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Nova temporada del 
Club Triatló Parets

Entrevista:
Daniel Fernández

21 24

Resultats del projecte 
d’Ecologia Industrial

Parets acull la 34a 
Festa de la fotografia

Nou sistema d’avís 
d’avaries de CASSA

15 194

Nou pla d’arranjament d’escocells i arbrat viari
Aquest estiu, l’Ajuntament de Parets ha presentat davant la ciutada-
nia l’estudi integral que ha encarregat amb l’objectiu de desenvolupar 
un pla de manteniment i arranjament de l’arbrat viari, les voreres i els 
escocells, així com la millora de l’accessibilitat a les voravies i a la via 
pública. El pla actuarà en els més de 7.000 arbres i 5.330 escocells del 
municipi. Pàg. 5

Jocs i aigua ha estat la proposta més votada pels paretans i paretanes que han pres part en el procés participatiu per triar el model del futur parc 
del Sot d’en Barriques.
El procés plantejava dues opcions ben diferenciades: jocs i aigua, o bé, passeig i descans. La primera ha comptat amb el suport de 968 ciutadans 
mentre que la segona alternativa ha estat escollida per 665 persones.
La proposta, que també s’ha portat als centres escolars del municipi, ha tingut una gran acollida entre la població i els nens i nenes de Parets.
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 (PAM) 
2015-2019. Pàg. 3

Jocs i aigua 
al Sot d’en Barriques

Els alumnes de Parets comencen el nou curs
Més de 2.000 alumnes d’educació primària i secundària han començat 
el nou curs escolar 2017-2018 a Parets del Vallès. 
El dimarts 12 de setembre els nens i nenes van assistir als centres edu-
catius per iniciar el curs 2017-2018. A més, cal sumar-hi els alumnes 
d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius, i també 
els de les escoles bressol del municipi. Pàg.17
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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

B
U

S
 U

R
B

À
D

EI
X

A
LL

ER
IA

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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9 Grup Municipal PSC-CP 

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

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.

Infecció del tracte urinari

Les infeccions del tracte urinari són la segona causa in-
fecciosa més freqüent en les consultes d’atenció primària, 
després de les infeccions respiratòries. Amb el bon temps 
són mes freqüents per les altes temperatures i la humitat, 
especialment als banys en piscines i platges. Afecta amb 
més freqüència a les dones, ja que el conducte pel qual es  
buida l’orina de la bufeta a l’exterior (anomenat uretra) és 
més curt en la dona a causa de la proximitat entre l’anus i 
la uretra, la qual cosa facilita que els bacteris puguin arri-
bar a produir una infecció. Per això, la infecció d’orina pro-
dueix sobretot símptomes de cistitis com a conseqüència 
de la inflamació de la bufeta, pot arribar a produir coïssor 
en orinar, dolor en el baix ventre, augment de la freqüència 
de les miccions, urgència miccional i sensació de no haver 
acabat d’orinar. Si la infecció és més intensa pot afectar 
un dels ronyons i pot arribar provocar dolor lumbar o febre 
alta, entre d’altres.
La ITU té un bon pronòstic i es cura fàcilment amb anti-
biòtics, especialment les cistitis esporàdiques i simples. 
Malgrat tot, és molt important fer un bon diagnòstic amb 
els signes i símptomes d’una ITU i proves diagnòstiques 
per fer un tractament adequat a cada situació i evitar com-
plicacions. 

Com es poden prevenir?
La infecció d’orina es pot prevenir tenint uns hàbits de vida 
saludables. Beure molts líquids és fonamental, així com 
buidar la bufeta quan es presentin les primeres sensa-
cions miccionals (evitar retenir l’orina de la bufeta) i gaudir 
d’una dieta equilibrada, variada i rica en fibra. La higiene 
íntima ha de ser la correcta, es recomana vestir roba ín-
tima de qualitat (millor de cotó) i folgada i, després de 
mantenir relacions sexuals, és important buidar la bufeta 
i netejar-se. L’alcohol i el cafè són irritants per a la bufeta, 
per la qual cosa s’han de consumir amb moderació. A més, 
és molt important que sempre es compleixi el tractament 
prescrit pel metge de capçalera. 

Equip d’Atenció Primària del CAP Parets

Aquest és un poema que Ramon Mariscal va dedicar a 
un personatge de La Vega de San Mateo (Gran Canària), 
on va viure uns anys. Volem reproduir-lo en homenat-
ge a l’autor, que ha mort aquesta setmana. Mariscal va 
ser president del Niu d’Art Poètic durant uns anys i era 
col·laborador habitual de l’emissora municipal RAP 107.

