 
la botiga Runners Parets 42.2 i al pavelló d’esports Joa-
quim Rodríguez. Des des fa unes setmanes s’estan fent 
els entrenaments per a la Cursa, que coordina el Servei 
d’Esports amb la col·laboració del Club Atletisme Parets.
La Cursa és oberta a tothom. La inscripció es destinarà 
íntegrament a l’Escola d’Atletisme de Parets del Vallès, 
entitat dedicada a la difusió i formació de nens en edat 
escolar en la pràctica de l’atletisme. Els premis no són 
acumulatius i tots els atletes participants que creuin la 
meta rebran una bossa obsequi dels patrocinadors.

El 27 de maig tindrà lloc el cros escolar
Ja s’han obert les inscripcions gratuïtes al cros escolar 
de Parets 2017 que tindrà lloc el proper dissabte 27 de 
maig a les pistes municipals d’atletisme, a partir de les 
10 hores del matí. Per a més informació i inscripcions 
podeu contactar amb el Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez al telefon 93 562 53 06 i en horari laboral de 
9 a 13 i de 15 a 21 hores. El Servei d’Esports de l’Ajun-
tament, amb la col·laboració del Club d’Atletisme Parets, 
organitzen aquest cros, obert als nens i nenes d’entre els 
3 i els 10 anys.

CURSA
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Cinquè Torneig Triple de bàsquet
El proper diumenge 28 de maig tindrà lloc el cinquè Torneig 
Triple Parets. Organitzat per l’Associació Triple Bàsquet, 
tindrà lloc al pavelló municipal a partir de les 9.30 h i fins 
a les 18 hores. Comptarà amb la participació de 16 equips 
de tot Catalunya. Hi haurà esmorzar solidari i sorteig de 
regals amb la venda de tiquets. Per poder col·laborar-hi 
anticipadament, podeu contactar a través del Facebook 
Associació Triple Bàsquet. Hi haurà premis per a tots els 
participants.

BÀSQUET

Trobada d’activitat física per a gent gran 
Parets va acollir una nova edició de la tradicional trobada 
d’activitat física amb la gent gran del poble. 
En el decurs de la trobada, que va comptar amb la par-
ticipació de prop de 200 persones, es van desenvolupar 
tot un seguit d’activitats dividides en parts diferenciades. 
Com sempre, van destacar el bon ambient i la nombrosa 
participació durant la mateixa. Les activitats va ser coor-
dinades per monitors del Servei d’Esports i col·laboradors 
especialitzats.

GIMNÀSTICA

EN 2 MINUTS...
Miquel Luque anirà al Campionat a Mèxic
Ha assolit la mínima durant el Segon Open Internacio-
nal de la Diputació. Ho ha fet amb un temps de 49,65, 
en aconseguir la victòria als 50 metres braça.

Ravet Bike a la Copa Catalana de Corró d’Amunt 
Destaquen la 4a posició d’Óliver Avilés en categoria 
elit. Àlex Medina va ser 7è en júnior; Miquel Parera, 
7è en Master 60; Jaume Casals, 15è en elit; Jesús 
Chinchilla, 17è; Marc Plans, 36è; i Manel Martínez, 
35è. També cal destacar la participació de set com-
ponents de l’equip al Duatló de Sant Celoni, que van 
entrar al Top15. Lluís Martínez va ser 5è, Kirian Mar-
torell 7è, i Josep Rubio, 8è.

El Club Natació Parets obté 7 medalles a Osca
El CN Parets va desplaçar 24 nedadors al Trofeu de 
Natació Ciutat d’Osca aconseguint 4 medalles d’or (un 
a la prova de relleus), 2 d’argent i 1 de bronze.

Ylenia Pavón, a la selecció espanyola
La jove patinadora paretana de 17 anys, del Club Patí Les 
Franqueses, participarà a la Copa Alemanya del proper mes 
de maig a Freiburg. Destaquen els bons resultats assolits 
recentment amb la medalla de bronze al Campionat d’Espa-
nya i les plates aconseguides als Campionats de Barcelona i 
de Catalunya en la categoria juvenil en figures obligatòries.

