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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Nous reconeixements del Banc de bones pràctiques
Els projectes municipals ‘El dia del barri. Trobades amb els regidors”, 
“Ningú no és igual. El meu ADN m’identifica. Cens d’ADN de gossos” 
(pràctiques significatives) i “Gratuïtat dels llibres de text d’Educació 
Primària a través de la socialització” (bona pràctica), han estat els tres 
projectes de l’Ajuntament de Parets inclosos al Banc de Bones Pràcti-
ques dels Governs Locals. Pàg.5

La masia de Ca n’Oms va ser la seu de la segona trobada de la Xarxa Temàtica “Acompanyament a les famílies en la construcció de Ciutats 
Educadores”, coordinada per Parets del Vallès i Avilés. 
Tots dos municipis lideren aquesta iniciativa d’àmbit estatal que té per objectiu reforçar el paper de les famílies en la construcció del model de ciutat 
pretès i crear un espai de reflexió que impliqui el major nombre de famílies per treballar per la millora de l’èxit escolar. Una altra de les finalitats de 
la Xarxa és analitzar el paper de les Ciutats Educadores que en formen part en les polítiques de famílies i educació. Pàg. 3
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Parets acull la segona trobada 
de ciutats educadores 

Nova edició de les jornades Els nostres avis
Parets del Vallès ret de nou un homenatge a la gent gran del municipi 
amb la celebració de les 28es jornades Els nostres avis, que es desen-
voluparan del 26 de juny al 9 de juliol. Les jornades tenen com a finalitat 
establir un punt de trobada i convivència entre la gent gran, donar a 
conèixer algunes de les activitats que desenvolupen i potenciar la seva 
participació en actes lúdics i festius del municipi. Pàg.7

Parets acollirà la Nit 
de l’Esport el 7 de juliol

Entrevista: Erb Mon
artista

17 24

Inaugurada l’escultura 
de Josep Plandiura 

Mostra de teatre
Bambolina

Els nous busos urbans 
ja recorren la vila  

14 198
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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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Can Berenguer i Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

Can Roura, La Sardana i
Estació
Miquel J. Pérez Rodríguez

Grup Municipal Partit 
Demòcrata Europeu Català

Barri Antic
Raul Urtusol Bou

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal Sumem 
Parets
Casandra García Rodríguez 
Ana Fernández Monteagudo
Antonio Molina Herrera

Grup Municipal Ara Parets 
ERC
Jordi Seguer Romero
Ramon Parés López
Kènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane

Edició: Ajuntament de Parets del Vallès

Coordinació: Regidoria de Comunicació
Redacció: Mercè Alcayna, Alberto Corbacho, Carles 
Font, Assumpta Torres.

Fotografia: Heribert Gallardo, Silvia Ferran.
Maquetació i disseny: Mercè Alcayna, Heribert 
Gallardo, Alberto Corbacho.
Tiratge: 8.500 exemplars

PARETS AL DIA Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Impressió: Gráficas de Prensa Diaria, S.A.
D.L. B- 21822/2005. Exemplar gratuït. 
Imprès en paper 100% ecològic 

Per a la inserció de publicitat: 
GPL, sccl 625 601 107
laura@gpl.cat - premsa@parets.cat

Parets al dia es pot veure al web www.parets.cat

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 25 maig
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura jove. 

Divendres 26 maig 
-A les 10 h, a la Sala Serra Cooperativa, lliurament de diplomes de l’SLOP 
I xerrada L’oferta formativa destinada a la milllora de l’ocupabilitat, a 
càrrec de David Pradal.
-A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: El 
sol, la nostra estrella. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 22 h, al restaurant Llevantpark, concert a càrrec de Ruc’n’Roll. 

Dissabte 27 maig
-A les 9, al Poliesportiu Municipal, cloenda dels Jocs escolars. 
-A les 10 h, als voltants del pavelló, Cros escolar. 
-A les 16 h, a la Piscina Miguel Luque, I Trofeu Vila de Parets de natació. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, Gala Parets contra el càncer.
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Festa Hip-Hop.

Diumenge 28 maig
-A les 9 h, als voltants del pavelló, Cursa popular. 
-A les 9.30 h, al Poliesportiu Municipal, V Torneig Triple de bàsquet. 
-A les 18 h, al restaurant La Salut, recital poètic. 
-De 14 a 20 h, al Casal Can Butjosa, espectacle de música romanesa 
Bine V-am Gasit Romani i menjar típic de Romania. 

Dilluns 29 maig
-Al Camp de futbol municipal Josep Seguer, Setmana Esportiva del CF 
Parets. 
-A les 17 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura infantil. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimecres 31 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per adults, tertúlia 
al voltant de la novel·la Reparar els vius, de Maylis de Kerangal, a càrrec 
de Sònia López. 
-A les 19.30 h, al Casal de Joves Cal Jardiner. assemblea La Faktoria 
d’Idees. 
Tot el mes
-A la Biblioteca Can Butjosa, exposició ‘El món de les papallones’, a 
càrrec de Joan Condal.

Dijous 1 juny
-A les 9.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, plenari del consell d’infants 
i joves de Parets.

Divendres 2 juny
-A les 18 h, al Casal Ca n’Oms, cloenda dels cursos de català i del Vo-
luntariat per la Llengua. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, exposició d’obres del 
taller de pintura i dibuix del Casal Can Butjosa. Fins al 18 de juny. 

Dissabte 3 juny
-A partir de les 9 h, al pavelló, Diada Esportiva, amb tornejos populars 
d’handbol, tennis taula i futbol sala. 
-De 8 a 14 h, al carrer Ponent, 18, inauguració del local de Manyacs.
-A partir de les 11 h, al Casal de Cal Jardiner, Torneig de basket 3x3. 
-De 16 a 20 h, al Teatre Can Butjosa, cloenda del curs d’escacs. 

Diumenge 4 juny
-A les 9 h, al Camp de Futbol Municipal VI Torneig 
escoles de futbol – Memorial Josep Seguer: torneig  
d’escoles de futbol- i, a la Sala Cooperativa, dinar 
del 37è aniversari.

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.

Més salut per a tots
El lloc on naixem i vivim, els pares, el sexe, la nacionalitat, 
les característiques culturals i socials del nostre entorn, 
influeixen en la nostra salut, així com les característiques, 
infraestructures i comunicacions del nostre barri.
L’atenció primària té les funcions de diagnòstic, atenció, 
prevenció de problemes de salut, promoció -mitjançant 
campanyes i consells-, atenció a domicili, urgent i comu-
nitària, i salut sexual i reproductiva.
És important que l’equip d’atenció primària (EAP) conegui 
les necessitats i problemes de la comunitat, a partir dels 
quals organitza activitats com ara tallers i xerrades de 
deshabituació del tabac, de cura de nadons per a pares i 
mares, de salut sexual i reproductiva; grups psicoeduca-
tius per a l’ansietat, el Programa Salut i Escola, campanyes 
de vacunació o promoció de l’activitat física. Al taulell del 
centre d’atenció primària s’ofereix la informació.
Aquestes activitats s’adapten a les necessitats que es van 
detectant, i la participació ciutadana i associativa possi-
bilita noves iniciatives. L’EAP té previst fer nous tallers i 
posar en marxa el Programa pacient expert amb l’objectiu 
d’aconseguir més salut per a tots.
Es tracta d’una nova forma de treballar fora de la consulta, 
anomenada salut comunitària. 
Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès

Un record ben viu per a la Pili Castañeira. Una andalusa 
paretana
El passat 6 de març va morir la nostra companya Pilar 
Castañeira Gómez, el seu traspàs es va produir dos dies 
abans del dia internacional de la dona treballadora. Una 
simbologia gens banal. Va morir a Alacant on vivia un dels 
seus fills, feia pocs dies que s’hi havia traslladat.
La Pili ens ha deixat massa aviat, un càncer se l’ha em-
portada. Era una dona positiva, optimista que sempre 
encarava el que li venia amb bona predisposició, mai va 
defallir, la malaltia no va poder fer decaure el seu ànim, 
sempre va pensar que se’n sortiria, o almenys això és el 
que ens deixava entendre a tots, no sabem si era sols la 
seva actitud o realment era el que pensava. Hi parlaves i 
sempre responia amb esperança, mai va manifestar cap 
signe de desànim. 
Fa un temps va viatjar a Galicia, tot i estar ja afectada per 
la malaltia, perquè ella volia visitar aquests indrets i ho 
va fer.
Va ser una bona amiga de tots els que formen el grup 
de Nova Opció per Parets (NOPP), ens va ajudar sempre, 
mai tenia un no per res, no demanava mai res a canvi, vo-
lia ajudar i col·laborar, la trobarem a faltar. Era una dona 

moderna i d’esquerres defensora dels drets i llibertats de 
les persones, andalusa d’origen però que estimava com 
ningú Parets, el seu poble d’acollida.
Massa vegades ens adonem del que representen els 
nostres amics i només valorem les seves qualitats, pre-
cisament, quan ens han deixat, és la debilitat humana.
Pili descansa en pau on estiguis, nosaltres et trobarem 
a faltar.
Rosa Martí Conill - Nova Opció per Parets (NOPP)

Més que un art
A la vintena Trobada de Puntaires de Parets del Vallès

Complaurem, gaudir de les jornades d’avis,
faig via fins arribar al parc de la Linera.
Oh xamosa trobada de goig i d’encís.
Quin gaudir de coixins abraçats en filera.

Seduir-me d’anècdotes, records, rialles,
voluntat i fermesa en el saber
acomplir l’obra amb finor d’agulles 
i boixets emprats de fusta de cirerer.

Caram! Quin gavell de filigranes,
de moviments bàsics de punta de coixí;
volta i creu, tul, creuats de trenes,
punt de la verge, punt sencer i punt d’esperit.

Oh joiosa trobada d’amorosia germanor.
En refilar la tenora amb gentil somriure
els homenatjats reflectits de lluïsor
dansarem la memorable Puntaire!

Josep Bernal

Vols fer teatre? Vols actuar? Apunta’t a Som i Serem
Si tens més de 18 anys i t’agrada actuar. Si vols viure la 
sensació de trepitjar un escenari. Si tens ganes de formar 
part d’una colla que fa teatre, que s’ho passa d’allò més 
bé i tens esperit d’actor o d’actriu, apunta’t a la compan-
yia de teatre Som i Serem.
Ens trobaràs els dimarts i els dijous, a partir de les 21.30 h, 
a la sala d’escalfament del Teatre Can Rajoler.
Si ho prefereixes, ens pots adreçar un correu electrònic 
a teatresomiserem@gmail.com.
Anima’t i acompanya’ns en cada nova aventura!
T’esperem.

Companyia de teatre Som i Serem

LÍNIA OBERTA
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Les ciutats de Parets i Avilès lideren la comissió de treball que vol aconseguir la implicació del major nombre de famílies en el projecte educatiu

La bona praxi que en matèria educativa duen a terme tots 
dos municipis els va fer valedors per liderar la nova Xarxa 
d’”Acompanyament a les famílies en la construcció de 
Ciutats Educadores”. 
La primera trobada va tenir lloc el juny de l’any passat 
al Palau de Valdecarzana d’Avilès. Allà van presentar-se 
diferents experiències i bones pràctiques municipals, així 
com el pla de treball conjunt a desenvolupar. A banda de 
Parets i Avilès, aquesta iniciativa compta amb la partici-
pació de representants de Sevilla, Xàbia, Lleida, Tarrago-
na, Sant Cugat, Barakaldo i Vitòria, entre altres.