Un hombre que miraba al cielo

Se nos fue,
Se marchó, 
Amigo de pintores de letras,
De los que dibujan nuestras inquietudes
Nuestras esperanzas,
Nuestras flaquezas,
Nuestras ansias,
Nuestras riquezas,
Nuestras miserias,
De esas y muchas más tú RAMÓN las vivieras.

No está bien que al que se va
Se le llenen de halagos
Sin que inserviblemente pueda escucharlos
No está bien que el mundo se acuerde
Tan solo de aquellos que se van cuando
Se sabe que no volverán.

La vida es un soplo,
Como entra sale,
Como viene se va,
Pero queda en la humanidad
Su recuerdo perenne
Su personalidad
Y nadie puede negar
Su libro no está vacío
Sus páginas no están en blanco,
Desde el principio hasta el final.

La vida siempre es vida
No hay muerte
Pues no hay olvido y el olvido
Es la muerte para aquellos
Que son vivos sin haber hecho nada consecuente.

(Extret de la pàgina www.lavegadesanmateo.com)
Autor: Ramón Mariscal i Parella, dedicat a Desiderio Pa-
dilla, el “Hombre del Tiempo” amb motiu de la seva mort. 

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 28 setembre 
-A les 18 h, al Casal Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Gemma 
Garcia. 

Dissabte 30 setembre
-A partir de les 9 h, a la Sala Cooperativa, 34a Festa de la Fotografia. 
-De 10 a 14 h, a l’av. Catalunya, fira comercial Fora Estocs 2017. Orga-
nització: ASIC Parets.
-A les 11.15 h, a la Sala d’exposicions Can Rajoler, exposició del Premi 
Catalunya FCF 2016, de Txema Lacunza. Oberta fins al 22 d’octubre. 

Dilluns 2 octubre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 3 octubre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time, a càrrec de Cambridge 
School. 

Dimecres 4 octubre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Picardies literàries a càrrec de 
Montse Bretones, un tast de la poesia de Joana Raspall. 

Divendres 6 octubre
-A les 17 h, visita popular a la Marineta dins les Jornades europees de 
patrimoni 2017. 

Dissabte 7 octubre
-A les 12 h, visita popular a la Torre de Malla dins les Jornades europees 
de patrimoni 2017. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre amb l’espectacle 
‘Monólogos cantados’ de David Amor. 

Diumenge 8 octubre
-A les 10 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, sortida de la 
Diada de la Bicicleta 2017. 
-A les 11 h, visita popular a la Torre Cellers dins les Jornades europees 
del patrimoni 2017. 
-A les 12 h, a la Torre Cellers, homenatge institucional a Núria Trias: 
concert d’Aires Gitanos a càrrec d’Ala Voronjova (violí) i Sergi Vicente 
(guitarra). 
-A les 16 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, tardes de jocs. 
-A les 18 h, a la Sala Cooperativa, espectacle familiar L’amic, de la Cia. 
Pengim Penjam, dins del cicle La mirada dels altres 2017. 

Dilluns 9 octubre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 10 octubre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: La papallona i 
els seus amics del món, a càrrec de Carme Brugarola. 

Dimecres 11 d’octubre 
-De 16 a 20 hores, a l’SLOP, formació ‘Fiscalitat bàsica per a autònoms’, 
impartida per Norveta Consulting SL. Organització: Parets Empreses.

Divendres 13 octubre
-A les 19.30 h, a l’església Sant Esteve, celebració de l’eucaristia i bene-
dicció de la campana Teresina, presidida pel bisbe auxiliar de Terrassa. 

Dissabte 14 octubre
-De 9 a 13 h, a la plaça de la Vila, festa de celebració de la col•locació 
de la campana major: A les 9.30 h: El poble toca la 
campana. A les 10.30 h, col·locació de la campa-
na Teresina. A les 12 h, parlaments, recital poètic, 
i actuacions. 
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Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote 
twitter: @sergi_mingote

Aquest nou curs, anem per nota!

