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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Tot està a punt: carrers engalanats, fira muntada, samarretes a la venda... La Festa Major d’Estiu de Parets està a punt de començar 
i enguany ens farà recórrer tots els indrets de la vila. Poseu-vos el calçat més còmode perquè aquest any haurem de pujar els turons 
de la Linera, caminar per les places, fer ruta per la plaça de la Vila, córrer per no perdre’ns ni una de les actuacions de la Nit de Teatre al 
Carrer... I és que, aquest 2017, la festa grossa estarà dedicada a l’excursionisme, amb motiu de 50è aniversari del Centre Excursionista 
Parets. Així doncs, prepareu-vos per lliscar, remullar-vos, fer el vermut, veure nous talents, ballar, xisclar sota el foc, riure i gaudir com 
mai durant unes festes que, especialment aquest any, els paretans i les paretanes volem convertir en una reivindicació, una eina de 
reflexió i també de lluita contra la violència masclista i unes festes lliures de LGBTIfòbiques. Pàg. 3
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Que comenci la festa!

Parets premia els 
millors esportistes 

Javier Cáceres, Sergi 
Aponte i Miquel Serra

21 24

El comerç de Parets surt 
a la fresca

Nova temporada d’es-
pectacles als teatres

20 places d’aparcament 
gratuït a l’av. Espanya  

15 175

Parc del Sot d’en Barriques, Com tu el vols!
El Parc del Sot d’en Barriques és una de les actuacions més rellevants 
que farà l’Ajuntament, inclosa en el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. 
Per tal de conèixer les preferències dels paretans i les paretanes, s’obre 
un procés de participació que planteja dos models de parc ben dife-
renciats: jocs d’aigua o passeig i descans. El termini per participar-hi 
finalitza el pròxim 17 de setembre. Pàg. 8-9

El conseller de Terriotori, Josep Rull, visita Parets 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, s’ha reunit, aquest 
dilluns, amb l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i altres alcaldes del Va-
llès Oriental, per consensuar accions i actuacions de millora en relació 
a la capacitat i l’accessibilitat de l’autovia C-17.
A la trobada, hi han assistist els alcaldes de Granollers, Lliçà d’Amunt, 
Lliçà de Vall i Montmeló. Pàg. 7
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Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
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Casal Sant Jordi
93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03

Oficina de Català
93 573 98 00
Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Plataforma Afectats per la 
Hipoteca de Parets (PAH)
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a 
divendres
de 9.30 a 13.30 h i 
de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9 a 14.30 h 
Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54
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ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Berenguer i Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

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

Grup Municipal Partit 
Demòcrata Europeu Català

Barri Antic
Raul Urtusol Bou

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

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

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

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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Les joies de casa nostra
M’agradaria donar suport al turisme espanyol, con-
cretament, al català. Porto quasi bé sis anys visi-
tant la Vall d’Aran (Pirineus de Lleida) per motius 
personals I sentimentals; cada vegada que hi arribo 
m’agrada més. Quina bellesa! Quina tranquil·litat!
Hauríem de visitar mes casa nostra, tenim tantes 
coses maques i interessants per veure.
Aprofiteu per conèixer, fer esports i per fer cultura.
Mereix la pena.
Toñi Salvador Romero

Com transportar i conservar vacunes comprades a 
la farmàcia
Les vacunes són medicaments que han de ser acura-
dament tractats i conservats fins a la seva aplicació. 
Qualsevol manipulació inadequada pot ocasionar 
una pèrdua de potència i eficàcia. Algunes vacunes 
recomanades per als infants no estan finançades i 
són les famílies, assessorades pel seu pediatre, qui 
les compren a les farmàcies i després les proporcio-
nen als professionals que atenen els seus fills perquè 
se les administrin. 
Per tal de garantir la conservació adequada de les 
vacunes, es requereix d’uns requisits mínims fona-
mentals. El primer de tots és mantenir la cadena de 
fred. Per fer-ho, un dels punts més importants és 
comprar la vacuna en el moment d’anar al centre de 
vacunació, just abans d’acudir a la cita, per evitar 
cometre errors més greus, així com adquirir tan sols 
la vacuna que s’ha administrar, no pas les dosis se-
güents. Per altra banda, després de comprar la vacu-
na és essencial realitzar el transport en una nevera 
isotèrmica amb un acumulador de fred sense que 
la vacuna toqui aquest en contacte directe (separar 
amb cartrons o caixes de plàstic de l’acumulador) 
per tal que no es congeli. Si la distància de la far-
màcia a casa és inferior a una hora, no és necessari 
aquest sistema i és possible portar-la en qualsevol 
bossa. Quan es porta a casa, s’ha de guardar imme-

diatament a la nevera. Es recomana col·locar-la al 
prestatge central, mai a les portes ni al congelador. 
Intenteu obrir la nevera el menys possible i inten-
teu mantenir-la poc temps oberta (la temperatura 
interior del frigorífic hauria d’estar entre els dos i 
els vuits graus). 
Moltes vacunes es deterioren amb la llum, per la 
qual cosa s’han de conservar dins la seva pròpia 
caixa sense treure-la fins el moment de la seva 
administració. A més, la data de caducitat apareix 
impresa a la caixa i mostra el mes i any del període 
de validesa.
Equip de l’Institut Català de la Salut

Historias de Parets. Bomba en la COREFO
En el año 1976 comenzó en España la transición po-
lítica a la Democracia. En aquellas fechas ocurrían 
“cosas” en todo el reino, venía el “cambio” y la gente 
se “movía” tanto a nivel obrero como intelectual. 
Parets, un pueblo la mar de tranquilo, también tuvo 
su “movida”, aunque pacífica, que nos hizo salir de 
nuestra monotonía diaria.
Una mañana temprano, delante de la puerta de la 
COREFO, apareció un bulto de regulares dimensio-
nes y a su lado, un mástil, lo que levantó las sos-
pechas de que se trataba de una bomba. Avisada 
la Guardia Civil, acudió al poco rato y procedieron a 
“desactivar” el presunto artefacto explosivo. Tarea 
vana, el único explosivo que allí había era la bandera 
republicana, lo demás, una caja vacía con aparien-
cia de bomba.
El eco de la “explosión” duró varias semanas, dan-
do lugar a las más variopintas especulaciones: han 
sido los comunistas, opinaba la mayoría. No, esto es 
obra de los fascistas, argumentaban otros. No faltó 
asimismo quien opinaba que había sido obra de al-
gún socio descontento con la Junta Directiva. Han 
pasado muchos años, pero en aquellos momentos, 
nos hizo ver que Parets también se “movía”. 
Manuel Fernández Landín

LÍNIA OBERTA

FE D’ERRADES
Per un error en la maquetació del darrer butlletí Parets al dia, 
(167) corresponent al mes de juny, l’útim paràgraf de la notícia 
de la pàgina 5, en relació les jornades Els nostres avis, es feia 
referència a les activitats que es van fer l’any 2016, i no a les 
jornades d’aquest 2017.

A la pàgina 22 del mateix butlletí, el text corresponent al grup 
municipal Ara Parets-ERC contenia una frase que no havia de 
sortir. El text correcte seria aquest: 
“POSAREM LES URNES! Ara Parets ERC ha presentat una 
moció on demana a l’Ajuntament de Parets que col·labori de 
manera activa en el REFERÈNDUM previst per l’1 d’octubre i 
posi a disposició de la Generalitat els espais i mitjans tècnics, 
informatius i humans necessaris per al bon funcionament 
d’aquest plebiscit”.

VACANCES!

SETEMBRE

s'en va de
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Enguany es posarà en marxa el protocol contra la violència masclista i s’habilitaran punts d’atenció per a víctimes d’agressions sexistes i LGBTIfòbiques

Parets es prepara per viure de nou quatre dels dies més 
importants de l’any: la Festa Major d’Estiu. Enguany el 
programa és ple de novetats, però també repeteixen al-
guns dels grups més aclamats i sol·licitats per gent de 
totes les edats: el Vaparir Tour 2017 de Ràdio Flaixbac, 
Hotel Cochambre, Apache, La Banda del Coche Rojo... or-
questres com La Principal de La Bisbal i La Maravella, les 
actuacions del DJ Marc Alfonso i Nerea Roblas o el Prins 
Revival amb Marta Pujol.
Durant els pròxims dies també podrem muntar a les 
atraccions de la fira, participar de les activitats organit-
zades per Festuka, lliscar pel carrer Major amb el tobogan 
gegant Splash Slide, jugar amb els membres de Rodola, 
a ping-pong amb el Club Tenis Taula, al futbolí amb la 
Penya Blanc Blava, córrer la Milla amb el Club Atletisme, 
remullar-nos amb Ara Sarau, fer pinya amb els Manyacs, 
ballar amb el Marcel, l’Elisenda i la Colla de Gegants, Gra-
llers i Bestiari, veure l’exhibició de Balls de Saló Parets, 

Parets es prepara per viure quatre dies de gresca durant la festa grossa

d’Elite Dance o de l’escola de Taekwoodo Lee Young, veu-
re l’espectacle de la Casa de Andalucia, fer fotos amb l’AF 
Parets, empastifar-nos d’escuma, socarrar-nos el serrell 
amb els diables, prendre un refresc al bar de la Comissió, 
ballar sardanes, esmorzar amb els Voluntaris de Ca n’Oms 
o menjar pernil amb l’Associació Hermanados-Agerma-
nats mentre escoltem música amb el CEM Maria Grever. 
Hi ha plats per a tots els gustos! No oblideu que la festa 
també té un vessant solidari, i el Banc de Sang i Teixits 
farà un acapte de sang el dissabte, al matí i a la tarda, a 
la sala Cooperativa.

Pregó amb el Centre Excursionista Parets
El tret de sortida però, serà demà divendres, a les 19 h, 
amb el pregó de Festa Major que, en aquesta ocasió, anirà 
a càrrec dels membres del Centre Excursionaista Parets, 
amb motiu del 50è aniversari de l’entitat. Tot just després 
començaran les actuacions de la XVIII Nit de Teatre al 

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

Bona Festa Major d’Estiu

Com cada any per aquestes dates, les paretanes i els paretans ens preparem per viure alguns dels moments més importants de 
l’any, la nostra Festa Major d’Estiu. Personalment, ja tinc ganes de sentir les campanes amb el toc d’inici i el pregó del CEP. I és 
que, aquest any, la nostra festa, a més d’estar plena de bones actuacions, de música, d’espectacles, de ball i de grans artistes, 
també serà encara més cívica, més responsable i, sobretot, més tolerant i respectuosa amb la diversitat de les persones. Aquesta 
és la nostra voluntat i, per això, posem en marxa el Protocol d’actuació per unes festes lliures de violències masclistes i LGB-
TIfòbiques, per tal que tothom, home o dona, sigui quina sigui la seva orientació sexual, pugui gaudir de la festa amb llibertat.
Aquest Protocol és resultat de la suma i la convicció. La convicció de fer de la igualtat un valor central de les nostres festes i 
de la suma de voluntats per fer-ho possible. És una eina de reflexió i també de lluita perquè res, absolutament res, justifica una 
agressió, i no sempre és no.
Si li doneu una ullada al programa, veureu que aquest any no ens falta de res: teatre, orquestres, foc, aigua, grups, atraccions, 
ball, gegants, diables, i la segona edició del Talent Parets, que no us podeu perdre.
Tot això, a més de la tasca d’organització que es fa des del Servei de Cultura i la Comissió de Festes, és possible gràcies a la 
implicació de les nostres entitats i associacions que, cada cop més, s’hi aboquen de ple perquè tots i totes puguem gaudir 
d’uns dies inoblidables.
També vull agrair a totes les empreses i comerços que col·laboren, d’una manera o d’una altra, la seva participació i la seva 
ajuda perquè la nostra festa sigui un referent a tots els nivells, no només pel que fa a diversió, sinó també referent en cultura, 
en civisme, en valors i en respecte.
Finalment, vull felicitar els protagonistes del pregó d’aquest 2017, el Centre Excursionista Parets, que compleix 50 anys des de 
la seva fundació.
Ara ja només em queda convidar-vos a gaudir i a viure aquests dies genials amb la família i els amics... Ens veiem a la festa!