Parets, seu de la segona trobada
La segona trobada va tenir lloc el passat mes d’abril a 
Parets, tot i que ja al mes de novembre es va donar a co-
nèixer la imatge identificativa del projecte, a càrrec d’en 

Els models educatius de Parets i d’Avilès, referents a l’Estat espanyol 

Valentí Gubianas.
A la recent jornada celebrada al nostre municipi, a la ma-
sia de Ca n’Oms, es van analitzar diversos models i espais 
de participació municipal. Es va valorar la participació de 
les famílies en els respectius municipis o la posada en 
comú de l’elaboració del document marc amb aportacions 
dels diferents grups de treball.
Durant la trobada també es va fer una sessió de formació 
a càrrec de la doctora en Psicologia i professora emèrita 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Jesús 
Comellas, impulsora dels espais de debat familiars. Es va 
tractar la creació d’una eina per l’avaluació de la partici-
pació de les famílies en el si dels municipis. 
Finalment, a la trobada es va donar a conèixer la Xarxa 
de Debat Educatiu amb i per a les Famílies (XEF), que va 
exposar el seu treball, l’edició de continguts i la seva visió 

de la participació i aportació al municipi.
Amb motiu de la jornada, es va crear la figura de la dona 
d’aigua “L’art d’educar” per part del CO El Bosc de Mollet 
del Vallès. 

L’educació, la nostra prioritat
Altres accions que s’han desenvolupat al nostre poble 
dins el programa de treball previst han estat el lliurament 
de plafons amb la imatge identificativa del projecte als 
diferents centres educatius, així com butlletes per tal de 
recollir propostes i suggeriments de cara a construir una 
ciutat educadora entre tota la ciutadania. 
En resum, des de Parets es prioritza l’educació com una 
necessitat fonamental per al creixement i desenvolupa-
ment positiu de les persones en tots els àmbits que, al-
hora, ens permet construir una societat millor.

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

“Fem balanç, passem comptes”

En el moment en què estigueu llegint aquestes línies es compliran dos anys de la celebració de les passades eleccions munici-
pals o, el que és el mateix, estem tot just a l’equador de la present legislatura. I toca fer balanç del que s’ha fet fet fins ara, dades 
en mà i amb projectes realitzats. He volgut recuperar aquesta imatge, que és la que fixava el nostre full de ruta per al present 
mandat. Com podeu comprovar estem fent tot allò que vam anunciar i així serà, com sempre, fins a finals de legislatura i en els 
temps previstos per a cada actuació.
Al marge de les diferents actuacions realitzades i de totes les que vindran, vull destacar les excel·lents xifres actuals que té Pa-
rets en matèria econòmica. Per posar només un exemple, el passat mes d’abril vam aconseguir baixar, després de molts anys, 
del miler d’aturats, amb 998 persones. Actualment estem més d’un punt i mig per sota de la mitjana de persones aturades de la 
nostra comarca. En els últims anys hem reduït en més de 600 el nombre de persones aturades. I continuarem en aquesta línia, 
apostant per totes les mesures i accions que ajudin a generar més ocupació. 
També estem prioritzant la participació, com no pot ser d’una altra manera. I hem impulsat la creació del Consell de Parets, que 
estarà format per diferents representants de tot el teixit paretà, perquè junts continuem fent de Parets un poble cada dia una mica 
millor i més transversal. Nosaltres apostem per un Parets cada dia més modern, més solidari i més cívic.
De fet, ja us puc anunciar la creació d’una nova oficina d’incidències a l’àmbit de la via pública, per donar resposta encara més 
ràpida a qualsevol incidència a l’espai que tots compartim. Un pas important en aquesta línia va ser la creació del cens d’ADN 
per reduir les caques dels gossos al carrer. Hem estat pioners, però l’important és comprovar com els nostres carrers estan cada 
dia més nets.
I deixeu-me que feliciti a tots els que han fet possible, direccions de les escoles i AMPA, entre altres, més enllà de l’equip de govern, 
la socialització gratuïta de llibres de text per als nens i nenes de primària de Parets.
Hem posat els pilars per tot el que ha de continuar venint com ara la nova sala polivalent i cuina de l’escola Pau Vila, la remodelació 
i millora del casc antic, el futur complex esportiu del Tenes, el pla d’arbrat i escocells, el futur Parc Central del Sot d’en Barriques...
Volia aprofitar aquest espai per fer un breu i ràpid balanç del nivell de compliment dels nostres compromisos. Anem en la bona 
línia i us vull agrair la vostra col·laboració perquè això sigui possible.

Sergi Mingote

“Anem en la bona línia i us vull agrair 
la vostra col·laboració perquè això 

sigui possible”
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A partir del pròxim dijous 1 juny i fins al dia 15 del ma-
teix mes, els candidats interessats podran presentar la 
seva sol·licitud per participar a la nova convocatòria de 
Plans d’Ocupació Local de Parets. En aquesta ocasió 
són tres els perfils sol·licitats: 2 joves universitaris/es, 1 
enginyer/a i 1 orientador/a laboral. Les bases íntegres per 
a la convocatòria es podran consultar al web parets.cat. 
D’altra banda, durant els mesos de maig i juny, s’incorpo-
raran de manera gradual les 36 persones seleccionades 
per cobrir els perfils de conserge, auxiliars de la llar, ope-
raris de manteniment, pintors, operaris de neteja, oficial 
de neteja, dinamitzador, assessor horticultor, Informadors 
d’ajuts energètics, administratiu, dinamitzador juvenil, 
tècnic en Benestar Social i tècnic en edificació.

Nova convocatòria de Plans d’Ocupació Local
A partir de l’1 de juny es podran presentar les candidatures per participar en aquesta convocatòria

L’SLOP gestiona 2.600 ofertes en 10 anys
El Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) ha arribat a 
la xifra de 2.600 ofertes gestionades en 10 anys, unes 260 
ofertes anuals arribades d’empreses i comerços, tant del 
municipi com de fora. 
Seguint la tendència dels darrers mesos, durant el passat 
mes d’abril, la taxa de persones aturades a Parets del 
Vallès es va reduïr en 22 persones, de les quals 21 han 
estat inserides al mercat laboral a través del Servei Local 
d’Ocupació (SLOP). 
Les dades, publicades per l’Observatori del Mercat Labo-
ral del Vallès Oriental, situen l’index a Parets del Vallès en 
un 11,23% (998 persones), és a dir, un 1,59% per sota de 
la mitjana de la comarca.

PARTICIPACIÓ

A Parets, tu decideixes! Procés de 
participació relatiu al Sot d’en Barriques

Del 5 de juny al 7 de juliol de 2017 s’obre el procés 
de participació ciutadana relatiu al projecte del “Parc 
Central Sot d’en Barriques’
Les butlletes de participació es repartiran als centres 
educatius de Parets, perquè hi participin els alumnes 
de cicle superior. 
També es faran butlletes de participació al butlletí 
Parets al dia, es repartiran a les bústies dels equi-
paments municipals, es faran enquestes al carrer a 
més i hi haurà un formulari de participació al web. 
L’actuació del Parc central del Sot d’en Barriques 
està inclosa en l’eix d’Urbanisme Sostenible, la mi-
llora de l’espai públic del ‘Pla d’Actuació Municipal 
2015-2019. Compromesos amb tu’. 
La voluntat és fer un parc central que es constituexi 
com un gran espai lúdic, familiar i de trobada i que 
incorpori propostes de la ciutadania.

El Consell d’Infants també participa
Els nens i nenes del Consell d’Infants de Parets han 
participat activament amb propostes que s’han re-
collit i valorat per fer els diversos projectes i que se 
sotmetran pròximament a votació. 
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Els projectes municipals ‘El dia del barri. Trobades amb 
els regidors”, “Ningú no és igual. El meu ADN m’identifi-
ca. Cens d’ADN de gossos” (pràctiques significatives) i 
“Gratuïtat dels llibres de text d’Educació Primària a tra-
vés de la socialització” (bona pràctica), han estat els tres 
projectes de l’Ajuntament de Parets inclosos al Banc de 
Bones Pràctiques dels Governs Locals.
Sergi Mingote, alcalde de Parets, afirma que “amb aquests 
nous reconeixements es posa novament de manifest la 
bona feina dels serveis municipals de l’Ajuntament. Es-
tic molt satisfet que algunes de les iniciatives de Parets 
siguin model a la resta de Catalunya. Continuarem tre-
ballant en aquesta línia perquè els grans beneficiaris són 
les paretanes i els paretans”.
Per la seva banda, la Regidora de Barris, Atenció Ciutada-
na, Participació i Transparència, Contractació i RRHH, Pa-

L’Ajuntament de Parets, exemple de bones pràctiques

ola Gratacós, assegura que “la política que fem és política 
de proximitat i participació, al servei de les nostres veïnes 
i dels nostres veïns. Per això valorem molt positivament 
aquest reconeixement a unes pràctiques que no serien 
possible sense la implicació i la bona feina de tothom”.

Reconeixement a setze bones pràctiques de gestió
Amb la incorporació d’aquests nous projectes, el Banc de 
Bones Pràctiques ja ha reconegut fins a 16 accions de l’Ajun-
tament: 6 bones pràctiques i 10 pràctiques significatives.
El Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals és un 
servei impulsat per la Federació de Municipis de Catalu-
nya (FMC), la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis au-
tonòmics i locals i els ajuntaments de més de deu mil 
habitants de Catalunya, que identifica i difon experiències 
innovadores de govern i gestió municipal.

El Dia del Barri, el cens d’ADN de gossos i la gratuïtat de llibres de text, inclosos al Banc de Bones Pràctiques

La bassa i la font del parc la 
Linera, de nou en funcionament
Un cop f inal itzades les tasques 
d’arranjament i neteja de la bassa situada 
al parc la Linera, la instal·lació s’ha posat 
de nou en marxa a ple rendiment.
Els treballs han consistit en la substitució 

ESPAIS VERDS
del sistema de depuració, de l’equip de 
filtració d’aigua i de les canonades, així 
com en l’arranjament de les esquerdes 
que s’havien produït per la invasió de les 
arrels dels arbres.

Nous sistemes de depuració 
El nou sistema de depuració incorpora 
equips de dosificació de la cloració i con-
trol del PH de l’aigua, i uns nous Skim-
mers, més grans, per minimitzar l’impacte 
que els elements com fulles o insectes 
acabin al fons de la bassa i l’embrutin.  
Les reparacions i millores tenen com a 
objectiu mantenir neta la instal·lació du-
rant més temps, així com de reduir, en 
temps i en cost, les tasques de manteni-
ment que es duen a terme regularment.

Jornada de neteja de la Torre de 
Malla Let’s clean up Europe
Un any més, la regidoria de Medi Am-
bient de l’Ajuntament de Parets, a través 
de l’Escola de la Natura, s’ha adherit a la 
campanya Let’s clean up, una jornada po-
pular de neteja dels espais d’interès na-

MEDI AMBIENT
tural, que pretén fomentar la conscièn-
cia ciutadana respecte a la conservació 
d’aquests entorns. 
La jornada, que va comptar amb la par-
ticipació d’una quarantena de voluntaris 
i voluntàries, es va fer pels voltants del 
safareig de la Torre de Malla, el bosc, els 
camins de pous d’aigua i la Riera Seca.
Durant el recorregut, els participants 
van recollir 1,5 bosses (uns 90 litres) 
d’envasos de plàstic, brics i llaunes i mitja 
bossa de paper i cartró. També van reti-
rar diferents estris i voluminosos i restes 
orgànics i de rebuig. 
L’objectiu de l’activitat és conscienciar la 
ciutadania sobre la quantitat de residus 
que es llencen de forma incontrolada a la 
natura i promoure’n la recollida.