PATINATGE

417 participants a la Bastarda i 102 a la Klandestina
La major part dels participants es mostraven satisfets 
del nou recorregut que va des de Sant Martí de Cente-
lles fins a Parets. Destaquen els divertits avituallaments 
en diversos punts de la ruta: des de la festa flamenca, la 
jamaicana, la religiosa o la sanitària i l’arribada final a la 
plaça de la Vila. 

CAM La prova se celebrarà el proper diumenge 7 de maig. La 
gran novetat d’enguany és que la pedalada servirà també 
per recaptar fons per a la celiaquia, per aquest motiu s’ha 
afegit l’etiqueta #Kmperlaceliaquia. La tradicional bicicle-
tada se suma a les activitats que organitza l’Associació 
Celíacs de Catalunya amb motiu del seu 40è aniversari.
L’empresa catalana Proceli, líder en la fabricació de pro-
ductes sense gluten, apadrinarà els quilòmetres recorre-
guts pels participants. 
Cada quilòmetre equivaldrà a 0,10 euros, que seran des-
tinats a la investigació en patologies relacionades amb 
la ingesta de gluten a través de la Segona Beca Celíacs 
Catalunya. L’objectiu és assolir els 20.000 quilòmetres 
entre tots els participants. 
La prova s’iniciarà a les 9.30 hores a les sortides de Gra-
nollers, Montornès del Vallès i, per segon any consecutiu, 

La XV Bicicletada del Besòs, amb sortida a Parets, pedalarà per la celiaquia
D’altra banda, Soto, Mingote i Álvarez, de La Lluita TEAM, pugen al podi del BiCircuit el passat cap de setmana

Parets del Vallès. A les 10.30 hores es podran incorporar 
els participants des dels punts habilitats a Montcada i 
Reixac i Santa Coloma de Gramenet. 
Com sempre, l’arribada tindrà lloc al Parc Fluvial del Be-
sòs, a Sant Adrià de Besòs, on s’organitzarà una festa de 
l’esport i la natura. Les inscripcions són gratuïtes, i es 
poden formalitzar al web www.besos-tordera.cat.

BiCircuit Festival 2017
La Gran Fondo BiCircuit d’enguany va sortir de Parets del 
Vallès. A banda de la gran participació paretana a les pro-
ves del cap de setmana, destaquen els 508 quilòmetres 
que el tàndem Joan Soto i Sergi Mingote van aconseguir 
durant les 24 hores Madform BiCircuit (1rs.) També José 
Álvarez, de La Lluita TEAM, va pujar al podi (2n classifi-
cat), en aquest cas a les 6 hores individuals.
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Ara Parets ERC ha proposat al Govern Municipal que s’aculli a 
la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona i 
adquireixi HABITATGE SOCIAL amb part del romanent de treso-
reria obtingut durant l’exercici 2016, que va ser de 8,2 milions 
d’euros. Creiem que seria la millor manera per pal·liar les situa-
cions de vulnerabilitat residencial i incentivar l’entrada al mercat 
de LLOGUER SOCIAL d’habitatges desocupats.

Només els veïns i veïnes de CAN RIERA seran els que decidiran 
si part d’aquest espai s’incorpora dins de l’espai protegit de GA-
LLECS. Així es va aprovar al Parlament de Catalunya després que 
ERC presentés una esmena on va reclamar que es convoqués 
un procés de participació. A més, es restaurarà biològicament 
el tram canalitzat de la Riera Seca.

NO A LA INTERPOLAR! Així de clar ho diem des d’Ara Parets ERC. 
Per això demanem al nostre alcalde que actuï amb responsabi-
litat i expliqui amb serenor perquè des que ocupa l’alcaldia no 
ha mogut un dit per evitar el pas d’aquesta via per Gallecs. El 
nostre grup enyora l’actitud de l’exalcalde Seguer que sempre 
va buscar el consens entre els grups, fugint de la confrontació. 
En aquest tema sobra hipocresia i cal UNITAT. Nosaltres conti-
nuarem sent coherents. 

PSC, CDC i NOPP van vetar la possible consulta per eliminar 
el nom dels darrers carrers amb connotacions franquistes de 
Parets. La proposta d’ERC només va rebre el suport de Sumem 
Parets. A més, hem demanat un reconeixement per al primer 
alcalde republicà, Manuel Guasch Cortés. Continuem esperant 
resposta.

