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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Parets vol recuperar la mongeta paretana 
L’Ajuntament ha iniciat un programa de recuperació de la mongeta pa-
retana. Amb aquest programa, l’Ajuntament vol tornar a popularitzar 
aquest producte i promoure el seu cultiu i l’ús als establiments de res-
tauració. Per fer-ho, s’impulsarà la ‘Setmana de la mongeta paretana’ 
durant la qual es convidarà els agricultors i restaurants per tal que 
incloguin als seus cultius i als menús un plat amb aquest llegum. Pàg.9

L’Ajuntament de Parets ha implantat un nou servei centralitzat de l’Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències amb l’objectiu de donar 
una resposta àgil i eficient a les queixes, suggeriments o propostes de la ciutadania. Es tracta d’una eina a l’abast de tothom que 
pretén ser un canal entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes on poder exposar qualsevol proposta, reclamació o queixa. 
Per facilitar el contacte, l’administració ha dotat el servei de diferents canals: a través de les regidories de barri,  presencialment a 
les oficines de l’OAC, trucant al telèfon de l’Ajuntament, 93 573 88 88, al correu electrònic incidencies@parets.cat, al web http://www.
parets.cat/serveis/bustia-d-incidencies i amb l’aplicació App Parets tant per a Android com per a Apple, que es pot descarregar de 
manera gratuïta a Play Store o App Store. Pàg.3
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Tot a punt per ‘Eixamplar la festa’ 
Per sisè any consecutiu, Parets es prepara per viure una nova edició de 
l’’Eixamplem la festa!’, nom amb què es bateja el grapat d’actes previs 
a la Festa Major d’Estiu i que referma el compromís de l’Ajuntament 
en l’organització d’activitats d’oci que consolidin el municipi com a 
referent cultural i, alhora, crear nous esdeveniments i espais de relació 
per compartir i per gaudir. Pàg.7

Èxit del 5è torneig 
Triple de bàsquet

Entrevista: Carmen 
Cerrillo. Metgessa

21 24

Clou la Fira del motor i 
camions decorats

Plenari final del 
Consell d’Infants

Continuen les jornades
Els nostres avis

15 195

Més fàcil, més àgil, més a prop:
Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències
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2 SERVEIS

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

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

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 29 juny
-A les 18 h, al jardí de Ca N’Oms, recital poètic a càrrec del Niu d’Art, 
amb la col·laboració de Josep M. Mauri i Manuel Torres. 
-A les 22 h, al parc la Linera, davant de l’Escola de Música, havaneres i 
cremat de rom amb el grup Barca Mitjana.

Divendres 30 juny
-A les 17 h, als tres casals municipals de gent gran, bingo.
-A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, taller de natura Inventem amb 
deixalles joguines reciclades.
-A les 22 h, a l’era de Ca N’Oms, ball de les Jornades Els Nostres Avis 
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, audició de sardanes a càrrec de la Cobla 
Ciutat de les Roses. 
-A les 21 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Festival d’Elite 
Dance. 

Diumenge 2 juliol
-A les 18 h, a la Sala Serra Cooperativa, trobada poètica dedicada a la 
poetessa Eva Bassó. 
-A les 21 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Festival d’Elite 
Dance. 

Dilluns 3 juliol
-D’11 a 13 h, a la Sala Serra Cooperativa, sessió informativa del progra-
ma del SOC, majors de 30 anys. 

Dimarts 4 juliol
-A les 18 h, al parc la Linera, espectacle d’animació infantil Embolica 
que fa fort, a càrrec de Marc Oriol.

Dijous 6 juliol
-A les 15.30 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, obertura de l’expo-
sició del concurs de fotografia de Festa Major.

Divendres 7 juliol
-A les 18.30 h, a l’Escola de la Natura, presentació de l’audiovisual La 
petjada hídrica, a càrrec de Sara Piqueras, educadora ambiental. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, Nit de l’Esport. 
-A les 22 h, al restaurant Llevantpark, concert per determinar. 

Dissabte 8 juliol
-A les 10, a la Sala Basart Cooperativa, II Talent Parets, càsting obert. 
-A partir de les 16 h, a la plaça de la Vila, 10 anys acollint i compartint, 
festa del 10è aniversari del Servei d’Acollida, amb parades d’associa-
cions de Parets i tallers, danses i músiques del món, lectures de Parets 
arreu del món, taula rodona ‘La interculturalitat com a riquesa d’una 
societat inclusiva i diversa’,  concert Yacine & The Oriental Groove. 
-A les 20 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, 3a Botifarrada Solidària.

Diumenge 9 juliol
-A les 11.30 h, a l’aparcament del camp de futbol, sortida en autocar a 
Alcover per al dinar i ball de cloenda de les Jornades Els Nostres Avis.
-A les 16 h, a Cal Jardiner, Tardes de jocs. 
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, pel·lícula La Revolució Cantada. 

Dimarts 11 juliol
-A les 18 h, al parc la Linera, contes musicals Borrissol i el Món de Co-
lors, a càrrec d’Alquímia Musical, dins del Biblioparc 2017. 

Divendres 14 juliol
-A les 20.30 h, a la plaça Dr. Trueta, espectacle d’Elite 
Dance, botifarrada i cinema a la fresca. 

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.

Gaudeix de l’estiu amb salut
Com cada any recordem les mesures a prendre davant 
l’arribada de la calor per poder gaudir de l’estiu amb 
salut i prevenir futures malalties. 
A casa és important mantenir l’ambient fresc mi-
tjançant l’ús de climatitzadors i aire acondicionat, 
baixar les persianes a les hores de més sol, mantenir-
vos a les zones on la temperatura sigui menor, a la nit 
obrir les finestres i, si no disposeu d’aire condicionat, 
passeu al menys dues hores al dia en llocs climatit-
zats. 
Al carrer, busqueu les ombres i eviteu fer exercici in-
tens a les hores en què el sol és més intens (entre les 
12 i les 18 hores).  Feu servir gorres i protector solar 
per protegir-vos, així com també roba de cotó i de fil 
que sigui lleugera i ampla, de colors clars. 
La temperatura dintre dels vehicles exposats al sol 
pot ser molt elevada, per això és important ventilar 
abans d’accedir al seu interior i tenir especial precau-
ció amb persones més vulnerables (gent gran, nens…). 
Durant tot el dia s’ha de mantenir una bona hidrata-
ció mitjançant la ingesta d’aigua i altres líquids (infu-
sions…). Eviteu les begudes alcohòliques i els menjars 
molt calents.  
Abans de sortir de vacances, trucant a Salut Respon, 
podreu conèixer els llocs d’atenció dels vostres des-
tins. 
Si coneixeu persones vulnerables que viuen soles, 
ajudeu-les a seguir aquests consells. Trobareu més 
informació al Canal Salut.
Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès

Historias de Parets. ‘Parets dels mosquits’
En la primavera del 75, conocí a un comerciante 
de Barcelona que era propietario de una torre en el 
Eixample de Parets, y me explicó que las primeras 
casas de este barrio paretense fueron construidas 
para botiguers barceloneses, donde pasaban los 
fines de semana, sobre todo a partir de los años 
cuarenta. Cuando se refería a este pueblo, para mi 
sorpresa le llamaba “Parets dels mosquits”. Llega-
do el verano de aquel año, comprendí el porqué de 
aquel nombre: los había a millones (de mosquitos) 
que unido a los aullidos de los perros vagabundos 
“animaban” nuestras cálidas noches veraniegas. 
Hasta seis o siete años más tarde, que se acabaron 
los “conciertos” caninos y los zumbidos y picaduras 
de aquellos monstruos alados, fruto todo ello, no de 
que emigraran aquellos bichos sino a la labor, poco 
conocida a veces, de las autoridades municipales de 
aquella época.
Manuel Fernández Landín

Conversa amb el meu cor

T’has empassat les llàgrimes
durant anys, cor endins;
s’han quedat totes tancades
i ara, no saben sortir.

Llàgrimes dolces, salades,
llàgrimes de desconsol;
el jorn que surtin totes
deslliuraran el meu cor.

Eva Bassó és la poetessa a qui el Niu d’Art Poètic de-
dicarà la seva trobada mensual de juliol el diumenge 
2 de juliol, a les 18 h, a la Sala Serra Cooperativa. 
Eva Bassó, nascuda a Mataró, és una veu clara i re-
flexiva; la fragilitat de l’ésser humà demostra la seva 
capacitat de ser fort i de poder reeixir en els senti-
ments. Ha estat guardonada amb diversos premis 
arreu del país i ha publicat Els somnis i la mar (2010) 
i Els jardins perduts i el temps (2015). 
Eva Bassó vindrà acompanyada del gran rapsode 
Pere Nogueras, a qui tan bé coneixem per les seves 
grans actuacions als festivals de la poesia de Parets. 
Veniu i ho gaudireu! Us hi esperem!

LÍNIA OBERTA
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A l’Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències s’ha incorporat personal tècnic i personal administratiu i ara depèn directament d’alcaldia

Facilitar la comunicació entre la ciutadania i l’administra-
ció, obrir nous canals per millorar l’eficàcia en la gestió 
de queixes i suggeriments, donar una resposta ràpida i 
eficaç, donar informació de l’estat de la sol·licitud o re-
clamació... Aquests són només alguns dels objectius de 
la implementació del nou servei centralitzat de l’Oficina 
Tècnica de Resolució d’Incidències que l’Ajuntament ha 
posat en marxa recentment.

Un equip tècnic i humà al capdavant
L’Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències està ubicada 
a l’edifici consistorial. És gestionada per un equip de 3 
persones: una coordinadora i dues administratives, que 
tramiten totes les sol·licituds i donen resposta del proce-
diment en el seu estat.
L’equip, encapçalat per l’alcalde, Sergi Mingote, treballa 
coordinadament amb tècnics i responsables de totes les 
àrees per resoldre les peticions que arriben a l’oficina des 
dels diversos canals d’entrada que s’han posat a dispo-
sició de la ciutadania. 
Actualment, el nombre més gran d’incidències que es 
registren té a veure amb l’espai públic. Per això, l’oficina 
treballa coordinadament amb el Servei de Via Pública i 

L’Ajuntament de Parets reforça el Servei de Resolució d’Incidències

ambdós s’adscriuen directament a l’alcaldia.
L’oficina té, a més, l’objectiu de promoure accions pre-
ventives i correctives; “el nou funcionament ens permet 
identificar i iniciar actuacions de prevenció en aquells 
problemes que esdevenen recurrents. Aquesta és una de 
les finalitats més importants d’aquest servei, que no es 
repeteixin situacions que es poden evitar i que generen 
problemes de convivència o malestar als paretans i les 
paretanes”, apunta l’alcalde.
L’enfortiment dels recursos destinats a l’Oficina Tècnica 
de Resolució d’Incidències respon als objectius establerts 
al Pla d’Acció Municipal -PAM- per impulsar una gestió 
de qualitat, oberta, transparent i participativa i establir 
nous canals de resposta a la ciutadania que garanteixin 
rapidesa, eficiència i simplicitat.
“Amb el reforç d’aquesta oficina tenim un objectiu molt 
clar: donar resposta a les queixes o suggeriments de les 
ciutadanes i els ciutadans de Parets d’una manera ràpida 
i àgil. Volem fer palès que l’administració està al servei de 
les persones i, per aquest motiu, l’oficina està vinculada 
estretament al projecte de regidories de barri” manifesta 
la regidora coordinadora dels regidors de barris, Paola 
Gratacós.

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

Cada cop més a prop

Ara fa tot just unes setmanes que hem reforçat l’Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències amb un clar objectiu: resol-
dre i donar una resposta àgil, precisa i eficaç a les queixes, incidències o suggeriments de les paretanes i els paretans.
Aquesta és la nostra voluntat i prioritat, treballar per resoldre qualsevol qüestió que preocupi la ciutadania i, sobretot, 
promoure accions preventives i correctives que facin del nostre poble un espai de convivència cada dia més cívic i més net.
La nova oficina, a més, està lligada estretament a l’Àrea de Via pública, ja que alguns dels temes que més preocupen els 
nostres veïns i veïnes corresponen a aquest àmbit. 
Amb aquest servei volem fer un pas endavant en la millora i manteniment de l’espai públic i facilitar el contacte l’Ajunta-
ment i la ciutadania obrint noves portes de comunicació. 
Per això, m’he volgut posar personalment al capdavant de l’equip de persones que gestionen l’oficina. Perquè vull saber 
què us preocupa, què creieu què podem millorar i com fer-ho.
Des de l’oficina ens encarregarem que estigueu informats en tot moment de com evolucionen les vostres consultes, en 
quin estat es troben i com es resolen.Teniu diferents mitjans per fer-nos arribar les queixes o suggeriments: a través dels 
vostres regidors i regidores de barri, a les oficines de l’OAC, trucant al telèfon de l’Ajuntament, 93 573 88 88, al correu 
electrònic incidencies@parets.cat, al web http://www.parets.cat/serveis/bustia-d-incidencies i amb l’aplicació de l’App 
que es pot descarregar de manera gratuita a Play Store o App Store.
Continuem treballant per millorar dia rere dia els nostres serveis, per una gestió més pròxima i més eficient i, sobretot, 
per un major benestar dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Sergi Mingote

“Vull saber què us preocupa, 
què creieu què podem millorar 

i com fer-ho”

COM CONTACTAR
Es pot contactar amb l’Oficina Tècnica de Resolució 
d’Incidències de l’Ajuntament a través dels següents 
canals:

    Regidors de Barri
Podeu posar-vos en contacte amb el vostre regidor 
de Barri corresponent i fer-li arribar la vostra queixa, 
proposta o suggeriment. Ells s’encarregaran de tras-
lladar-la a l’oficina per tal que sigui gestionada.