El mes de setembre marca l’inici d’un nou curs. Un nou curs que, en el cas de Parets, ha de culminar amb un dels 
projectes destacats de la present legislatura: el Parc Central del Sot d’En Barriques.
Vull agrair la gran participació dels nostres veïns i veïnes per triar el parc que volen. No tenia cap dubte que, com ja 
és habitual, les paretanes i els paretans dirien la seva i participarien activament de les diferents iniciatives del govern 
municipal que requereixen de la seva opinió i participació. Ens comprometem a que puguem gaudir del nostre parc 
central abans que finalitzi l’estiu vinent.
Parlant de compromisos, volem continuar fent de Parets un poble més amable i cívic, amb una mobilitat millorada i 
un espai públic referents. Per això, recentment presentàvem un pla pioner a la nostra comarca per adequar els esco-
cells dels milers d’arbres que hi ha al municipi, amb l’objectiu de guanyar més espai i afavorir una millor mobilitat a 
les voreres de tot el poble.
Parlant de voreres, celebrem la finalització de les obres del carrer Impremta que uneix el Polígon del Grupo Z amb la 
rotonda del llac dels ànecs, millorant la seguretat de la zona, tant per als treballadors que realitzen aquest trajecte 
assíduament com per als que hi transiten de forma habitual en el seu temps d’oci per passejar o per practicar esport. 
També vull destacar la nova sala polivalent i cuina de l’escola Pau Vila per a aquest nou curs. Aprofito per desitjar a 
tothom un bon curs escolar 2017-2018. 
Finalment, fa unes setmanes es feien oficials les dades en matèria de seguretat del passat agost a Parets del Vallès, 
amb la reducció a la meitat dels robatoris amb força i del 72% dels furts en general. Unes dades molt positives que 
se sumen a les bones dades que en matèria d’ocupació tenim a Parets en els últims mesos.
Les dades demostren que s’ha fet molta i bona feina, i que cal continuar treballant en aquesta línia perquè aquest 
nou curs, a Parets, anem per nota!

Sergi Mingote

1.633 persones han pres part en el procés participatiu que l’Ajuntament ha impulsat amb l’objectiu d’escollir el disseny del nou espai

L’opció Jocs i aigua definirà el nou parc central del Sot d’en Barriques

“Vull agrair la gran participació 
dels nostres veïns i veïnes
 per triar el parc que volen”

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 ‘Jocs i aigua’, que ha estat la més votada en-
tre la ciutadania, respon a un caràcter lúdic i d’entreteni-
ment que permet, alhora, la polivalència 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.
Al procés ciutadà han participat un total de 1.633 perso-
nes: 1.032 dones i 601 homes. Dels 1.633, un total de 968 
han escollit ‘Jocs i aigua’, mentre que 665 s’han decantat 
per ‘Passeig i descans’.
Per franges d’edat, la major participació s’ha donat en 
persones d’entre 30 i 50 anys (917), i majors de 50 anys 
(159). Pel que fa a nens i joves fins als 30 anys, hi han 
participat 122 persones.
Pel que fa a les escoles, han participat un total de 1.261 
nens i nenes de les escoles N.S. Montserrat, Vila Parietes, 
ACESCO, Pau Vila, Lluís Piquer, Torre de Malla, La Sínia i 
Pompeu Fabra. 

El resultat ha estat de 899 vots per a l’opció ‘Jocs i aigua’ 
i de 362 per a la segona proposta: ‘Passeig i descans’.

Un espai d’oci per a tothom on jugar i compartir 
Les grans estructures en la tipologia de joc prenen relle-
vància en aquesta proposta, posant èmfasi en tres ele-
ments: una tirolina i un tobogan de notable dimensió i la 
zona central, amb sortidors d’aigua intermitents que es 
constituirà com a espai d’oci. S’incorporen també ele-
ments de joc adaptats a infants amb dificultats físiques.
El nou parc tindrà, a més, espais de joc i lleure diferenciats 
per edats:
De 0 a 6 anys
De 6 a 12 anys
De més de 12 anys
Espai de jocs interactius
Espai central amb sortidors d’aigua
Espai d’exercici per a gent gran

Nova zona de pícnic i lleure
L’espai comptarà també amb una zona de picnic, un edifi-