Sergi Mingote

“Us convido a participar de la 
nostra festa, cada cop més cívica, 
més respectuosa i més tolerant”

Carrer, que inclou un dels plats fors d’aquests dies: la 
XXII Festa de la Pedra del Diable, amb la participació de 
la Colla de Gegants, Diables Parets, Som i Serem i la Colla 
de Gitanes. Tota la programació de la nostra festa es pot 
consultar al web de l’Ajuntament www.parets.cat.

El bus cap a la festa, gratis!
Com cada any, per tal de facilitar l’accés a les persones 
que viuen lluny de centre, l’Ajuntament, en col·laboració 
amb Sagalés, posa a disposició de tothom un servei de 
transport gratuït als espais festius amb una freqüència 
de pas de 30 minuts. 

Protocol contra les agresions sexistes
Enguany, durant la Festa Major d’Estiu, es posa en marxa  
el protocol contra la violència masclista i s’habilitaran 
punts d’atenció per a víctimes d’agressions sexistes i 
LGBTIfòbiques (vegeu la informació a la pàgina 4).



 27 de juliol de 2017
4 ACTUALITAT

Les festes majors es converteixen sovint en espais on 
tenen lloc actituds discriminatòries i vexatòries cap a 
determinats col·lectius de la societat, i està a les nos-
tres mans combatre-les. Enguany engeguem a Parets el 
Protocol d’actuació per unes festes lliures de violències 
masclistes i LGBTIfòbiques, en el qual es posa a dispo-
sició de tothom recursos per oferir ajuda a les persones 
que ho necessitin i ho sol·licitin. 
La presentació del document tindrà lloc avui dijous, 27 
de juliol, a les 17 h, a Cal Jardiner, en el marc dels actes 
previs a la Festa Major d’Estiu. 

Què és la violència heterocispatriarcal?
Les violències heterocispatriarcals no són fets aïllats o 
puntuals, són l’expressió d’una desigualtat simbòlica i 
estructural. Les entenem com un contínuum que va des
d’una imatge, un comentari ofensiu o degradant a agres-

No és no!, en qualsevol circumstància i situació
Es presenta el protocol contra la violència masclista i les agressions sexistes i LGBTIfòbiques 

sions de caràcter sexual. S’expressen mitjançant agressi-
ons ambientals, verbals, físiques i/o sexuals i s’exerceixen 
sobre una o diverses persones per motius d’identitat de 
gènere, aspecte físic i/o orientació afectiva-sexual.
Aquest protocol és fruit del treball conjunt entre entitats 
feministes i de dones, l’Assemblea de Joves de Parets, la 
Comissió de Festes, l’Ajuntament de Parets del Vallès, as-
sociacions i persones compromeses de la nostra ciutat.
En ell es donen respostes a diferents qüestions i concep-
tes: què entenem per violències masclistes i heteronor-
matives en contextos festius? Qui les pot exercir? Qui les 
pot patir? Qui ha d’intervenir? Com podem prevenir les 
agressions heteropatriarcals? Com actuar quan es pro-
dueix una agressió masclista?... 
Qualsevol persona que sigui víctima o testimoni d’una 
agressió té a la seva disposisció els telèfons d’emergèn-
cies (112) i el de la Policia Local (93 573 73 00).

SOCIETAT

Nou rector a les parròquies de Parets 
Francesc Jordana serà, a partir del pròxim setembre, el 
nou rector de les parròquies de Sant Esteve i Sant Jaume 
de Parets, en substitució a Xavier Farrés, que ha passat 
a ser rector de Sant Fèlix de Sabadell. El nou encarregat 
de la parròquia paretana ha estat rector de Cardedeu i 
Cànoves des de l’any 2009.

Jaume Anfruns subvencionarà la campana major
El paretà il·lustre Jaume Anfruns (Medalla de la Vila 2014) 
subvencionarà la construcció de la campana major de la 
parròquia de Sant Esteve, que fins al moment només en 
tenia tres: la Rosalia, l’Eulàlia i la Maria.
La Teresina, nom amb el qual es batejarà la nova campa-
na, veurà la llum en compliment a la promesa que Jaume 
Anfruns li va fer a la seva mare. 
Està previst que la inauguració del nou element es faci a 
mitjan del pròxim mes d’octubre, coincidint amb els 70 
anys de la consagració de l’església de Sant Esteve. La 
Teresina estarà feta de bronze, pesarà 220 kilograms i 
tindrà una tonalitat concreta, d’acord amb les altres tres. 
El cost aproximat de la seva fabricació serà d’uns 10 mil 
euros.

El Talent Parets ja té finalistes
Amanda Ferres Ruiz i Maria Grima López, en la categoria 
kids; Nora Navarro Ruiz, amb Víctor Moral Palma al te-
clat, i la coral de joves Background Noise, en la categoria 
teens; i M. Carmen Fernández Bueno, Patrick José Firmino
Esther Serrano López, Oscar Pérez Díez i Cayetano Cle-

PLUSVÀLUACONCURS
mente Miranda, en la categoria sèniors, són els finalistes 
de la segona edició del concurs Talent Parets, que es po-
drà veure el diumenge, 30 de juliol, a les 23 h, a la plaça 
de la Vila, en el marc dels actes de celebració de la Festa 
Major d’Estiu.
La semifinal del concurs va tenir lloc el 8 de juliol, a la sala 
Cooperativa, davant del jurat especialitzat que va valorar 
la qualitat tècnica dels participants, la connexió amb el 
públic, la presència o l’originalitat, entre d’altres.
D’entre les propostes d’enguany, els finalistes portaran 
a escena diferents disciplines artístiques com música 
melòdica, jazz, ranxeres, cant coral, rap o dansa con-
temporània.
El concurs, a més, comptarà amb la presència d’artistes 
convidats i d’actuacions estel·lars de músics i ballarins.
El jurat ha destacat enguany la gran qualitat artística, 
l’elevat nivell dels participants i la projecció que, en no-
més dos anys, té el concurs de talents paretà.

10è aniversari del Servei d’Acollida
La plaça de la Vila ha acollit aquest mes de juliol, els actes 
de celebració del 10è aniversari del Servei d’acollida de 
l’Ajuntament de Parets. Com a part de les activitats es va 
fer la taula rodona La interculturalitat és la riquesa d’una 
societat inclusiva i diversa. També hi va haver una lectura 
dels textos presentats en diferents edicions del certamen 
‘Parets arreu del món’, balls i músiques del món i el con-
cert de Yacine & The Oriental Groove.

ANIVERSARI



27 de juliol de 2017 5ACTUALITAT

L’entorn de l’avinguda d’Espanya ja compta amb un nou 
aparcament gratuït situat tot just al costat, al carrer de 
Sant Sebastià amb la plaça Marcer. El nou espai té 20 
places per a vehicles i una reserva per a conductors amb 
mobilitat reduïda.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, reiterava “el compro-
mís i la voluntat de l’Ajuntament per facilitar l’aparcament 
a tot el municipi de manera gratuïta” i puntualitzava que 
“continuarem treballant en aquesta mateixa línia buscant 
nous espais d’estacionament als diferents barris, per la 
comoditat dels veïns i veïnes de Parets”.
L’aparcament és fruit d’un acord entre el propietari dels 
terrenys i l’Ajuntament de Parets, amb l’objectiu de faci-
litar l’estacionament dels vehicles al veïnat de l’avinguda 
Espanya, així com de descongestionar l’aparcament an-
nex a l’estació de Renfe.

Obres a la vorera del carrer de la Impremta
D’altra banda, continuen les obres a la vorera del carrer 

20 noves places d’aparcament gratuït a l’av. Espanya

de la Impremta, que es perllongaran encara un mes i mig.
L’actuació es fa en un tram de 350 metres de llargària i 
contempla la construcció d’una vorera, fins ara inexistent, 
amb una amplada de 3 metres.
L’objectiu dels treballs és, en paraules del regidor de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Francesc Juzgado, “guanyar espai 
per als vianants i, especialment, facilitar la mobilitat dels 
treballadors i treballadores que es desplacen a peu fins 
als polígons annexos”
L’obra té, a més, la doble vessant de ser un nou tram de 
l’anella esportiva que es podrà utilitzar com a espai per 
caminar o d’ús lúdic.
Per dur a terme els treballs s’ha arribat a un acord amb 
l’empresa d’electricitat que està fent el soterrament de 
les línies de mitjana tensió, amb la qual cosa es redueix 
considerablement el cost i el temps d’execució.
Actualment s’està treballant en la construcció de la vo-
rera i està prevista una segona fase amb la renovació del 
paviment i la instal·lació de la il·luminació a tot el tram.

L’obertura del nou aparcament és fruit de l’acord entre el propietari dels terrenys i l’Ajuntament

MEDI AMBIENT

El grup de recerca troba la 
granota més vella d’Europa 
El grup de recerca de l’Escola de la Na-
tura, en col·laboració amb la Universitat 
de Lleida, ha pogut certificar, per mitjà de 
tècniques d’esqueletocronologia –tècnica 
que determina l’edat dels individus per mi-
tjà dels ossos- la longevitat rècord d’una 

MEDI AMBIENT
granota de Graff. L’edat de l’exemplar és 
d’11 anys, més gran que qualsevol altre 
trobat anteriorment a Europa.
La granota, del gènere Pelophylax, es va 
trobar durant un mostreig de fauna i ja 
havia estat fotografiada 8 anys abans 
per aquest mateix grup. El descobriment 
ha estat publicat al Butlletí de la Societat 
Catalana d’Herpetologia.
El grup de recerca de l’Escola de la Natura 
ha participat en diferents projectes pio-
ners i ha col·laborat en diverses ocasions 
amb la Societat Catalana d’Herpetologia, 
el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèp-
tils de Catalunya i l’IBE-CSIC, en el desen-
volupament de projectes. També van ser 
els primers en detectar casos documen-
tats a Catalunya de quitridiomicosi.