DEMOCRÀCIA? PSC i Ciutadans han impedit l’adhesió de 
l’Ajuntament de Parets al Pacte Nacional pel Referèndum. No-
saltres VOLEM VOTAR!

I per últim us convidem a dues activitats. Divendres 12 de maig, 
a les 19 h, a l’Escola Municipal de Música, presentació del llibre 
‘Cas Mercuri, la galàxia Bustos’, a càrrec de la periodista Sara 
González. I dissabte 13 de maig, de 10 a 13 h, passejarem pel 
barri de la Linera dins de la campanya A PEU DE CARRER, que re-
cull propostes, queixes i suggeriments per MILLORAR PARETS.

Benvolguts veïns,

Just ara farà un any que el nostre grup municipal va entrar a 
formar part del govern municipal. Per primer cop a la història 
vàrem prendre la decisió de fer pacte de govern i no va ser 
una decisió fàcil, però hem de dir que ha estat, fins al moment, 
satisfactòria en molts aspectes.
Les actuacions on més s’ha notat la mà del PDECAT al govern 
són en l’àmbit del comerç, que és la regidoria sota la nostra 
responsabilitat, però no podem deixar de banda que en altres 
aspectes també hi diem la nostra i la nostra opinió és escoltada 
i respectada, per bé que som conscients que amb un regidor 
no podem fer valdre només el nostre criteri i mirem d’arribar 
amb consens. En un govern amb pacte, de vegades, s’han de 
prendre decisions que no són plenament compartides, però 
malgrat això, hem fet molta feina, de la qual en volem fer repàs:
S’ha realitzat l’auditoria dels comptes municipal, un punt fona-
mental del nostre pacte de govern. Hem organitzat la Fira del 
Comerç, s’ha donat una altra dimensió a la Fira del Gastrotapes 
amb més i millor participació dels nostres restauradors, hem 
ampliat el Mercat Medieval, inclòs a la Festa Major d’hivern,  
amb un èxit notable de participació ciutadana, vàrem recuperar 
els Focs Artificials a la Festa Major d’estiu, una vella reivindica-
ció nostra, s’estan realitzant els estudis per tornar els Mercats 
setmanals a les places del centre del poble, així com per crear 
un nou mercat mensual de productes de proximitat, hem po-
sat nous llums i decoració de Nadal, hem començat a inserir 
aturats de Parets al Circuit de Catalunya després de 25 anys 
de vida d’aquest, i un llarg etc d’aspectes tècnics que s’han fet 
amb els nostres comerciants.
I aquest diumenge 30 d’abril, farem realitat un altre dels nostres 
anhels: inaugurarem una escultura de l’escultor Josep Plandiu-
ra a la rotonda d’entrada a Parets, situada a l’Avinguda Francesc 
Macià, una escultura que, de ben segur, es convertirà en un 
tot un referent d’Art, Cultura i Identitat Nacional i Local, i que 
esperem que esdevingui un símbol del nostre poble.
Estem satisfets amb la feina feta fins avui i el millor és que 
tenim molts més projectes per tirar endavant en el que resta 
de legislatura que presentarem pròximament.

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Les nostres prioritats

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Un any de govern Somos tu voz

Ara Parets ERC y Sumem Parets, unidos para 
“trinxar” Parets
Es tanto el nerviosismo que transmite ARA Parets ERC que, nue-
vamente, manipula la información en sus comunicados, en un 
alarde de malabarismo informativo para engañar a los vecinos y 
vecinas de Parets. Omiten que ellos, ERC, formaban parte de los 
Gobiernos del Tripartito en Catalunya (ERC-ICV y PSC) y por lo 
tanto son cómplices y coautores de lo realizado por esos gobier-
nos. ¿Quizás se les ha olvidado la imagen de Carod Rovira (ERC) 
bromeando con la corona de espinas en su cabeza?