ci de bar i serveis integrat en l’espai central del parc, una 
graderia disposada envers l’espai central i un espai aula 
oberta polivalent per a múltiples usos.
El mobiliari urbà estarà format per bancs lineals i cadi-
res 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.
Pel que fa a la tipologia de paviment que està previst 
utilitzar serà de pedra de color groguenc amb zones de 
gespa  resistent per poder ser trepitjada; lloses fetes amb 
elements prefabricats de formigó de color terrós; parter-
res de terra vegetal amb plantes vivaces de flors, que hu-
midifiquen l’ambient i aportaran notes de color canviant; 
panot de paviment dur col·locat al perímetre del parc en 
continuïtat a les voreres adjacents i sauló permeable col-
locat a l’espai central del parc i als recintes, afavorint la 
infiltració de l’aigua de pluja.
Es preveu que el nou parc central del Sot d’en Barriques 
sigui una realitat abans de l’estiu del 2018. L’actuació 
està inclosa en el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.
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L’Ajuntament de Parets del Vallès i CASSA han presentat 
en roda de premsa les noves eines per potenciar la infor-
mació del servei d’aigües al municipi, gràcies a la implan-
tació d’un nou software integral de gestió del servei que 
ha desenvolupat el personal de la companyia d’aigües,el 
SIGEA. Aquest programa, que integra quatre mòduls bà-
sics i que permet als tècnics i operaris de CASSA conèixer 
en temps real tot tipus d’informació i incidències en la 
xarxa de distribució, obre també la companyia a la ciu-
tadania, oferint informació d’utilitat en l’entorn digital.
La roda de premsa ha estat presidida per l’alcalde, Sergi 
Mingote, acompanyat de Josep Maria Manyosa, gerent de 
concessions de CASSA. L’alcalde ha destacat que “l’Ajun-
tament cerca la millora constant dels serveis i, alhora, 
un sistema d’informació àgil i eficaç amb la ciutadania. 

L’Ajuntament i CASSA presenten el nou sistema d’avisos d’avaries
El nou portal web informarà en temps real de totes les avaries i la previsió de restabliment del servei

Nous jocs infantils als parcs de Parets
Aquest mes de setembre, l’Ajuntament de Parets ha dut 
a terme la renovació i instal·lació de nous jocs infantils 
i de gimnàstica als espais públics i parcs del municipi.
Concretament, s’han fet actuacions al parc la Linera i a la 
plaça de Sant Miquel. També s’han incorporat o arranjat 
els elements per practicar gimnàstica al Poliesportiu Mu-
nicipal Joaquim Rodríguez, a la plaça del Doctor Trueta, a 
la plaça de la Salut, a la plaça de Josep Marcer i al passeig 
de Can Riera.
Al parc la Linera s’hi han instal·lat dos nous gronxadors, 
un de petit i un de gran, un nou trenet, un balancí de tronc 
i un tobogàn. Aquests nous elements substitueixen els 
antics que s’havien malmés per l’ús.
Al Poliesportiu Municipal, s’han renovat els aparells de 
gimnàstica que hi havia col·locats a la zona exterior.
Pel que fa a la plaça de la Salut, a la plaça de Josep Mar-
cer i al passeig de Can Riera, s’han subtituit els antics jocs 
infantils de molla per uns de nous. 
Les actuacions han durat aproximadament quatre set-
manes i han tingut un cost de 21.764,56 euros, IVA inclòs.

Aquesta nova eina respon a ambdues voluntats.” 
Per la seva part, Josep Maria Manyosa, ha afegit que “Pa-
rets se situa en la primera divisió quant a la gestió del 
servei d’aigües”. El sistema d’informació d’incidències 
d’aigua, via web i SMS, és un servei d’alt valor afegit que 
només tenen les ciutats més intel·ligents del nostre país”. 
Al nou web, www.cassa.es/municipi/parets, el client po-
drà veure les interrupcions actuals en el servei o bé les 
obres previstes de millora de la xarxa. 
A més, els veïns i veïnes podran també notificar a CAS-
SA qualsevol fuita que detecti als carrers emplenant un 
senzill formulari. 
La informació arribarà directament als tècnics del servei, 
que procediran a reparar la possible avaria el més ràpid 
possible. 

ESPAIS PÚBLICS

A Parets, Estalviem amb energia
Sota el nom ‘Estalviem amb energia’, l’Ajuntament de Pa-
rets ha posat en marxa una campanya d’estalvi energètic 
amb la creació d’un nou servei d’assessorament, que té 
l’objectiu d’oferir informació per a l’estalvi en els diferents 
subministraments bàsics com ara llum, aigua o gas.
El servei ofereix assessorament en relació a les tarifes 
energètiques, el bo social, recomanacions i millores per 
al confort de l’habitatge, reducció del consum, o un ser-
vei d’intervenció a les llars en situació de greu ineficàcia 
energètica, entre d’altres.
Les consultes es poden fer fins al pròxim mes de desem-
bre, de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, i dimecres i dijous 
de 16 a 19.30 h a l’equipament del Casal de Ca n’Oms.