    Presencial, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
De dilluns a dijous, matí i tarda, o divendres al matí, per 
mitjà d’una instància a l’OAC.

    Via telefònica 
Trucant al telèfon de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
93 573 88 88, i sol·licitant la derivació a l’Oficina Tèc-
nica de Resolució d’Incidències.

    Per correu electrònic
Es poden traslladar les queixes i/o suggeriments a 
través del correu electrònic incidencies@parets.cat. 
En aquest cas també és necessari fer constar nom i 
cognoms de la persona que adreça la sol·licitud i un 
telèfon de contacte. 

    Formulari de participació Web parets.cat
Si s’opta per la via d’internet, el que cal fer és accedir a 
la bústia de queixes i suggeriments del web de l’Ajun-
tament. Es poden annexar arxius. http://www.parets.
cat/serveis/bustia-d-incidencies.

    Amb l’App de l’Ajuntament
Per utilitzar aquest canal s’ha de fer la identificació prè-
via com a usuari, amb un compte de correu electrònic. 
L’aplicació, disponible per als sistemes operatius IOS i 
Android, es pot descarregar cercant Parets a App Store 
o Play Store. 
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Després de finalitzar la recollida gratuïta de mostres 
d’ADN de gossos, emmarcada en la campanya de civis-
me “Qüestió de respecte. Parets c@sa de tots”, endegada 
per l’Ajuntament a finals de l’any passat, a Parets s’han 
recollit un total de 1.204 mostres, de les quals 1.178 han 
estat durant el període de gratuïtat.
Des de la finalització, l’Ajuntament ha fet un seguiment 
dels animals de la població i s’han tramitat notificacions 
que han donat pas a 39 altes noves. Durant el darrer mes, 
la Policia Local ha fet 62 comprovacions de documenta-
ció, 11 de les quals han rebut avís per no estar deguda-
ment identificats, i s’han cursat 6 denúncies per diferents 

Finalitza la campanya de recollida d’ADN de gossos
Fins al moment s’han recollit un total de 1.204 mostres d’ADN de gossos de municipi

fets administratius relacionats amb la campanya.
No obstant, s’ha pogut comprovar que la major part dels 
propietaris de gossos de la població han fet l’analítica 
als seus animals i han tramitat la documentació corres-
ponent.

Ningú no és igual. El meu ADN m’identifica
L’objectiu concret d’aquest primer eix de la campanya, 
sota el lema “Ningú no és igual. El meu ADN m’identifica” 
és fomentar la tinença responsable d’animals de com-
panyia, incidint en la recollida dels excrements a la via 
pública i en evitar l’abandonament dels animals.

Comencen les obres a l’escola Pau Vila
Aquest mes de juny han començat les obres de cons-
trucció d’un gimnàs-sala polivalent a l’escola Pau Vila, i 
la millora de l’espai de cuina. El projecte preveu la cons-
trucció d’una nova sala que podrà utilitzar-se com a 
gimnàs o com a espai polivalent i funcional concebut 
per acollir actes i celebracions. S’hi han previst dos ac-
cessos des de l’exterior així com un accés interior des 
del menjador. La zona vinculada a la cuina i al magatzem 
també tindrà accés al vestíbul.

EQUIPAMENTS

Obres als passatges de Joan Fuster i l’Alguer
Ja han finalitzat les obres de la plaça entre els passatges 
de Joan Fuster i l’Alguer. Les obres tenen l’objectiu de 
millorar la qualitat de vida de la població i de crear nous 
espais per a la convivència, amb l’aprofitament de parts 
del territori que es poden integrar al teixit urbà.

ESPAI PÚBLIC
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La Biblioteca Can Butjosa inicia 
el procés d’automatització
Per continuar amb el procés de moder-
nització i posada al dia de la Biblioteca 
Infantil i Juvenil Can Butjosa, el dia 26 de 
juny es va iniciar l’automatització de tot 
el fons amb l’assessorament i suport del 
Servei de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya. Aquestes tasques permetran 
fer un salt qualitatiu considerable en el 
funcionament de la biblioteca que, man-
tenint les seves especificitats, comptarà 
amb les tecnologies més actuals. Igual-
ment, l’automatització permetrà oferir 
nous serveis com ara el préstec de llibres 
electrònics, el préstec interbibliotecari in-
dividualitzat o les reserves i pròrrogues de 

BIBLIOTECA
documents a través d’internet.
Coincidint amb el procés, també es duran 
a terme treballs de millora i arranjament 
al centre així com el canvi de part del mo-
biliari de l’equipament.
Durant aquest període, la biblioteca con-
tinuarà realitzant, sense interrupció, la 
formació de voluntaris, la programació 
de cursos de l’Espai de Formació i el Pla 
de Lectura a les escoles que caracterit-
zen l’equipament infantil i juvenil de Can 
Butjosa.
Els usuaris que ho desitgin podran con-
tinuar accedint als serveis que ofereix la 
Biblioteca Can Rajoler, situada al carrer 
Travessera 1, que inclouen consulta i 
préstec, internet i wifi, o formació, entre 
d’altres.

La flama del Canigó va il·luminar el 
Sant Joan a Parets
L’entitat Òmnium Cultural, amb el suport 
d’entitats locals i de l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès, va ser l’encarregada en-
guany de fer arribar el foc del Canigó a 
Parets, que va encendre les tradicionals 
fogueres de la nit de Sant Joan. 

REVETLLES
L’inici de l’acte es va fer a la plaça de 
la Vila, amb la intervenció del Niu d’Art 
Poètic i del nou grup de sardanes de Pa-
rets. Paral·lelament, membres del Club 
Atletisme Parets, del Club Tennis Tau-
la Parets i del Club Handbol Parets van 
transportar la flama des del passeig de 
Ronda fins a la plaça de la Vila.
Després, es va fer la lectura d’un manifest 
a càrrec de l’alcalde, Sergi Mingote, i la 
lectura del missatge de la Flama 2017, en 
el qual van participar Diables Parets, Niu 
d’Art Poètic, Manyacs Parets, l’Associació 
de donants de sang del Vallès Oriental i 
Òmnium Cultural. Finalment, la flama es 
va portar a les forgueres de la vila per do-
nar inici a les diferents revetlles que es 
van organitzar.

Parets del Vallès ret de nou un merescut homenatge a 
la gent gran del municipi amb la celebració de les 28es 
Jornades Els nostres avis.
El tret de sortida de les jornades es va fer aquest dilluns, 
a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, amb l’obertura i in-
auguració de l’exposició de treballs manuals realitzats 
pels avis i àvies dels tres casals municipals per a la gent 
gran, seguit de l’espectacle “La il·lusió no té edat”. Us dies 
abans es va presentar l’audiovisual homenatge a aquest 
grup de playback, elaborat per Sandra Piñero.
Els actes continuaran durant tota la setmana amb un re-
cital poètico-musical a càrrec de l’entitat Niu d’Art Poètic, 

havaneres i cremat de rom, bingo i ball amb el grup Cafè 
Exprés, entre d’altres.
També hi hauran altres activitats programades durant els 
pròxims dies, amb l’objectiu de fomentar la convivència, 
les relacions intergeneracionals i la participació de la nos-
tra gent gran en la comunitat.
Dissabte 2 de juliol, el parc la Linera serà l’escenari de 
la trobada de puntaires que començarà a les 10 h. A les 
12 h hi haurà sardanes a la plaça de la Vila amb la Cobla 
Sabadell i, a la tarda, l’espectacle de Paco Calonge.
Les jornades clouran diumenge 3 de juliol, amb una sorti-
da en autocar a Alcover, i el tradicional dinar de germanor.

Continuen la jornades dedicades als nostres avis
Les activitats van començar dilluns amb l’obertura de l’exposició de treballs elaborats als casals

Desè aniversari del Servei d’Acollida
Amb motiu del 10è aniversari del Servei d’Acollida de 
l’Ajuntament de Parets, el divendres 7 de juliol, a partir 
de les 17 h, la plaça de la Vila acollirà tot un seguit d’ac-
tivitats que començaran amb la taula rodona La intercul-
turalitat és la riquesa d’una societat inclusiva i diversa. 
La presentació anirà a càrrec de la regidora de Benestar 
Social, Susana Villa, i a la taula hi participaran Fatiha El 
Mouali, tècnica d’acollida de l’Ajuntament de Granollers, 
Mawa N’Diaye, tècnic de la Direcció General de Joventut; 
Abdoulaye Fall, expert en migracions i Mercè Puigdelliura,  
tècnica d’acollida de l’Ajutament de Parets.
Paral·lelament, l’espai de la plaça estarà ocupat per pa-
rades, estands i tallers organitzats per entitats i associ-
acions del municipi.
A les 18 h, es farà una lectura dels textos presentats a 
diferents edicions del certamen ‘Parets arreu del món’ i, 
en finalitzar, tindrà lloc una mostra de balls i músiques 
del món.
Les activitats finalitzaran a a les 18.30 h, amb el con-
cert  de Yacine & The Oriental Groove, una banda de rock 
mediterrani amb tres discos publicats que ha actuat per 
Europa, el Magrib i Amèrica. 
A les activitats hi col·laboren l’Associació de dones afri-
canes de Parets, la Colla del Ball de Gitanes de Parets, 
l’Associació Noves generacions del poble de Goutta, l’As-
sociació per la difusió de la cultura Romanesa i l’Oficina 
de Català de Parets. 

ANIVERSARI
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Programa d’inserció per a
persones aturades majors
de 30 anys
Sessió informativa i de selecció: 
dilluns 3 juliol 11 h

Sala Serra Cooperativa

Llança’t a trobar feina!

Durada màxima del programa: 30 de març de 2018. 
Destinat a persones de 30 a 54 anys que hagin estat a l’atur
almenys 12 dels darrers 18 mesos. 
Hi ha incentius econòmics mensuals.

T’ajudem a trobar la teva feina. Desenvoluparem el teu perfil 
professional i establirem contacte directe amb les empreses
i entitats del territori. A canvi, t’has de comprometre a seguir 
un itinerari pactat per assolir els objectius

Durant el mes de juliol, us proposem tota una 

sèrie d'activitats lúdico-educatives per fer més 

amenes i divertides les caloroses tardes d'estiu.

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

Torneig 

de futbol

14 de juliol 

a partir de les 18 h

Taller de memes 

feministes

19 de juliol 

a partir de les 18 h

Tarda de 

videojocs

6 i 26 de juliol 

a partir de les 18 h

Taller 
d'estampació de 

samarretes

4 i 13 de juliol 

a partir de les 18 h

Taller de polseres 

i bijuteria

18 de juliol 

a partir de les 18 h

Taller de cuina 

refrescant

20 i 27 de juliol 

a partir de les 18 h

Taller de 
samarretes 

rainbow

21 de juliol 

a partir de les 18 h

Tarda de Jocs 

d'aigua

7, 19 i 24 de juliol 

a partir de les 18 h

Maquillatge 

artístic i 
caracterització

3 i 10 de juliol 

a partir de les 18 h

divendres

7 de juliol

La petjada
hídrica

Presentació de l’audiovisual

a les 18.30 h
Escola de la Natura
Parets del Vallès

Com adquirir consciència de
l'aigua que es necessita per 
produir els diferents productes
que consumim

Hi haurà un petit obsequi per als participants

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
ESCOLA DE LA NATURA
C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès · Tel. 93 562 17 94
A/e: escola.natura@parets.cat / web: escolanatura.parets.cat

Gratuït

A
C
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V
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A
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PARC LA LINERA 
Del 26 de juny al 18 de juliol de 17 a 20 h

MUNICIPI
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Dimarts 4 juliol a les 18 h 
Embolica que fa fort
Animació infantil a càrrec de Marc Oriol 

Dimarts 11 juliol a les 18 h
Borrissol i el Món de Colors  
Contes musicals a càrrec d’Alquímia musical 

Dimarts 18 juliol a les 18 h
El Gegant sempre té gana  
Titelles a càrrec de Binixiflat
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El servei de Salut pública de l’Àrea de Territori i Sostenibi-
litat de l’Ajuntament de Parets ha finalitzat la campanya 
informativa sobre al·lèrgens alimentaris, dirigida al sector 
de la restauració del municipi i endegada a inicis del mes 
de maig. 
La campanya ha consistit en l’enviament als bars i res-
taurants de Parets d’un cartell informatiu d’avís als con-
sumidors, un llistat dels 14 al·lèrgens i el model de taula 
per recollir els plats amb contingut d’al·lèrgens, i una guia 
informativa per al sector minorista d’alimentació i la res-
tauració de com informar dels al·lèrgens.
Les al·lèrgies i intoleràncies són reaccions adverses als 
aliments atribuïdes a la ingesta, el contacte o la inhalació 
d’un aliment o algun dels seus components. Encara que 
qualsevol aliment –o els seus components– pot donar 

Finalitza la campanya informativa sobre al·lèrgens alimentaris

lloc a reaccions al·lèrgiques, s’han identificat alguns grups 
que hi estan associats més freqüentment.
Pel que fa a les intoleràncies alimentàries són reaccions 
adverses als aliments que es produeixen a causa d’al-
gun tipus d’alteració que impedeix digerir correctament 
un aliment o algun dels seus components. Poden tenir 
una simptomatologia similar a la d’algunes al·lèrgies però, 
en aquest cas, no hi ha una intervenció del sistema im-
munitari. Es produeixen a causa d’algun tipus d’alteració 
que impedeix digerir correctament un aliment o algun dels 
seus components. Les dues causes més comunes d’into-
lerància alimentària són la lactosa i el gluten.
Totes les persones que vulguin disposar d’aquesta infor-
mació i de la documentació a la qual es refereix, la poden 
consultar a http://www.parets.cat/temes/salut-publica.