Horaris d’estiu dels serveis municipals

Biblioteca Can Rajoler: tancada del 7 al 20 d’agost. 
La resta del mes d’agost l’horari serà l’habitual. Fins 
al 15 de setembre, l’equipament romandrà tancat 
els dissabtes.
Casal Can Butjosa: tancat de l’1 al 31 d’agost. 
Casal Cal Jardiner: tancat de l’1 al 31 d’agost.
Cementiri municipal: tancat els diumenges i dilluns 
entre el 17 de juliol i el 12 de setembre. Durant 
aquest període restarà obert de dimarts a dissabte 
en l’horari habitual. 
Centre Cultural Can Rajoler / Serveis Personals: tan-
cat del 7 d’agost al 3 de setembre.
Escola de la Natura: tancada de l’1 al 31 d’agost.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Plaça de la Vila: 
Obert tot el mes d’agost. Del 15 de juliol al 15 de 
setembre l’horari és de 9 a 14 h. Tardes tancat.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Carrer Major: 
Tancat a l’agost. Del 15 de juliol al 15 de setembre 
l’horari és de 9 a 14 h. 
Serveis Territorials: tancat del 14 al 18 i durant les 
tardes del mes d’agost. La resta del mes estarà 
obert en l’horari habitual.  
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez: tancat 
de l’1 d’agost a l’1 de setembre ambdós inclosos. 
Oficina de Serveis Socials: durant el mes d’agost, 
l’horari d’atenció al públic serà de dilluns a diven-
dres de 9h a 13 h.  
Piscina Municipal Miguel Luque: tancada del 31 de 
juliol al 15 d’agost per manteniment de les instal·la-
cions. Del 16 al 31 d’agost l’horari serà de dilluns a 
divendres de 8 a 21 h, i dissabtes i diumenges de 
10 a 15 h.
Servei de Desenvolupament local i Ocupació, Co-
merç i Turisme: tancat del 14 al 18 d’agost.

EN 2 MINUTS...

200 alumnes ‘viuen’ el Besòs
Un total de 200 nens i nenes de les escoles 
Nostra Senyora de Montserrat, Pau Vila, 
Vila Parietes, i Pompeu Fabra, han parti-
cipat enguany en les activitats del progra-
ma d’educació ambiental Viu el Besòs, que 
organitza anualment el Consorci Besòs 
Tordera.
Concretament, 100 alumnes han format 

part de l’activitat ‘Bèsties i bestioles de 
riu’; 50 en ‘El joc de l’aiguòmetre’, i 50 en 
‘El riu a l’escola’.
Una de les novetats que ha ofert aquest 
curs el programa educatiu del Consorci 
Besòs Tordera, “Viu el Besòs”, ha estat la 
posada en marxa d’un concurs de dibuix 
i un altre de fotografia adreçats als alum-
nes que han pres part de les diferents ac-
tivitats. El lliurament dels premis tindrà 
lloc en un acte públic que se celebrarà 
a la seu del Consorci durant la segona 
quinzena de setembre.
Les activitats van néixer el curs 1995-
1996 amb l’objectiu d’apropar nous 
col·lectius, especialment l’educatiu, als 
nostres rius i donar a conèixer als estu-
diants el medi fluvial que ens envolta.
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Dies 16, 18, 23 i 25 d’octubre, de 9.15 a 12.15 h. Total 12 hores.

Si vols saber què són les competències transversals i com 
són d’importants, vine a l’SLOP cada segon i quart dimarts 
de mes i t’ho expliquem!

Taller 
Personal 
branding

Autoconeixement i objectiu personal, marca personal, 
habilitats per a la vida, què vol de tu l’entrevistador...

Formació en 
competències 
transversals

Inscripcions: presencialment al c/ Major, 1
o al web http://www.parets.cat/formacio-slop

SLOP Major, 1 Tel. 93 573 88 96 slop@parets.cat 

CURSOS DE CATALÀ

PER A ADULTS

SETEMBRE 2017

INSCRIPCIONS
14 i 15 de setembre

de 10 a 13 h

Del 18 al 22 de setembre

de dilluns a divendres de 10 a 13 h

dimarts i dijous de 16 a 19.30 h

exalumnes
12 i 13 de setembre 10 h a 13 h

 

INICI CLASSES

25 de setembre

Hi poden optar els alumnes dels centres educatius de la vila, els alumnes 
empadronats a Parets que estudiïn fora del municipi i els mestres dels centres 
d'ensenyament de Parets.

premis a la millor nota
· Millor nota de selectivitat, dotat amb 300 €

· Millor nota de treball de recerca de batxillerat, dotat amb 100 €

· Millor nota de batxillerat, dotat amb 250 €

· Millor nota de grau mitjà, dotat amb 200 € i de grau superior, dotat amb 250 €

premis al mèrit docent i escolar
· Premi a l’ESO, dotat amb 100€ i de primària, dotat amb 50€ (un per centre)

· Premi al mèrit docent, dotat amb 300

Data de presentació de documentació:

Del 2 d’agost al 14 de setembre, a l’OAC

Consulteu les bases completes a www.parets.cat

4a edició
dels premis

reconeixement
al mèrit educatiu

2017

Venda d’entrades

a partir del 12 de setembre:
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La Polica Local frustra un intent de robatori 
Els fets es van produir durant la matinada del passat 6 
de juliol, al voltant de les 3.30 h, quan un veí del carrer 
Girona va trucar a les dependències de la Policia Local 
per alertar de la presència d’un jove que havia saltat la 
tanca d’un espai comunitari d’aquell carrer.

PLUSVÀLUASEGURETAT CIUTADANA
En pocs minuts, els agents de la Policia Local s’hi van 
presentar i van detenir 3 joves veïns de Mollet del Vallès, 
dos d’ells menors d’edat, que es disposaven a fugir del 
lloc. Els joves van ser posats a disposició judicial acusats 
de robatori amb força en grau de temptativa. 

La Policia i Protecció Civil salven la vida d’un rottweiler
D’altra banda, el mateix dijous, 6 de juliol, cap a les 8 h, 
agents de la Policia Local de Parets, acompanyats de 
voluntaris de Protecció Civil de la localitat, van salvar la 
vida d’un gos de la raça rottweiler que havia caigut a una 
piscina i va estar a punt d’ofegar-se.
Els veïns van trucar a la Policia quan van veure l’animal 
caure a la piscina i, després de diferents intents, no van 
poder treure’l. 
La ràpida intervenció dels agents i dels voluntaris van fer 
possible el rescat del gos, que va ser lliurat al seu propie-
tari en bon estat.

Tràiler del curtmetratge Memorias del agua
Ja es pot veure el tràiler del curtmetratge Memorias del 
agua, rodat a la Piscina Municipal Miguel Luque de Pa-
rets el passat mes de maig. La gravació ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i a Barcelona 
Film Commission, Protecció Civil i el programa de ràdio 
Cine Sótano. El film és de la productora Dawn Melodies 
Productions, fundada per Anaís Medina i Tony Navarro. El 
tràiler ja es pot veure a la pàgina newcinema.es.

CINEMA

Botifarrada de la protectora d’animals de Parets
Aquest juliol, la protectora d’animals de Parets ‘Peluts’ ha 
fet la tracional botifarrada, durant la qual es van recaptar 
1.810 euros gràcies, en part, als donatius i a la venda de 
marxandatge. Els diners es destinaran a tenir cura dels 
animals trobats al municipi. 

MASCOTES

SOLIDARITAT

Freudenberg lliura el xec de 4.081€ a APINDEP
Freudenberg ha lliurat a APINDEP el xec amb els 4.081€ 
recaptats durant la última edició de “Freudenberg a rue-
da”. Jaume Cané, Conseller Delegat de Freudenberg Es-
paña ha estat l’encarregat de fer l’entrega dells diners a 
aquesta cooperativa que treballa per a la integració de 
les persones amb discapacitats.

La Sala Serra Cooperativa de Parets ha acollit, aquest 
dilluns, la visita del conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull, que s’ha reunit amb l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, i els alcaldes de Granollers, Lliçà d’Amunt, Lliçà 
de Vall i Montmeló, per tal de consensuar accions i actu-
acions de millora en relació a la capacitat i l’accessibilitat 
de l’autovia C-17.
Durant la trobada s’han presentat un conjunt d’actua-
cions que el Govern de la Generalitat executarà entre el 
2018 i 2019. Aquestes mesures consensuades amb el 
territori, comporten una inversió estimada de 35 milions 
d’euros.
Les actuacions previstes estan encaminades sobretot a 
millorar la capacitat i la seguretat del trànsit, i a reordenar 
i millorar els accessos i enllaços.
D’entre les obres previstes cal destacar una nova conne-
xió amb l’AP-7, a Parets, i l’ampliació del tronc de l’AP-7 

Acord per millorar la capacitat i l’accessibilitat de la C-17 
 El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha visitat Parets per explicar el projecte 

en sentit oest. Això es farà mitjançant la construcció d’un 
ramal des de l’autovia cap a l’autopista.
També s’ampliarà la C-17 amb un tercer carril i es reor-
denaran els accessos.
L’alcalde, Sergi Mingote, ha valorat molt positivament la 
trobada “perquè s’han pogut consensuar accions en un 
tema molt delicat, com és la C-17, que ha de donar res-
posta tant a les necessitats de la ciutadania com del teixit 
empresarial del municipi”.
El conseller, Josep Rull, agraïa “el nivell de responsabilitat 
i d’implicació dels alcaldes del territori, per fer possible un 
acord sòlid com el que s’ha pres”.
Diàriament, circulen pel tram de l’autovia C-17 comprès 
entre l’AP-7 i la C-33 i la carretera BV-1432 prop de 90.000 
vehicles, i s’estima que en els pròxims deu anys, amb im-
portants creixements urbanístics previstos, augmentin 
fins als 100.000 vehicles diaris.
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/PROCÉS PARTICIPATIU
PARC CENTRAL DEL SOT D’EN BARRIQUES
Com tu el vols!

PROPOSTA 1 / JOCS I AIGUA

/ TIPOLOGIA DE JOCS / TIPOLOGIA DE PAVIMENT

/ ALTRES ELEMENTS

  1. Espai Bilbliobús 
  2. Bar / Serveis 
  3. Zona de nens petits ( 0-6) 
  4. Zona de nens mitjans (6-12)
  5. Zona de nens grans ( +12) 
  6. Zona de gent gran
  7. Zona de jocs interactius 
  8. Zona tirolina 
  9. Zona de pícnic
10. Zona de descans 
11. Zona d’aigua 
12. Espai aula oberta
13. Graderies 

 

El nou Parc del Sot d’en Barriques es configura a partir de diversos espais, per a múltiples usos, 
que conflueixen en una gran zona central. 
La proposta Joc i Aigua respon a un caràcter lúdic i d’entreteniment que permet, alhora, la po-
livalència de l’espai central:  sortidors d’aigua intermitents pensats com a espai d’oci i joc que 
pot esdevenir alhora escenari per a activitats de caràcter divers, culturals o de lleure.  

Pedra. Color groguenc
Gespa. Resistent per a poder ser trepitjada
Lloses. Elements prefabricats de formigó de color terrós
Parterre. Terra vegetal amb plantes vivaces de flors, que humidifiquen l’ambient i aporten notes de color 
canviant
Panot. Paviment dur col·locat al perímetre del parc  en continuïtat a les  voreres adjacents  
Sauló. Paviment permeable col·locat a l’espai central del  parc i als recintes, afavorint la infiltració de 
l’aigua de pluja

Les grans estructures en la tipologia de joc prenen rellevància en aquesta proposta, posant èmfasi en tres 
elements: una tirolina i un tobogan de notable dimensió i la zona central, amb sortidors d’aigua intermi-
tents que es constituirà com espai d’oci. 
S’incorporen també elements de joc adaptats a infants amb dificultats físiques.