La verdad, aunque quieran esconderla bajo la frase “protegim 
Gallecs”, es que ERC y PODEMOS (Catalunya Sí Que Es Pot) en 
el Parlament de Catalunya votaron a favor de una resolución en 
la que no solo se pedía ampliar el espacio de Gallecs, sino que 
daba su aprobación a mantener el trazado de la famosa autovía 
C-35 “Interpolar” y el trazado de línea ferrroviaria, que PARTE 
en dos nuestro municipio ya que su trazado pasa por la zona 
deportiva, por Can Serra y Can Riera, siguiendo por Gallecs, con 
la intención escondida de que la Interpolar sustituya el trazado 
del Cuarto Cinturón. Todo esto sin tener en cuenta la opinión y 
voluntad de los propietarios afectados. Dos formaciones políti-
cas que se llenan la boca hablando de participación ciudadana 
y transparencia... y promueven y aprueban una resolución de 
espaldas a los ciudadanos implicados.

Nosotros no entendemos que en clave local a ERC y SUMEM PA-
RETS no les preocupe un tema tan importante y de gran calado 
como es éste y, en cambio, hagan seguidismo de las directrices 
de sus respectivas direcciones generales de Partido. Tendrán 
que explicar y rendir cuentas a los ciudadanos de Parets de esa 
forma de actuar.

El PSC presentará una moción sobre Gallecs y desde estas líneas 
tendemos la mano a ERC y SUMEM para que se unan a ella y den 
su voto favorable. En temas de tanta importancia para nuestro 
municipio entendemos que es importante que todas las fuerzas 
políticas municipales “rememos” juntas y en la misma dirección, 
para evitar que una autovía como la Interpolar (C-35) parta en 
dos nuestro municipio.

Es modifica el pressupost de l’Ajuntament en quasi dos milions 
i mig.
S’inclou, entre d’altres, una aportació de 120.000 euros per a 
la millora del sistema de climatització de la Residència. Estem 
d’acord en que és millorin les condicions d’aquest equipament, 
faltaria més!. Ara bé, qui paga; semblaria lògic, els gestors de la 
residència o el Departament de Benestar de la Generalitat, doncs 
no, es pagarà mitjançant el pressupost municipal, és la solució 
fàcil portada a terme per un equip de govern que gestiona ma-
lament els diners de tots. No hi ha un contracte d’ús d’aquest 
equipament mitjançant el qual l’ajuntament no cobra cap lloguer 
a canvi de que es gestioni la Residència i naturalment el seu 
manteniment? A més, fa temps que no es convoca el Consell 
Assessor on s’haurien d’informar i parlar d’aquests temes.
S’inclou, també en aquesta modificació una partida de 650.000 
euros destinats al que s’anomena parc central del Sot d’en Barri-
ques. No estem pas en contra de fer i millorar equipaments però, 
aquest parc és avui una prioritat? És necessari urbanitzar aquest 
espai que de moment serveix com a comodí per molts usos? 
Nosaltres considerem més prioritari avançar en el Parc Fluvial, 
un espai fantàstic que amb molts pocs diners i mitjançant plans 
d’ocupació  es posaria a l’abast de tothom. És més, hem propo-
sat que s’estudiï i s’integri com a connexió entre Can Berenguer, 
la Bendibèrica i Can Fradera.
Us imagineu la gent que va a córrer com agrairia poder fer-ho en 
aquest lloc! VIURE DE CARA AL RIU.
Al mateix temps hem proposat fer un estudi per millorar, conjun-
tament amb els propietaris, el que hi ha projectat a can Fradera i 
a la Bendibèrica, pel benestar de les generacions futures.
En aquesta modificació del pressupost també hi ha una partida 
considerable de més d’un milió d’euros per a  la millora del casc 
antic, una prioritat inajornable.

Modificacions en el pressupost i prioritats

Defensem Gallecs

El 29 de març es va presentar i votar al Parlament de Cata-
lunya una Proposta de Resolució que entre altres punts insta 
l’Ajuntament de Parets a fer un procés participatiu per tal de 
valorar la incorporació de la banda est de la Riera Seca fins al 
límit amb l’Eixample.