CAMPANYA

Finalitzen les obres al c/ de la Impremta
Ja han finalitzat les obres al carrer de la Impremta. L’ac-
tuació s’ha fet en un tram de 350 metres i ha consistit en 
la construcció d’una vorera, fins ara inexistent, amb una 
amplada de 3 metres, amb l’objectiu de guanyar espai 
per als vianants i, especialment, facilitar la mobilitat dels
treballadors i treballadores que es desplacen a peu fins
als polígons. 
També s’ha fet el soterrament de les línies de mitjana ten-
sió i, pròximament, es procedirà a la renovació del pavi-
ment i la instal·lació de la il·luminació a tot el tram.

OBRES
La parròquia lluirà una nova campana
En el marc dels actes de celebració del 1.113 aniversari 
de la parròquia de Sant Esteve, els dies 13, 14 i 15 d’oc-
tubre es procedirà a la instal·lació de la nova campana 
major de l’esglèsia. 
Divendres, 13 d’octubre, a les 17.30 h, el bisbe auxiliar de 
Terrassa farà la consagració del temple i de la campana, 
durant una missa commemorativa. L’endemà dissabte, 
de 9 a 11 h, tothom que vulgui podrà acostar-s’hi per 
veure-la de prop. A partir de les 13 h, es procedirà a la 
col·locació definitiva al campanar. Durant la instal·lació 
hi haurà els parlaments a càrrec de Jaume Anfruns, que 
ha estat qui ha financiat la construcció i de mossèn Fran-
cesc Jordana. L’acte comptarà amb la participació de la 
colla de gitanes, de la colla gegantera del municipi, de 
Manyacs Parets i del grup de ball de sardanes.
Diumenge, 15 d’octubre, l’alcalde de Parets, Sergi Mingo-
te, farà el primer toc i, després, tothom que vulgui podrà 
pujar al campanar a veure la nova campana major.
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.

ANIVERSARI
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Aquest estiu, l’Ajuntament de Parets ha presentat davant 
la ciutadania l’estudi integral que ha encarregat amb l’ob-
jectiu de desenvolupar un pla de manteniment i arran-
jament de l’arbrat viari, les voreres i els escocells, així 
com la millora de l’accessibilitat a les voravies i a la via 
pública. El pla actuarà en els més de 7.000 arbres i 5.330 
escocells del municipi.
L’estudi consisteix en la localització i la identificació un 
per un dels escocells per verificar l’estat en què es tro-
ben. Després es fotografiaran i es farà un informe amb la 
descripció i, finalment, se’ls assignarà un codi. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament tindrà un arxiu digitalitzat dels es-
cocells amb la seva tipologia, que permetrà fer l’actuació 
i el manteniment de manera individualitzada.
Inicialment es farà una prova pilot, tot i que encara resta 
per decidir on es durà a terme. L’actuació global es de-

Nou Pla integral d’actuació als escocells 

senvoluparà a partir del pròxim any.
Amb aquest Pla integral, l’administració paretana vol, en-
tre d’altres, resoldre els potencials problemes d’accessi-
bilitat per als vianants, facilitar la visibilitat en termes de 
seguretat viària i facilitar l’accés als habitatges, per això, 
també està previst l’arranjament de l’arbrat i les voreres.
L’estudi s’ha encarregat a l’empresa paretana Nadico, es-
pecialitzada en la prestació de serveis tècnics d’enginye-
ria, arquitectura i consultoria industrial.
A finals del 2016, l’Ajuntament ja va dur a terme una pri-
mera fase dels treballs de millora de la via pública pel que 
fa al tractament dels escocells i replantació dels arbres 
morts o malalts dels carrers del municipi.
El pla de reforma dels escocells i l’arbrat viari és un dels 
projectes inclosos en el PAM (Pla d’Actuació Municipal) 
en el marc de la millora de l’espai públic i urbà.

Aquest estiu s’ha presentat l’avanç del projecte que desenvoluparà accions a tot el municipi