Zona de pícnic
Edifici de bar i serveis integrat en l’espai central del parc 
Graderia disposada envers l’espai central
Espai Aula oberta per a múltiples usos
Bancs lineals i cadires amb agrupacions, que generaran 
espais d’estar en el perímetre urbà i plaça
Cadires individuals disposades en els diferents recintes i 
bosquet, sota els arbres, en zones de tranquil·litat i ombra

Zones de joc i lleure diferenciades per edats:
De 0 a 6 anys
De 6 a 12 anys
De més de 12 anys
Espai de jocs interactius
Espai central sortidors d’aigua
Espai d’exercici per a gent gran

Pedra Gespa Lloses Parterre Panot Sauló

Les imatges presentades en ambdues propostes són orientatives

El Parc del Sot d’en Barriques és una de les actuacions més rellevants que farà l’Ajuntament de Parets, inclosa en el Pla 
d’Actuació Municipal 2015-2019.
Per tal de conèixer les preferències dels paretans i les paretanes, s’obre un procés de participació que planteja dos models 
de parc ben diferenciats.
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PROPOSTA 2 / PASSEIG i DESCANS
El nou Parc del Sot d’en Barriques es configura a partir de diversos espais, per a múltiples usos, 
que conflueixen en una gran zona central. 
La proposta Passeig i Descans respon a un model que posa èmfasi en un caràcter de zona de 
trobada i descans, amb un bosc de pins central, ombrívol, una gran clariana de gespa situada 
al bell mig i una tipologia de jocs amb materials vinculats a l’entorn natural. 

/ TIPOLOGIA DE JOCS / TIPOLOGIA DE PAVIMENT

/ ALTRES ELEMENTS

Gespa. Resistent per a poder ser trepitjada 
Sauló compactat. Paviment semipermeable col·locat a les rampes d’accés a l’espai
Parterre. Terra vegetal amb plantes vivaces de flors, que humidifiquen l’ambient i aporten notes de color 
canviant
Panot. Paviment dur col·locat al perímetre del parc en continuïtat a les voreres adjacents
Sauló. Paviment permeable col·locat a l’espai central del parc i als recintes, afavorint la infiltració

La fusta és un dels elements principals de les zones de joc d’acord amb el concepte de parc. Inclou estruc-
tures de troncs, jocs d’aigua i una piràmide escalable.
S’incorporen també elements de joc adaptats a infants amb dificultats físiques.

Zona de pícnic
Edifici de bar i serveis en un dels accessos laterals al parc 
Bancs lineals i cadires amb agrupacions, que generaran 
espais d’estar en el perímetre urbà
Cadires individuals disposades en els diferents recintes i 
bosquet, sota els arbres, en zones de tranquil·litat i ombra

Zones de joc i lleure diferenciades per edats:
De 0 a 6 anys
De 6 a 12 anys
De més de 12 anys
Espai de jocs interactius
Espai d’exercici per a gent gran 

  1. Espai Bilbliobús 
  2. Bar / Serveis 
  3. Zona de nens petits ( 0-6) 
  4. Zona de nens mitjans (6-12)
  5. Zona de nens grans ( +12) 
  6. Zona de gent gran
  7. Zona de jocs interactius 
  8. Tobogans i tirolina 
  9. Zona de pícnic
10. Zona de descans  
11. Bosc
12. Clariana

Sauló compactatGespa Parterre Panot Sauló

Les imatges presentades en ambdues propostes són orientatives

NOM I COGNOMS: 

EDAT:               ADREÇA ELECTRÒNICA: 
PROPOSTA 1 
JOC I AIGUA

PROPOSTA 2 
PASSEIG I DESCANS 

MARCA AMB UNA  X  LA OPCIÓ QUE MÉS T’AGRADI 

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. Les dades s’utilitzaran únicament i exclusivament per a fins 
relacionats amb el seu lligam amb l’Ajuntament de Parets del Vallès.

El termini per participar-hi és el 17 de setembre de 2017. 
Podeu participar-hi també per Internet http://participacio.parets.cat 
o a les bústies instal·lades als equipaments municipals.BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ
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18.15 // Plaça de la Vila

EVOLUTION
Connexions musicals entre espectacles

Brincadeira  (Catalunya)

18.40 // Plaça de la Vila

TOC DE CAMPANES
Campanades i tronada dels Diables.

Diables Parets i Parròquia Sant Esteve

18.45 // Plaça de la Vila 

TOC D’INICI
Entrada de figures i bestiari local

Colla de Gegants, Grallers i Bestiari

19.00 // Ajuntament 

50 ANIVERSARI DEL CEP
Pregó d'inici de Festa.

Centre Excursionista Parets

19.15 // Plaça de la Vila 

EVOLUTION
Connexions musicals entre espectacles

Brincadeira  (Catalunya) 

19.25 // Plaça de la Vila 

EL MÊTRE. Circ / humor / participació

JAM (Catalunya)

20.30 // Plaça Vila a La Fàbrica 

EVOLUTION
Connexions musicals entre espectacles

Brincadeira  (Catalunya) 

20.45 // Carrer la Fàbrica 

A X AMOR O MUJERES ÁUREAS 
Teatre de text autores segle d'Or

Mvmproduccions (Catalunya)

21.35 // La Fàbrica a plaça Vila 

EVOLUTION
Connexions musicals entre espectacles

Brincadeira  (Catalunya)

22.00 // Plaça de la Vila 

LA FESTA DE LA PEDRA DEL DIABLE
Representació de la llegenda local

Colla de Gegants i Diables Parets 
Emesa en directe via streaming al 

parc la Linera

www.parets.cat/festa-pedra-del-

diable-2017

23.00 // Linera, Xemeneia 

LA BELLA TOUR. Circ

La Bella Tour (Catalunya)

23.00 // Plaça Vila a E. Música 

EVOLUTION
Connexions musicals entre espectacles

Brincadeira  (Catalunya) 

23.15 // Linera, Escola Música 

FUENTEOVEJUNA. Breve tratado sobre 

las ovejas domésticas.Teatre de carrer

Companyia Obskené (Catalunya) 

0.10 // Linera, Xemeneia 

YEE HAW!. Música / teatre de carrer

La Banda de Otro (Andalusia)

1.10 // Linera, escenari gran 

VAPARIR TOUR 2017
Concert cloenda Nit del Teatre al Carrer

Ràdio Flaixbac

Divendres

28 de juliol

P R O G R A M A C I Ó
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
11 h  Splash Slide 

 (Tobogan aqüàtic)

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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Ara fa 22 anys naixia, en el si del Casal de Ca n’Oms, La ilusión no tiene edad, nom amb 
el qual es va batejar inicialment aquest grup de playbacks.
La idea va sorgir quan, en Rafa Barrientos, coordinador del casal, buscava noves activitats 
on pogués participar la gent gran. És així com es va posar en contacte amb Manoli Carrera 
i van començar a preparar actuacions, músiques i balls, preferentment relacionades amb 
la cobla espanyola, el cant melòdic o les ranxeres.
Al llarg d’aquests anys han estat molts els monitors i monitores que han dirigit el grup, i 
moltes les persones grans que n’han format part.
En Jaume Anfruns, actual membre de la junta, ha estat un dels components des del prin-
cipi; ha fet tasques de suport i de presentador oficial de les actuacions. També compten 
amb l’ajuda de Ramon Talarn, que sol muntar grans escenografies i escenaris adaptats 
a la temàtica de cada gala.

22 anys fent playback amb el grup La Il·lusió no té edat

En aquests 22 anys, el rebatejat grup La il·lusió no té edat, ha organitzat o ha format 
part de diferents esdeveniments de caràcter solidari: la Marató de TV3, el festival pro 
Anesvad, la gala per recollir fons per als damnificats de l’huracà Mitch o els malalts de 
càncer, o el concert per a la Fundació Vanessa Jiménez, la ‘niña de cristal’.
Durant aquest temps, el grup ha visitat diferents ciutats de Catalunya i del territori es-
panyol com ara Terrassa, Terol o Calaf, entre d’altres; també van actuar a Madrid, a Tele-
visió Espanyola, amb la Pepita Torres, amb motiu de l’Any Internacional de la Gent Gran.
Aquest any, en el marc de les Jornades Els nostres Avis, es va fer la presentació del 
documental, elaborat per Sandra Piñero, que recull la història del grup. Hi intervenen 
persones que, tot i que ja no en formen part, van participar, d’una manera o duna altra en 
la consolidació i l’èxit que actualment té. Al vídeo, els entrevistats expliquen anècdotes, 
curiositats i històries de la història d’aquests 22 anys amb La il·lusió no té edat.



Parets és referent en molts àmbits, un d’ells, sens dubte, el cultural. Les da-
des són prou indicatives: més de 200 espectadors de mitjana per espectacle 
pel que fa a la programació adulta, prop d’un centenar de carnets amic amb 
abonament anyal a la programació de Can Rajoler i al cafè teatre de la Sala 
Cooperativa, entrades exhaurides a la major part dels espectacles, temporada 
de teatre consolidat i Rialles amb programació de tipus familiar, activitats, 
cursos i tallers de tot tipus i per a tothom al Casal de Can Butjosa de diferents 
disciplines artístiques...

A banda de les dades, cal destacar les propostes i serveis que ofereixen la bi-
blioteca popular de Can Rajoler i la biblioteca especialitzada en infància i jo-
ventut de Can Butjosa, en ple procés de millora i posada al dia de les últimes 
tecnologies.

També s’estan fent millores, amb una inversió de 450.000 € al Teatre Can Ra-
joler per a la nova climatització en benefici d’espectadors, actors i treballa-
dors, la caixa escènica, l’adaptació a normatives actuals i de seguretat per a 
les persones...

Parets és... 