Campanya informativa sobre el mosquit tigre
L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Parets, a 
través de l’Escola de la Natura, ha iniciat una cam-
panya informativa i un seguit d’actuacions per evitar 
la propagació del mosquit tigre. La campanya con-
sisteix en la distribució de cartells pels equipaments 
municipals i els comerços de la vila, i el repartiment 
de quartilles als domicilis per mitjà d’una bustiada 
que especifiquen de quina manera pot participar la 
ciutadania i què cal fer en cas de picada de l’insecte.
Convé recordar que la picada del mosquit tigre, si 
bé és molesta, no suposa cap risc per a la salut. El 
seu tractament és simptomàtic: en cas de picada 
cal rentar bé la zona afectada i desinfectar-la amb 
amoníac o alguna substància similar. Si passats 
uns dies les molèsties no remeten, consulteu al 
metge de capçalera.

Itinerari de desenvolupament de competències
El Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Parets 
(SLOP) ha programat un nou itinerari de desenvo-
lupament de competències, que sota el nom ‘Molts 
candidats per a un lloc de treball? Aprèn a desta-
car!’, té l’objectiu d’orientar els usuaris a aprendre 
a desenvolupar les competències concretes que 
necessitin.
Les sessions d’introducció a les competències 
transversals es faran cada segon i quart dimarts 
de mes de 9.45 a 11.45 h, a les oficines de l’SLOP, 
al carrer Major, 1.  
Les sessions es faran en funció de les competències 
transversals més demanades: informàtica, autono-
mia tecnològica; comunicació; habilitats interper-
sonals; adaptabilitat; gestió i recerca d’informació; 
gestió i organització de projectes; resolució de con-
flictes; millores de la productivitat; autoexigència en 
la qualitat i intel·ligència emocional.

EN 2 MINUTS...
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Podeu consultar les bases completes a www.parets.cat

Plans d’Ocupació Local 2017

Estar en situació legal d'atur (inscripció al SOC, com a 
demandat d’ocupació). S’admetran persones amb contracte 
laboral igual o inferior a 5 h setmanals.
Estar donat d'alta a l’SLOP amb una antiguitat mínima d'1 mes.
NO haver participat els darrers 12 mesos en cap Pla 
d’Ocupació per un termini superior a 2 mesos.
Estar en situació legal per treballar a Espanya.

Perfil  Places Titulació  

Jove universitari/a 2 Últim curs de grau o titulat recent

Enginyer/a 1 Grau en enginyeria

Orientador/a laboral  1 Llicenciatura o grau

De l’1 al 15 de juny de 2017 es pot presentar a l’OAC (Pl. de la 
Vila, s/n) la documentació per als perfils següents:

Presentació de sol·licituds:  

Requisits generals:  

Servei Local d’Ocupació de Parets
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 1 - 08150 Parets del Vallès

Tel. 93 573 88 96 

parets.cat

twitter.com/SLOP_Parets

facebook.com/SLOParets

1a convocatòria / 2n termini

Vols que t'ajudem a ser més competititu?

Les millors solucions empresarials 
de Parets al teu servei

Parets
Empreses
Carrer Major, 1
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 88 96 
promocio.economica@parets.cat

instagram.com/paretsempreses

youtube.com

twitter.com/ParetsEmpreses

www.paretsempreses.cat

facebook.com/ParetsEmpreses

linkedin.com

slideshare.net
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L’Asoveen premia els millors rams i roses
Dissabte 29 d’abril, el casal Asoveen va acollir la Festa de 
la rosa amb premis a les millors flors i rams. Els premis, 
en la categoria de rams, van recaure en Mercedes Moreno, 
Mercedes Gazulla i Donato Vicente, en 1r, 2n i 3r lloc res-
pectivament. Pel que fa a les millors roses, els premiats 
van ser Pilar Mateu, en primer lloc i Genaro Corrales que 
es va endur el segon i tercer premis.

GUARDONS

Parets del Vallès ret de nou un homenatge a la gent gran 
del municipi amb la celebració de les 28es jornades Els 
nostres avis, que es desenvoluparan entre el 26 de juny 
i el 9 juliol.
Les jornades tenen com a finalitat establir un punt de 
trobada i convivència entre la gent gran, donar a conèixer 
algunes de les activitats que desenvolupen i potenciar la 
seva participació en actes lúdics i festius del municipi.
El programa inclou la celebració de més d’una desena 
d’activitats entre les quals hi figuren competicions es-
portives, xerrades, sardanes, xocolatada, balls, havaneres, 
bingo i un recital poètic a càrrec del Niu d’Art Parets.
El tret de sortida de les jornades tindrà lloc el dilluns 26 
de juny, a les 17 h, a la sala de Can Rajoler, amb l’obertura 
de l’exposició de treballs realitzats pels alumnes dels ta-
llers dels casals municipals per a la gent gran, que es 

28a edició de les jornades Els nostres avis

podrà visitar fins al 9 de juliol. Posteriorment, a les 18 
h, el Teatre Can Rajoler acollirà l’espectacle de playback 
‘Canta Parets’.          
Dissabte 1 de juliol, el parc la Linera serà l’escenari de la 
tradicional trobada de puntaires que començarà a les 10 
h. A les 12 h, al mateix espai, hi haurà sardanes amb la 
Cobla Ciutat de les Roses.
Diumenge 9 juliol tindrà lloc la sortida amb autocar a un 
restaurant de la rodalia, per tal de celebrar, amb un dinar i 
ball, la cloenda de les jornades. Ben aviat es comunicaran 
les dates i el lloc per a l’adquisició dels tiquets del dinar de 
germanor, si bé serà imprescindible portar el DNI.
Com a part de les jornades, del 15 al 22 de juny es faran, 
als casals i equipaments municipal, altres activitats rela-
cionades amb les jornades com ara country i ball en línia, 
revetlles, el campionat de petanca o txi kung. 

Parets es prepara per viure uns dies plens d’activitats dedicades a la nostra gent gran

Festa anual de la Unió de Germandats
La Sala Basart Cooperativa va ser l’escenari de la festa 
anual de la Unió de Germandats de Previsió Social de Pa-
rets. En el marc de la festa es va fer l’acte d’homenatge i 
el lliurament de pins a una desena dels socis més grans 
de l’entitat. Durant el matí es va poder gaudir d’un concert 
a càrrec de l’Escola Municipal de Música, i d’una exhibició 
de ball de la mà de l’escola de dansa Roca.

RECONEIXEMENTMEDI AMBIENT
Sorteig ‘Anar a la deixalleria té premi’
El Consorci de Residus organitza, per quart any conse-
cutiu, el sorteig de premis als usuaris de les deixalleries 
comarcals “Anar a la deixalleria té premi”, amb l’objectiu 
de promoure l’ús d’aquestes instal·lacions, augmentar el 
nombre d’usuaris i els materials recollits.
Del 13 al 28 de maig totes les persones que facin ús 
d’aquestes instal·lacions podran participar-hi. Com en an-
teriors edicions ho podran fer tantes vegades com vulguin, 
sempre que ho facin en dates diferents, atès que cada 
entrada a la deixalleria només dona dret a una butlleta, 
independentment de la quantitat de residus que es lliurin.
El primer premi del sorteig són dues entrades pel Gran 
Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2017, i el 
segon, un val per valor de 100€ a bescanviar per compres 
a la llibreria La Gralla de Granollers.
El 30 de maig de 2017, a les 14 hores, es farà el sorteig 
dels premis durant un acte públic que es farà a la seu del 
Consorci. 

HABITATGE

Nous contractes de lloguer assequible
L’Oficina Local d’Habitatge ha gestionat dos nous con-
tractes de lloguer assequible. Els habitatges pertanyen 
a la borsa de lloguer social de l’Ajuntament de Parets, 
adherit al Programa de Mediació de la Generalitat de Ca-
talunya. El contractes són de dos pisos situats al mateix 
immoble, al centre de l’Eixample de Parets i s’han adju-
dicat a dues parelles de joves del municipi
El programa de borsa de lloguer social gestionat per 
l’Ajuntament dóna garanties de cobrament i seguretat 
als propietaris i ofereix habitatges de lloguer assequible 
als veïns de les poblacions que formen part de la xarxa. 
Tot i que els preus son sensiblement inferiors als preus 
de mercat,  el propietari rep un servei de mediació per-
manent gratuït i una assegurança multirisc que aporta 
tranquil·litat i confiança  durant la gestió del contracte. 
Els llogaters, a banda d’un preu més avantatjós, reben la 
mediació de l’oficina i tenen un accés específic als ajuts 
al pagament del lloguer en cas de ser necessàri.
Per inscriure’s a la borsa, cal adreçar-se a l’oficina Local 
d’Habitatge situada al carrer Major, 1 de Parets. L’adju-
dicació es fa seguint criteris d’idoneïtat del pis a la unitat 
familiar, situació econòmica i social, antiguitat a la llista i 
temps d’empadronament al municipi. Aquests habitatges 
tenen un lloguer assequible, a un preu inferior de l’ordre 
del 20% del preu del mercat immobiliari.
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L’Ajuntament de Parets del Vallès i l’empresa Sagalés han 
presentat aquest mes de maig, els nous autobusos ur-
bans que prestaran servei al municipi.
L’acte ha comptat amb l’assistència de Ramon Sagalés, 
conseller delegat de Sagalés, Francesc Juzgado, regidor 
de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Parets i Ser-
gi Mingote, alcalde de Parets. 
Els nous vehicles corresponen al model Indcar Mobi Urbà. 
Tenen una llargària de 8 metres, un ampli disseny interior 
i una amplada exterior de només 2,35 metres, pensada 
per a una circulació urbana que facilita el pas pels carrers 
estrets.
Incorporen una carrosseria que respon a l’última regla-
mentació R66.02 i que aporta protecció en cas de bolcat. 
Disposen també de fre elèctric per a pendents pronuncia-
des, rampa telescòpica per PMRSR (persones amb mobi-
litat reduïda en cadira de rodes), completament adaptats 
per a les persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, 
incorporen 4 punts de càrrega USB en la plataforma del 
darrere i als seients davanters.

Els nous autobusos urbans ja fan ruta a Parets 
Els vehicles incorporen més places amb seient i millores ambientals i més confort i seguretat per als passatgers

Respecte dels vehicles anteriors, els nous autobusos 
suposen millores substancials. Les més rellevants són 
l’ampliació del nombre de places per seure-hi, 22 de les 
35 totals que tenen com a capacitat màxima de càrrega i 
la incorporació de motors d’última generació Euro-6, que 
permeten una reducció de les emissions de gasos conta-
minants i partícules en suspensió.

Evolució del servei de bus urbà a Parets del Vallès
Pel que fa a l’evolució del servei municipal de transports 
de Parets destaca el constant increment d’usuaris així 
com l’adaptació i ampliació del servei a les noves ne-
cessitats. 
L’any 1998, la xifra de passatgers va ser de 50.689. El 
2013 es va procedir a un canvi de recorregut i l’ampliació 
del nombre de parades, donant resposta a les noves ne-
cessitats i demandes ciutadanes.
L’increment de passatgers va fer tancar l’any 2016 amb 
105.000 usuaris, dels quals més de 5.000 fan ús del servei 
en dissabte.

Can Rajoler acull el Dia de les Esquadres
El Teatre Can Rajoler va acollir, divendres 28 d’abril, el Dia 
de les Esquadres de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mollet. 
L’acte va comptar amb la presència d’autoritats i coman-
daments del cos de Mossos d’Esquadra, de l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, i de la regidora de Seguretat Ciu-
tadana, Cultura i Consum, Àfrica Martínez, entre d’altres.

SEGURETAT

Xerrada del Servei de primera acollida
En el marc de les sessions del mòdul C del Servei de pri-
mera acollida, la Sala Serra Cooperativa va acollir la xer-
rada Drets i deures fonamentals de les persones: de la 
residència a la nacionalitat espanyola, a càrrec de Marisol 
Batalla, advocada SAJE. La xerrada va comtar amb una 
vintena d’assisstents. 
La cloenda dels cursos i el lliurament dels certifcats es 
farà el divendres 2 juny, a les 18 h, a Ca n’Oms.