PLUSVÀLUAEQUIPAMENTS

Les obres al Pau Vila, a punt de finalitzar
Les obres de construcció d’un gimnàs-sala polivalent a 
l’escola Pau Vila ja estan a punt de finalitzar.
Pel que fa a l’espai de la nova cuina, el projecte està to-
talment enllestit. Inicialment, la cuina de l’escola estava 
pensada per acollir un servei de càtering però, actual-
ment, el menjar que se serveix als estudiants s’elabora 
en el mateix centre. Per aquest motiu, la cuina ha triplicat 

les dimensions, s’ha dotat de nous electrodomèstics i s’ha 
adaptat a les necessitats del personal que hi treballa.
La nova sala polivalent, que es preveu que estigui total-
ment acabada durant la primera setmana d’octubre, podrà 
utilitzar-se com a gimnàs, especialment els dies de pluja, 
o com a espai d’ús lúdic i funcional concebut per acollir 
actes i celebracions. També comptarà amb vestidors, dut-
xes i tot el necessari per practicar educació física. La sala 
tindrà uns 260 metres quadrats amb un aforament per a 
prop de 600 persones. Actualment a l’escola estudien uns 
450 nens i nenes d’educació primària i secundària.
L’edifici, d’una sola planta, està situat al costat del gimnàs 
actual, que després s’utilitzarà com a vestíbul.
S’hi han previst dos accessos des de l’exterior així com 
un accés interior des del menjador. La zona vinculada a la 
cuina i al magatzem també té accés al vestíbul.
El projecte està inclòs en el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) desenvolupat per l’Ajuntament, i incorpora criteris 
de sostenibilitat i ecoeficiència.

AJUTS
Ajuts per al pagament de l’IBI i la taxa 
d’escombraries

L’Ajuntament de Parets ha obert el termini per a la 
sol·licitud de l’ajut de 100 euros pel pagament de 
l’IBI per a persones pensionistes del sistema de la 
Seguretat Social per jubilació, incapacitat perma-
nent o viduïtat, majors de 60 anys, i per a les per-
sones aturades i les famílies monoparentals, que 
compleixin les condicions establertes a les bases 
específiques.
Les persones pensionistes que compleixin aquests 
requisits també poden sol·licitar la bonificació del 
100% de la quota de la taxa per la prestació de ser-
veis mediambientals.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 2 de no-
vembre demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, trucant al 93 573 88 88 o enviant un cor-
reu electrònic a info@parets.cat. Les persones que 
disposin de certificat digital poden fer la sol·licitud 
a través de la seu electrònica del web municipal 
www.parets.cat.

Enguany, com a novetat, una persona de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana es desplaçarà fins als equipa-
ments municipals per a la gent gran, amb l’objectiu 
de facilitar als avis i àvies del municipi la tramitació 
de les sol·licituds. Les visites es faran fins a la fina-
lització del termini al Casal Sant Jordi, els dilluns 
de 10 a 12 h i els dimarts de 17 a 19 h; a l’Asoveen, 
els dilluns de 17 a 19 h i al Casal de Ca N’Oms, els 
dimecres de 17 a 19 h. 

Els requisits dels ajuts es poden trobar a l’apartat 
Ajudes i Subvencions del Tauler d’Anuncis del web 
municipal www.parets.cat.

SEGURETAT

Els furts es redueixen més d’un 72% a l’agost
A finals d’agost va tenir lloc la darrera reunió de la Junta 
Local de Seguretat on es va informar, entre d’altres, de la 
reducció dels furts en un 72,73%, durant el mes d’agost. 
Concretament, s’ha passat d’11 a 3 furts, respecte de 
l’agost de l’any 2016. Pel que fa als robatoris amb força, 
la xifra ha passat de 8, l’agost de 2016, als 4 que s’han 
produït aquest any.
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11 d'octubre 
de 16 a 20 hores 
Servei Local d’Ocupació (SLOP)
Formació impartida per Norveta Consulting SL

Continguts:
Aprendre els conceptes més habituals, l'estructura i el 

funcionament de càlcul dels impostos

Iniciació a l'impost de la Renda de les Persones Físiques

Iniciació a l'impost de l'IVA

Aprendre el règim de sancions i recàrrecs tributaris

Planificar una estratègia tributària per a gestionar el negoci

FISCALITAT BÀSICA
PER A AUTÒNOMS

Més informació:
Desenvolupament Econòmic
C/ Major, 1 -  08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 88 96
A/e: promocio.economica@parets.cat

FO
R

M
A
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels 
Programes de suport al desenvolupament local Col:labora:

4a edició

dels premis

reconeixement
al mèrit educatiu

DILLUNS 16 OCTUBRE 2017
18 h SALA BASART COOPERATIVA 

PARETS DEL VALLÈS

Programa d’inserció per a persones
aturades majors de 30 anys

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 i que estiguin inscrites com 
a demandants d’ocupació al SOC. 
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.