La campanya s’ha centrat en informar sobre els aliments que poden provocar al·lèrgies i/o intoleràncies
Botifarrada solidària de la Protectora d’animals
El dissabte, 8 de juliol, a partir de les 20 h, a l’espai 
de Can Butjosa, la Protectora de Parets ha programat 
una botifarrada solidària per recaptar fons que es 
destinaran a tenir cura dels animals trobats al muni-
cipi. Els tiquets es poden adquirir al preu de 5 euros 
trucant al telèfon 664 127 247.

Horari d’estiu de la deixalleria municipal
Amb l’arribada de l’època estival, la deixalleria mu-
nicipal canvia l’horari habitual d’obertura. Els mesos   
de juliol i agost, l’horari serà de dimecres a diumenge 
de 8 h a 14 h i dimarts de 16 h a 19 h. La deixalleria 
també romandra tancada el dilluns 31 de juliol amb 
motiu de la Festa Major d’Estiu.

Comencen les obres al Teatre Can Rajoler
Amb motiu de la reforma de la climatització del Te-
atre Can Rajoler, l’equipament restarà tancat a partir 
del pròxim 7 de juliol, data en la qual se celebrarà la 
Nit de l’Esport, que serà l’últim acte programat abans 
de l’inici de les obres.

Obres al carrer de la Impremta
Continuen les tasques prèvies corresponents a les 
obres de millora a l’autovia entre Parets del Vallès 
i la Garriga, que permetran afavorir la seguretat i la 
comoditat en la conducció. Les obres impliquen al-
gunes restriccions al trànsit, concretament 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 Ta-
rradellas. En el carrer de la Impremta ja s’estan des-
envolupant 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.

EN 2 MINUTS...
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Per cinquè mes consecutiu, la taxa d’atur a Parets del Va-
llès s’ha reduït significativament i se situa en un 10,75%, 
el percentatge més baix al Baix Vallès. Les dades d’atur 
registral del passat mes de maig situen el nombre de per-
sones aturades en 950, és a dir, 161 persones menys que 
el maig del 2016. La taxa al municipi és 1,73% inferior a la 
mitjana del Vallès Oriental, que actualment és del 12,48%.
Per a l’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, “el fet 
de continuar amb aquesta tendència a la baixa demostra 
la bona feina que des dels serveis municipals de l’Ajunta-
ment, en col·laboració amb el teixit comercial i empresa-
rial del municipi, s’està desenvolupant per tal de generar 
ocupació, crear llocs de treball i noves oportunitats per 
als paretans i les paretanes”.
El regidor de Desenvolupament Local, Toni Fernández, po-
sava de manifest la bona tasca que el Servei Local d’Ocu-

L’atur baixa a Parets per cinquè mes consecutiu

pació de Parets du a terme i puntualitzava com “les dades 
demostren que som un referent també en temes ocupa-
cionals amb la inserció pràcticament de dues persones 
diàries. Tot i les dades positives, continuarem treballant 
en aquest àmbit amb l’objectiu d’aconseguir que l’atur 
al municipi esdevingui un índex pràcticament residual”.

Plans d’Ocupació Local
D’altra banda, s’està fent la selecció de les persones que 
formaran part del segon termini de la darrera convoca-
tòria de Plans d’Ocupació Local. En aquesta ocasió han 
estat tres els perfils sol·licitats: 2 joves universitaris/es, 
1 enginyer/a i 1 orientador/a laboral.  Es pot consultar 
tota la informació de l’SLOP a les xarxes socials: https://
www.facebook.com/SLOParets i https://twitter.com/
SLOP_Parets

La taxa d’atur a Parets s’ha reduït i se situa en un 10,75%, el percentatge més baix al Baix VallèsMocions presentades al ple del 25 de maig
Durant el ple municipal celebrat el 25 de maig, els di-
ferents grups municipals van presentar les mocions 
següents, aprovades per la Junta de Portaveus: mo-
ció per col·locar una placa amb noms dels alcaldes 
i regidors que varen morir per defensar la República; 
moció per uns Espais d’Oci Lliures de Violència Pa-
triarcal; moció adherint-se a la moció de les entitats 
municipalistes FMC i l’ACM per alliberar la reinversió 
del superàvit dels ens locals; moció relativa a les em-
preses multiserveis a l’Administració Pública; moció 
en relació a l’espai natural de Gallecs. 

Nova formació en competències transversals
L’SLOP ha programat un nou taller de personal bran-
ding amb l’objectiu d’ensenyar els candidats a re-
forçar la seva marca personal, les seves habilitats a 
l’hora d’enfrontar-se a una entrevista de treball, o com 
potenciar allò que els diferencia de la resta de perso-
nes que es troben an el mateix punt de partida. Les 
inscripcions es poden fer a les oficines de l’SLOP, o al 
web http://www.parets.cat/formacio-slop. 

L’Ajuntament paga a menys de 8 dies
7,92 dies és la ràtio del termini mitjà de pagament de 
l’Ajuntament de Parets, calculat segons les dades del 
primer trimestre de l’any 2017, molt per sota del mà-
xim previst per la llei, concretament una quarta part 
d’aquest termini, estipulat en 30 dies. 

Parets, a una exposició sobre l’envelat
L’Ajuntament de Parets ha participat, aquest mes de 
juny, a l’exposició “L’Envelat. Arquitectura singular i 
símbol de festa major” organitzat pel departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Ra-
mon Muntaner. L’Arxiu Municipal ha aportat una tren-
tena de fotografies del procés de muntatge de l’envelat 
de 1985 i l’enregistrament en vídeo del mateix dia. 

EN 2 MINUTS...
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L’Ajuntament de Parets, a través de l’Oficina Ambiental, ha 
iniciat un programa de recuperació de la mongeta pare-
tana, un llegum autòcton de la comarca que es va deixar 
de conrear fa uns anys i de la qual se’n van conservar 
algunes llavors. Amb aquest programa, l’Ajuntament vol 
tornar a popularitzar-lo i promoure el seu cultiu i l’ús als 
establiments de restauració.
Per fer-ho, s’ha endegat un projecte en tres fases que in-
clou la recuperació de la llavor i la seva producció durant 
l’any 2017; la producció de llegum per part dels agricul-
tors locals durant l’any 2018 i, per últim, la difusió del 
llegum amb el repartiment entre la ciutadania, els restau-
rants del municipi i establiments emblemàtics de l’entorn 
i botigues especialitzades de la comarca i de Barcelona, 
que ofereixin productes km 0 i de proximitat o productes 
ecològics.
Coincidint amb el programa, i per donar a conèixer el 
producte, l’Ajuntament de Parets impulsarà la ‘Setmana 

Parets recupera el cultiu de la mongeta paretana

de la mongeta paretana’ durant la qual es convidarà els 
agricultors i restaurants per tal que incloguin als seus 
cultius i als menús un plat amb aquest element.
Les terres del Vallès Oriental han estat tradicionalment 
terres de llegums, i n’han sorgit moltes varietats, algu-
nes de les quals s’han conservat fins als nostres dies. 
La mongeta paretana és l’adaptació de la mongeta pinet 
de Mallorca. 
Des del punt de vista gastronòmic, la mongeta paretana 
es caracteritza per una textura cremosa amb una per-
cepció molt fina de la pell i un sabor suau, lleugerament 
més intens que la varietat del ganxet amb qui comparteix 
l’origen mesoamericà.
Amb aquesta acció, l’Ajuntament continua treballant per 
complir els objectius establerts al Pla d’Acció Municipal 
–PAM– per tal de potenciar els cultius tradicionals de 
Parets i la comarca, i en la promoció del consum de pro-
ductes ecològics entre la ciutadania.

La qualitat de l’aire a Parets del Vallès (I)

A ningú se li escapa que un dels factors determi-
nants de la qualitat de vida d’un municipi està ín-
timament lligada a la qualitat de l’aire del nostre 
entorn.

En aquest sentit, els esforços que s’han dut a terme 
per part de les administracions per reduir les emis-
sions contaminants en els últims anys han portat a 
la millora de la qualitat de l’aire per a les partícules 
en suspensió menors de 10 micras  (PM10), però no 
han aconseguit la reducció esperada dels nivells de 
diòxid de nitrogen (NO2). Indirectament, aquests dos 
contaminants, sumats a una radiació solar intensa i 
a temperatures elevades produeixen l’ozó troposfè-
ric ,O3,  un contaminant anomenat secundari, però 
igual de perillós.
L’elevada concentració d’aquests contaminants 
afecten a la salut, redueix la funció pulmonar fa que 
augmenti el risc de patir malalties pulmonars, ma-
lalties cardiovasculars, etc.

En el termini de 15 anys, en el marc de la Cimera de 
la Qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Dipu-
tació de Barcelona i representants locals, aproven 
els compromisos per reduir un 30% les emissions 
vinculades al trànsit. Els principals acords de la ma-
teixa  es resumeixen en la reducció en els propers 
5 anys d’un 10% les emissions per assolir gradual-
ment els nivells recomanats per l’Organització Mun-
dial de la Salut i s’accelerarà l’adopció de mesures 
locals més intensives per tal de poder assolir els 
nivells fixats per la Unió Europea abans del mes de 
desembre de 2020.

SOSTENIBILITAT
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Gaudeix de la Festa Major d’Estiu 2017

i sigues solidari!

Col·labora amb 5 € i tindràs dret a
 1 VAL de 3 TIQUETS

per a les atraccions de la fira

VENDA: Dissabte 15 de juliol
al Sot d’en Barriques de 18 a 22 h

Organitza: Col·labora:

Venda limitada a 2 vals per persona. Només majors de 10 anys

Els beneficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets

GUARNIMENT 

    CARRERS

amb motiu del 50è aniversari del CEP.

Si penseu guarnir el vostre carrer per la 
Festa Major i voleu rebre la visita de les 
autoritats municipals, només cal que truqueu 
a Can Rajoler (93 573 98 00), abans del 24 
de juliol en horari d’oficina, i nosaltres ho 
organitzarem tot.

També us podem recollir el guarniment un 
cop acabada la Festa Major.

Podeu fer-ho mitjançant el formulari 
que trobareu a www.parets.cat

DE

Us convidem a guarnir el vostre carrer amb 
el motiu:

L’EXCURSIONISME I LA NATURA

Divendres 28 juliol
23 h  Nit del Teatre al Carrer

1.15 h  Vaparir Tour Ràdio   

 Flaixbac

Dissabte 29 juliol
21 h  Sessió Prins Revival   

 amb Marta Pujol

23 h  Concert d’Apache

2 h  Wikolia Music Events

Diumenge 30 juliol
13 h  Concert vermut amb   

 Bourbon Sextet

21.30 h  Sessió Prins Revival   

 amb Marta Pujol

23 h  Concert The Other Side

1.45 h  Concert de La Banda   

 del Coche Rojo

Dilluns 31 juliol
18. h  Linera Parc, espai de   

 jocs i tallers

19.15 h Holi Fest: CEM Maria   

 Grever

20.30 h  Show Elite Dance +   

 Talent Parets

00.15 h  Concert de Hotel   

 Cochambre

2.45 h  Sessió DJ Marc Xicota

Divendres 28 juliol
18.15 h Nit del Teatre al Carrer

19 h  Pregó 50 anys CEP

22 h  La Festa de la Pedra del  

 Diable

Dissabte 29 juliol
11 h  Splash Slide 

 (Tobogan aqüàtic)

20.15 h  Concert Orquestra La   

 Pral. de la Bisbal

23.30 h  Ball Orquestra La Pral.  

 de la Bisbal

00 h  El Rellotge (CEP)

1 h  Exhibició balls de saló

Diumenge 30 juliol
11 h VI Torneig Futbolí

11.30 h  Exhibició de castells

19 h  Espectacle familiar   

 Rialles

20.30 h  Audició de sardanes

23 h  II Talent Parets (final)

Dilluns 31 juliol
20.30 h  Concert de l'Orquestra  

 Maravella

22 h  Bateig i correfoc de   

 Diables

23 h  Castell de focs

00 h  Toc a plegar

00.15 h  Ball amb l'Orquestra   

 Maravella

ACTES PRINCIPALS

P�c la Lin�a

ACTES PRINCIPALS

Plaça de la Vila
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Presentat el projecte ‘Colors’ a Cal Jardiner
Durant el cap de setmana també es va fer la trobada d’escriptors de grafits a la Riera Seca

A mitjan juny va tenir lloc, al Casal de Joves de Cal Jar-
diner, la inauguració del projecte ‘Colors’. 
La jornada va començar amb una exposició fotogràfica i 
la inauguració del mural col·lectiu a càrrec del regidor de 
Joventut, Miquel Pérez, i l’artista ErbMon. 
Tot seguit es va projectar l’audiovisual on es recullen 
imatges del municipi i el seu entorn, de l’obra i el procés 
de creació del mural, i de la participació i el diàleg amb 
els deu joves paretans que han format part del projecte. 
Finalment es va celebrar una festa holi amb el suport de 
CEM Maria Grever. 
El projecte ‘Colors’ està adreçat a joves i combina l’art a 
l’espai públic amb un vessant educatiu, on s’incideix en 
treballar la importància de l’ofici, de la feina ben feta, de 
l’esforç i de l’art útil, més enllà de l’estètica.