Aquest servei dóna cobertura a tots el actes institucionals i protocol·laris de 
l’Ajuntament com són la coordinació de les visites que ens han fet premis Nobel, 
membres de la Casa Real, presidents i consellers de la Generalitat, etc.
També diferents activitats com les Jornades Europees de Patrimoni, Medalles 
de la Vila, inaguracions d’obres…
I es treballa de forma transversal amb altres serveis coordinats des de Cultura 
com en el cas del protocol que s’engega aquesta Festa Major per unes festes 
lliures de violències masclistes i LGBTIfòbiques gràcies al treball conjunt dels 
diferents departaments i entitats.
Enguany es posaran tots els  recursos per oferir ajuda a totes aquelles persones 
que ho necessitin i ho sol·licitin. Només caldrà adreçar-se a l’organització, al 
servei de seguretat o a l’hospital de campanya. S’informarà d’aquest protocol 
als cartells de les entrades del Parc la Linera i als bars, També s’inclou el lema 
“No és no” a la samarreta de Festa Major, als gots recuperables, i en les diferents 
falques de veu en off que s’escoltaran durant tota la Festa Major. L’Ajuntament, 
a més, ha inclòs una clàusula dins els contractes de les diferents actuacions 
festives en aquest sentit. 

cultura.parets.cat



 cultura

Per últim, dins l’àmbit cultural, volem destacar el 24è any d’aplicació del Pla de Lectura a les escoles de Parets del Vallès. Hi participen escoles de primària amb els cursos 
de 1r fins a 6è. Sessions mensuals de contacontes, de presentació i tertúlia de llibres conformen aquest servei orientat al foment de la lectura  i a la formació literària 
dels infants en LIJ (Literatura Infantil i Juvenil). El seu model organitzatiu, l’estreta col·laboració entre les escoles i una biblioteca municipal, en aquest cas la Biblioteca 
Infantil i Juvenil Can Butjosa, la seva acurada selecció de llibres, que inclou quasi tots els gèneres (novel·la, poesia, còmic, relat curt i àlbum il·lustrat) i la seva filosofia de 
com abordar la lectura amb els infants, fa que cada any la biblioteca rebi peticions d’escoles i biblioteques de tota Catalunya que volen conèixer més a fons aquest servei. 
Fins al punt que s’ha inclòs com un contingut fix als cursos de biblioteca escolar i seminaris de literatura que imparteix la biblioteca, orientats a mestres i bibliotecaris.  
El Pla contempla la lectura en el seu sentit ampli, un mitjà per treballar l’educació emocional, nodrir l’imaginari i el món interior i prepa-
rar per a la vida, a més de vehicular la llengua, fomentar el seu coneixement i donar una formació literària universal. Gràcies al Pla, per les 
mans dels escolars passen llibres que potser no arribarien a conèixer mai. El ventall literari és de gran qualitat: els 5 continents es troben re-
presentats. Obres de Roald Dahl, Uri Orlev, Cornelia Funke o Jimmy Liao conviuen amb Joana Raspall, Emili Teixidor  i Josep-Francesc Delgado.  

El Pla de Lectura va obtenir el 2004 el Primer Premi al Foment de la Lectura a les Biblioteques Públiques convocat per la “Federación del Gremio de Editores de Espa-
ña”, per la seva imaginació i originalitat, el seu seguiment exhaustiu, la seva continuïtat i eficiència dels resultats obtinguts. Es treballa amb un fons de 1.700 llibres 
A final de curs es fa una avaluació de resultats, cosa també única i singular, ja que no hi ha iniciatives com aquesta que permetin comparar resultats entre infants 
del mateix curs però d’escoles diferents. Un pla pensat per arribar a tots els infants, siguin lectors o no. La seva estructura en nivells lectors (i no edat física del nen), 
el foment de la tradició oral a tots els cursos i el fet de ser inclusiu per a tothom, és a dir amb la voluntat explícita de no deixar cap nen fora sigui quina sigui la seva 
circumstància, el fa accessible a tots els alumnes, que poden trobar el seu nivell i començar a pujar. 

Per a Juli Bosch, director de l’Àrea de Serveis Personals i cap de Servei de 
Cultura i Protocol, “el servei de Cultura de Parets destaca per la seva cons-
tant adaptació a les noves tendències i disciplines. El nostre és un servei 
obert i flexible que s’adequa diàriament a les noves necessitats i gustos 
dels nostres usuaris. El nostre és un treball transversal amb moltes àrees, 
entitats i persones que han consolidat un model que funciona”.

De la seva banda, la regidora de Cultura, Àfrica Martínez afirma que “el 

bon funcionament del nostre servei de Cultura no seria 
possible sense la col·laboració d’entitats i del nostre 
teixit associatiu i cultural. Sempre intentem avançar-
nos als nous temps per donar respostes immediates a 
les noves modes i tendències en benefici de les nostres 

veïnes i veïns”.

Finalment, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, conclou assegurant que “una 
de les prioritats del nostre Ajuntament és donar un 
servei cultural i propostes de primera. Parets és un 
municipi referent en matèria cultural que sap adap-
tar-se als nous temps i projectar l’excel·lent treball de 

la nostra gent i de les nostres entitats”.
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En el marc de les activitats prèvies a la Festa Major 
d’Estiu, que se celebren sota el nom d’Eixamplem la festa, 
el passat dissabte, la plaça del Dr. Trueta va acollir una 
nova edició del ‘Comerç a la fresca’. 
Durant la tarda, i fins ben entrat el vespre, la plaça va ser 
l’aparador dels botiguers de la vila, que van exhibir els 
seus productes en estands exteriors, en un nou exercici 
de promoció del comerç local i de proximitat.
L’objectiu d’aquesta activitat és mostrar el compromís 
dels botiguers de Parets amb els seus clients, així com 

posar de manifest la gran diversitat de l’oferta comercial 
i la seva implicació en la cultura local.
Per això, a més de la venda de productes, la fira va comp-
tar amb les actuacions dels músics del CEM Maria Grever 
i AMACAT, Bollywood, i una exhibició de l’associació Balls 
de Saló de Parets.
El regidor de Comerç, Raul Urtusol, es mostrava molt sa-
tisfet per “l’èxit assolit durant la fira d’aquest any, que 
demostra, un cop més, la varietat de l’oferta comercial 
del municipi”.

El comerç paretà vesteix l’Eixample de festa
La nova edició del ‘Comerç a la fresca’ va coincidir amb les activitats prèvies a la Festa Major

Camp Base i Ravet Bike inauguren botiga 
Ubicada al km 17 de l’autovia C-17, la nova botiga de 
1.000 m2, disposa de 600 m2 d’exposició, esdevé una de 
les botigues d’esports Outdoor i bicicletes més grans del 
Vallès Oriental. S’hi poden trobar una àmplia diversitat de 
bicicletes als millors preus del mercat i ofertes econòmi-
ques de bicicletes d’alta gamma de les millors marques, 
així com grans descomptes en roba de ciclista, els millors 
preus de taller per a les reparacions, lloguer de bicis elèc-
triques, compra i venda de bicis de segona mà i Outlet 
amb ofertes de fins el 50% de descompte.
Durant la inauguració es va presentar el repte solidari 
“Parets-Cervino  1.000 Km ecological & healthy non stop” 
de La Lluita TEAM, amb el qual col·laboren Camp Base i 
Ravet Bike. La presentació va anar a càrrec de l’alcalde 
de Parets i membre de La Lluita TEAM, Sergi Mingote. 

INAUGURACIÓ

La perruqueria Ribas amb el foment de la cultura
La perruqueria Ribas, situada a l’av. de Catalunya 104, 
ha iniciat un projecte de foment de la cultura, que con-
sisteix en l’intercanvi de llibres de segona mà. Per cada 
llibre dipositat a la gàbia que tenen per aquest ús, se’n 
pot agafar qualsevol altre. Hi podem trobar novel·les en 
diferents idiomes i llibres per a tots els gustos i edats.

INICIATIVA

La barberia de Juanjo, tradició i moda a la carta 
Situada a l’avinguda Francesc Macià 3, l’horari d’aquesta 
barberia és de dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 
20 h. Els dissabtes, fa horari intensiu de 9 a 17 h. 
La barberia de Juanjo porta més de 3 anys (maig 2014) a 
Parets, amb una gran acollida per part del poble des del 
principi. Amb els serveis que ofereixen busquen recuperar 
els valors de la barberia més tradicionals, sense perdre 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
de vista les noves tendències i tot el que sigui innovació 
per a l’ofici. 
Els serveis que ofereixen van des del tallat de cabell a 
l’afaitat tradicional amb navalla, donar forma i treballar les 
barbes. Són referents en el tallat degradat que tan de moda 
està actualment. Com a novetats, cal destacar el nou servei 
que està revolucionant les xarxes socials (Black Mask): 
una mascarilla facial per a homes que neteja d’impureses 
la pell. 
La feina la centralitzen des de la seva exclusiva App “La 
barberia de Juanjo” (disponible en App Store i Google Play). 
Els seus clients reserven cita des de l’App que els dóna tota 
la informació necessària de disponibilitat. També poden 
canviar la data o cancelar la que tenen d’una manera molt 
senzilla. 
Dins la mateixa hi ha un programa de fidelitat per premiar la 
recurrència i també poden reservar productes per a la cura 
dels cabells i la barba. El telèfon al qual poden trucar els 
clients és el 93 573 75 14 i podeu veure els seus treballs a 
Instagram @labarberiadejuanjo.

INVERSIÓ
Mat Holding es fa amb el grup Vicente Canales
Mat Holding, amb seu a Parets, ha adquirit el 60% del grup 
industrial Vicente Canales, amb l’objectiu de reforçar la 
seva divisió de conducció d’aigua, filtració i fabricació de 
components hidràulics. Amb la compra, Mat Holding vol 
assolir l’objectiu de 300 milions d’euros de facturació en 
un termini de 3 anys.
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La primera de les activitats va ser divendres 14, a la plaça del Dr. Trueta, amb un espectacle a càrrec de 
l’escola de ball Elite Dance, una botifarrada popular i cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula 
Guardianes de la Galaxia 2. Dissabte 15, l’Eixamplem la Festa! va continuar amb el mega parc infantil Sot 
Park, un espai per a tota la família amb inflables i atraccions d’aigua. Durant la tarda es van poder adquirir 
els vals solidaris per a la fira. La recaptació econòmica d’aquests tiquets es destinaran a Càritas Parets.
El 22 de juliol, l’Eixamplem la Festa! va acollir les actuacions de la Colla de Gitanes de Parets, un espectacle 
a càrrec de Diables Parets, i el concert de The Slim Filters, entre d’altres. Durant la nit també va haver-hi 
servei de bar i planxa a càrrec de la Comissió de Festes.

Parets escalfa motors per a la Festa Major amb les activitats de l’Eixamplem la Festa!
Espectacles de música i ball, concerts, cinema a la fresca o activitats familiars, entre els actes més exitosos dels dies previs a la Festa Major d’Estiu
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FESTIVAL

El parc La Linera s’omple de bona música
Dissabte 15 de juliol es va celebrar una nova edició del 
Festival Parc de la Linera organitzat per Binary Emotions 
Knights, un certamen musical que es va fer des de les 11 
del matí fins a les 2 de la matinada. 
El festival va comptar amb servei de barra i tallers per a 
infants durant l’actuació dels grups de la comarca i de 
l’escena indie barcelonina.

Ja es coneixen les funcions que conformen la nova pro-
gramació d’espectacles a Parets, de setembre a desem-
bre.
El primer espectacle tindrà lloc el diumenge 15 d’octubre 
amb ‘Escenari secret’, una experiència amb micropeces 
d’arts escèniques en llocs inhabituals. Diumenge 29 
d’octubre, Sara Pi presentarà el disc ‘Break the chains’.
Diumenge 5 de novembre serà el torn per veure un mun-
tatge sobre la construcció i destrucció de la memòria. És 
la història d’una mare i dos fills en desacord per la presèn-
cia d’un altre jove a casa. L’obra porta per nom ‘Cúbit’. 
Diumenge 19 de novembre, serà el torn de l’espectacle 
‘Dansa de mort’, amb Lluís Soler, Mercè Arànega i Jordi 
Figueras.
Diumenge 3 de desembre, el popular Peyu es transforma 

en un Steve Jobs a la catalana a l’espectacle ‘iTime’. Tan-
carà la programació el grup de teatre local Som i Serem 
amb l’obra ‘Si l’encerto, l’endevino’, una divertida comèdia 
de Francesc Lorenzo sobre la confusió que provoquen 
tres germanes bessones idèntiques.