ACOLLIDA
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Les visites guiades en anglès s’amplien a l’Eixample
Els estudiants de 3r curs d’ESO de Parets practiquen anglès mentre coneixen el nostre patrimoni històric 

Conèixer l’entorn en què vivim, els llocs i edificis d’interès 
o la història dels nostres barris i carrers, mentre prac-
tiquen la llengua anglesa, són alguns dels objectius de 
les visites guiades en anglès, que organitza el Servei 
d’Educació de l’Ajuntament, adreçades als estudiants de 
3r curs d’ESO del municipi. 
Fins ara, les visites es limitaven al Barri Antic però, a 
partir d’aquest nou curs, s’han fet extensibles a barri de 
l’Eixample.
L’objectiu de les visites és familiaritzar-se amb la fonètica 
anglesa per mitjà de les explicacions de la persona que 

els guia i, alhora, conèixer el patrimoni artístic i cultural 
de la vila, la seva història i el seu desenvolupament al 
llarg dels anys.
El recorregut consta de set parades representatives dels 
principals fets i emplaçaments clau de l’Eixample. A par-
tir d’aquí, s’articularà un discurs històric que donarà a 
conèixer el passat i el present del barri. Es combinarà 
amb referències artístiques, culturals i demogràfiques, 
que s’explicaran per mitjà d’anècdotes, curiositats i exem-
ples arquitectònics. Les visites inclouen un dossier amb 
material que complementa l’activitat.

EN 2 MINUTS...
Convocatòria de beques de menjador escolar
El Consell Comarcal ha convocat les beques d’ajut al 
menjador escolar per a alumnes del Vallès Oriental. 
Poden ser beneficiaris els alumnes matriculats en 
un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb 
fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos 
de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments 
obligatoris, durant el curs corresponent a la convo-
catòria, a condició que no els pertoqui la gratuïtat del 
servei i compleixin els requisits establerts en les Ba-
ses. Les sol·licituds es poden recollir a l’OAC (carrer 
Major, 1), i cal fer l’entrega a Serveis Socials, dema-
nant cita prèvia al telèfon 93 573 79 79. El termini de 
presentació acaba demà 26 de maig.

El Consell d’Infants grava un vídeo promocional
Els alumnes que formen part del Consell d’Infants 
tenen prevista la gravació d’un vídeo per a la campa-
nya “Ningú no és igual. El meu ADN m’identifica”. El 
vídeo consisteix en l’enregistrament de seqüències 
amb frases i rodolins.

Els alumnes de Parets visiten l’Ajuntament
Els alumnes de 3r curs de primària de l’escola Pau Vila 
han visitat l’Ajuntament de Parets per conèixer de prop 
el funcionament de l’administració local. Els estudiants 
han pogut veure com es treballa en els departaments 
d’Educació, Recursos Humans, Alcaldia o Intervenció i 
fer preguntes als treballadors. Durant la visita han estat 
acompanyats pel regidor d’educació i l’alcalde de Parets. 

VISITES ESCOLARS

18a Setmana Cultural de l’Escola de Musica
Del 16 al 19 de maig l’Escola Municipal de Música ha ce-
lebrat la 18a Setmana Cultural. Les activitats més des-
tacades han estat l’enregistrament d’un Lipdub realitzat 
per alumnes, professors i famílies, els concerts d’alumnes 
d’iniciació musical, el taller d’estimulació per a nadons, el 
sopar de germanor o l’espectacle musical a càrrec dels 
professors de l’escola.

CELEBRACIÓ

Nostra Senyora de Montserrat rep dos premis
El cicle mitjà del Col·legi Nostra Senyora de Montserrat 
ha estat guardonat amb els premis Pilarín Bayés amb el 
conte El malson que va canviar la vida d’en Pau. D’altra 
banda, la classe 2n B ha guanyat el concurs “La Fàbrica 
de somriures” de Danone, on havien de dissenyar una ac-
tivitat que fes somriure. La proposta dels alumnes va ser 
fer una excursió amb avis de la residència.

PREMI
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CASAL DE JOVES CAL JARDINER

Montcau, s/n - Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

CASAL D’ESTIU 2017

Per a joves de 12 (1r d'ESO) a 17 anys
Del 26 de juny al 28 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Casal de Joves Cal Jardiner

Hi ha la possibilitat 

d'apuntar-se per 

setmanes.

Preu setmanal: 

50 €, joves de Parets 

90 €, resta de jovesAmb activitats com teatre, 
geocaching, música, espos, 
balls urbans, scooter, 
parkour… i soides cada 
setmana a la platja, a Illa 
Fantasia, a l'Open Camp o al 
Tibidabo….

INSCRIPCIONS
Fins al 15 de juny
al Casal de Joves Cal Jardiner

Dinamitzat per UrbanTime

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

*Consulteu les bases completes al web www.parets.cat

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*

*Consulteu les bases completes al web www.parets.cat
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Èxit de l’SkatePark Festival a Cal Jardiner
Més de 50 joves van participar a la competició d’scooter organitzada durant el festival

El passat 6 de maig, el Casal de joves de Cal Jardiner va 
acollir l’SkatePark Festival.
Durant el matí es va realitzar una competició d’scooter 
dinamitzada per Bestial Wolf, van participar 50 joves de 
diferents categories. A partir de les 16 h es va realitzar 
una jam de BMX dinamitzada per Happy Bike Shop BCN  
amb 10 participants. 
Hi havia participants de Parets, Mollet, Granollers, Lliçà, 
Barcelona... 
Durant tota la jornada van assistir unes 150 persones per 
gaudir de l’espectacle dels riders i de la música a càrrec 
de DJ Arxi i Stam.
L’entitat juvenil Las Haches del Valle van portar el servei 
de barra de bar i de menjar.

Grup d’Autodefensa Feminista
El Servei de Joventut impulsa un grup d’autodefensa fe-
minista dinamitzat per Mar Quintana i Montse Cárdenas.

El grup està adreçat a noies joves a partir de 16 anys.

En què consisteix un grup d’autodefensa feminista? 
Es realitza un acompanyament durant 4 sessions per part 
de dones que han estat o estan en un altre grup i és donen 
les eines suficients perquè després el grup s’autogestioni 
i comparteixi coneixements i experiències amb d’altres 
grups de Catalunya i de la resta d’Espanya. 

Què és un grup d’autodefensa feminista?
És un espai d’empoderament, on les noies conjuntament 
aprenen a posar límits, no només amb la força, sinó amb 
la comunicació no verbal tot reconeixent les diferents 
discriminacions que es donen per raó de sexe i els mi-
cromasclistes. 
Es un espai de reflexió conjunta.
Si ets noia i hi estàs interessada... vine al Casal de Joves 
Cal Jardiner i t’informarem. Places limitades.

Oscar Molina
Creo que habría que re-
ciclar mejor, por el bien 
del planeta. Quizàs, a 
los jóvenes, nos tendrían 
que educar más en la 
cultura del reciclaje.

dels hàbits de reciclatge dels paretans 
i les paretanes?

Ariadna Martínez
Yo si que reciclo. Pienso 
que la gente no lo hace 
bien, dejan las cosas fu-
era. Creo que habría que 
ampliar la recogida e 
incluir colchones y esas 
cosas.

Ainhoa García
Yo intento reciclar... Vi-
endo los contenedores 
creo que no se recicla 
mucho porqué los de 
selectiva estan casi va-
cíos y los generales lle-
nos.



Parets és...

L’educació és cosa de totes i tots. Comença a casa i segueix a l’escola. Tothom té el seu paper a l’hora 
d’educar, com també és molt important la feina que duu a terme l’Ajuntament a través del seu Servei 
d’Educació.
És per això que en aquest especial, a banda de la informació recollida sobre el colideratge de Parets a 
la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores a la portada i a la pàgina 3 d’aquest Parets al Dia, hem intentat 
resumir breument les línies d’actuació més destacades que, en matèria educativa, desenvolupa el nostre 
municipi. Totes les iniciatives i el programa d’accions, actuacions i activitats que avui fan de Parets un 
poble modèlictambé en educació, amb una qualitat educativa referent a l’estat espanyol.

Algunes d’aquestes accions destacades han tingut lloc precisament la setmana passada, amb una nova 
edició de la Setmana de la Família, i ja van 10. Tallers, xerrades i una gran festa matinal van conformar 
un programa especial a l’entorn del Dia Internacional de la Família, que se celebra el 15 de maig. En 
aquesta ocasió va tenir lloc la desena edició. Com 10 són els anys que celebra la XEF, la Xarxa de Debat 

Educatiu amb i per a les Famílies, una iniciativa que ha aconseguit crear un espai on compartir inquie-
tuds, reflexions i coneixements per avançar en l’educació de la infància i l’adolescència al municipi. 
Dos col·lectius, infants i adolescents, que a Parets també disposen dels seus propis i respectius Consells 
d’infants i de joves per fer propostes que ajudin a fer de Parets del Vallès un poble cada dia una mica millor.

Com immillorables han estat els resultats del recent Divertillengua que, en la seva primera edició va 
aplegar 400 alumnes de 6è i 1r d’ESO dels centres públics Pau Vila, Pompeu Fabra, Lluís Piquer, Vila 
Parietes, els Instituts Torre Malla i La Sínia de Parets, i de l’escola Garcia Lorca de Mollet. Una iniciativa 
que té per objectiu ajudar en l’aprenentatge i l’ús correcte del català fomentant, paral·lelament, el joc en 
equip no competitiu.

Foto plaça Josep Mercer

Programació de teatre per les escoles, coordina-
ció amb el Servei d’Urbanisme per dur a terme el 

manteniment i les diferents inversions als cen-

tres educatius de bressol i primària, subvencions 

a les entitats educatives, visites dels alumnes de 

tercer de primària a l’Ajuntament (visita guiada 
per tots els serveis municipals, simulació d’un ple 
i recepció al despatx de l’alcalde), inauguració del 

curs escolar amb intercanvi d’experiències edu-
catives entre les escoles paretanes i conferència 
magistral de professionals reconeguts del món 
de l’educació, acostar el món de l’empresa als 
estudiants de cicles formatius de Torre de Ma-
lla (Premis bianuals Freudenberg), anglès a les 

escoles, Observatori de la Violència a les Esco-

les (Vila Parietes), passaport digital, concurs de 
poesia escolar, premis al mèrit educatiu...

I no menys complet i variat és el Projecte Edu-

catiu de Parets, amb tallers educatius juntament 
amb l’Escola de la Natura (Boca’n’roll), foment del 
reciclatge de l’oli usat Projecte EDUCO (Pompeu 
Fabra i Pau Vila), suport al programa radiofònic 
Rap107.edu, tallers de participació en l’espai 
públic a cinquè de primària i primer d’ESO (Ur-

banins) , i grup de robòtica format per represen-
tants de totes les escoles de Parets.

També cal destacar la Jornada de la Salut coin-
cidint amb el Dia Internacional de la Salut (7 
d’abril), els diferents cicles formatius o el CAN-

TA Parets!, acció en la qual l’Escola Municipal de 
Música proposa i coordina una gran cantata amb 
la integració i participació de totes les escoles 
d’infantil i primària de Parets.

Tot això i més fan mereixedors el nostre Servei 
d’Educació de diferents reconeixements en bo-

nes pràctiques per part de la Federació de Muni-

cipis de Catalunya i la Fundació Pi i Sunyer: CD 
butxaca de cançons, Llibres Xarxa XEF, activitats 
de reforç de la llengua anglesa, tallers de ceràmi-
ca, tallers d’urbanisme, plans d’ocupació de perfil 
pedagògic estudi assistit i el llibret “M’ajudes a 
fer-me gran”, elaborat en el si de la xarxa de tras-
pàs de bressol a P3.