200 escriptors de grafits a la Riera Seca
D’altra banda, el 17 de juny, el mur de la Riera Seca va 
ser el llenç per als més de 200 escriptors i escriptores de 
grafits que es van donar cita durant la tradicional trobada 
anual que organitza el servei de Joventut de l’Ajuntament 
de Parets.
L’edició d’enguany ha estat una de les més participatives 
i, durant tot el dia, més de 600 persones va poder veure 
les obres dels joves, les actuacions musicals, la pintada 
de camions i el concurs de tags style.
A la tarda, el Casal Can Butjosa va ser l’espai de trobada 
amb la celebració de concerts, el concurs de Bboys i pro-
jeccions audiovisuals.
El cantant gallec nascut a Santo Domingo, Ricky Hombre 
Libre, va posar la nota musical a la trobada.

Judith Del Barco
Me parece muy bien, es 
algo que habría que nor-
malizar. Aunque no sea 
prioritario el apellido 
del padre, es muy poco 
común encontrar casos 
contrarios.

que el cognom del pare no sigui el pri-
oritari al registre de nadons?

Alonso Ramírez
No crec que tingui cap 
importància. El cas és 
que es faci amb l’acord 
d’ambdues parts. De 
fet, hi ha molts països 
on només s’utilitza un 
dels cognoms. 

Cristina Galván
Em sembla molt bé. 
Penso que no ha d’ha-
ver-hi prioritat. Els 
temps avancen i la 
igualtat s’ha de reflectir 
en detalls com aquest.



Els serveis socials bàsics constitueixen un dispositiu d’informació, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitari, i tenen com a 

finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats bàsiques, donant atenció 

al manteniment de la seva autonomia personal, promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.

 La finalitat dels serveis socials és afavorir l’equilibri social del 
municipi 

L’objectiu és ajudar a les persones a resoldre les seves dificultats 
potenciant els seus recursos
 Els processos de canvi social i econòmic viscuts en els últims anys ha generat la necessitat de reforçar els vincles socials, universalitzar els serveis i donar atenció 

a les necessitats de dependència.

Les demandes s’han doblat en el servei, com a conseqüència de la crisi econòmica amb un elevat índex d’atur i un increment de les persones en risc d’exclusió social. 

Així, hi trobem nous perfils d’usuaris. 

 

Aquest increment de les necessitats socials ha coincidit amb un augment de les expectatives de la població respecte a la cobertura d’uns drets subjectius i la imple-

mentació de lleis aprovades els darrers anys (promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, drets i oportunitats en la infància 

i adolescència, dret de les dones a eradicar la violència masclista, etcètera).

 

L’equip de professionals està format per treballadores socials, educadors socials, treballadores familiars, administratius, tècnica d’acollida i la cap del servei. També 

pel servei de SAPIJ (Servei d’atenció psicològica infantil i juvenil) on s’atenen infants i adolescents entre 6 i 18 anys i les seves famílies. Un altre dels serveis destacats 

és el SIAD (Servei d’informació i assessorament a la dona ) integrat per una psicòloga i una advocada, on s’ofereix de manera gratuïta assessorament legal i l’atenció 

psicològica.    

Com a novetat d’aquest darrer any s’ha incorporat la figura de l’educador de carrer per tal d’intervenir a nivell comunitari amb infants i joves en risc d’exclusió social.

Servei d’AcollidaJornada de sensibilització

Parets és... 

El servei disposa d’una sèrie de recursos fonamentals per donar resposta a les necessitats esmentades, com el Centre Obert Espai Sol, que aquest any celebrarà els 

10 anys d’obertura. El Centre Obert és un recurs on s’ofereix suport i acompanyament a infants i joves amb dificultats socioeducatives. En els últims anys s’han 

augmentat el nombre de places disponibles donada la bona acollida i la bona valoració del resultat del servei.

 

Cal destacar també la Xarxa per a la Promoció dels Bons Tractes a la Infància i Adolescència de Parets del Vallès, liderada per Serveis Socials, on intervenen profes-

sionals del municipi que estan en contacte amb menors i les seves famílies. Un dels seus fruits ha estat l’elaboració i actualització del Protocol per a la Promoció dels 

Bons Tractes en un exercici de corresponsabilitat entre els diferents serveis integrants.

 

També hem celebrat els 10 anys del Servei d’acollida que ofereix accions i recursos per promoure i garantir l’acompanyament de persones migrants mitjançant for-

mació, sensibilització i mediació. El Servei d’acollida, a més, té dues pràctiques significatives: el concurs literari Parets arreu del món i el cicle de cinema La mirada 

dels altres. En la línia de la sensibilització, cal destacar la participació del servei en la jornada Tolerància zero amb la mutilació genital femenina: més de 15 anys de 

treball en xarxa, organitzada per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya a Tarragona el passat mes de febrer i la participació 

en les jornades de treball Estratègies de treball per a l’abordatge de la mutilació genital femenina realitzades a Martorell aquest mes de juny.

 

La Xarxa per a la inclusió social, un instrument per aprofundir en l’atenció de les necessitats d’aquelles persones que més ho necessiten, està treballant en el projecte 

Estalviem amb energia, on s’oferirà informació i assessorament en matèria de pobresa energètica a partir de mitjan juliol. Paral·lelament, s’està elaborant el Decàleg 

de recursos inclusius, una mostra del treball en xarxa entre totes les àrees de l’ajuntament.



Activitat Centre Obert

Activitat Menjador Social

 benestar social
El menjador social municipal, amb servei d’àpats a domicili, bugaderia i du-

txes constitueix un dels recursos clau en la lluita contra la pobresa i la inclusió 

social.

 

La implementació de la targeta moneder d’impacte social ha constituït un ins-

trument nou per rebre ajuts econòmics per a alimentació a les persones vul-

nerables i sense recursos del municipi. L’objectiu és fer estratègies d’atenció 

que evitin l’estigmatització dels usuaris.

 

S’ha potenciat el Servei d’ajuda a domicili (SAD) amb l’adhesió a la prestació 

del servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal per a persones beneficiàries 

del Programa Individual d’Atenció (PIA) per tal de garantir una igualtat res-

pecte als instruments de valoració, barems i reglament al ciutadà.

 

Es continua treballant amb la promoció de l’autonomia i atenció a la depen-

dència adreçada a persones grans i/o dependents per tal de millorar la seva 

qualitat de vida, evitar al màxim l’ingrés en centres residencials i rebre atenció 

al seu domicili. Cal destacar també el servei d’auxiliars de la llar molt valorat 

pels usuaris, així com el servei de teleassistència i arranjament d’habitatges 

per a la gent gran.

 

Apostem per un servei de promoció de l’envelliment actiu amb cursos de 

memòria als diferents casals municipals, així com el suport a les persones 

cuidadores no professionals mitjançant grups de suport d’ajuda mútua.

 

La promoció del bon tracte i la prevenció dels maltractaments a les persones 

grans és una línia d’acció a destacar.

La cap de Benestar Social de l’Ajuntament de Parets, Núria López, explica 

que “Els Serveis Socials són un dret que tenim tots i totes, i tothom hi pot 

accedir. Des de fora, moltes vegades es veu aquest servei com una gestió de 

recursos, però en realitat no és així. Quan ve una persona, ens plantegem un 

pla de treball pactat amb l’usuari en funció de la situació i segons les man-

cances i necessitats detectades. Aleshores fixem uns objectius i fem accions 

que creiem convenients per aconseguir-los”.

 

La regidora de Benestar Social i Igualtat, Susanna Villa, afirma que “una 
de les nostres prioritats com a Ajuntament és 
vetllar per l’equilibri social de Parets i ajudar 
a les persones a resoldre les seves necessitats 

sempre que això estigui al nostre abast”. 
 

I l’alcalde, Sergi Mingote, diu que “estem molt satisfets de la 
feina que es ve realitzant des del servei de Be-
nestar Social tot i que sabem que és un treball 
molt complicat. Els i les professionals d’aquest 
importantíssim servei públic mereixen tot el 
nostre reconeixement”.
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Sergi Mingote, president del Consell del Consorci Teledigital
Ahir es va celebrar la 7a Gala Vallès Visió, durant la qual es va guardonar el Club Futbol Parets

L’alcalde de Parets i vicepresident primer del Consorci, 
Sergi Mingote, serà l’encarregat de presidir el nou Consell 
de Participació del Consorci Teledigital Mollet, organisme 
que gestiona la televisió pública de caràcter local Vallès 
Visió. Es tracta d’un òrgan que queda regulat en el Re-
glament d’organització i funcionament del servei públic 
audiovisual del Consorci Teledigital Mollet i en què hi te-
nen cabuda representants dels diferents sectors socials, 
culturals i polítics del territori.
D’acord amb el reglament, seran membres del Consell un 
representant proposat per cada ajuntament membre del 
Consorci, designats pel Ple del Consorci per consens. En 
el cas de Parets, la persona proposada ha estat Jaume 
Anfruns, que l’any 2014 va rebre la Medalla de la Vila.
També hi formaran part un representant de l’Hospital de 
Mollet, un de l’Agrupació Industrial del Baix Vallès, un 
membre de Càritas i un representant dels sindicats UGT 

i CCOO. Completarà el Consell un membre de cadascuna 
de les formacions polítiques amb presència al territori que 
hagin obtingut al menys un 5% de vots.

El Club Futbol Parets, guardonat durant la gala
El Club Futbol Parets ha estat l’entitat guardonada en-
guany durant la gala Vallès Visió, que enguany arribava 
a la setena edició. 
Aquest guardó es concedeix a persones i entitats del Baix 
Vallès que durant l’últim any han destacat per la tasca 
que han desenvolupat i per la projecció que han donat 
del Baix Vallès. 
La gala va tenir lloc ahir al Teatre Municipal de Can Gomà, 
a Mollet, i va comptar amb les actuacions de música i 
dansa a càrrec d’entitats locals i amb la presència dels 
alcaldes dels municipis de Vallès Visió, regidors i regi-
dores i personalitats del teixit associatiu del Baix Vallès.

Reunió amb el veïnat dels carrers de 
Santa Irene i de Sant Jaume
Aquest mes de juny ha tingut lloc una reunió informativa 
adreçada al veïnat del carrer Santa Irene i Sant Josep a 
la qual van assistir una trentena de persones. L’objectiu 
de la reunió, després de les demandes que han arribat a 
l’Ajuntament per tal d’intentar trobar solucions als pro-
blemes de mobilitat que es presenten a la zona, ha estat 
traslladar propostes per millorar i donar resposta a les 
necessitats dels veïns i veïnes dels dos entorns. 
Derivat d’aquestes propostes es va establir un diàleg 
obert on els assistentys van fer diferents aportacions i 
es van intentar trobar solucions consensuades. 

Procés participatiu obert al veïnat
La majoria dels veïns coincideixen en proposar el tan-
cament al trànsit als dos carrers, afavorir la convivència 
social i assolir un entorn veinal que recuperi el seu ca-
ràcter històric.
Finalment es va acordar que, per mirar de trobar un major 
consens, es traslladaria a tot el veïnat una carta per tal 
que tothom pugui fer la seva valoració i la participació 
que se generi sigui més àmplia.

REUNIÓ
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El cap de setmana del 17 i 18 de juny, Parets va acollir la 
4a edició de la Fira del Motor i camions decorats al voltant 
del restaurant Llevantpark, al polígon industrial Llevant, 
i l’espai del Bosc de Taules, on va haver-hi carpes amb 
una mostra de novetats i productes relacionats amb el 
món dels vehicles.
Durant els dos dies es va poder gaudir d’un ambient fes-
tiu amb inflables, cars slide, simuladors de motos i co-
txes, circuit inflable amb karts de pedals i exhibició de 
camions teledirigits. A més, també es va instal·lar una 
exposició de vehicles i  es va fer una actuació de cotxe 
drifting. En el marc de la fira hi va haver jocs per als ca-

mioners, concurs de pols, estirar corda i un concurs de 
tubs d’escapament amb mesurador de sorolls, així com 
un homenatge pòstum a Flora Biosca, autora reconeguda 
en el camp d’aerografies de camions. A la nit es va poder 
veure una desfilada de camions decorats i, de 22 a 3 h, 
l’actuació de DJ Anacleto, amb música de tots els temps. 
Més d’un centenar de camions van formar part d’aquesta 
fira del motor que, a més, va comptar amb una exposició 
de cotxes i camions de compravenda.
El diumenge, la fira va comptar amb l’actuació de la Colla 
Castellera de Parets, els Manyacs, i es va fer una entrega 
d’obsequis a tots els participants.

Parets clausura la 4a edició de la Fira del Motor
Més d’un centenar de camions decorats, exhibicions i música omplen la Fira del Motor de Parets

Nova caseta a Freudenberg Sealing Technologies
L’empresa Freudenberg Sealing Technologies ha presen-
tat la nova caseta prefabricada destinada al personal de 
control i vigilància d’accés a les instal·lacions.
El nou sistema, creat per l’empresa Barnasfalt, s’ha fabri-
cat sota els criteris d’ecoeficiència i sostenibilitat, amb 
aïllament d’alta prestació en façana i vidres, per tal de 
reduir el consum energètic tant a l’hivern com a l’estiu.