Cafè Teatre a la Sala Basart Cooperativa
Dissabte, 7 d’octubre, a les 22.30 h, iniciarà les sessions 
de Cafè Teatre l’espectacle ‘Monólogos cantados’, de Da-
vid Amor. L’11 de novembre es farà la representació de 
l’obra ‘Orgasmos, la comèdia’. I tancarà el cicle el còmic 
Agustín Jimenez amb ‘Curso de interpretación’. Les en-
trades per a tots els espectacles es poden adquirir a partir 
del 12 de setembre a Can Rajoler els dimarts de 9 a 13 h 
i dijous de 16 a 19 h o a www.ticketea.com.

Al setembre s’inicia la nova temporada d’espectacles a Parets
Concerts, obres de teatre i l’obra del grup local Som i Serem pugen a l’escenari de Can Rajoler

Neix ‘És Parets’, una revista cultural
El Niu d’Art Poètic de Parets ha presentat la seva 
nova revista de recent creació anomenada ‘És Pa-
rets’. L’acte s’ha dut a terme el diumenge 23 de juliol 
al restaurant El Jardí, on s’han donat detalls de la pu-
blicació, que serà un mitjà cultural amb periodicitat 
bimensual i conformada per 16 pàgines. La revista, 
dirigida pel periodista paretà Jaume Ribell, és gra-
tuïta i té una tirada inicial de 1.000 exemplars.

Inauguració del curs escolar 2017-2018
La sessió inaugural del pròxim curs escolar, adreçada 
a tots els professionals de l’ensenyament a Parets, 
tindrà lloc el 7 de setembre, a les 9 h, a la Sala Basart 
Cooperativa. A l’acte es farà una xerrada anomenada 
‘Emoció, salut, prevenció de l’assetjament i benes-
tar social’ a càrrec de Rafael Bisquerra, director del 
postgrau en educació emocional i benestar a la Uni-
versitat de Barcelona. Fins al moment, més de 200 
persones han confirmat la seva assistència.

Ofrena floral al Monument de l’11 de Setembre
L’11 de setembre es faran els actes de la Diada de 
Catalunya a la plaça dels Països Catalans, davant 
del monument a l’11 de Setembre. Entitats i partits 
polítics faran una ofrena floral al monument a les 12 
h del migdia. Una hora abans hi haurà una audició de 
sardanes a càrrec de la Cobla Rosaleda. 

El paretà Sergi Pons presenta el seu nou llibre
Diumenge 9 de juliol l’escriptor paretà Sergi Pons va 
presentar al restaurant El Jardí el seu segon llibre, 
Dies de ratafia. L’autor posa la picaresca de barri, 
l’alcohol de garrafa, l’humor i la ironia més fina en 
una nova novel·la que va presentar acompanyada 
d’un tast de Ratafia dels Raiers. 

EN 2 MINUTS...

Luis Navarro, medalla d’or del Fòrum Europa 2001
L’artista Luis Navarro Castillo, establert a Parets, ha estat 
una de les personalitats escollides enguany com a guar-
donat amb la medalla d’or del Fòrum Europa 2001. L’acte 
de lliurament es va fer durant un sopar de gala a l’hotel 
The Westin Palace de Madrid.
Aquesta medalla es concedeix a persones, presidents 

PLUSVÀLUAGUARDÓ
d’institucions, empresaris, polítics, personalitats de la 
societat civil i representants del món cultural, en reco-
neixement a la seva trajectòria professional.
El pintor es mostrava “molt orgullós i satisfet perquè ha 
estat un honor que no m’esperava i m’ha fet moltíssima 
il·lusió”.
Luis Navarro va néixer a Barcelona fa 53 anys i en fa 10 
que es va establir definitivament a Parets del Vallès.
És pintor de vocació i ha exposat a diferents llocs com 
Dubai o Abu Dhabi, i ciutats com Roma, Marbella o Bar-
celona, i ara prepara una nova exposició a Benalmádena.
Navarro també col·labora amb el seu art en diferents cau-
ses de caràcter solidari i social, com la lluita contra el 
càncer, contra el maltractament i la violència masclista 
o en favor dels drets de les dones àrabs.
Navarro utilitza diverses tècniques que inclouen l’oli o 
l’acrílic i es decanta per la pintura impressionista, tot i 
que també fa obra abstracta i retrats. Podeu seguir la 
seva obra al seu facebook, Luis Navarro Castillo.
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Les agressions sexistes i LGBTIfòbiques 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, LGBTI-

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! 

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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del nou protocol contra les agressions 
masclistes i LGBTIfòbiques?

Miriam Arco
Crec que és bona idea i 
que hi hauria d’haver un 
protocol generalitzat, 
perquè aquestes coses, 
malauradament, passen 
a tot arreu.

Edgar Cucurella
Està bé que s’hagi fet, 
però no crec que s’hagi 
de crear una alarma so-
cial amb aquests temes. 
Tinc la sensació que així  
ho normalitzem.

Javi Duomo
Estic molt a favor que 
s’aprovin aquests tipus 
de protocols. Tots hem 
de col·laborar per erradi-
car la violència d’aques-
ta mena i en causes com 
aquestes

Finalitzen les Tardes joves de Cal Jardiner
Desenes de joves han participat, aquest mes de juliol, de la refrescant oferta de tallers gratuïs a Cal Jardiner

Desenes de nois i noies han participat, aquest mes de 
juliol, als tallers organitzats pel Servei de Joventut en el 
marc de les Tardes Joves a Cal Jardiner. Durant aquests 
dies s’han programat un seguit d’activitats que incloïen 
estampació de samarretes, videojocs, cuina, jocs d’aigua, 
bijuteria o maquillatge artístic, entre d’altres.
Aquesta acció s’emmarca dins del Pla Local de Joventut, 
desenvolupat per l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb 

l’objectiu de potenciar projectes i actuacions adequades 
a les necessitats reals dels joves del municipi.
Totes les activitats incloses en les Tardes Joves han estat 
gratuïtes.
D’altra banda, l’equipament de Cal Jardiner també ha 
acollit, per primer cop i amb molt d’èxit, el casal d’estiu 
adreçat a joves, que ha comptat amb la participació de 
prop d’una vintena de nois i noies.
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Premis i reconeixements als millors esportistes i clubs paretans

Marc Rofes (Club Atletisme Parets) i Norma Rodríguez 
(Club Natació), van ser els millors esportistes individuals, 
i Pol Navarro i Alba Hierro (Futbol Sala), els millors es-
portistes d’equip de la darrera edició de la Nit de l’Esport 
a Parets celebrada al Teatre de Can Rajoler divendres, 7 
de juliol.
Pel que fa als millors equips de la temporada 2016-17, els 
reconeixements van ser per a juvenil A del Club de Fut-
bol Parets, que ha pujat a preferent, i per al benjamí mixt 
del Club Natació Parets. El premi al foment dels valors 
a l’esport va ser per al Club Futbol Parets per l’activitat 
‘Fem un gol al càncer’ i es va reconéixer com a activitat 
destacada l’Òpen de Dòmino de Festa Major, que aquest 
2017 arriba a la vintena edició.

Soto i Mingote, campions d’Espanya d’ultra-
distància a València amb La Lluita TEAM
Tots dos esportistes paretans, Joan Soto i Sergi Mingote, 
van aconseguir la millor marca estatal en tàndem i la se-
gona marca mundial: 612 quilòmetres. Per celebrar-ho, 
La Lluita TEAM ha creat un nou repte pel que resta de 
temporada, recaptar 10.000 euros per a la investigació de 
la histiocitosi i el càncer infantil que duu a terme l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Barcelona a través de https://
www.migranodearena.org/es/reto/15981/juntos-contra-
la-histiocitosis-y-el-cancer-infantil/

CICLISMEEl Quibus-Aluminis Segura guanya les 24 
hores de futbol sala d’aquest 2017
El Quibus-Aluminis Segura ha trencat l’hegemonia que 
tenia fins ara el Wursi i ha guanyat les 24 hores de futbol 
sala organitzades pel PDeCAT de Parets. Els vencedors 
han derrotat a la final el JGR Interavia-Bar Tres Rosas per 
un ajustat 2 a 1. En tercer lloc ha acabat el Wursi, que 
portava cinc torneigs consecutius guanyant i els quarts 
la Penya Andalucista Petit Galera Moyde Ixpa. La final ha 
estat molt igualada però l’Aluminis Segura s’ha avançat 
amb dos gols i només al final l’Interavia ha pogut reduir 
diferències. L’equip guanyador té molt bons jugadors com 
Bonillo, Maspons, Alexis, Ivan Lacal i altres.

FUTBOL SALA

Els guardons es van lliurar al Teatre Can Rajoler, durant la darrera edició de la Nit de l’Esport a Parets

A més dels esportistes guardonats, es van fer reconei-
xements a Carles Aguilera, jugador aleví d’hoquei patins 
del Barça que ha estat campió de Catalunya i d’Espanya, 
i al veterà Miquel Parera, de l’AC Parets-Ravet Bike, que 
va ser tercer al campionat del Món de BTT en la categoria 
Màster 70 a Andorra.
Durant la nit, també es va recordar a persones vinculades 
a l’esport paretà que ens han deixat com Joan Oller, pre-
sident del Club Handbol Parets, o els esportistes del Club 
Triatló Parets Christian Trigueros i Raul Serrano.
D altra banda, dilluns, 17 de juliol, la Sala Cooperativa 
acollia el reconeixement institucional a 23 esportistes i 12 
equips de 3 clubs de Parets del Vallès, que han destacat 
pels seus èxits esportius durant la temporada.

Nou jugador del Club Futbol Parets
Un dels fitxatges confirmats per a la propera temporada 
del CF Parets és Agustí Planas. Planas és central, és pa-
retà i torna al nostre poble després de jugar en diversos 
equips, el darrer Les Franqueses, amb qui va estar a punt 
de fer la promoció d’ascens a 1a Catalana però finalment 
va quedar en tercera posició. 
És un jove central que reforça molt la part defensiva de 
l’equip. Recordem que el pare de l’Agustí Planas, l’Agustí 
del sindicat, ja va jugar al Parets també com a defensa.

FUTBOL

Torneig d’estiu del Club Futbol Parets
Oreja de Mulo y sus Colegas van tornar a guanyar el 
torneig. Van derrotar el Gruantes per 3 a 1. Els guanya-
dors, formats sobretot per jugadors o exjugadors ja del 
Molletense, però també del CF Parets com els germans 
Agustín i Fernando Latre, Marc Palacio, Alberto Fábregas, 
Santi i altres, van aconseguir la victòria en un partit que 
van controlar tot i començar perdent. El Gruantes també 
va realitzar un gran torneig, amb la inclusió d’exjugadors 
del Parets a l’equip. En el partit pel tercer i quart lloc, el 
Paretsdent va derrotar el Pase.

FUTBOL
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GUERRA BRUTA! PSC i l’antiga Convergència van acordar la 
creació d’una comissió d’investigació sobre la vida privada 
d’una regidora d’Ara Parets ERC. Després de les tres sessions 
celebrades s’han negat a votar cap tipus de conclusió. Tots dos 
partits, enfrontats als jutjats fa anys pel cas del cotxe oficial, 
han utilitzat la comissió com una cortina de fum per tapar les 
incompetències d’un govern que encara la recta final de la le-
gislatura amb una evident manca de cohesió. Ho demostra la 
darrera remodelació del cartipàs on l’alcalde Mingote ha hagut 
d’assumir la cartera de Via Pública per intentar canviar la imat-
ge de deixadesa generalitzada que hi ha al nostre espai públic.