Consell d’infants

Setmana de la Família

Consell de joves

Trobada XEF



educació

El regidor d’Educació, Miquel Pérez, valora molt positivament la qualitat educativa de Parets, “referent en molts aspectes i que, a més, ha 

implementat amb èxit la socialització i gratuïtat dels llibres de text per als nens i nenes de primària 

del nostre poble. Això no hauria estat possible sense l’acció conjunta de l’Ajuntament i les direccions 

de les escoles i les AMPA, a les quals vull agrair la seva tasca i col·laboració en les diferents iniciatives 

que duem a terme en matèria educativa”.

Per la seva banda, Marta Amela, cap del Servei d’Educació, vol felicitar la Xarxa de debat Educatiu amb i per a les Famílies (XEF) “per la celebració de 10 anys que han 
servit per compartir vivències, recursos i estratègies per a l’educació dels nostres joves i infants. Compartir un espai d’intercanvi facilita a les famílies la presa de 
decisions i els permet actuar de forma més oportuna en el seu dia a dia”.

Finalment, l’alcalde, Sergi Mingote, conclou que “el fet que Parets i el seu model educatiu siguin posats d’exemple en 

l’àmbit estatal és el millor indicador que estem treballant molt i molt bé. El paper de totes i tots és 

fonamental i per això vull agrair la tasca conjunta amb la comunitat educativa que ens permet oferir 

una educació de la millor qualitat”.

Divertillengua CantaParets

Premis mèrit educatiu Setmana residus

Socialització llibres Trobada ciutats educadores
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Diumenge 30 d’abril, va tenir lloc la inauguració oficial de l’escultura de Josep Plandiura a Parets, ubicada a la rotonda de 
l’estany, a l’avinguda de Francesc Macià. Josep Plandiura és un reconegut escultor que, des de fa uns anys, té el seu taller 
a la masia de Can Serra, a Parets. L’escultura fa 15 metres d’alçada i té un pes de tres tones. L’escultor s’ha mostrat satisfet 
per la bellesa i l’ambient de la ubicació que envolta la seva obra, que ha fet en període de quatre mesos, i de la que creu que 
és “molt àgil, es pot veure a través d’ella i voldria que, quan passin els anys, la gent no es cansi de veure-la”.
La Colla de Ball de Gitanes i Diables Parets van ser els encarregats d’amenitzar la inauguració i donar la benvinguda a la 
nova escultura.

Nova escultura de Josep Plandiura a l’av. de Francesc Macià
L’artista, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i els regidors del consistori van ser els encarregats d’inaugurar la nova escultura
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Ja han finalitzat els sis mesos de durada del projecte 
Ecologia Industrial impulsada pel Consell Industrial de 
Parets del Vallès. 
El projecte ha consistit en un estudi de viabilitat de la 
instal·lació de cobertes fotovoltàiques a empreses, i ha 
estat desenvolupat per un jove universitari contractat en 
un Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de Parets del Vallès. La 
clausura es farà el pròxim 13 de juny, durant una jornada 
de transferència dels resultats a la resta d’empreses del 
teixit productiu del municipi. L’empresa Audens Food ha 
estat l’encarregada de tutoritzar el projecte.

L’enginyer elèctric recent titulat que havia presentat com 
a projecte final de grau un treball en l’àmbit fotovoltaic, 
va ser el jove seleccionat per participar-hi. 
Ara, un cop finalitzada la seva estada, Audens Food ha ha 
formalitzat un contracte amb el jove per tal de donar-li 
continuïtat.
El Consell Industrial continua el treball en aquest àmbit i 
ja prepara una pròxima edició del projecte. 
Per a més informació sobre aquest i altres eixos 
d’actuació del Consell Industrial es pot consultar el web 
paretsempreses.cat, o seguir la seva tasca a facebook.

El projecte d’Ecologia Industrial finalitza amb èxit
Aquests és un dels projectes abanderats pel Consell Industrial de Parets

EN 2 MINUTS...
Nou centre de suport Rainbow Cottage
Fa unes setmanes obria a Parets el centre de suport 
familiar Rainbow Cottage dedicat a les famílies amb 
nadons i/o nens petits que veuen l’educació com 
quelcom més que seure a escoltar. El centre ofereix 
activitats cratives per a infants i famílies, tallers i ei-
nes d’aprenentage per al bon desenvolupament dels 
nens i nenes. Rainbow Cottage està situat a la plaça 
del Camp de les Peces, local 2.

Living English a Parets del Vallès
Darrerament s’ha constituït la societat Living English 
Systems, SL, dedicada a l’ensenyament d’idiomes, 
tall i confecció, mecanografia, taquigrafia, preparació 
d’exàmens i oposicions i comerç al detall de llibres, 
revistes i articles de papereria. Podeu trobar aquesta 
empresa a l’avinguda Espanya, 107.

Víctor Grífols, Creu de Sant Jordi 2017
L’empresari Víctor Grífols, expresident de Grifols, amb seu 
a Parets, ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi, 
per la seva singladura al front d’una empresa familiar que 
al llarg dels darrers anys ha viscut un accelerat procés 
d’internacionalització i creixement, fins arribar a ser un 
referent en el camp dels productes plasmàtics, perquè ha 
esdevingut una de les principals productores mundials 
del sector dels hemoderivats.
L’acte de lliurament va tenir lloc al Palau de la Generalitat, 
de mans del president, Carles Puigdemont.
Enguany, el Govern ha concedit la Creu de Sant Jordi, un 
dels màxims reconeixements que pot rebre una persona 
per part de la Generalitat, a 29 personalitats i 24 entitats 
que han destacat pels serveis prestats a Catalunya.
D’altra banda, el grup Grifols resta pendent de les darreres 
validacions de les autoritats sanitàries -la Food and Drug 
Administration nord-americana (FDA) i de l’European 
Medicines Agency (EMA)- per a la planta de purificació 
d’alfa1-antitripsina.
La planta de Parets és una de les quatre inversions in-
closes en el pla que l’empresa va presentar el 2016 i que 
inclou, a més, dues plantes als EUA i una a Irlanda.

RECONEIXEMENT

Reunió del Consell Industrial per tractar les 
afectacions de l’autovia C-17
El passat dia 2 de maig, els representants assignats a 
la comissió de Territori i Medi Ambient de les empreses 
del Consell Industrial es van reunir a la Marineta amb 
l’alcalde de Parets, el regidor de Territori i Sostenibilitat, 
Francesc Juzgado, el regidor de Desenvolupament Local, 
Toni Fernández, i diferents tècnics d’ambdues àrees de  
l’Ajuntament. 
L’objectiu era conèixer de primera mà l’estat de les ne-
gociacions i les necessitats de les empreses referents a 
la mobilitat i el trànsit en el marc del Projecte de Millora 
del Traçat de la C-17. 
La reunió va consistir en una exposició de les propostes i 
justificacions referents al traçat, per part del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
i de les esmenes presentades per l’Ajuntament. 
Posteriorment a la trobada va tenir lloc a Granollers la 
reunió del Consell General de la Xarxa C17. Durant la ses-
sió, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, Ricard Font, va explicar 

PLUSVÀLUACONSELL INDUSTRIAL
el treball conjunt entre la Generalitat i la Xarxa C17 per 
millorar la seguretat i fluïdesa de trànsit a la carretera, i 
va anunciar l’ampliació de la capacitat de la via, amb la 
construcció d’un tercer carril i la reordenació dels acces-
sos actuals en el tram entre Granollers i Parets. 

Obres al carrer de la Impremta
D’altra banda, en l’àmbit territorial, ja s’han iniciat les 
tasques prèvies corresponents a les obres de millora a 
l’autovia entre Parets del Vallès i la Garriga, que perme-
tran afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. 
Les obres impliquen algunes restriccions al trànsit, con-
cretament al carrer de la Impremta, on s’ha tallat el pas 
als vehicles en direcció a la C-17, des de l’avinguda de 
Josep Tarradellas. 
En el carrer de la Impremta ja s’estan desenvolupant 
els treballs d’arranjament de la vorera amb l’objectiu de 
garantir la seguretat dels vianants. Aquest és un dels 
compromisos inclosos en el Pla d’Actuació Municipal de 
l’Ajuntament de Parets, en el marc de la millora de l’espai 
públic al municipi.
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Bike Parets, bon tracte i atenció personalitzada
Situada a l’avinguda de l’Estació número 9 (local 6) des 
de fa poc més de dos anys i mig, Juan Carlos Parrado 
afirma que “la nostra senya d’identitat és el servei per-
sonalitzat i a la carta amb els nostres clients. Intentem 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
donar resposta a les seves necessitats amb la màxima 
celeritat, sense que això suposi un servei de menys qua-
litat”. 

Recanvis per a bicis, reparacions, restauracions, venda 
d’articles i complements, accessoris, venda de bicicletes 
de segona mà i de noves per catàleg, són alguns dels 
serveis destacats de Bike Parets.

També instal·len motors elèctrics per a bicicletes.

El seu horari d’atenció al públic és de dilluns a dissabte 
de 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda.

El telèfon de contacte és el 625 89 75 27 i l’e-mail bike-
parets@gmail.com.
Per a més informació, podeu contactar a la seva pàgina 
web www.bikeparets.cat.

CONSUM

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

Nova sessió sobre cooperativisme
Atesa la demanda de formació en l’àmbit del coopera-
tivisme, el servei d’empresa i emprenedoria ParetsEm-
preses organitza la sessió “La cooperativa, una aposta 
de futur”. 
El pròxim dijous 15 de juny, la Confederació de Coopera-
tives de Catalunya donarà a conèixer els aspectes clau 
de l’empresa cooperativa: què són, principis i valors, tipo-
logia, funcionament, participació i òrgans socials. Podeu 
trobar més infromació al web parets.cat i a les xarxes 
socials de ParetsEmpreses. 
Per assistir-hi, cal confirmar l’assistència previament 
amb un correu a promocio.economica@parets.cat.

EMPRENEDORIA

Recomanacions a l’hora de fer compres electròniques
El comerç electrònic té molts avantatges però també té certs inconvenients i el procés de recla-
mació pot ser molt complicat si el venedor és d’un altre país o no t’informa del domicili físic de 
l’empresa. Per això val la pena tenir certs aspectes en compte a l’hora de fer les nostres compres 
electrònicament:

    Verifiqueu que la pàgina web és segura i conté la identitat i l’adreça de l’empresa venedora.
    Identifiqueu les característiques del producte o servei, el preu i el cost del transport, la forma 
de pagament i la modalitat de lliurament.
    Abans de confirmar la compra, vigileu que no hi hagi opcions premarcades que puguin implicar
despeses addicionals.
    Comproveu que el venedor us envia la confirmació de la compra amb la referència de la tran-
sacció i conserveu el missatge.
     En cas d’incidències, guardeu sempre constància de l’error per si heu de reclamar posteriorment 
càrrecs indeguts.
    Llegiu la informació sobre la política de canvis. 
    L’enviament del producte ha de contenir l’adreça de contacte de l’establiment, la factura corres-
ponent, la garantia i el formulari de desistiment.