Sobre aquest punt el PSC va votar en contra. Dies més tard els 
alcaldes socialistes dels municipis que limiten amb Gallecs 
van sortir en roda de premsa per tal de menystenir l’esforç de 
la Plataforma per a la Defensa de Gallecs i fins i tot arribar a 
acusar-la de voler trinxar el territori. A més, el senyor Mingote, 
fent gala del seu tarannà paternalista, va comentar als mitjans 
que ell ja s’havia reunit amb els veïns i veïnes de la zona i que 
aquestes ja s’havien posicionat en contra.

Doncs bé. Si hi ha parlat, quan? Amb qui? Exposant el què? La 
Proposta de Resolució insta a obrir un procés participatiu on 
es trobin tots els implicats, veïns i veïnes, sí, però també amb la 
Plataforma per a la Defensa de Gallecs que és qui va elaborar 
el document (i va mirar de consensuar-lo amb totes les forces 
polítiques al Parlament), el Consorci i persones interessades. 
Perquè ja ens coneixem la forma de fer del PSC en general, i a 
Parets en particular. Els seus processos participatius es limiten 
a les juntes de govern setmanals.

A part, i això és el més greu, la Proposta de Resolució no vol 
trinxar el territori, tot el contrari, es vol dotar el territori d’una 
figura que asseguri una protecció al llarg del temps sense de-
pendre de la voluntat política. I si es pot, ampliar l’espai prote-
git. Perquè tot i que avui la zona de la riera seca és sòl rústic 
no urbanitzable no vol dir que demà amb un nou POUM passi 
a ser terreny urbanitzable.

Esperem que en aquest cas el PSC obri a Parets un procés par-
ticipatiu de debò, publicitat i amb totes les parts convidades, 
i que no es limiti a deixar-ho passar com acostuma a fer amb 
tot allò d’on no pot treure’n un rèdit electoral. 

Somos la alternativa al separatismo porque tenemos un pro-
yecto realista y de futuro para todos los catalanes. En cambio 
el Govern ha aumentado los altos cargos y se han multiplicado 
los gastos de este ‘procés’ que va a ninguna parte. ¿Queremos 
un Govern obsesionado con sacarnos de España y la UE o uno 
sensato con un proyecto de futuro para todos los catalanes?
“No tienen un proyecto realista para Cataluña ni ganas de tra-
bajar, no van a las conferencias de presidentes a defender a los 
catalanes ni hacen propuestas factibles”. Cataluña no necesita 
ni salvar patrias ni mártires, sino servidores públicos que pien-
sen en todos los catalanes y no en sus intereses personales. En 
Ciutadans sí tenemos equipo y estamos preparados para gober-
nar en Cataluña, por eso no queremos perder más tiempo. Cs 
es el único partido claro contra la independencia y que además 
ofrece un proyecto nuevo alternativo. Ciutadans trabaja en un 
proyecto económico para todos los catalanes, con un equipo 
unido y preparado para gobernar por un cambio a mejor para 
todos y juntos ganamos el futuro. 

¿Sabías qué?

-Cs fue el primer partido que propuso la dación en pago en el 
Parlament de Cataluña en 2010.
-Acuerdo de Ciudadanos y el Gobierno para los afectados por 
las clausulas suelo: los afectados podrán recuperar su dinero 
de manera ágil, rápida y eficaz.
-Gracias a Ciudadanos los nuevos autónomos pagarán una cuo-
ta reducida durante el primer año de actividad.
-Gracias a las medidas de Ciudadanos a partir de ahora habrá 
TOLERANCIA CERO con la corrupción, suprimiéndose los afora-
mientos y acabando con los indultos a los corruptos.
-Ampliación de los permisos de paternidad a cuatro semanas 
para favorecer la igualdad y la conciliación familiar.
-Cs impulsa una propuesta de reforma del Código Civil para que 
nuestras mascotas dejen de ser consideradas “cosas”.
-Pacto nacional para la conciliación laboral, para lograr una 
jornada laboral más compacta y flexible como en el resto de 
países de Europa.

Partit Demòcrata Europeu 
Català 
www.ciu.cat/parets/ 
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Comerços i entitats amb el Voluntariat per la llengua a Parets

Com la majoria de vosaltres sabeu, Voluntariat per la llengua facilita a les persones que tenen coneixements bàsics 
de català i es volen llançar a parlar-lo que puguin fer-ho en un context real i relaxat. Per aconseguir-ho, es formen 
parelles entre persones que parlen habitualment català (voluntaris) i persones interessades a adquirir fluïdesa 
(aprenents). En total, més de 110.000 parelles han estat creades des del naixement del programa l’any 2003.