INSTAL·LACIÓ

‘Freudenberg a rueda’ pedala per APINDEP
L’empresa Freudenberg ha organitzat, per sisè any con-
secutiu, la pedalada solidària ‘Freudenberg a rueda’ amb 
els treballadors de la companyia i persones convidades 
que, enguany, destinarà la recaptació a la cooperativa per 
a la inclusió social de discapacitats APINDEP. 

SOLIDARITAT

Stahl inaugura un nou centre d’excel·lència 
L’empresa química Stahl, situada al polígon indus-
trial Llevant de Parets, ha inaugurat el seu nou centre 
d’excel·lència. El nou edifici, situat a la mateixa planta 

PLUSVÀLUAINAUGURACIÓ
de producció de l’empresa, està enfocat a oferir recobri-
ments d’altes prestacions i acabats per al cuir, així com 
diferents tecnologies en l’àrea dels polímers. Concreta-
ment, el centre incorpora equips d’última generació per 
a la investigació de polímers i tecnologia per a l’acabat 
del cuir i per a recobriments per a la indústria de la moda 
i mobiliari per a la llar. 
Stahl proporciona biosolucions i recobriments basats en 
polímers amb base d’aigua que ajuden els adobers a re-
duir l’impacte mediambiental. Segons la companyia, els 
laboratoris d’aplicació i d’assajos físics permeten a Stahl  
desenvolupar solucions que responen a les exigències 
més altes de rendiment, sostenibilitat i estil. 
L’empresa ha invertit cinc milions d’euros en aquest pro-
jecte, que inclou un nou edifici i la renovació de tots els 
laboratoris de recerca que hi havia fins ara.

Comerç a la fresca a Parets, el 22 de juliol
El pròxim 22 de juliol, Parets viurà una nova edició del 
Comerç a la fresca. Des de les 18 h fins a les 24 h, la plaça 
Dr. Trueta s’omplirà de parades dels establiments comer-
cials del municipi. Paral·lelament, hi haurà actuacions 
musicals del CEM Maria Grever i AMACAT, ball bollywood, 
i dansa amb els membres de Fòrum Licano.

COMERÇ
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Galeria 85 fa 10 anys
Aquest petit restaurant del nostre poble, especialitzat 
en cuina catalana casolana i que ofereix bons àpats 
dins d’un ambient tranquil i familiar, celebra enguany 
el seu desè aniversari.
El seu horari d’obertura al públic és de dilluns a diven-

PLUSVÀLUAL’APARADOR
dres a partir de les 8 h del matí. Dissabtes i festius a par-
tir de les 9 h. Situat a l’avinguda Ntra. Sra. de Montserrat, 
55, les seves dades de contacte són: telèfon 93 562 10 
28, e-mail galeria85@gmail.com i també els podeu seguir 
a Facebook i Instagram.
Com a novetat destaquen els esmorzars de forquilla dels 
caps de setmana.
Ofereix un menú diari a preus molt competitius, amb pae-
lla els dijous i els dissabtes. 
També disposen de menús especials per a grups, gran 
varietat de vermuts per fer l’aperitiu els migdies, més de 
30 varietats de cerveses i una variada i extensa carta de 
còctels.
Pel que fa als sopars, els divendres i dissabtes hi ha to-
rrades, coques de recapte i carns a la brasa, entre altres.
Galeria 85 celebra el seu desè aniversari apostant per la 
cuina casolana i un ambient tranquil i familiar perquè els 
clients estiguin com a casa seva.

CONSUM

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

Iniciativa solidària dels estancs Roura de Parets
Carlos Ferreras, propietari dels estancs Roura, situats al 
carrer de La Mina i a l’avinguda de Catalunya, ha impul-
sat una nova iniciativa de caire solidari que repercutirà 
els beneficis en els menjadors socials municpals. L’acció 
consisteix en fer la donació als menjadors socials de Pa-
rets dels 3 cèntims que es cobren per cada bossa de plàs-
tic que dispensa als clients. 

SOLIDARITAT

Avís als usuaris de telefonia mòbil i Internet que viatgen a 
l’estranger -roaming o serveis de telefonia en itinerància-
Des del 15 de juny de 2017, les trucades, els SMS i el consum de dades que feu des de 
qualsevol país de la Unió Europea (28 països) queden inclosos en la vostra tarifa nacional. 
Això vol dir que els consums es carregaran o es deduiran de la vostra tarifa habitual, com 
si fóssiu a casa.
La normativa marca com a límit únic la “utilització raonable”, és a dir, si l’operador detectés 
un consum de serveis mòbils més elevat a la UE que a casa, us podria aplicar recàrrecs 
(consulteu-ne les condicions amb el vostre operador).
Vigileu si us trobeu situats en una localitat fronterera amb un país de fora de la Unió Europea 
(per exemple, Andorra, el Marroc, etc.), Cal que abans d’usar el mòbil comproveu que esteu 
connectats a un operador del país on esteu ubicats.
Si viatgeu per països de fora de la Unió Europea, en aquest cas no hi ha cap regulació vigent, 
per això, abans de viatjar, informeu-vos de les tarifes que cobra el vostre operador per fer 
o rebre trucades, per enviar o rebre missatges i per accedir a Internet des del país de destí.
Atenció! Si viatgeu amb creuer, aneu amb molt de compte, ja que, en alta mar, el preu que 
us cobrarà l’operador dependrà de la ubicació del vaixell. És a dir, si el telèfon es connecta 
a la xarxa d’un país de fora de la Unió Europea, us aplicaran les tarifes de 
les connexions via satèl·lit, que són molt elevades. Consulteu les tarifes 
amb el vostre operador abans de sortir de viatge!

L’escola Nostra Senyora de Montserrat guanya el concurs 
‘La fàbrica de somriures’ impulsat per Danone
La classe de 2n B de l’escola Nostra Senyora de Montserrat de Parets ha estat la guan-
yadora del concurs ‘La fàbrica de somriures’, impulsat per l’empresa Danone. L’acció 
premiada es va presentar dilluns 12 de juny, a les 10 h, a la residència per a la gent gran 
Pedra Serrada.
No renunciïs mai al que et fa somriure és el nom del projecte, tutoritzat per Carmen 
Albana, que consisteix a acompanyar els avis i àvies de la residència a passejar per 
Gallecs, compartir un berenar amb ells i oferir-los una actuació teatral. Els nens i nenes 
van arribar a la residència acompanyats pels mares, mares i professors de l’escola i, 
com a part de l’activitat, van representar una obra de teatre i van lliurar un regal i un 
dibuix als avis del centre.
El concurs ‘La Fàbrica de somriures’ consisteix en una proposta d’acció que els infants 
participants desitjarien fer en el seu entorn més proper (barri, ciutat...), amb l’objectiu 
de fer somriure les persones del seu voltant.

CONCURS  Assumpta Torres
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L’Eixamplem la Festa farà d’aperitiu de la Festa Major
Activitats infantils, botifarrada, actuació de Diables Parets i música en directe escalfaran Parets abans de la Festa Major

L’Ajuntament de Parets segueix programant, per sisè any 
consecutiu, l’’Eixamplem la festa!’, nom amb què es ba-
teja el grapat d’actes previs a la Festa Major d’Estiu i que 
referma el compromís de l’Ajuntament en l’organització 
d’activitats d’oci que consolidin el municipi com a referent 
cultural i, alhora, crear nous esdeveniments i espais de 
relació per compartir i per gaudir.
El primer acte tindrà lloc el divendres, 14 de juliol, a la 
plaça Dr. Trueta, amb l’actuació d’Elite Dance, una boti-
farrada de la Comissió de Festes i cinema a la fresca. Els 
dissabtes, 15 i 22 de juliol, la festa continuarà al Sot d’en 
Barriques per als més petits, i a la plaça Dr. Trueta amb 
el Comerç a la fresca, una ballada de Gitanes i un concert 
de ‘The Slim Filters’. Diables Parets faran una actuació 
al carrer Frai Francesc d’Eiximenis. Tot pensat per anar 
escalfant els motors de la Festa Major d’Estiu de Parets.

BALL

Elite Dance triomfa en un festival de Girona
L’escola Elite Dance ha guanyat més d’una desena de 
medalles en la 4a edició del campionat ‘Coreo-Gràfico’ 
celebrat a l’Auditori de Girona el 28 de maig.
A més, l’escola de ball paretana ha representat el municipi 
a la final mundial de la DWC celebrada a Alemania.

EN 2 MINUTS
La biblioteca viu l’estiu al parc la Linera
Amb l’estiu arriba una nova edició del Biblioparc al parc 
la Linera. Estarà obert del 26 de juny al 25 de juliol per 
gaudir d’estones de lectura al parc, amb documents per 
a tots els gustos i les edats. Es tracta d’una caseta on 
consultar llibres, revistes o agafar material en préstec 
amb el carnet de la biblioteca.

Nova edició del ‘Festival Parc de la Linera’
El 15 de juliol el parc la Linera acull una nova edició 
del ‘Festival Parc de la Linera’, una jornada musical 
de 15 hores on es podrà gaudir de la música en di-
recte dels grups Evripidis and his tragedies, Errático, 
Marta Knight o White Hounds, entre altres. El festival, 
organitzat per Binary Emotions Knights, comptarà amb 
tallers creatius manuals i stands de música. Tota la 
informació del festival es pot trobar a facebook.com/
festivalparcdelalinera.

La imatge de la Festa Major d’Estiu 2017
Javier Cáceres Reverte és un veí del barri de Lourdes i ha 
estat el guanyador del Concurs de Disseny de la imatge 
de la Festa Major 2017. 
D’entre les 15 propostes el jurat ha escollit la seva de co-
lor blau i groc amb un dimoni que es dirigeix cap a Parets 
del Vallès amb una motxilla. 
Javier Cáceres participa en aquest concurs que, ha obtin-
gut 500 euros de premi amb aquest disseny de la imatge 
de Festa Major que es podrà veure al programa de la Fes-
ta i a les samarretes que lluiran els paretans per la festa 
grossa de casa nostra del 28 al 31 de juliol. 
Enguany, a iniciativa l’Assemblea de Joves de Parets, es 
podrà veure imprès a la samarreta de Festa Major i a les 
samarretes de la Comissió de Festes, l’eslògan “no és no, 
contra les agressions sexistes”.

CASTELLERS

Els Manyacs estrenen local al carrer Ponent
Aquest mes de juny s’ha inaugurat el local de la colla cas-
tellera Manyacs de Parets, sota el nom de ‘La Morada’, en 
honor al color que vesteix la colla. A l’acte hi van assistir 
entitats locals i representants polítics paretans. Els Ma-
nyacs van ensenyar el local, situat al carrer Ponent, 18, un 
espai molt adient per a la seva activitat, i van aprofitar la 
inauguració per aixecar un pilar en el qual l’enxaneta va 
mostrar una pancarta amb el nom del local.

FOTOGRAFIA

Èxit de participació en el Fotographic 2017
L’Associació Fotogràfica Parets ha tancat l’edició del Fo-
tographic Parets 2017, uns dies dedicats a la fotografia 
amb exposicions i tallers per a tothom. Entre les activitats 
es va fer un acte de reconeixement als socis participants 
de la fotolliga, tallers d’Street Foto, neteja de sensors, un 
taller d’il·luminació i un altre de lightpainting. Tots els ac-
tes es van fer a la Sala Cooperativa i l’entitat s’ha mostrat 
molt satisfeta per la participació a les activitats.

Cloenda dels cursos català i del VxL
La cloenda dels Cursos de Català, el VxL i del taller “Can-
tem en català” va tenir lloc el 2 de juny a Ca n’Oms. 
Durant l’acte es va lliurar un diploma als alumnes, vo-
luntaris i aprenents per reconèixer la seva participació 
en les activitats de llengua, de cultura i d’entorn que el 
Servei d’Acollida de l’Ajuntament i l’Oficina de Català han 
organitzat durant l’any al municipi.

CLOENDA
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Les agressions sexistes i LGTBIfòbiques estan presents constantment en les 

nostres vides. Moltes les patim sense ser conscients de la violència que 

generen, ja que les acabem interioritzant i entenent com a fets normalitzats.

Per això, és de vital importància conscienciar-nos-en per visibilitzar-les i 

lluitar contra qualsevol actitud discriminatòria, de caràcter sexista, LGTBI-

fòbic i/o racista. 

Les festes majors es converteixen sovint en espais on es reprodueixen i 

tenen lloc aquestes actituds discriminatòries i vexatòries cap a determinats 

col·lectius de la societat, i està en les nostres mans combatre-les.

Enguany engeguem a Parets el Protocol d’actuació per unes festes lliures de 

violències masclistes i LGBTIfòbiques, en el qual posem a disposició popular 

recursos per oferir ajuda a totes aquelles persones que ho necessitin i ho 

sol·licitin.

RECORDA: Les agressions sexistes no només són violacions i agressions 

físiques. Les mirades, els tocaments, els comentaris, les agressions verbals... 

també ho són. NO hi ha cap excusa que justifiqui cap tipus d’agressió; per 

motius de gènere, orientació sexual, identitat de gènere, ètnia o religió.

Qualsevol persona que pateixi una agressió sexual podrà rebre l’ajuda 
necessària. Caldrà adreçar-se a l’organització, al servei de seguretat o a 
l’hospital de campanya. L’agressor serà advertit i, si escau, expulsat del 
recinte. 

NI L’ALCOHOL NI LES DROGUES, SÓN UNA EXCUSA; 
NO ÉS NO en qualsevol cas i situació. 