Si l’empresa venedora està establerta en un altre país de la Unió Europea, podem 
reclamar dirigint-nos al Centre Europeu del Consumidor http://cec.consumo-
inc.es/

4a edició de la Fira del Motor i camions decorats a Parets
El cap de setmana del 17 i 18 de juny, Parets acollirà la 4a edició de la Fira del Motor i ca-
mions decorats. 
La fira ocuparà l’entorn del restaurant Llevantpark, al polígon industrial Llevant, i l’espai 
del Bosc de Taules, on durant tot el dia s’instal·laran carpes amb una mostra de novetats i 
productes relacionats amb el món dels vehicles.
La celebració s’iniciarà dissabte, 17 de juny, a partir de 10 h amb l’arribada dels participants. 
D’11 a 13 h hi haurà, a l’aparcament del Llevantpark, inflables, cars slide, simuladors de motos 
i cotxes, circuit inflable amb karts de pedals i exhibició de camions teledirigits.
Durant el dia també es podrà veure una exposició de vehicles i actuacions de cotxe drifting, 
a càrrec de Gallo Sport. També s’exposaran els camions participants que, a les 10.30 i a les 
20 h, desfilaran pels carrers del poble per mostrar les creacions artístiques que llueixen els 
vehicles.
En el marc de la fira es faran jocs per als camioners, concurs de pols, estirar corda, concurs 
de tubs d’escapament amb medidor de sorolls... i un homenatge pòstum a Flora Biosca, 
aerògrafa reconeguda en el camp d’aerografies de camions; es podrà veure una desfilada 
nocturna de camions decorats pel poble i, de 22 a 3 h, l’actuació de DJ Anacleto, amb música 
de tots els temps.
Diumenge 18 de juny, la fira acollirà l’exposició de vehicles al carrer Tenes i Molí de Vent; una 
exhibició de cotxes 4x4,  en el circuit 4x4 Pura vida; inflables, cars slide, simuladors de motos 
i cotxes, circuit inflable amb karts de pedals i exhibició camions teledirigits a l’aparcament 
de Llevantpark, l’exhibició de castells amb els Manyacs de Parets i l’entrega d’obsequis als 
participants. 

FIRA
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FOTOGRAFIA

L’AFP celebra el Fotographic Parets 2017
Del 9 a l’11 de juny, l’Associació Fotogràfica de Parets or-
ganitza una nova edició del Fotographic Parets. El diven-
dres 9 es farà un acte de reconeixement als socis partici-
pants de la fotolliga, dissabte 10 hi haurà tallers d’Street 
Foto o neteja de sensors, entre altres, i el diumenge es 
farà un taller d’il·luminació i un altre de lightpainting. Tots 
els actes són gratuïts i es faran a la sala Cooperativa.

Èxit de la Ballada de Gitanes i el Mercat de la Pagesia
La 42a Ballada de Gitanes i el 5è Memorial Pere Parera, van compartir espai amb el Mercat de la Pagesia el 14 de maig

El diumenge 14 de maig la plaça de la Vila va ser l’escenari 
de la 42a Ballada de Gitanes i 5è Memorial Pere Parera,  
organitzat per la colla del Ball de Gitanes Parets. 
Com a colles convidades, van assistir les de Canovelles, 
Cerdanyola, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia i Sentmenat. La 
música va anar a càrrec “La Catxutxa”. El fi de festa el va 
posar una xocolatada per a tots els assistents que van 
participar d’aquesta cita anual. Les Gitanes de Parets són 
una entitat que promou i manté el ball de gitanes al nostre 
poble, una dansa viva, arrelada i conservada en la tradició 
folklòrica i popular dels pobles del Vallès.

PLUSVÀLUASETMANA DE LA DANSA

L’escola de dansa Elite Dance clausura la seva cita anual ‘Semana de la Danza’ al Teatre Can Rajoler
El 29 d’abril l’escola de dansa de Parets Elite Dance va fer un assaig general i, tot seguit, es va fer una gala al Teatre 
Can Rajoler. La cita anual està emmarcada en la ‘Semana de la Danza’, en què l’escola prepara diferents activitats i fa 
la clausura amb la presentació de totes les coreografies que han preparat durant l’any els equips de competició. 
La gala va coincidir amb el dia internacional de la dansa, declarat per la Unesco l’any 1982 gràcies a una iniciativa del 
‘Comité Internacional de Danza’, que va escollir aquest dia pel naixement de Jean-Georges Noverre, prestigiós mestre 
de ballet contemporani.

CEM MARIA GREVER

El Concert Circular compta amb Karoline Green
El concert circular, un projecte nascut a Parets, estrena 
espectacle per escoles a l’institut El Vern de Lliçà de Vall. 
Aquesta vegada ho fa amb l’artista Karoline Green com a 
convidada especial.

ACTUACIÓ

Diables Parets actuen al Campionat de F1
La colla de Diables ha fet una actuació en la cinquena 
temporada del Campionat del Món de F1. L’entitat ha estat 
convidada per animar l’ambient i ho van aconseguir grà-
cies a 25 tabalers, 85 diables i la seva figura més repre-
sentativa: La Bèstia. La satisfacció de l’organització del 
circuit va fer que els responsables demanessin a Diables 
Parets una nova actuació els pròxims 10 i 11 de juny en 
el Campionat del Món de Moto GP.

Mercat de la Pagesia
En el marc de la diada, va tenir lloc el Mercat de la Page-
sia, que va compartir espai amb la Ballada de Gitanes.
El mercat va estar present d’11 a 20 h i va oferir productes 
de qualitat en un espai ambientat amb més d’una tren-
tena de parades d’alimentació, herbes i altres productes 
artesanals.
El Mercat de la Pagesia va aconseguir que a Parets es 
visqués un diumenge actiu amb essència de poble i, al-
hora, va fomentar el bon ambient en una plaça de la vila 
que va oferir activitats durant tot el dia.
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Exposició de vehicles, simuladors de Fórmula 1, circuit amb ka�s de pedals, 

desfilada de camions, actuacions de cotxe dri�ing, música amb DJ Anacleto, 

exhibició de cotxes 4x4, exhibició de castells amb els Manyacs de Parets, 

estands de comerços i empreses del sector.

     Consulteu tot el programa a Facebook Llevantpark Parets

17 i 18 DE  JUNY 2017

A Llevantpark, carrers Tenes i Molí de Vent
A pa�ir de les 10 h

Dilluns 26 juny
 A les 17 h, a Can Rajoler, inauguració 

de les Jornades Els nostres avis 2017 

i de l’exposició d’obres dels tallers dels 

casals de gent gran (es podrà visitar fins 

al 9 de juliol).  

 A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, 

espectacle de playback ‘Canta Parets’.           

Dimarts 27 juny
 A les 16 h, al Casal Ca n’Oms, final 

del campionat de petanca.

 A les 16.30 h, a la Residència Pedra 

Serrada, xocolatada.

Dimecres 28 de juny
 A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, 

exhibició de les alumnes de gimnàsti-

ca i ioga.

Dijous 29 juny
 A les 18 h, al jardí de Ca N'Oms, 

recital poètic a càrrec del Niu d'Art.      

 A les 22 h, al parc la Linera, havane-

res amb el grup Barca Mitjana. 

Divendres 30 juny
 A les 17 h, als tres casals municipals 

de gent gran, bingo.

 A les 22 h, a l'era de Ca n'Oms, ball 

de les Jornades amb el grup Bora Bora.

Dissabte 1 juliol        
 A les 10 h, al parc la Linera, Trobada de 

puntaires. 

 A les 12 h, al parc la Linera, sardanes amb la 

Cobla Ciutat de les Roses.

Diumenge 9 juliol
 Al matí, sortida amb autocar a Alcover, on 

tindrà lloc el dinar de cloenda de les Jornades.

A més a més, del 15 al 22 de juny es faran altres 

activitats relacionades amb les jornades (country i 

ball en línia, revetlles, campionat de petanca i txi 

kung). 

VENDA DE TIQUETS I ENTRADES:

dies 14, 15 i 16 de juny, de 10 a 13 h a Can Rajoler 

(imprescindible portar DNI).  

28
ELS NOSTRES
JORNADES

AVIS

Mostra de Teatre de Parets

17,
 19 I 

20 DE JUNY DE 2017
Teatre

 Can Rajoler

19 juny20 juny

17 juny
Grup Petits Casal Can Butjosa

Grup Grans Casal Can Butjosa

Grup Teatre en anglès Casal Can Butjosa

Grup Adults Casal Can Butjosa

dissabte

A LES 19 H

dilluns

A LES 19 H

dimarts

A LES 19 H

Grup Petits i Mitjans Escola Lluís Piquer

Grup Petits Escola Pau Vila

Grup Mitjans Escola Pau Vila

Grup Joves Casal Can Butjosa

Grup Mitjans Casal Can Butjosa

IV OLIMPÍADES 
MATEMÀTIQUES
D’INFANTIL I PRIMÀRIA

11 JUNY 2017
DE 16 A 20 H
Pista, Casal i Amfiteatre

CAN BUTJOSA

OlimpMatesParets

@MatesParets

Organitza:
Equip de les IV Olimpíades Matemàtiques
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Parets del Vallès

A PARETS DEL VALLÈS

Tota la informació a:

Sergio Díez (P5)

Guanyador I Concurs Dibuix matemàtic infantil
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Bambolina dóna nom a un projecte d’arts escèniques que 
recupera de nou la Mostra de Teatre de Parets. Es tracta 
d’una proposta artística organitzada conjuntament per  
l’Associació Escena Educativa i l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, que tindrà lloc els dies 17, 19 i 20 de juny, a partir 
de les 19 hores, al Teatre Can Rajoler. 

Compromís amb la cultura
Segons l’alcalde, Sergi Mingote la recuperació de la mos-
tra de teatre de Parets “neix d’un ferm compromís de la 
institució amb la cultura en totes les seves disciplines”. 
En aquest sentit, afegeix que “la nostra vila mereix un 
espai que deixi palès el seu gran potencial artístic. Bam-
bolina és molt més que teatre, és un espectacle artístic 
extraordinari ple de cares conegudes, protagonitzat, en 
bona part, per joves promeses de Parets.”

Parets surt a escena amb la mostra de teatre Bambolina
Sota el nom ‘Bambolina’, es recupera la Mostra de Teatre de Parets, que tindrà lloc els dies 17, 19 i 20 de juny

Nou representacions en 3 dies
En tres dies, 126 actors i actrius d’entre 4 i 60 anys, gaire-
bé tots veïns i veïnes de Parets, representaran nou obres 
al Teatre Can Rajoler. 
Alfredo Rodríguez, coordinador d’Escena Educativa, de-
fineix la Mostra de Teatre de Parets com “el resultat del 
treball realitzat als diversos tallers de teatre organitzats 
al Casal Can Butjosa i a les escoles Lluís Piquer i Pau Vila 
del municipi, on des del més jove fins al més gran, hi han 
posat il·lusió, esforç i talent.”
A hores d’ara, s’estan fent els últims assajos perquè, a 
mitjan juny, tot estigui a punt per obrir el teló i sortir a es-
cena. La programació inclou les obres Coloraina, El bosc 
encantat, Cinderella (espectacle en anglès), Pedaços, En-
drecem el cel..., La gran cursa, El cel és l’escenari, Caos al 
plató i Viatge al Pol Sud.  

EN 2 MINUTS...
VIII Gala Benèfica Parets contra el càncer
Dissabte 27 de maig, Parets contra el càncer orga-
nitza una nova gala benèfica al Teatre Can Rajoler. 
A partir de les 18 h es podran veure actuacions de 
l’Associació Balls de Saló Parets, l’Escola Municipal 
de Música, CEM Maria Grever, Elite Dance i Emma Co-
mas Vidal (dansa contemporània). L’entrada es pot 
adquirir fent un donatiu de 6 € a l’avinguda Catalunya, 
74 (edifici COREFO) els dimarts de 16 a 19 h.