FARAÒNIQUES. Així seran les obres del nou parc del Sot d’en 
Barriques que la Sociovergència iniciarà ben aviat. En total 
s’han pressupostat 1,45 milions d’€, que sumats als 1,5 milions 
de l’avinguda Espanya, seran les majors inversions d’aquest 
mandat. Mentrestant el govern no vol apostar per l’habitatge 
social tot i ser una de les necessitats bàsiques per a molts dels 
paretans i paretanes.

NORMALITAT. L’alcalde Mingote troba normal que s’hagin pro-
duït una vintena d’incendis en el darrer mes a Parets. Les xifres 
s’han fet públiques arran de la comissió informativa que va de-
manar Ara Parets ERC. Com sempre el PSC llença pilotes fora i 
no assumeix cap mena responsabilitat. A causa dels incendis 
es van cremar 3 vehicles i alguns han estat repetitius en zones 
com Can Cabasses o la Linera.

DEMOCRÀCIA! L’alcalde Mingote va denegar la carpa informa-
tiva, sobre la campanya del Referèndum, que Ara Parets ERC 
tenia prevista pel passat 22 de juliol a la zona comercial de 
l’avinguda Catalunya. La celebració de la Fira del Comerç li va 
servir d’excusa per prohibir novament la nostra presència al 
carrer tal com ja ha fet reiteradament per Sant Jordi.

I per últim des d’Ara Parets ERC volem desitjar-vos una molt 
BONA FESTA MAJOR i un magnífic estiu. Carregueu forces per-
què ens espera un mes de setembre decisiu per tal que tots i 
totes puguem votar l’1 d’octubre.

Portem arrossegant un gran problema des de fa uns cinc anys 
aproximadament. La solució està, única i exclusivament, a les 
nostres mans. 
Una majoria del nostre Parlament proposa celebrar un referèn-
dum, la resta no proposa res més que deixar les coses tal i com 
estan. Ambdues opcions són totalment legítimes, però només 
una d’elles obre les portes a una solució. I només una d’elles 
tracta a les persones com a ciutadans (decidir) i no com a súb-
dits (obeir).
Probablement, la majoria de Catalans estan força fatigats de 
sentir dues paraules: independència i referèndum. Ara però, te-
nim una data per deixar de parlar i debatre, podrem passar a 
decidir. I la decisió no serà en un despatx, aquest cop és troba 
en mans dels ciutadans. De tots i cadascun de nosaltres. 
Tant si som partidaris del si o del no, tenim una cosa en comú: 
volem una solució i que tot conflicte s’acabi de la manera més 
democràtica possible que és votant . 
Que algú digui que quelcom és il·legal no vol dir que ho sigui 
i menys que sigui incorrecte. Il·legalitat i moralitat són dos 
conceptes que han anat agafats de les mans en nombroses 
ocasions; i s’ha necessitat de gent molt valenta per aconseguir 
canviar una realitat injusta. 
Viure en aquesta democràcia no suposa exclusivament que 
tots estiguem subjectes a les lleis i a la Constitució, sinó que 
aquestes evolucionin conforme els canvis que experimenta la 
societat i puguin, per tant, solucionar tots aquells problemes 
que afectin els seus ciutadans. No estem darrera la llei, la llei 
va darrera nostre.
Aquest referèndum servirà en funció del valor que nosaltres li 
volguem atorgar. Si l’1-O anem tots convençuts, els del “sí” i els 
del “no”, al col·legi electoral, el referèndum servirà. Però anem-hi. 
Ens trobem en un moment on, com a nació, ens hem d’enfrontar 
a una realitat molt difícil, alguns volen preservar una Constitució, 
fruit de la transició d’una dictadura a una democràcia. Altres, 
volem decidir. Tots volem donar la nostra opinió, perquè és el 
nostre dret i volem sol·lucionar el nostre problema, no d’evitar-
lo;  i recordeu, qui vol fer una cosa, sempre trobarà la manera de 
fer-la, qui no la vol, sempre trobarà una excusa. 
Posem fil a l’agulla d’aquest debat, anem tothom a votar el diu-
menge 1 d’Octubre i decidim el país que volem!

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Tics del passat

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

És hora de decidir Us desitgem una bona Festa Major!!

Són moments de Festa Major

Un any més estem a punt per celebrar la Festa Major, la festa 
gran del nostre poble!

Per aquestes dates, fa poc que es complien dos anys de mandat 
de l’actual legislatura, un període en què hem complert amb els 
compromisos que vam adoptar amb la ciutadania de Parets.
Per exemple, són realitat els Horts Socials, els correcans del mi-
rador de Gallecs i de Víctor Català. Podem dir que ja s’ha acabat 
la remodelació de l’Av. Espanya, que les obres de la Sala Poliva-
lent del Pau Vila estan molt avançades, que s’ha obert un nou 
espai d’aparcament gratuït a la cruïlla entre Av. Espanya i carrer 
Sant Sebastià i, entre d’altres, que també s’ha aprovat el projecte 
de rehabilitació del Barri Antic amb la voluntat d’iniciar obres 
abans de finals d’any i que s’ha iniciat el procés participatiu pel 
Parc Central del Sot d’en Barriques. El curs escolar que tot just 
ha acabat, ja ha gaudit de la gratuïtat dels llibres per a tots els 
alumnes de Parets. Una experiència que, a més, ha estat recone-
guda i inclosa al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals. 

Però no podem oblidar-nos de comentar que una de les grans 
prioritats dels socialistes de Parets sempre ha sigut l’ocupació. 
Sempre ens ha preocupat i ens preocupa la situació d’atur en què 
es troben veïns i veïnes del nostre poble. És per això que no hem 
parat d’abocar-hi recursos, humans i econòmics, quan no ho feia 
cap altra administració, procurant facilitar la inserció i reduir la 
taxa d’atur a Parets. Les dades a finals del primer semestre de 
2017 eren del 10,41%, amb uns 900 aturats dels prop de 1.600 
que hi havia el 2011. Seguirem treballant per situar-nos per sota 
de la taxa d’atur d’abans de la crisi.

Ara també ens toca gaudir de la Festa Major, una festa diferent, 
una festa amb un Protocol d’agressions sexistes on queda clar 
que NO és NO. Això és el que desitgem per a tots vosaltres… 
que ho passeu d’allò més bé amb totes les activitats, algunes 
d’elles “fresquetes” com les d’aigua, durant aquests 4 dies i que, 
sobretot, gaudiu del gran castell de focs artificials. 

El grup municipal del PSC us desitgem una molt bona Festa 
Major!

Tornem a parlar de parcs perquè l’equip de govern format per 
PSC i PdeCat projecten un parc al Sot d’en Barriques, on hi pen-
sen gastar com a mínim 1.400.000 euros. Fer un parc sempre 
és una bona cosa i mai ningú pot estar-hi en contra tot i que, en 
aquest cas, aquest parc no incrementa pas l’espai públic, perquè 
l´espai del Sot d’en Barriques fa molts anys que és públic. Des 
de sempre ha actuat com un espai lliure on si poden fer molts 
actes que requereixen una superfície gran (instal·lació de circs, 
fires, revetlles). 

Nosaltres creiem que és important valorar si això és o no una 
prioritat o és només un instrument electoral per afavorir els que 
governen, pagat amb diners de tots i totes.

En els pobles hi ha sempre moltes necessitats a cobrir i no-
saltres, des del NOPP, creiem que la urbanització del Sot d’en 
Barriques no és avui per avui una prioritat. Segurament habilitar 
un bon lloc per a l’arxiu municipal, traslladar Serveis Socials, 
ubicar la Policia Local en unes dependències dignes, reurbanit-
zar el casc antic o treure els barracons de l’IES la Sínia són més 
prioritaris que el parc del Sot d’en Barriques.

Un altre parc que nosaltres venim defensant des de sempre és 
el parc Fluvial perquè comportaria una inversió mínima, no pas 
els més de 1.400.000 euros que es pensen gastar al Sot d’en 
Barriques. Ens permetria recuperar un espai que està en una 
situació lamentable. Ho proposem com un procés lent d’anar re-
cuperant l’entorn del riu, de mica en mica, amb plans d’ocupació 
així es donaria feina als aturats. Seria una millora fantàstica de la 
qualitat de vida pels paretans actuals i pels nostres fills. A més, 
actuaria d’unió entre el casc antic i l’Eixample. Un ambiciós i 
veritable projecte de futur. Viure de cara el riu.

Estigueu atents perquè seguirem parlant de quines són les prio-
ritats de cada grup polític, i mentrestant que tinguem tots una 
bona Festa Major.

Parc Fluvial i parc del Sot d’en Barriques

Urbanismo con sentido común

Hasta la fecha llevamos 1.400.000€ para el parque que se 
construirá en el Sot d’en Barriques… nuestra segunda avenida 
España de la legislatura, con un proceso participativo modélico: 
¿juego y agua o paseo y descanso? Aparte de considerar este 
ejercicio un insulto para la democracia participativa, nos pre-
guntamos si no era más lógica plantear la participación desde 
el principio: ¿crees necesario este gasto para la remodelación 
de este espacio? ¿lo invertirías en otras cosas relacionadas con 
la gestión de nuestro urbanismo? ¿cuáles? 

Nosotros evidentemente pensamos que sí, en muchas otras 
más prioritarias, actuaciones que cuiden de nuestra salud y 
de nuestro entorno y que además supongan un ahorro en el 
medio plazo, sin costes desorbitados y pudiendo actuar en di-
versos frentes… hay políticas más allá de los macroproyectos 
sacados de la chistera sin pies ni cabeza a las que tristemente 
estamos demasiado acostumbrados; aquí, algunos ejemplos: 
¿Y si tuviéramos edificios municipales funcionando con energía 
propia, a coste cero para el ayuntamiento, como por ejemplo 
la piscina de Can Butjosa con paneles solares? ¿o una opera-
dora propia de energía, consumiendo sólo energía verde y no 
pagando costes de intermediación? ¿Y una gestión sostenible 
de parques, alcorques y jardines, con una brigada municipal y 
con criterio, seleccionando adecuadamente las especies y rea-
lizando la poda cuando toca?¿y si desarrolláramos proyectos 
comunitarios autogestionados en parcelas que están en des-
uso? ¿y nuestras pocas masías, nuestro patrimonio histórico, 
por qué no nos preocupamos por protegerlo y visibilizarlo en 
vez de querer sepultarlo con obra nueva? 

No nos cansaremos de decir que existe otro modelo de urba-
nismo, de hacer, de adaptarse a los cambios que están por 
venir, de ser más con menos. Urbanismo del siglo veintiuno, 
que responda a los intereses reales de sus ciudadanos y no 
sólo pensado como rédito electoral.

Aprovechamos la ocasión para desearos ¡¡FELIZ FIESTA MA-
YOR!!