Gaudim d’unes festes on tothom pugui gaudir! On tothom s’hi pugui sentir 
còmode i segur! 

PARTICIPANTS

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

CATEGORIES

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

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

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

PREMI 

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

www.parets.cat talent.parets.cat

Tens algun talent artístic? Vine i participa-hi!

Col·laboració:

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, 

havaneres 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.

28
ELS NOSTRES
JORNADES

AVIS

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.
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OLIMPÍADES

Parets viu les Olimpíades Matemàtiques
Més de 350 nens i nenes d’infantil i primària han parti-
cipat en la 4a edició de les Olimpíades Matemàtiques a 
Can Butjosa. La tarda de l’11 de juny va haver-hi tallers 
d’escacs, de cub de rubic, i una ‘batucada pitagòrica’ a 
càrrec del CEM Maria Grever-AMACAT, entre altres. Tots 
els participants es van endur una medalla, berenar i obse-
quis. Les Olimpíades Matemàtiques tenen com a objectiu 
fomentar les habilitats logicomatemàtiques dels alumnes.

Se celebra el plenari final del Consell d’Infants de Parets
L’acte va servir, a més, per presentar les bases del Consell de Joves de Parets que es constituirà en els pròxims mesos

La Sala Cooperativa ha acollit el plenari de final de curs 
del Consell d’Infants de Parets, i la presentació de les 
bases del nou Consell de Joves que es constituirà pròxi-
mament. Durant de la sessió, els nens i nenes del Consell 
d’Infants, format per 20 alumnes de les escoles del muni-
cipi de 5è i 5è curs de primària, van poder explicar la tasca 
realitzada al llarg del curs, en el marc de la campanya de 
civisme “Qüestió de respecte. Parets c@sa de tots”, que 
va ser l’encàrrec que l’alcalde els va fer coincidint amb 
l’inici del mandat dels consellers i les conselleres.
Pel que fa al Consell de Joves, la trobada va servir per 
donar a conèixer el treball dels joves que han elaborat les 
bases del que serà aquest nou òrgan de participació que 
es presentarà en uns mesos: els objectius, els estatuts, el 

CONCERT

Concert final de l’Escola Municipal de Música
Aquest mes de juny s’ha fet el concert de fi de curs de 
l’Escola Municipal de Música de Parets al Teatre Can 
Rajoler. Hi van participar orquestres, conjunts, combos 
moderns i corals en una exhibició musical que no va tenir 
una temàtica concreta, sinó que les formacions podien 
escollir lliurement el repertori a interpretar.

EXPOSICIÓ

Exposició de ceràmica: la fauna i la flora locals
L’Escola de la Natura ha inaugurat la mostra permanent 
sobre la fauna i la flora de Parets del Vallès, que ha estat 
la temàtica triada enguany per elaborar les peces que for-
men part de l’exposició de ceràmica feta per prop de 250 
alumnes de 4t curs de primària de les escoles del municipi 
participants dels tallers de ceràmica.

VISITES ESCOLARS

Els alumnes de tercer curs de primària visiten l’Ajuntament de Parets i els seus departaments
L’Ajuntament de Parets del Vallès programa visites escolars amb els alumnes de primària de les diferents escoles del 
municipi. Durant tot el curs, les classes de tercer curs de primària visiten el consistori en una sortida organitzada per 
l’escola i el Servei d’Educació. Aquest mes, els alumnes de l’escola Nostra Senyora de Montserrat han visitat l’Ajunta-
ment de Parets per conèixer de prop el funcionament de l’administració local, els seus serveis i departaments.
Durant tota la jornada, els alumnes van poder conèixer quina feina es fa en cada departament i, a més, van poder pre-
guntar sobre la seva feina als treballadors municipals. Entre altres espais, van poder conèixer el Servei d’Educació, el de 
Recursos Humans, Intervenció o Alcaldia. Per acabar la visita, els alumnes, acompanyats per Miquel Pérez, regidor d’Edu-
cació, i l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, van reunir-se a la Sala de Plens del consistori, on van fer-se una fotografia.

funcionament, o el logotip, entre d’altres. L’acte va servir 
també per acomiadar els alumnes de 6è curs de primària, 
que ara formen part del consell d’infants, i que no conti-
nuaran el curs vinent.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i el regidor d’Educació, 
Miquel Pérez, van presidir l’acte, juntament amb els 20 
consellers i conselleres i els nois i noies del Consell de 
Joves.
El Consell d’Infants és un espai on els nens i nenes po-
den reflexionar, dialogar i fer propostes sobre temes del 
municipi que els afecten i interessen. 
A més, Parets del Vallès també forma part del Consell 
Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC), 
amb dos representants.
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EN 2 MINUTS...
Defunció de Raul Serrano
L’equip de Parets al dia vol donar la més cordial i sentida condolença 
per la pèrdua d’aquest gran esportista, lluitador i campió. DEP Raul. 

Montse Vela, del Club Triatló, finisher al triatló en dis-
tància half d’Eslovàquia 
Allà es van reunir destacats triatletes de tot el món. La paretana 
va fer 1’9 km nedant, 90 km en bicicleta i 21 km corrent en 5 hores.

Tercera posició del Flexor Runners 42.2 a la primera 
Garmin Team Trail
L’equip paretà, amb l’Esteve Olivé a les seves files, va ser superat 
pel Buff Pro Team i Privylife en aquesta ultra de 202 quilòmetres 
amb 6.000 metres de desnivell positiu en menys de 20 h. Una prova 
de 8 etapes que travessava Catalunya de nord a sud, de Castellar 
de n’Hug a Sant Cugat, on també cal destacar dins del top ten en 
mixtos, la setena posició d’un altre equip amb paretans, l’Ultrapare-
tans, format per Vanessa Pérez, José Álvarez, David Vicente i Miguel 
Ángel López, que va baixar de les 24 hores. També hi havia altres 
equips amb corredors paretans amb dos del CAM Parets (un d’ells 
també amb components del Club Atletisme dels quals en va acabar 
un) i un altre del Club Atletisme Parets que no va poder acabar.

3a posició del TEAM Parets Ravet Bike “Juntos con-
tra el cáncer infantil” a la Powerade San Sebastián / 
Barcelona en BTT Non Stop
L’equip format pels paretans Manel i Lluís Martínez, Kilian Martorell i 
Sergi Mingote van ser tercers a la categoria Ambaixador. Van recór-
rer més de 700 quilòmetres en un temps de 30.22.10’ per completar 
una de les proves més dures del calendari internacional.

Tercera posició de Lluís Martínez (Ravet Bike) a la cur-
sa de l’Ascensió de Granollers
El paretà va pujar al podi en la 4a edició d’aquesta cursa a la prova 
de 10 quilòmetres, amb un temps de 41 minuts.

Més equips campions de lliga del CF Parets
El benjamí E i l’aleví B del club paretà també han estat aquesta tem-
porada campions a les seves respectives competicions i categories. 
Fantàstica temporada del CF Parets, que finalitza imbatut amb el 
primer equip i ja és semifinalista de la Copa Catalunya Amateur.

Júlia Lahosa, campiona de Catalunya
Excel·lents resultats dels atletes del Club Atletisme Parets al cam-
pionat de Catalunya aleví e Infantil disputat a Castellar del Vallès. 
Júlia Lahosa es va proclamar campiona de Catalunya en categoria 
aleví en 600 metres llisos. A més, va aconseguir la quarta posició 
en salt d’alçada. 

Cursa popular, cross, jocs esportius escolars, diada de 
l’esport, memorial Josep Seguer i... Nit de l’Esport

L’11a Cursa popular, organitzada pel Club Atletisme Parets, va aplegar 400 participants en una jornada marcada pel gran 
ambient esportiu i familiar. A la cursa de 5 quilòmetres en categoria masculina, els guanyadors van ser Juan Miguel 
López, Janne Pietiläinen i Alberto Viera. En dones els tres primers llocs van ser per atres corredores del Club Atletisme 
Parets, Júlia Lahosa, Laia Soler i An Txell Martinez. Als 10 quilòmetres, en homes, els tres primers llocs en categoria 
sub 23 van ser per Toni Rus, Pol Ochoa i David Villene. En sènior masculí, el guanyador va ser Otmane Btaimi seguit 
per Joan Palomeras i Miguel Ángel Palma. En veterans, Jordi Escoriza, Oscar Rodríguez i Pedro Rondón van ocupar 
els tres primers llocs i en màster, Manolo Romero, Jose Antonio Barbancho i Pedro Alcántara. En dones, a la categoria 
sub 23, la guanyadora va ser Núria Álvarez. En sènior, els tres primers llocs van ser per Laura Rodríguez, Sara Paredes i 
Mari Paz Sánchez. En veteranes, Alejandra Rodríguez, Esther Montosa i Araceli Rodríguez. I en màster, les tres primeres 
posicions van ser per Magda Gil, Maria Barrero i Elena Segura. Finalment, a la cursa de 21 quilòmetres, els tres primers 
classificats en categoria sènior masculí van ser Jordi Martos, Esteve Olivé i Javi Gracia. En veterans, David Vicente, José 
Eduardo Malavé i Quim López. I en màster, Juan Ramon Martos, César Arranz i Pedro Antonio Vizcaino. En dones, en 
categoria sènior va guanyar Eva Martos, seguida per Vanessa Pérez i Gemma Macian. En veteranes, van vèncer Luisa 
Rey i Iolanda Borrego i, finalment, en màster femení, la guanyadora va ser Susanne Stenderup.
Un final de maig i un mes de juny que es caracteritzen pel final de les competicions i per altres competicions esportives 
ja tradicionals com són el cros escolar, la cloenda dels jocs esportius escolars, el memorial de futbol Josep Seguer i 
la diada de l’esport, amb tornejos d’handbol, tennis taula i futbol sala.
I com a colofó, el proper divendres 7 de juliol, a partir de les 20 hores, tindrà lloc una nova edició de la Nit de l’Esport en 
què es triaran els millors esportistes i equips locals de la temporada i també hi haurà dos premis especials a l’esportista 
destacat i el foment dels valors a l’esport.

Nit de l’Esport

2017

Nit de

l’Esport
2017

Elecció dels 
millors esportistes
i dels millors 
equips, masculí 
i femení, de Parets

Divendres
7 de juliol
a les 20 h

Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès
INSCRIPCIONS CURSETS DE NATACIÓ SETEMBRE 2017

EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

Del 10 al 14 de juliol, de 10 a 21.45 h
(El dia 10 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni per cap altre mitjà que no sigui el presencial)

NO EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

Del 17 al 21 de juliol, de 10 a 21.45 h 
(El dia 17 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni per cap altre mitjà que no sigui el presencial)

INSCRIPCIONS CURSETS DE NADONS SETEMBRE 2017

EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

Del 16 al 22 d’agost, a partir de les 9 del matí

NO EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

Del 23 al 29 d’agost, a partir de les 9 del matí

INSCRIPCIONS AQUAGIM OCTUBRE 2017

NOMÉS PER A EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

Del 12 al 15 de setembre

A partir de les 7 h (les inscripcions poden fer-se per telèfon o presencialment) 

Es farà la inscripció de tothom que vulgui entrar en el sorteig de les places i se’ls 

donarà un número d’ordre.

Sorteig de les places: dimarts 19 de setembre a les 11 h, a la piscina.

Piscina Municipal Miguel Luque

La Salut, 46 - Tel. 93 562 06 02

A/e. piscina@parets.cat
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Hi va haver esmorzar solidari i sorteig de regals amb la 
venda de tiquets. El pavelló d’esports Joaquim Rodríguez 
va ser novament l’escenari d’un torneig consolidat al ca-
lendari esportiu paretà, que va comptar també amb infla-
bles i, com a novetat en aquesta edició, amb un concurs 
de tir amb música. 
La jornada va estar marcada pel bon ambient esportiu i 
humà i pel gran nombre de voluntaris que van col·laborar 
amb els organitzadors dels torneig, l’Associació Triple de 
bàsquet Parets. 
Un altre dels tornejos tradicionals per aquestes dates és 

Èxit del 5è torneig de l’Associació Triple per a capacitats especials

el 3 x 3 de bàsquet que va tenir lloc el passat dissabte, 
10 de juny. Com també és habitual, el bon ambient humà 
i esportiu van ser les tòniques d’aquesta matinal que té 
el bàsquet com a protagonista.

37è aniversari de la Penya Blaugrana Parets
D’altra banda, el passat 4 de juny, la Penya Blaugrana Pa-
rets va fer el tradicional dinar d’aniversari, que va comptar 
amb la presència de socis i simpatitzants de l’entitat, i 
va organitzar, conjuntament amb el CF Parets, el Torneig 
d’Escoles-Memorial Josep Seguer.

IV Torneig Memorial Jesús de la Torre 
El pavelló Joaquim Rodriguez va acollir un cop més 
aquest Memorial, on tots els equips de base del Futbol 
Sala Parets disputen un torneig o diferents partits com a 
punt i final de la temporada. Els familiars de de la Torre 
van estar presents durant aquesta emotiva jornada d’ho-
menatge. Com a novetats per a la propera temporada, 
cal dir que Nahuel no continuarà com a entrenador del 
sènior A masculí de l’equip i que es pretén aconseguir 
moltes inscripcions a la base per fer un club encara més 
potent. Val a dir que l’exjugador del Barça de futbol sala 
Fernandao es va passar pel pavelló i es va fotografiar amb 
la gent que assistia a la competició.  