Inscripcions al Talent Parets fins al 3 de juliol
Les persones interessades a participar en el Talent 
Parets 2017 poden presentar la seva candidatura 
emplenant la butlleta amb les dades personals al 
web talent.parets.cat. Al mateix web hauran d’ad-
juntar un vídeo de demostració del talent amb el qual 
es volen presentar. El vídeo ha de tenir una durada 
màxima de 2 minuts. Tots els participants passaran 
directament a la semifinal, que es durà a terme el 8 de 
juliol per decidir qui passa a la gran final, darrera fase 
que tindrà lloc el 30 de juliol, en el marc de la Festa 
Major d’Estiu de Parets. Els tres guanyadors tindran 
una nova oportunitat d’exhibir-se davant el públic el 
dilluns 31 de juliol, a les 20.30 h, al parc la Linera, dins 
dels actes de la Festa Major d’Estiu.

Casal d’estiu ple d’activitats a Cal Jardiner
Ja són obertes les inscripcions pel casal d’estiu a 
Cal Jardiner, destinat a joves d’entre 12 i 17 anys. El 
casal començarà el dia 26 de juny i finalitzarà el 28 de 
juliol, en horari de 9 a 13 h. Durant aquest període, els 
participants faran activitats com ara teatre, música, 
esports, balls, scooter, parkour i, a més, hi haurà sor-
tides a la platja, Illa Fantasia o Tibidabo entre altres. 
El casal, que serà dinamitzat per UrbanTime, ofereix 
la possibilitat de fer inscripcions setmanals a un preu 
de 50 € per setmana per a joves de Parets (90 € per a 
joves no residents en el municipi). El termini per pre-
sentar les sol·licituds finalitza el 15 de juny al Casal 
de Joves Cal Jardiner.

 Imatge de la Mostra de Teatre Joan Anfruns que se celebrava anualment al Teatre Can Rajoler



 25 de maig de 201720 ESPORTS

EN 2 MINUTS...
Defunció de Cristian Trigueros
L’equip de Parets al dia vol donar la més cordial i sentida 
condolença per la pèrdua de l’esportista del Club Triatló 
Parets després d’una llarga malaltia. DEP.

L’infantil femení del CB Parets, campió de lliga
Les noies del club de bàsquet paretà es van proclamar 
campiones del grup 3 del nivell B-2.

El sènior B de l’Handbol, a 2a Catalana
Impressionant el que ha fet l’equip masculí que entrena 
Zigor Amador després de l’ascens la temporada passada 
i remuntant posicions en les darreres jornades. 

Jaume Palau, Campió d’Espanya de dards 
Palau va imposar-se en la modalitat 501 i nivell 4, dispu-
tat a la Fàbrica Llobet-Guri de Calella. 

Jose Álvarez corre amb la selecció espanyola 
Va defensar els colors de la selecció espanyola durant la 
cursa del campionat d’Europa de montanya celebrada a 
Montcada i Reixac (serralada litoral), i va aconseguiruna 
destacada setzena posició a la seva categoria.

Agustí Martín, del TT Parets, campió d’Espanya 
El jugador de Tennis Taula de Sabadell, que ha estat en 
diverses etapes al club paretà, va ser el millor en la com-
petició individual del torneig celebrat a Reus. 

Sergi Mingote i Joan Soto (La Lluita TEAM) 
guanyen les 12 hores Gran Fondo de Navarra 
Tots els diners recaptats en aquesta prova es destinaven 
a la investigació del càncer infantil.

Fem un gol al càncer i VI Memorial Josep Seguer
Dissabte 10 de juny, a partir de les 9 del matí, al camp 
de futbol municipal, es farà una jornada de futbol femení 
a favor de la lluita contra el càncer. Podeu obtenir més 
informació al CF Parets, al telèfon 93 562 54 17. El CF 
Parets i la Penya Blaugrana també organitzaran conjun-
tament el VI Torneig d’Escoles del CF Parets-Memorial 
Josep Seguer, el 4 de juny, a partir de les 10 h. Posterior-
ment, la Penya farà un dinar de germanor. Més informació 
als tel. 686 298 208 o 636 111 733.

Al ja consumat ascens del juvenil B (campió de lliga 
de segona divisió del grup 28), en el moment de tancar 
aquest Parets al dia, hem de celebrar els ascensos del 
primer equip a la segona catalana, del juvenil A a cate-
goria preferent i de l’aleví D, campió imbatut del grup 43 
de la tercera divisió, i el benjamí D, que s’ha proclamat 
guanyador del grup 36 de la tercera divisió. 
També cal destacar que el benjamí E és campió virtual 

Nous ascensos dels equips del Club Futbol Parets
El primer equip fa dies que va aconseguir pujar a la segona catalana

del seu grup. 
Pel que fa a l’aleví B, està a l’espera del que dictamini la 
Federació sobre el partit que anava guanyant 2-1 al líder, 
La Molletense, i que es va suspendre a falta de 10 minuts. 

Felicitacions també per al FS Parets
L’infantil del Futbol Sala Parets va proclamar-se campió 
del grup 2 de la tercera divisió en guanyar a Cardedeu.



25 de maig de 2017 21ESPORTS

El Teatre Can Rajoler acollirà una nova edició de la gran 
festa de reconeixement al món de l’esport paretà el pro-
per divendres 7 de juliol, a partir de les 20 hores. Les 
entitats esportives paretanes tenen fins al 3 de juny per 
presentar els seus candidats. Un cop es coneguin els 
nominats serà el moment de reunir el jurat per triar els 
millors esportistes i equips locals d’aquesta temporada. 
També hi haurà dos premis especials: “Esportista Des-
tacat i Foment dels Valors a l’Esport”.

Cap de setmana amb el cros escolar, la cloenda dels jocs 
escolars, la cursa de Parets i el cinquè torneig Triple de 
bàsquet
Dissabte, a partir de les 10 del matí, a les pistes muni-
cipals d’atletisme, tindrà lloc una nova edició del cros 
escolar, amb la participació de 300 nens i nenes d’entre 
3 i 8 anys. El mateix dia i a quarts de dotze del migdia 
tindrà lloc la Cloenda dels jocs escolars, que servirà com 
a comiat de les escoles esportives municipals del curs 
2016-17 on han participat uns 190 nens i nenes de P4 
i P5.

El proper 7 de juliol tindrà lloc una nova edició de la Nit de l’Esport

L’endemà, diumenge, a partir de les 9 del matí, amb sor-
tida al Poliesportiu Joaquim Rodríguez, tindran lloc les 
tres proves de la Cursa de Parets: la de 21 quilòmetres, 
la de 10 i la de 5.
Paral·lelament, des de les 9.30 fins a les 18 hores, se cele-
brarà al pavelló municipal el cinquè Torneig Triple Parets, 
que organitza l’Associació Triple Bàsquet. 
En total participaran 16 equips de tot Catalunya. Hi hau-
rà esmorzar solidari i sorteig de regals amb la venda de 
tiquets.

Diades Esportives
Tornejos 4 x 4 d’handbol, de tennis taula, de futbol sala, de 
bàsquet, escoles de futbol i setmana esportiva de futbol. 
Les Diades Esportives tindran lloc a partir de la prope-
ra setmana i fins al 10 de juny al Poliesportiu Joaquim 
Rodríguez i al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer. 
Les diferents competicions estan organitzades pels clubs 
d’handbol, de tennis taula, de futbol, de bàsquet i del fut-
bol sala. 

Bons resultats del club BIKE-NYRGAS
El club ciclista paretà va participar a les 3 h BTT de Saba-
dell amb sis corredors per parelles: Òscar i Sergio Requena, 
Javier León i Chus Notario, Ivan Penya i Estefan Fernández. 
La parella formada per Peña i Fernández van quedar se-
gons i la parella d’Òscar i Sergio Requena, tercers. Javier 
León i Chus Notario van ser novens. Cal destacar els podis 
aconseguits pel club en diferents curses.

CICLISME

La XV Bicicletada del Besòs aplega prop de 
700 participants
La prova, que enguany sumava #Kmperlaceliaquia, va 
recaptar més de 1.300 euros que l’empresa Proceli des-
tinarà a l’estudi de la malaltia. El president del Consorci 
Besòs Tordera i també alcalde de Parets del Vallès, Sergi 
Mingote, acompanyat per Dídac Cayuela, regidor d’Es-
ports de l’Ajuntament de Parets, van ser els encarregats 
de tallar la cinta a la sortida del nostre poble.

CICLISME

Luque i Mingote afrontaran el seu nou repte 
solidari en només uns dies
Els dos esportistes paretans han presentat el seu repte 
solidari de travessar nedant per relleus l’estret de Gibraltar. 
Un repte dedicat a APINDEP, la cooperativa vallesana, que 
vol posar en valor les capacitats de les persones discapa-
citades, lluitar per la inclusió escolar i social dels infants 
i joves discapacitats. El patrocinador d’aquest nou repte 
solidari és Cola Cao

SOLIDARITAT

XIV Parets-Montserrat amb novetats
La principal novetat d’enguany va ser la prova de 38 Km  
des de Matadepera, al marge dels tradicionals ultra trail i 
marxa de resistència de 62 Km que, per segona ocasió, va 
finalitzar a la plaça de la Vila amb un ambient festiu i una 
línia d’arribada espectacular. Els guanyadors en categoria 
absoluta masculina van ser Jordi Barrancos, David Isabel 
i Juanma Conejo. En fèmines, Isabel Aguilar, Anna Pla i 
Eva Maria Rodríguez. El primer paretà i paretana van ser 
Jacinto Muñoz i Mercè Talarn. En categoria sub 21 femení, 
Marina Puig i, en master masculí i femení, Jordi Barrancos 
i Eva Maria Rodríguez.

ATLETISME

Escola de bàsquet al Pavelló Municipal
El Club Bàsquet Parets obre les seves portes de manera 
gratuïta per a tots aquells nens i nenes, d’entre 5 i 7 anys, 
que vulguin iniciar-se al món del bàsquet. Serà els dilluns i 
divendres de 17.30 a 18.30 hores al pavelló de Parets. Per 
a més informació: escola@cbparets.com o bé al pavelló.

BÀSQUET

A més, en breu tindran lloc el cros escolar, la cloenda dels jocs escolars, la cursa de Parets i el 5è torneig Triple de bàsquet
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Ana Fernández Monteagudo va néixer a Bar-
celona fa 43 anys i viu a Parets del Vallès en 
fa més de 27. 

Anteriorment havia viscut a Barcelona i un 
canvi de feina del seu pare la va portar a es-
tablir-se al municipi.

És llicenciada en Filologia Anglesa i durant 
els darrers anys ha exercit com a professora 
d’anglès a diverses escoles i acadèmies d’idi-
omes. 

També ha desenvolupat altres tipus de feina 
com a secretària, administrativa o comercial, 
sempre tenint la llengua anglesa com a punt 
de referència.  

La regidora de Sumem Parets va assolir ofi-
cialment el càrrec el 27 d’octubre de 2016, en 
substitució d’Antonio Torío.

Per què va decidir dedicar-se a la política local?
Sempre he estat convençuda que amb petits actes quotidians podem canviar una realitat que no ens agrada o que no 
és el que hauria de ser.
La meva voluntat política té a veure amb les meves inquietuds per aconseguir una societat més justa, equilibrada i on 
tothom pugui ser escoltat. També crec que una verdadera democràcia ha de ser activa i participativa, no només anar 
a votar cada quatre anys i romandre passiu esperant que les coses canviaran per si soles o encara pitjor, esperar que 
algú decideixi el que és millor per a nosaltres.

Perquè amb el grup Sumem Parets?
Després d’un llarg temps d’escepticisme i desencant envers les diferents forces polítiques del nostre pais, l’aparició de 
Podemos va suposar una nova manera d’entendre la política i de com funciona la nostra societat. Crec en un partit on 
tothom hi té cabuda, on no hi ha jerarquies, on tothom pot expressar el que pensa. Un partit que defensa els interessos 
de la gent més desafavorida, que creu en la solidaritat i en la igualtat de les persones.
Sumem Parets és un compendi de totes aquestes idees i per això vaig decidir recórrer el meu camí amb ells.