A Parets va començar l’any 2005 i s’han fet unes 300 parelles. En aquests moments, n’hi ha una quinzena en 
funcionament. Si parleu català habitualment i disposeu d’una estona per conversar amb una persona que el vol 
practicar, feu-vos voluntaris. I si el que necessiteu és practicar-lo, feu-vos aprenents.

A més, el VxL compta amb el suport de les entitats col·laboradores (n’hi ha més de 800 a tot Catalunya i 16 a 
Parets) i dels establiments col·laboradors (més de 3.000 comerços, bars i restaurants, empreses 
de serveis... a tot Catalunya i uns 77 al municipi) que parlen català als aprenents del programa. 

Aquest mes d’abril s’ha començat, novament, la campanya per renovar les adhesions amb co-
merços i entitats del municipi i crear-ne de noves. Si sou d’una entitat o teniu un comerç, adhe-
riu-vos al VxL! Poseu-vos en contacte amb l’Oficina de Català a Can Rajoler (parets@cpnl.cat) i 
un n’informarem. És molt fàcil!

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

LA IMATGE DEL MES

La gent gran de Parets és ac-
tiva i participativa, i així ho va 
demostrar durant la darrera 
trobada d’activitat física cele-
brada al Poliesportiu Joaquim 
Rodríguez

RAP107 viu Sant Jordi en directe
El diumenge 23 d’abril, l’emissora municipal de Pa-
rets va traslladar els seus estudis a la plaça de la 
Vila per viure la Diada de Sant Jordi de primera mà.
A les 10 h, es va fer una edició especial del pro-
grama RAP107.EDU, conduït per Miquel Pérez, on 
diferents nens i nenes van participar i parlar sobre 
Sant Jordi. Seguidament, d’11 a 13 h, es va fer un 
programa en què es va entrevistar les llibreries, 
floristeries, entitats i persones que es trobaven a 
la plaça de la Vila gaudint de la Diada. 
L’emissió dels espais es van poder escoltar en di-
recte al 107.2 de l’FM, al web www.rap107.fm, a 
l’aplicació per a dispositius mòbils i tablets, i pels 
altaveus de la plaça de la Vila. 
RAP107 fa programes en directe des del carrer en 
actes culturals i esdeveniments rellevants per a 
Parets.

RAP107  Redacció RAP107QUÈ N’OPINES DE...
La remodelació del Barri Antic

Cristina Rodríguez
Me gusta la idea. Lo cier-
to es que está muy bien 
el proyecto, pero claro, es 
necesario dar solución a 
todas las plazas de apar-
camiento que van a qui-
tar.

Miguel Ángel Escribano
Estoy muy a favor de las 
zonas peatonales, soy de 
los que prefiere este tipo 
de zona que dan prioridad 
al ciudadano antes que al 
vehículo.

Domingo Sánchez
Llevo muchos años vivien-
do en Parets y, en mi caso, 
necesito poder aparcar el 
coche cerca. Está claro que 
necesitamos aparcamien-
to, ya veremos...

Mónica Pérez
Es algo que me gusta 
mucho, puede quedar muy 
bien, pero es cierto que ha-
bría que buscar una solu-
ción a los aparcamientos.

Josefa Galera
A mí me parece una idea 
estupenda. Así podremos 
estar más tranquilos los 
que vamos caminando a 
todas partes. 

Antonio Linares
Es una cuestión compli-
cada. La tendencia es que 
en los cascos antiguos no 
haya coches, pero a la vez 
genera un problema para 
los conductores.
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Te has incorporado como presidente de ASIC, ¿cómo llevas los primeros días?
Muy animado. Todos los miembros de la junta tenemos muchas ganas de continuar con 
la labor desarrollada por ASIC, que ha tenido un resultado muy bueno durante todo este 
tiempo, porque ha habido mucho trabajo detrás, y ahora toca que nosotros lo continue-
mos. Queremos mejorar algunos proyectos,y así lo vamos a hacer, pero el trabajo hecho 
por la junta saliente es muy bueno y queremos seguir así.