MEMORIAL

Luque i Mingote travessen l’estret de Gibral-
tar amb fins solidaris
El nedador paralímpic i l’alcalde de Parets van invertir 4 
hores i 57 minuts per nedar els 17’2 quilòmetres de l’estret 
fins a Punta Almansa, en territori marroquí. 
Tots dos van estar acompanyats per una representació 
d’APINDEP, la cooperativa per a la inclusió social de joves 
discapacitats de Santa Eulàlia de Ronçana. 
Cola Cao va sumar-se com a patrocinador d’aquest repte 
solidari. 
Ja estan a la venda els casquets de bany amb la fita as-
solida a un preu de 5 euros. La parella formada pels dos 
esportistes paretans és la primera que, amb un esportista 
paralímpic, aconsegueix creuar nedant l’estret per relleus. 
Només uns dies després, el campió paralímpic Miguel 
Luque, aconseguia la victòria a la categoria SB-3 dels 50 
metres braça i ser el millor esportista absolut masculí de 
l’Open Internacional de Tenerife Trofeo Ramírez.

SOLIDARITAT

El torneig va comptar enguany amb la participació de 10 equips de tot Catalunya, a més del conjunt paretà Triple
EN 2 MINUTS...
1-2 de juliol: Trofeu d’estiu del Club Patí Parets 
Arriba una nova edició d’aquest trofeu amb un club en plena forma 
com ho demostra, per exemple, el recent campionat de Catalunya 
aconseguit pel Pau Garcia en categoria juvenil a Reus. Ara anirà 
al Campionat d’Espanya, on va proclamar-se campió en parelles 
d’artístic amb la Sira Bella. Bella, també patinadora del CP Parets, es 
va proclamar recentment sotscampiona de Barcelona en categoria 
infantil al Campionat que es va fer a Cerdanyola. D’altra banda Aina 
Martín va quedar setena però totes dues aniran al Campionat de 
Catalunya de categoria infantil. En la categoria aleví, Ivet Urbano va 
quedar setena i també anirà al Campionat de Catalunya.

Bona actuació dels benjamins del Club Natació Parets 
a la final territorial catalana 
Cal destacar el sotscampionat d’Àlex Jiménez en Q64, que s’ha 
proclamat sotscampió de Catalunya benjamí, i ha assolit la sisena 
posició en 200 metres lliures, amb l’obtenció d’un diploma. 

Canvis al CB Parets
Manel Ponce serà el nou director tècnic del Club Bàsquet Parets. 
Ponce ja va ser entrenador del sènior A masculí però el va deixar 
per motius personals. Ara vol reforçar els equips sèniors així com 
els de la base. 

Miquel Parera (Ravet Bike) tercer al mundial de mas-
ters celebrat a Andorra

Jordi Domènech deixarà la presidència del CAM Parets 
Ho deixarà a finals del mes de juliol després de nou anys al capda-
vant del centre excursionista. A Domènech li van fer una festa de 
comiat com a president del CAM a La Morada, el local dels Manyacs 
de Parets. Domènech va ser un dels fundadors d’aquesta entitat que 
celebra ja els seus deu anys. Al primer any va ser president el seu 
germà Josep Domènech però després va agafar les regnes en Jordi.

Oliver Avilés, tercer a la Copa Catalana de BTT
El ciclista paretà, del Ravet Bike, va acabar darrere de Francesc 
Guerra i Mario Sinues. Gran temporada de l’Oliver, que era la pri-
mera després d’anys després d’haver deixat la competició. Un Oliver 
que en un principi s’esperava fer dels deu primers però finalment ha 
acabat en aquest meritori tercer lloc. S’està preparant per al Campi-
onat d’Espanya que es farà en un circuit a València a finals de juliol.

33a edició de les 24 h de Futbol Sala
Organitzades pel PDeCAT de Parets, es jugaran com sem-
pre al pavelló d’esports. Es tracta d’un torneig que es 
converteix en una gran festa any rere any, una setmana 
abans de la Festa Major. Les inscripcions s’han de fer del 
3 al 7 de juliol de 7 a 8 del vespre a la seu del PDeCat de 
Parets a l’avinguda Catalunya, 205. Cal recordar que els 8 
primers classificats de l’any anterior tenen plaça assegu-
rada. És el cas del Wursi, el Quibus-RS-Aluminios Segura, 
el Dafemo Barber Shop, Loterías Graziella-Recader Grau, 
la Peña Andalucista-Petit Galera-Moyde-Parera-Ixpa, el 
JGR Interavia Bar Tres Rosas, l’Estació Servei Palau-
Quibus-Maria Grever i l’Alex Motor. El 19 de juliol a les 8 
es farà el sorteig dels enquadraments de cada grup. En 
cada equip hi ha d’haver un mínim de jugadors de Parets 
i una altra part que hagin estat vinculats a Parets jugant 
amb algun dels seus equips. Més informació al telèfon 
93 573 00 39 i ciu.parets@gmail.com.

FUTBOL SALA
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Ara Parets ERC ha proposat al Govern Municipal que s’aculli a 
POSAREM LES URNES! Ara Parets ERC ha presentat una moció 
on demana a l’Ajuntament de Parets que col·labori de mane-
ra activa en el REFERÈNDUM previst per l’1 d’octubre i posi a 
disposició de la Generalitat els espais i mitjans tècnics, infor-
matius i humans necessaris per al bon funcionament d’aquest 
plebiscit.
Si l’alcalde Mingote no vol cometre cap il·legalitat per por a ser 
inhabilitat, ja anunciem que els tres regidors d’Ara Parets ERC 
ens comprometem a posar les urnes per tal que tota la ciutada-
nia pugui votar a favor del SÍ o del NO en una jornada de votació 
que serà històrica per al poble català.
Les revolucions i els grans canvis que s’han produït en moltes 
de les societats avançades del món occidental han arribat des-
prés de processos de desobediència a les legalitats establertes. 
Tal com van fer els regidors d’ERC Parets durant la 2a República, 
novament ens posarem al costat del Govern legítim de la Ge-
neralitat. Emplacem a la resta de forces polítiques locals que 
donin suport al REFERÈNDUM.

NO A LA INTERPOLAR! Ara Parets ERC va consensuar una mo-
ció de rebuig al traçat actual de la Via Interpolar, una via de 
comunicació que si es construís, partiria en dos el nostre terme. 
Alhora hem donat suport al veïnat de Can Riera i Can Vila-Rosal 
que ha manifestat la seva oposició a formar part de l’EIN de 
Gallecs. Creiem que l’ampliació de l’espai protegit s’ha de fer 
amb el consens de tot el territori.

SALVEM CAN CABASSES! Ara Parets ERC col·labora en la re-
collida de signatures per salvar les masies del barri històric de 
Can Cabasses i la verneda de Ca l’Isidre Coix. La Sociovergència 
ha aprovat la construcció de 520 habitatges en els terrenys que 
ocupava l’antiga empresa BENDIX. Des d’ERC demanem major 
sensibilitat ecologista i un replantejament del projecte actual.
I per últim us convidem a l’AUDIÈNCIA PÚBLICA que els tres 
grups d’esquerres de l’oposició farem aquest divendres 30 de 
juny, a les 19 hores, a la Sala Basart de la Cooperativa. Ara Pa-
rets ERC, Sumem Parets i NOPP farem balanç dels dos primers 
anys de legislatura. Us esperem!

El PDeCAT de Parets continua influint en la política municipal. 
Amb un únic regidor,  treballem dins l’equip de govern, aportant 
propostes i fent gestió per millorar Parets de forma global i es-
pecíficament en matèria de comerç. Hem treballat directament 
amb l’Associació de comerciants per dinamitzar el comerç lo-
cal, hem ampliat esdeveniments per atraure gent als nostres 
carrers, hem prioritzat els nostres comerciants en les fires i ac-
tes locals, hem bonificat impostos per a nous comerços, hem 
encarregat un estudi de la dinamització del comerç i un altre 
per recuperar els mercats setmanals a les places del munici-
pi i estem treballant amb nous projectes que esperem que us 
agradin. Al mateix temps, influïm i donem la nostra opinió cons-
tructiva en tots els assumptes de la gestió municipal. Procurem 
resoldre els problemes parlant amb els interessats i intentem 
sempre arribar a un consens que complagui a tothom. A més, 
complim amb els nostres compromisos com ara: recuperar els 
focs de Festa Major, obrir-nos al Circuit de Barcelona Catalun-
ya i aprofitar els recursos que genera… És la nostra manera de 
fer, no ens agraden les estridències i hem demostrat ser molt 
més eficaços en aquest aspecte. També volem deixar ben clar 
que cada votant que va dipositar la confiança en nosaltres pot 
tenir l’absoluta seguretat que la seva veu es fa sentir a l’equip 
de govern. La nostra vocació és servir amb el màxim rigor els 
veïns de Parets, sense demagògia ni escarafalls, i voldríem que 
aquest fet tingui continuïtat de forma majoritària les pròximes 
eleccions municipals. El nostre compromís amb el país i en la 
construcció del nou Estat és absolut. Malgrat que algú li agradi 
escampar dubtes, estem totalment compromesos i decidits a 
donar suport al President Puigdemont i a tot el Govern de JxS. 
El nostre regidor Raul Urtusol, membre de l’Assemblea d’Electes 
de Catalunya (AECAT) està i estarà al costat del govern de la 
Generalitat quan els atacs de l’Estat es produeixin. El PDeCAT 
se l’ha jugat sempre, i el seu ferm compromís amb la democrà-
cia l’ha portat a patir la persecució dels seus polítics com cap 
altra formació. Ningú ens ha de donar lliçons i, a hores d’ara 
que ja s’ha anunciat data i pregunta per exercir el dret a decidir 
dels catalans en un referèndum, estarem al costat dels nostres 
representants al Parlament de Catalunya, i no cal dir-ho, inten-
tarem fer els possibles perquè Parets tingui espais municipals 
per poder votar l’1 d’octubre. 

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Votar és democràcia

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Compromesos amb Parets i amb el país Política útil

No ¡Así no vamos bien!

Cuando la manipulación informativa, la difamación y la tergiver-
sación se convierten en los únicos argumentos para intentar 
arañar unos cuantos votos... es que algo falla en el Partido que 
lo practica. Ni esos que lo practican deberían sentir que hacen 
política, ni eso, a nuestro entender, es ¡hacer Política!!. 

De esos Partidos existen algunos en la oposición en Parets. Es-
tán unos –SUMEM Parets, ARA Parets-ERC, i NOPP- que se lle-
van la palma. No se inmutan lanzando falsas acusaciones sobre 
la honestidad de los partidos del Gobierno y de sus regidores y 
regidoras, sembrando la duda, dejándose llevar por el odio, la 
rabia,  diciendo medias verdades o informando sin contrastar 
las noticias, en fin, mintiendo “que algo queda”.

No, ¡así no vamos bien! Eso no es lo que esperan y desean los 
ciudadanos de Parets de sus políticos, para muestra un ejemplo, 
esta forma de entender la política local la venía practicando en 
anteriores legislaturas NOPP... el electorado les “premió” en las 
últimas elecciones municipales con 3 regidores menos y mante-
niendo a la actual y única regidora casi por los pelos. Los vecinos 
y vecinas esperan de nosotros soluciones a sus problemas, que 
les mejoremos en lo posible su calidad de vida.
 
Ante esta forma de hacer, ¡¡perdón!!, de no hacer política, noso-
tros, el PSC, seguimos preocupándonos y trabajando para los 
vecinos y vecinas de Parets, ejecutando nuestro compromiso 
adquirido con todos y todas, el PAM (Pla d’Actuació Municipal). 
Hemos llegado al meridiano de la legislatura habiendo cumplido 
sobradamente, pero lo más importante y prioritario para nosotros 
es que hemos llegado a niveles de paro laboral muy bajo, casi a 
los de antes del inicio de la crisis. Continuamos y vamos a con-
tinuar trabajando para llegar aún a porcentajes más bajos. Sigue 
siendo nuestro compromiso con aquellos vecinos y vecinas que 
están todavía en situación de paro.

Esto es para lo que sirve la política, es nuestra forma de com-
prenderla. Otras formas como las mencionadas son sucedáneos 
o malas maneras de entenderlas.

L’estat de l’espai públic a Parets, ja ho hem dit altres vegades, 
és molt lamentable, tant pel que fa a la neteja com pel mante-
niment. La neteja està sota mínims. Pel que fa a obres hi ha 
adjudicacions quantitativament altes, difícils de visualitzar. Hi ha 
una brigada municipal reduïda a la mínima expressió. Tan fàcil 
que seria tenir una bona brigada, complementada amb personal 
de l’atur, que així tindria feina i coordinada per alguna de les 
persones que hi ha a l’àrea d’urbanisme, als quals els aniria bé 
fer una mica de carrer. 

Segurament haurem d’esperar que s’apropin les properes elec-
cions municipals perquè el govern actual PSC amb la crossa 
del PDeCat, comenci la fúria electoral de la neteja, canvis de 
mobiliari urbà (enlloc de reciclar-lo, a la Marineta hi ha un bon 
estoc), jocs per nens a les places, pintades de senyalització a 
la via pública, recollida de dejeccions de gossos i altres corre-
disses. Mentrestant anem a mínims i anant a mínims vol dir 
que anem endarrere. Cada dia l’espai públic en el nostre poble 
està més malmès, voreres i parcs van per davant, tothom ho veu 
però ho consenteix i probablement es torni a enlluernar amb el 
desplegament de l’últim any. I ara més, perquè s’ha organitzat 
una “oficina tècnica de resolució d’incidències”, que ni l’alcalde 
sap dir perquè ha de servir. Però prepareu-vos per veure aquesta 
oficina actuar l’últim any de legislatura.