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ (SLOP)
Major, 1

Tel. 93 573 88 96
slop@parets.cat
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Primeres sancions a l’incivisme dels propietaris de gossos
Ja s’han obert dos expedients sancionadors pels excrements a la via pública

MASCOTES

El correcan de Can Berenguer guanya espai
El correcan situat al parc de Can Berenguer ha ampli-
at l’espai en prop de 100 metres. Durant el mes d’agost 
s’han dut a terme les obres que inclouen una nova tanca 
perimetral, bancs, més papereres, i la preinstal·lació per 
a l’enllumenat. També s’hi ha afegit una nova capa de 
sauló i sorra neta per a les nostres mascotes.

RECEPCIÓ

Reunió de treball amb el conseller Jordi Turull
El conseller de la Presidència de la Generalitat, el paretà 
Jordi Turull, i l’alcalde, Sergi Mingote, es van reunir, a fi-
nals del mes d’agost, amb l’objectiu de posar en comú i 
plantejar idees i iniciatives de millora així com per parlar 
de les diferents necessitats al municipi. A la reunió també 
hi va assistir el regidor de Comerç, Raul Urtusol. 

DIADA 

Ajuntament i entitats celebren la Diada
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, dilluns 
11 de setembre, la plaça dels Països Catalans va aco-
llir la tradicional ofrena floral davant del monument. A 
l’acte hi van participar l’Ajuntament de Parets, així com 
una trentena d’associacions i entitats del municipi i les 
formacions polítiques locals.

GENT GRAN
Si tens més de 60 anys: AlfabeTICza’t
L’Ajuntament de Parets, a través de la regidoria de Gent 
Gran, ha programat un curs d’alfabetització digital adre-
çat a persones del municipi majors de 60 anys.
AlfabeTICza és un programa obert a totes aquelles per-
sones que tinguin inquietuds davant les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies en les nostres vides.
Els objectius són, entre d’altres, donar a conèixer els 
conceptes necessaris per al bon ús de l’ordinador, acon-
seguir autonomia en les funcions informàtiques quoti-
dianes i, alhora, fomentar el creixement de l’autoestima.
Les inscripcions es poden fer al Casal Sant Jordi, al car-
rer de Galende, 1, telèfon 93 562 26 38. 
El curs està parcialment subvencionat per l’Ajuntament 
i el cost per a cada participant és de 45 euros en total. 
La durada serà de 3 mesos i es durà a terme a partir del 
9 d’octubre, els dilluns i dimecres, de 10 a 11.30 h, al 
Casal Cal Jardiner.

Mor als 64 anys Ramon Mariscal Parella 
Aquesta setmana ha mort, a l’edat de 64 anys, el veí de 
Parets Ramon Mariscal Parella, un referent cultural al mu-
nicipi. Mariscal, rapsode i autor reconegut, va ser durant 
uns anys president del Niu d’Art Parets, col·laborador ha-
bitual de l’emissora municipal RAP107 i un gran activista 
cultural. 

DEFUNCIÓ

L’Ajuntament de Parets ja ha iniciat els tràmits de dos 
expedients per tal de sancionar els propietaris que no re-
cullen els excrements dels seus gossos de la via pública. 
L’import de les sancions pot arribar fins als 400 euros.
Fins al moment, i en període de prova, s’han recollit cinc 
mostres, dues de les quals pertanyien a gossos no cen-
sats, una que no ha donat resultats vàlids, i dues que 
donaran pas a l’expedient corresponent.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, puntualitza que “la 
imposició de sancions no té un afany recaptatori, sinó 
que vol ser una mesura dissuasiva per als propietaris 
incívics”.
L’acció s’emmarca en la campanya de civisme “Ningú 
no és igual. El meu ADN m’identifica” que té l’objectiu de 

fomentar la tinença responsable d’animals de companyia, 
incidint en la recollida dels excrements a la via pública i 
en evitar l’abandonament dels animals.
Durant els darrers mesos, la Policia Local ha fet un segui-
ment per a la comprovació de documentació, i ha tramitat 
prop d’una dotzena d’avisos als amos de gossos que no 
els tenien degudament identificats.
Des que es va iniciar la campanya, l’abril de 2016, el cens 
de gossos del municipi ha augmentat un 33%, és a dir, 
dels 900 animals que constaven abans de començar la 
campanya s’ha passat, fins al moment, a 1.200 mascotes 
inscrites. 
A partir d’ara, l’Ajuntament farà una recollida mensual de 
defecacions d’animals de manera aleatòria.
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PARETS DEL VALLÈS