¿Cuál es tu relación con el comercio local en Parets?
Me dedico a la gestión inmobiliaria. En la actualidad no tengo oficina física todavía, pero 
mi foco de actividad está en Parets del Vallès. Hace 7 años que vivo en aquí y mis servi-
cios profesionales los ofrezco también en el municipio. Mi objetivo es abrir una oficina 
física. Tengo mucho contacto con los comercios de Parets y me gustaría poder ampliar-
los para poder conocernos y hacer un buen trabajo conjunto de apoyo al comercio local.

Estás muy contento con la gestión de la anterior junta, ¿váis a seguir sus pasos?
La intención es seguir creando ideas que favorezcan la actividad comercial en el muni-
cipio. Para ello creemos que vamos a continuar esta línea de trabajo porque ha hecho 
actividades con muy buenos resultados. Todo esto teniendo el apoyo del ayuntamiento 
de Parets, que siempre ha estado al lado de ASIC y así lo va a seguir haciendo, seguro 
que sí.

¿Cuál es el objetivo principal de la nueva junta?
Defendemos el comercio de proximidad. Parets cuenta con un tejido comercial y de 
servicios muy amplio y estoy convencido de que vamos a poder mantener y mejorar el 
comercio local.

¿Qué necesita ASIC para cumplir con todo lo que váis a plantear?
Necesitamos la ayuda de los socios y, especialmente, tenemos como objetivo aumentar 
los comercios asociados para poder hacer fuerza juntos. Así es, desde la nueva junta, 
animamos a los comercios a sumarse a ASIC. Cuanta mayor representación de diferentes 
sectores tengamos, más podremos trabajar para tener un servicio comercial cercano al 
ciudadano. En definitiva, lo que queremos es potenciar el comercio local.

Vincenzo Polise, nou president de l’Associació de Serveis i Comerços de Parets
L’ASIC ha canviat la seva junta directiva. Després d’uns anys amb la Meritxell Brunés al cap-
davant, agafa el relleu de la presidència en Vincenzo Polise, dedicat al món immobiliari. Se-
gons explica ell mateix, la nova junta que presidirà vol continuar pel bon camí que ha portat 
l’associació fins al dia d’avui. Creu que és molt necessari fer costat al comerç local i que l’ASIC 
fa una funció imprescindible d’acompanyament i promoció. 
Un dels objectius principals que es proposa la nova junta és la d’ampliar el nombre d’associats 
a l’ASIC per crear un teixit comercial de proximitat que ajudi a potenciar-se entre ells.

M’agrada... 

Viajar.
La cocina mediterránea.
La compañía de familiares y amigos.

No m’agrada...

La soberbia.
Las personas desagradecidas.
La política corrupta.

“Estoy convencido de que vamos a mantener y mejorar el comercio local”

PROGRAMA

Del 15 al 21 de maig
A les escoles, instituts i espais municipals de Parets, activitats de caràcter divers amb motiu de la 
Setmana de la Família (tallers formatius, audicions, exposicions, gimcanes, jocs, berenars, etc).

dima�s 16 maig
17.30 h, a l’Escola Pau Vila
Xerrada La família avui a càrrec de M. Jesús Comellas, doctora en psicologia i especialista en 
orientació familiar i educativa. 
Si necessiteu servei de cangur, heu de sol·licitar-lo prèviament a xef.educacio.parets@gmail.com

dijous 18 maig
18 h, a l’Institut La Sínia
Xerrada Educar adolescents… sense perdre la calma 
a càrrec de Jaume Funes, educador, psicòleg i periodista

diumenge 21 maig
d’11 a 14 h, al parc la Linera
festa de cloenda de la Setmana de la Família

Taller de manualitats amb paper organitzat per la CAMPA, tallers de cintes
voladores, de mòbil de fusta i de maquillatge, carpa espai bebès, jocs 
gegants i en grup, màquines de crispetes i de sucre, emissió en directe del
programa infantil de ràdio rap107.edu i globus de colors de celebració dels 
0 anys de la XEF.

SETMANA
DE LA FAMÍLIA

15-21 MAIG 2017

PARETS DEL VALLÈS