Voreres i parcs a part, el riu Tenes, la Riera Seca i els diferents 
torrents, en especial el Cantallops amb la seva ramificació cap 
el bosquet de la Fàbrica, es troben en un estat lamentable, amb 
exuberant vegetació que semblen la selva i que impediria el pas 
de l’aigua, en cas d’haver-ni. Què passarà si a la tardor plou 
fort? Com passarà l’aigua amb aquest llamp de canyes i herbes 
de tota mena que hi ha en els respectius llits? Si plou fort la 
ballarem. 

On són els polítics del govern local que no surten al carrer i no 
veuen com estan les lleres del riu Tenes, la riera seca, i el torrent 
Cantallops, entre d’altres?

Riu, rieres i torrents

Una aturada al camí

Volem dedicar aquesta edició a fer una petita reflexió sobre 
aquests dos anys de legislatura. Creiem que és sa fer una 
aturada en el camí, per veure el que hem realitzat i per poder 
plantejar-nos els objectius dels pròxims dos anys. 

Des de Sumem Parets, fem un balanç positiu de la nostra tra-
jectòria dins aquests primers dos anys de legislatura. Sempre 
hem apostat per una línia política constructiva alhora que crí-
tica amb les accions de l’equip de govern que no ens semblin 
correctes. En aquest sentit cal esmentar que hem sigut molt 
crítics amb les grans obres que l’equip de govern ha portat i 
portarà a terme, com l’avinguda Espanya o la nova construcció 
del parc central ubicat a en Sot d’en Barriques.
També hem denunciat la contractació d’amics dins 
l’Ajuntament. La improvisació de polítiques en el dia a dia sense 
cap projecte de futur i les continues pròrrogues de molts dels 
plans i estudis que es realitzen al consistori. 

A partir del pacte entre el PSC i l’antiga Convergència els plens 
s’han convertit en un mèrit tràmit on l’equip de Mingote esta-
bleix la “politica del rodillo”, aprovant a tort i a dret tot el que 
volen sense haver de debatre absolutament res amb la resta 
de forces. Un pacte que des de l’oposició no hem entès, ja que 
dies abans el representant del PDeCAT mantenia contacte amb 
les forces de l’oposició. 

La falta d’informació i la poca pluralitat en els mitjans de co-
municació locals han estat alguns dels aspectes que més ens 
ha dificultat la feina. Aquest govern sembla no distingir entre 
el que hauria de ser una informació plural i objectiva i el que 
és propaganda. 

No obstant això, des del nostre partit hem engegat projectes 
tan màgics com l’Impulsa, el mercat solidari i la nostra pròpia 
revista. Emprenem el que resta de legislatura amb la mateixa 
il·lusió i convenciment que Parets pot i serà un poble més just 
i igualitari.
Informar-vos que divendres 30 de juny a les 19h a la Sala Ba-
sart de la Vooperativa celebrarem un acte amb la resta de força 
d’esquerres per fer balanç de la legislatura.

Després de dos anys de política útil a Parets, estem preparats 
per donar un pas endavant i governar: “Ciutadans” es l´opció de 
consens que entrarà al govern dels Ajuntaments en les pròximes 
eleccions de 2019.
 
Som la teva veu al Parlament de Catalunya. Sr. Puigdemont ha 
posat data pel neverèndum i no per la devolució dels pagaments 
que han tret els funcionaris catalans i s’hi han augmentat alts 
càrrecs i persones de confiança.
Per què el Sr. Puigdemont troba diners per duplicar estructures 
estatals i no tornar a pagar el personal i els drets que corres-
ponen a ells?
Hi ha que una alternativa a Catalunya que la lidera Ciutadans que 
seguirà defensant els empleats públics perquè no volen rebre 
instruccions polítiques i treballar per resoldre els problemes 
reals que concerneixen tots els Catalans.
“Sr. Junqueras” protegeix una convergència, quan demanem 
l’aparició del Sr. Puigdemont per parlar del 3% i el cas Palau 
van votar en contra, va donar un xec en blanc a la convergència 
corrupte per ser vicepresident, es va rendir per aquesta cadira.
Ciutadans som garantia per a la lluita contra la corrupció en les 
institucions. 

Somos política útil, somos garantía de trabajo y política útil 
frente al circo y el show de otros partidos.
Gracias a los votantes de Ciudadanos, España tendrá presu-
puestos para la clase media trabajadora, sin recortes y sin más 
impuestos.
Ni PSOE ni Podemos han abordado los problemas del país.
Seguimos haciendo política útil y empezamos a dar forma al 
cambio. Este mes hemos debatido en el congreso los presu-
puestos de 2017. Unos presupuestos con sello naranja que 
mejoraran la vida de todos los ciudadanos.
Tras una dura negociación con el partido conservador, hemos 
conseguido arrancarle reformas y cambiar el rumbo de la vieja 
política.
Gracias a vuestro apoyo y confianza hemos conseguido un 
acuerdo para que España tenga presupuestos, reformas y es-
tabilidad.

Partit Demòcrata Europeu 
Català 
www.ciu.cat/parets/ 
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LA IMATGE DEL MES

Bandera irisada al màstil de la 
plaça de la Vila

QUÈ N’OPINES DE...
L’Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències

Esperanza González
Me parece una buena ini-
ciativa porque muchas 
veces los ciudadanos no 
sabemos exactamente a 
quién nos tenemos que 
dirigir.

Miquel Molina
Les persones grans sem-
pre voltem per Parets i ho 
veiem tot. Estaria bé poder 
informar de les incidències 
a l’Ajuntament. Em sembla 
una bona idea.

Jaume Anfruns
Crec que tots els ciutadans 
i ciutadanes de Parets hem 
de col·laborar amb el poble 
i comunicar les possibles 
incidències que es puguin 
veure.

Blanca Rufas
Es una buena idea pero 
no entiendo que se lla-
me ‘técnica’. ¿Acaso solo 
la llevan técnicos?, ¿Es 
para incidencias exclusi-
vamente técnicas?

Josep Vives
La idea em sembla bé però 
no sé perquè ‘Tècnica’, no 
sona gens proper, sembla 
que sigui només per coses 
de caire administratiu, no 
al serveis dels ciutadans.

RAP107 al Circuit de Barcelona-Catalunya
L’emissora de ràdio RAP107 FM va fer un programa des del 
Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. L’espai radio-
fònic va remarcar tot el que representa en l’àmbit d’actius el 
mateix Circuit a Parets del Vallès, mostrant els projectes en 
els quals ja s’està treballant conjuntament i les possibles 
col·laboracions de futur en diferents sectors, principalment 
en el del Comerç.
El programa va comptar amb la participació del director 
general del Circuit, Joan Fontseré, l’Alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, el regidor de Comerç a l’Ajuntament de Parets, Raul 
Urtusol, l’organitzador de la Fira del Motor a Parets, Ricard 
Basart, un membre de Pura Vida, Rafa Priego, i el veí de Pa-
rets Ramon Talarn, que va parlar del que recorda dels anys 
previs a la construcció del Circuit.
El programa va ser un espai previ al Gran Premi Energy de 
Catalunya de Moto GP 2017 i es pot tornar a escoltar a la 
secció Podcast de www.rap107.fm.

RAP107  Redacció RAP107

Toni Fernández
Em sembla perfecte. Ara 
cal mirar com es gesti-
onen totes les queixes i 
incidències i si és eficaç. 
Amb el temps veurem els 
resultats.

Comerços i entitats de Parets, adheriu-vos al Voluntariat per la llengua (VxL)
El passat mes de març va començar a Parets la campanya de renovació de les adhesions de comerços i entitats 
al Voluntariat per la llengua. El VxL és un programa dirigit per la Direcció General de Política Lingüística i gestionat 
pel Consorci per a la Normalització Lingüística per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de 
parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements 
i vol adquirir fluïdesa. Es troben una hora a la setmana per parlar català on vulguin i del que vulguin.

Més enllà d’aquestes trobades, s’intenta oferir espais al municipi perquè els aprenents puguin fer servir el català 
amb normalitat, encara que els costi parlar. En aquest sentit, les associacions i els comerços hi tenen un paper 
fonamental. Si sou una entitat, hi podeu participar de diverses maneres: difonent el programa, aportant persones 
voluntàries o aprenents entre els vostres associats, col·laborant puntualment en l’organització d’activitats... Si sou 
un comerç o una empresa de serveis, podeu fer que les persones aprenents parlin català en un con-
text real, ja sigui quan venen a comprar o a fer-hi alguna gestió. De ben segur que us ho agrairan.

Per tot això, us demanem que si ha heu col·laborat amb nosaltres, renoveu el vostre compromís, i 
si encara no us hi heu adherit, us animem a fer-ho per contribuir que el català s’usi amb normalitat. 
Envieu-nos un c/e a parets@cpnl.cat i us n’informarem. És fàcil, no té cap cost i pot donar molta 
satisfacció. Tots hi guanyem.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó
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Parlem de l’hàbit de les persones fumadores. És una malaltia?
El tabac és una malaltia crònica provocada per una addicció a la nicotina. Normalment 
la gent, quan pensa en el que el tabac els pot provocar, pensa en el càncer de pulmó i, 
potser, en un infart, però hi ha moltes més patologies associades al problema circulatori, 
avortaments, càncer de laringe, faringe, bufeta, osteoporosi...

Moltes persones volen deixar de fumar però els costa molt aconseguir-ho amb èxit.
Totes les coses costen en aquesta vida, però no és impossible. El món és ple d’exfumadors, 
el que passa és que hem de fer uns canvis de rutina a la nostra vida. No és només tractar 
l’addicció a la nicotina, sinó un hàbit que hem d’oblidar. L’estadística diu que deixar-ho 
de cop i per un mateix és molt complicat. Es necessiten una mitjana de tres intents, però 
cada intent és més fàcil. Al CAP oferim assessorament i acompanyament durant tot el 
procés perquè no sigui tan complicat i, alhora, els fumadors no sentin soledat davant 
d’aquest repte.

Hi ha molta polèmica amb la gent no fumadora que ha de respirar el fum del tabac.
Ser fumador passiu és mortal. Ho hem de tenir clar, el fum passiu, és a dir, aquell que 
respiren les persones no fumadores, mata molta gent. La persona que fuma a casa està 
afectant la gent del seu voltant. Tot això els fumadors ho viuen com un atac, et contesten 
‘home, jo a casa meva puc fumar si vull’, i és clar que sí, però hem de ser conscients de 
les conseqüències nefastes que podem provocar als nostres familiars.

Les persones que no viuen amb ningú que fumi a casa, també posen en perill la seva salut?
Diversos estudis demostren que les partícules del fum entren a dins dels locals on es 
fuma des de fora en el moment que obres una porta o una finestra. Aquestes partícules 
queden enganxades a tot arreu. Per això, fumar fora dels locals, a la porta, és perjudicial 
per a les persones que estan a dins. Les partícules queden enganxades al cabell, a la roba, 
cortines... però és molt difícil conscienciar la gent que aquestes coses realment passen.

Què és el més important que ha de fer una persona per aconseguir deixar el tabac?
Fer un canvi de mentalitat i treballar la relació que té amb el tabac. Una vegada que co-
mença el procés, ja no és tan complicat deixar de fumar, però s’ha de començar. Deixar 
de fumar provoca neguit i malestar, però no fa mal, té més relació mental que física. Ho 
aconsegueix molta gent, s’ha d’intentar, i per això estem al Centre d’Atenció Primària de 
Parets. Deixar de fumar s’apren intentant deixar de fumar.

Dra. Carmen Cerrillo: metgessa de referència en l’adicció al tabac
El 31 de maig es va commemorar el Dia Mundial sense Tabac. La Doctora Cerrillo és la 
persona referent a Parets en l’addicció al tabac, i convida tothom que tingui la intenció 
de deixar de fumar que vagi al CAP i digui al taulell que vol una visita. 
En la primera consulta es donarà tota la informació dels programes, fàrmacs, consells 
i tot el que necessiti la persona per deixar el tabac, una addicció que provoca més 
malalties de les que es pensen habitualment, tant en persones fumadores, com en 
fumadors passius, els que respiren el fum dels altres tot i no fumar.

M’agrada... 

Viatjar i conèixer gent 
Reunir-me amb amics, cuinar per a ells  
i riure 
El bon temps i el mar

No m’agrada...

La gent que sempre es queixa
La impuntualitat
El fred

“Deixar de fumar no és impossible. El món és ple d’exfumadors”

juliol 2017 18 h Megaparc infantil Sot Park 

Sot d’en Barriques

Po�eu banyador, xancletes i tova-

llola per a les atraccions d’aigua

18 h Comerç a la fresca

Voltants plaça Dr. Trueta

21 h Ball de Gitanes de Parets

Pl. Dr. Trueta

Servei de bar i planxa a càrrec de la Comissió de Festes.

VENDA de vals de Festa Major solidària

Dissabte 15

Divendres 14
Dissabte 22

20.30 h Espectacle de ball

Elite Dance. Plaça Dr. Trueta

21 h Botifarrada. Plaça Dr. Trueta

22.30 h Cinema a la fresca

‘Guardianes de la Galaxia 2’

Plaça Dr. Trueta

23 h Conce�. Plaça Dr. Trueta. The Slim Filters
22 h Cremem l’Eixample. Diables Parets