Tot i que fa relativament poc que s’ha incorporat com a regidora, quin balanç fa d’aquests dos anys de legislatura?
El balanç ha estat positiu pel que fa a tot el procés d’aprenentatge i enriquiment personal que suposa estar en contacte 
directe amb la política local.
Tot i les limitacions inherents als partits que estan a l’oposició crec que val la pena treballar dia a dia encara que sigui 
en el petits detalls per poder aconseguir els nostres objectius. Malgrat les dificultats i els obstacles mai defallirem i 
sempre farem escoltar les nostres veus.

Què destacaria del paper i la tasca del seu grup municipal a l’Ajuntament durant aquest temps com a oposició?
Destaco sobretot la nostra veu crítica envers les situacions que creiem injustes, destaco el nostre desig de col·laborar 
en tot el que podem per millorar la situació dels nostres ciutadans.
També voldria assenyalar que les minories no ho tenim fàcil, però això ens fa ser concients de la nostra força i la 
nostra perseverança. De vegades, quan has de conviure amb una majoria absoluta, et preguntes si la teva tasca és 
útil i suficient i la resposta per a mi és sempre la mateixa: tenir majoria no significa tenir la raó, és simplement tenir el 
poder i això ja és una altra història. Com deia Unamuno “Venceréis pero no convenceréis”.

Creu que tot aquest treball de l’oposició arriba prou bé a la ciutadania?
Tot i que és difícil, Sumem Parets ha dut a terme una sèrie d’accions que ens facin més visibles al poble. 
El Mercat Solidari va ser una d’aquestes iniciatives i va ser molt satisfactòria, també hem creat una publicació trimestral 
anomenada “El Cercle” on fem un petit repàs de la nostra realitat i trajectòria.
Com ja he dit anteriorment no és fàcil traslladar a la ciutadania el que té lloc als plens però amb petites accions ens 
podem fer més propers a la gent del poble.

Quins són els objectius del grup municipal Sumem Parets per al que resta de legislatura?
El nostre principal objectiu és continuar treballant, no perdre mai la capacitat per determinar el que és just i prioritari 
pel nostre poble. Perseverar i ser pacients, col·laborar quan sigui adient i criticar quan sigui necessari.
També volem adquirir una major visibilitat entre la població i d’alguna manera derrocar monopolis i acabar amb el 
pensament únic que sembla predominar al nostre consistori.

I per a la pròxima legislatura?
Governar i demostrar que una altra manera de fer política és possible, on la gent del carrer tingui el poder que realment 
mereix i on totes les veus siguin escoltades.

En primera persona

“Amb petits actes 
quotidians podem 

canviar una realitat 
que no ens agrada 
o que no és el que 

hauria de ser”

Ana Fernández
Regidora de Sumem Parets
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Jornades de conscienciació 
sobre les discapacitats, amb 
gossos pigall, celebrada a la 
plaça de la Vila i organitzada 
per l’associació Rodola.

QUÈ N’OPINES DE...
Els hàbits de recliclatge. Recicles? 

José Carreras
Yo reciclo y creo que todo 
el mundo tendría que re-
ciclar. Separo el vidrio del 
plástico y el resto de ma-
teriales.

Carme Pera
Crec que la gent encara 
no està conscienciada de 
la importància de reciclar, 
però els joves ja ho veuen 
d’una altra manera, ells re-
ciclen més.

Ana Izquierdo
Sí que reciclo. Abans tot 
era diferent, no hi havia tant 
plàstic i s’aprofitaven més 
les restes. Ara crec que tot 
això s’ha perdut i generem 
molts residus que s’han de 
reciclar.

Nuri Pujol
És un tema molt impor-
tant i encara queda molt 
per fer. Per exemple, no 
veig que la gent recicli 
bosses o n’utilitzi de roba, 
i anem tirant.

Joan Jordà
Reciclo sempre que puc, a 
casa separo tot el que s’ha 
de reciclar i considero que 
és un tema important.

Escolta els programes on vulguis i quan vulguis!
L’emissora municipal de Parets, RAP107, ofereix una programació variada 
d’informació, música, entreteniment, cultura i esports. Amb el pas dels anys, 
RAP107 ha sabut adaptar-se a la nova manera d’escoltar ràdio i és per això 
que, entre altres opcions, els programes i espais es poden escoltar en el 
moment que l’oient vulgui, tantes vegades com vulgui i des de qualsevol 
part del món. A més de la secció Podcast, on hi ha tots els programes 
disponibles a la carta tant al web com a l’aplicació mòbil, la ràdio emet en 
directe pels següents canals:

    Freqüència Modulada: al 107.2 de la FM.
    Web www.rap107.fm: a qualsevol indret del món.
    Aplicació mòbil gratuïta: tota la ràdio en el teu mòbil.
    TDT: a través dels canals de ràdio de la televisió.

RAP107  Redacció RAP107

Joan Jordà
Em sembla un tema bas-
tant important. Jo a casa 
tinc diferents contenidors 
per poder reciclar.

Descarrega’t l’aplicació gratuïta per a mòbils escanejant 
aquest codi QR i accedeix a tots els programes de la ràdio.

Cloenda dels Cursos de Català, el VxL i “Cantem en català”

La Cloenda dels Cursos de Català, el Voluntariat per la llengua i “Cantem en català” es farà el pròxim divendres 2 de 
juny, a les 18 h, a Ca n’Oms. Durant l’acte, es lliurarà un diploma als alumnes, voluntaris i aprenents per reconèixer 
la seva participació en les activitats de llengua, cultura i entorn que s’han organitzat durant l’any al municipi. A 
continuació, hi haurà una lectura de textos guanyadors del concurs Parets arreu del Món i el grup ‘Cantem en cata-
là’ interpretarà dues cançons: ‘Escolta-ho en el vent’ de Bob Dylan i ‘Qualsevol nit pot sortir el sol’ de Jaume Sisa. 

Un any més, volem agrair la col·laboració de les persones que ens han ajudat de manera voluntària a crear espais 
de conversa per practicar català: d’una banda, a tots els voluntaris i voluntàries que any rere any tenen una parella 
lingüística; d’altra banda, a Ernesto Briceño, Enric Miró, Alicia Moro i Gabriel Abreu, del Centre d’Estudis Musicals 
Maria Grever, perquè han fet possible practicar català a través de la música, les cançons i el ball. 

Els nous cursos de català tornaran passat l’estiu. Les inscripcions es faran del 12 al 22 de setembre 
a Can Rajoler. S’han programat un curs de nivell Bàsic 3 (no-catalanoparlants; certificat oficial 
de nivell A2); un d’Intermedi 1 (per a persones que parlen català; primer mòdul del nivell B2), i un 
d’Intermedi 3 (amb el qual es pot obtenir el certificat oficial de nivell B2). 

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó
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El projecte ‘Colors’ és una ruta per Catalunya per pintar murals. D’on va sorgir la idea?
En el año 2014 pinté un mural junto a los vecinos del barrio del Raval, en Barcelona. Pude 
sentir que la gente intervenía en el cambio de su entorno y que no eran unos simples 
espectadores. A partir de ahí empezó esta idea. Yo quería trabajar en Cataluña un tiempo 
y pensé en llevar murales fuera de las grandes ciudades. Hasta ahora había trabajado 
en Barcelona, Madrid, Valencia... y quería probar en municipios más pequeños.

Una d’aquestes ciutats ha estat Parets. Com ha vist l’art dels joves de Cal Jardiner?
El arte en este centro ya estaba desarrollado antes de llegar yo, ellos tienen otros pro-
yectos con pintura, y eso ha hecho que tengan conocimientos de esta faceta. Lo impor-
tante fue poder trabajar en conjunto y poder ver la aplicación del arte. Juntos, hemos 
elaborado un mural que ha servido como taller para trabajar con las manos y descubrir 
el arte desde este punto de vista.

Li està agradant aquesta nova forma de treballar en equip amb joves de casals?
Sí, lo vivo con muchas ganas. No estoy muy familiarizado con los centros para jóvenes 
y me está sorprendiendo gratamente. Los educadores hacen un trabajo magnífico, se 
involucran mucho, no me esperaba que tuvieran tanta conexión con sus tareas. Por su 
parte, los jóvenes tienen mucho que decir y que expresar. La verdad es que me está 
encantando esta experiencia de contacto con los centros.

Els joves tenen moltes ocupacions i activitats. Hi ha hagut bona resposta per la seva part?
La participación en Parets ha ido muy bien. Los jóvenes tienen sus ideas y sus ocupa-
ciones, pero en general han disfrutado y el resultado se puede ver en el mural. Habitual-
mente pinto solo y trabajar con mucha gente ha hecho que haya diferencia de ideas, y 
es ahí cuando existe un crecimiento real, al encontrarme con gente muy diferente. En 
algunos momentos el mural ha sido una excusa para que todos aprendamos de todos. 

Per tot el que explica, podem pensar que s’emporta un bon record de la feina feta a Parets.
Ya lo creo que sí. Estoy muy agradecido a Montse Cárdenas, que se ha involucrado mu-
cho en esta actividad, también al ayuntamiento de Parets y a sus trabajadores, y a los 
jóvenes que han participado en este mural creado entre todos. Porque me gusta recalcar 
la realidad, ha sido un trabajo creado y llevado a cabo por todos.

Erb Mon: artista de prestigi internacional i creador del projecte ‘Colors’
Erb Mon, responsable del projecte ‘Colors’, ha dut a terme la pintada d’un mural a Parets del 
Vallès amb els joves del Casal Cal Jardiner. Aquesta activitat ha estat pensada de manera 
col·lectiva i amb les idees i creacions de 10 joves del casal, que han pintat un mur on han plas-
mat el que representa per a ells el casal 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. Ara, l’artista continua la seva gira per altres ciutats on més 
joves podran participar d’aquesta iniciativa.

M’agrada... 

Pintar.
Viajar.
Aprender cosas nuevas.

No m’agrada...

Las religiones.
La ostentación.
El fútbol.

“El mural ha sido una excusa para que todos aprendamos de todos”

Dissabte 3 de juny

Torneig 4 x 4 d’Handbol

Diferents categories repartides en 

funció de les edats dels participants 

del club.

Hora: 9 h

Organització: Club Handbol Parets

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Torneig de Tennis Taula

Portes obertes on es faran entrena-

ments, partides ràpides o simplement 

jugar amb un amic.

Hora: 9 h

Organització: Club Tennis Taula Parets

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Torneig 4x4 futbol sala

Torneig 4x4 futbol sala diferents 

categories.

Hora: 9 h

Organització: Club Futbol Sala Parets

Lloc: Polisportiu Joaquim Rodríguez

Preu inscripció: 3 € per persona

Del 29 de maig al 3 de juny

XIV Setmana esportiva de futbol

Es disputaran durant la setmana partits de futbol 

dels equips base. 

Organització: Club Futbol Parets

Lloc: Camp Futbol Municipal Josep Seguer

Diumenge 4 de juny

VI Torneig escoles de futbol 

Memorial Josep Seguer

Torneig  d’escoles de futbol amb la participació 

de dotze clubs de la comarca.

Hora: 9 h

Organització: Club Futbol Parets

Lloc: Camp Futbol Municipal Josep Seguer

Dissabte 10 de juny

Torneig 3 x 3 bàsquet

Torneig de 3x3 de diferents categories masculi-

nes i femenines d’equips de 3 o 4 jugadors/es.

Hora: 9 h

Organització: Club Bàsquet Parets

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez
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