Este año en nuestro municipio serán las primeras fiestas en 
el cual existirá un protocolo de actuación, para que sean unas 
fiestas libre de violencias masclistes i LGBTI fóbiques, gracias 
en parte al consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro 
municipio. Unas fiestas en las que podremos disfrutar de to-
das las actividades programadas para todas las edades. FELIZ 
FIESTA MAYOR!!
CIUTADANS CATALUNYA
Sr. Puigdemont, convocar eleccions serà l’únic, útil i legal per a 
tots els catalans. Ciutadans te un projecte alternatiu centrat a 
les preocupacions de tots els Catalans, garantim que estarem 
a l´altura de la responsabilitat de liderar una nova etapa a Ca-
talunya. Perquè som l´alternativa al separatisme a Catalunya, 
per aixó hem sigut els primers en desmuntar les 18 mentides 
del “procés” esgotador perquè els catalans sàpiguen la veritat.
Puigdemont i Junqueras van prometre la independència en 18 
mesos i el seu temps ja ha passat.
En nuestra Web www.18meses18mentiras.cat recogemos 18 
grandes mentiras del Govern en estos 18 meses, en los que sólo 
han sabido hablar de cómo separar a los catalanes del resto de 
españoles.
Decían que el referéndum era una pantalla pasada, no la llevaban 
en el programa electoral y ahora quieren repetir un 9N con el 
dinero de todos los catalanes.
Dicen que están comprometidos con la libertad de prensa y vo-
tan a favor de perjudicar a los medios que no hagan propaganda 
separatista del 1-0.
Santiago Vidal de ERC dijo que el Govern espiaba los datos de 
todos los catalanes y Junqueras, Puigdemont impiden una co-
misión de investigación para saber la verdad.
En público prometen la independencia y en los despachos con 
los inversores reconocen que necesitan seguir dependiendo de 
España. Desobedientes de boquilla, presumen de desobedecer 
ante las cámaras y cuando llegan al juzgado le echan la culpa 
a los voluntarios.
Estas son sólo algunas de las muchas mentiras que hemos ca-
zado.
Si tú también estas harto de que te mientan y te hagan perder 
el tiempo, ¡Cuentalo!

Partit Demòcrata Europeu 
Català 
www.ciu.cat/parets/ 



27 de juliol de 2017 23EL CALAIX

LA IMATGE DEL MES

Nova pèrgola instal·lada als 
horts socials, a l’espai de 
Can Jornet de Parets

QUÈ N’OPINES DE...
El nou protocol contra les agressions sexistes

Marc Jaureguizar
Em sembla molt bé, tot el 
que sigui fer accions per 
prevenir será benvinguda. 
Espero que no sigui ne-
cessari activar el protocol, 
però millor que hi sigui.

Elisabet Montañà
Em sembla molt bé que hi 
hagi un protocol preventiu. 
Que qui faci aquestes co-
ses passi vergonya i sàpi-
ga que la societat està en 
contra.

Irene Roldán
És una llastima, perquè 
aquestes coses passen a 
tot arreu. És com si s’hagu-
és normalitzat el fet que hi 
hagi violència sexista i això 
no es pot permetre.

Eduard Ventura
No podem tolerar que hi 
hagi violència a les festes, 
s’ha de tallar aquest pro-
blema d’arrel. Els agres-
sors han de saber que 
estan vigilats.

Anna Foguet
El que és trist és arribar a 
aquest extrem. S’haurien 
de respectar, per natu-
ralesa, totes les diversi-
tats: socials, culturals, de 
sexe...

RAP107 farà demà un programa en directe coincidint amb l’inici de la Festa Major

Demà divendres RAP107 farà una programació especial coinci-
dint amb l’inici de la Festa Major. Divendres 28 de juliol, a les 17 h, 
començarà un programa especial amb el repàs de l’agenda dels 
quatre dies, els protagonistes de la festa i connexions en directe 
amb la unitat mòbil que estarà situada a la plaça de la Vila. A 
les 19 h, es podrà escoltar el pregó en directe. 
 
Programació especial d’estiu
En acabar el programa especial de Festa Major, es donarà inici a 
la programació d’estiu que durarà tot el mes d’agost. En aquest 
període, l’emissora emetrà al matí punts informatius, radiofór-
mula amb música dels 80, 90 i actual, i redifusió de programes 
i entrevistes. A la tarda es podran escoltar espais com Gent de 

Parets, el programa de bandes sonores Musifilm i entrevistes de cultura i societat. Les nits, a partir de les 22 h, 
les ones seran ocupades per música amb programes com ara Rock107 o l’espai de música en català Qualsevol 
nit pot sortir el sol.

RAP107  Redacció RAP107

Joan Muela
Perfecte!, però sembla 
que s’ha normalitzat que 
hi hagi violència quan 
aquestes coses no hauri-
en d’existir.

Fins i tot amb la calorada, parlem amb precisió!
Com que és un any de calor forta, us vull donar uns consells perquè quan el sol piqui i la calor no afluixi (no *apre-
ti), i fins i tot puguem arribar a pensar que ens pot agafar un cobriment, un desmai o sofrir un col·lapse (*i no *ens 
doni), no defallim i siguem capaços de parlar bé en català sense que ens agafi un bon mal de cap (i no *ens doni). 
Si a mig matí la calor del carrer ja us aclapara i no us deixa viure, busqueu un racó, si pot ser amb ombra (i no *som-
bra), on us toqui l’aire (i no *doni) o un banc on no hi toqui el sol (i no *doni). Si sou a casa, pitgeu, premeu o cliqueu 
el botó del comandament (i no *mando) de l’aire condicionat (no *acondicionat) si en teniu (i no *li doneu al botó). 
Ah, i si opteu per menjar-vos un gelat per refrescar-vos una mica, recordeu que els gelats fan venir o agafar set (no 
*donen set) i maten la gana. El millor, ara a l’estiu, és prendre-s’ho amb calma i si no tenim temps o no hi ha temps 
(no *no dona temps) de fer-ho tot, no passa res. Si les coses no són importants, siguem capaços de dir que tant 
ens fan o ens són igual (i no *ens donen igual), perquè, de fet, les vacances són per no fotre brot (i no *donar cop).
Això sí, sempre hi ha d’haver temps, i més ara que tenim la Festa Major a tocar, per fer-nos moltes 
carícies, abraçades i petons (i no *donar), sense que ens faci vergonya (i no *ens doni). El que sí 
que podem donar són moltes alegries a les persones que estimem.
L’Oficina de Català de Parets us desitja una bona Festa Major! Tornarem al setembre amb nous 
cursos de català. Les inscripcions es faran del 12 al 22 de setembre i els cursos començaran la 
setmana següent.   

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó
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Com vas decidir presentar la teva candidatura al concurs de disseny?
Em dedico al disseny de manera professional i vaig veure l’oportunitat que la meva 
imatge sortís a la Festa Major de Parets i tenia moltes ganes de participar-hi. Després 
de rumiar-ho molt i pensar en un disseny que es pogués adaptar a diferents formats, 
vaig pensar en un diable anant d’excursió per relacionar-lo amb la temàtica.

És la primera vegada que participes en el concurs a Parets?
He participat en més concursos de disseny de Festa Major d’altres municipis. També 
vaig participar a Parets fa dos anys però no vaig guanyar, així és que vaig decidir tornar 
a presentar-me aquest any, que sí que he guanyat, tot i que no m’ho esperava. Benvolgut 
sigui el fet d’haver estat guanyador.

Com va sorgir la imatge que representarà la festa grossa de Parets?
Volia un disseny que no fos ni per a nens ni per a adults, que tothom s’hi pogués sentir 
identificat. És un disseny per a tots els públics. I així va néixer el disseny que he fet.

Què va fer que decidissis participar per segona vegada?
Vaig participar per passar-m’ho bé, perquè no pensava que el meu disseny seria el 
guanyador, però la veritat és que em fa molta il·lusió. Ara toca gaudir de la Festa Major 
i de l’estiu amb la família.

Javier Cáceres Reverte
És molletà, veí del barri de 
Lourdes, i dissenyador pro-
fessional. Ha estat el guan-
yador del Concurs de Disseny 
de la imatge de la Festa Ma-
jor de Parets 2017, premiat 
amb 500 €. La imatge, que té 
relació amb el 50è aniversari 
del CEP, representa un dimo-
ni carregat amb una motxilla, 
caminant en direcció a Parets. 

“Volia un disseny amb el qual tothom es pogués sentir identificat”
Toca decidir definitivament el camí a seguir. Com has viscut la selectivitat?
Miquel Serra: Jo vull estudiar Nanociència per fer investigació de fenòmens i manipula-
ció de materials a escala atòmica, molecular i macromolecular. Per a la selectivitat, no 
he estudiat dia a dia, els darrers dies són els que més m’hi he esforçat. He estat molt 
relaxat durant les proves, crec que és primordial no tenir nervis davant dels exàmens.

Sempre has sabut el grau universitari que volies fer, o hi ha hagut dubtes?
Sergi Aponte: Jo volia estudiar Traducció i Interpretació, però finalment faré Ciències 
Polítiques, vaig canviar d’opinió durant el batxillerat. M’agraden les relacions interna-
cionals i l’anàlisi de la política.

La prova d’anglès ha estat molt criticada arreu de Catalunya per la seva dificultat.
Miquel Serra: És cert que la prova d’anglès era difícil, estic d’acord amb la gent que s’ha 
queixat. Jo he tret bona nota, un 9,5, igual que el Sergi, però reconec que les preguntes 
eren complicades.

I al setembre un canvi d’etapa a la vida, què esperes de la universitat?
Sergi Aponte: No sé el que trobaré a la universitat, tot i que em puc fer alguna idea. Ja 
veurem, de moment sé que comença una nova etapa i veurem si és com l’espero. És com 
quan entres a l’institut, no saps ben bé a què vas fins que t’hi trobes.

Sergi Aponte i Miquel Serra
Miquel Serra, amb un 8,8, i Sergi 
Aponte, amb un 8,77, han estat 
els dos alumnes de Parets amb 
la nota més alta a les Proves 
d’Accés a la Universitat. Tots 
dos coincideixen que deixar els 
nervis a casa i treballar serio-
sament durant el batxillerat, és 
primordial per tenir èxit a la se-
lectivitat. Ara els toca carregar 
les piles per començar la uni-
versitat.

“És primordial no tenir nervis davant dels exàmens de selectivitat”

estiu 2017

SERVEI DE 
TRANSPORT GRATUÏT
PARETS DEL VALLÈS

Els dies de Festa Major, el servei 

de transport en autobús serà 

gratuït en l’horari següent:

Divendres 28 juliol, de 21 a 5.30 h

Dissabte 29 juliol, de 21 a 6 h 

Diumenge 30 juliol, de 10 a 15 h 

i de 17 a 5.30 h 

Dilluns 31 juliol, de 21 a 5 h

La freqüència de pas serà de 30 minuts

per les parades següents:

1. Escola Lluís Piquer

2. CAP Parets

3. Club Sant Jordi

4. Av. Catalunya / Estació

5. Club Sant Jordi

6. CAP Parets

7. Policia Local

*La parada núm. 7 (Policia) substitueix la

núm.1 només:

Diumenge 30, 22.30 a 23.30 h (correfoc)

Dilluns 31, 22 a 0 h (castell de focs i

correfoc)

divendres 28 de juliol, 22h , plaça de la Vila

S’emetrà en directe al parc La Linera.

També s’oferirà via streaming perquè la pugueu seguir

per internet en la vostra smart TV, tauleta o mòbil.

www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2017