ACTIVITAT SOLIDÀRIA AMB LA LLUITA D’ARNAU CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

Sortida 10 h

Poliesportiu Municipal

Joaquim Rodríguez

 diumenge 8 octubre 2017

Inscripcions fins al 7 d’octubre

al poliesportiu i a la piscina i el 8 d’octubre 

al poliesportiu una hora abans de l’inici de la

passejada. Inscripció: 6€
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El popular meteoròleg i presentador de TV3, Francesc 
Mauri, va ser l’encarregat de donar el tret de sortida a 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Parets 
del Vallès, que s’ha celebrat entre els dies 15 i 23 de se-
tembre.
Una trentena de persones van assistir a a la presentació 
dels actes que va tenir lloc a l’Escola de la Natura, de la 
mà de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, que va donar pas 
a la xerrada sobre mobilitat i contaminació atmosfèrica.
Malauradament, la passejada prevista per l’anella esporti-
va es va suspendre atesa la previsió de mal temps i pluja 
per al dia en què s’havia programat.
Enguany, per tal de fomentar l’ús del transport públic, i 
en el marc de la celebració, el bus urbà de Parets va ser 
gratuït per a tothom entre els dies 18 i 22 de setembre.
El passat dissabte, el Sot d’en Barriques va acollir la clo-

Francesc Mauri, protagonista de la Setmana de la Mobilitat a Parets

enda dels actes amb la jornada lúdica ‘Parets, per un aire 
més net’ que va comptar amb centenars d’assistents.
Durant la tarda, grans i petits van poder fer diferents ac-
tivitats, com globus captiu i muntar al trenet o als karts.

Tallers de sostenibilitat a les escoles
Els centres escolars del municipi també es van sumar a la 
celebració amb l’elaboració de tallers i activitats relacio-
nades amb la mobilitat, la sostenibilitat i el medi ambient.
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura promou 
hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables com 
són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport 
públic o amb vehicle elèctric, així com millorar la qualitat 
de l’aire i la reducció de la contaminació. 
Aquest 2017, 44 països amb un total de 1894 ciutats han 
participat en aquesta iniciativa mediambiental.

Parets: matrícula d’honor en reciclatge

Els paretans i les paretanes reciclem, i reciclem bé. Així 
es desprèn dels resultats de l’enquesta realitzada pel 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental a 
principis del passat mes de juny.
Durant dos dies, un equip d’informadors ambientals van 
recòrrer diferents espais comercials i carrers del mun-
cipi i van preguntar sobre els hàbits de reciclatge de la 
ciutadania. 
Els resultats mostren que els paretans i les paretanes 
reciclem, no només per motius econòmics, sinó per mo-
tius socials i per conservar el medi ambient. Els envasos 
de metall, el vidre, el plàstic i el paper i el cartró són els 
elements que millor nota obtenen, mentre que la matèria 
orgànica, els restes de poda, l’oli de cuina i les piles i bate-
ries són els materials que més dificultat presenten a l’ho-
ra de ser dipositats als contenidors de recollida selectiva.
De l’enquesta també es després que un 86% de les per-
sones que l’han contestat coneix i en fa ús de la xarxa 
comarcal de deixalleries.
L’acció s’ha emmarcat en la campanya ‘Aquí no llencem 
res’, que el Consorci ha posat en marxa amb l’objectiu de 
cridar l’atenció als particulars sobre la necessitat d’im-
plicar-se en la recollida selectiva de residus. 

SOSTENIBILITAT
Una trentena de persones van assistir a la xerrada del popular meteoròleg de TV3
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octubre
29 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Break 
the chains

Un concert de fusió de ritmes brasilers 
i soul amb una de les veus amb més 
projecció del país

Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 15 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Sara Pi
Fotografia: Érico Moreira

octubre
15 Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Escenari 
secret

Una iniciativa destinada en exclusiva als poseïdors 

del Carnet Amic de Parets, els espectadors més 

fidels dels nostres teatres

Exclusiu

per a

carnet

AMIC

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

2017

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

octubre7 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 22.30 h Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades

Monólogos Cantados
David Amor

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

22 octubre
18 h Sala Cooperativa

Bon profit
Cia. Tanaka Teatre

8 octubre
18 h Sala Cooperativa

L’amic
Cia. Pengim Penjam

Espectacle de titelles sobre 
l’amistat i la diversitat, dins 
del cicle La mirada dels altres

Espectacle sobre l’alimentació
saludable en col·laboració 
amb l’SCAC
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Cursos i Tallers Cal Jardi-
ner 2017 - Tercer trimestre 
Activitats gratuïtes

Free Style
Dimarts de 18 a 20 h.
A càrrec de JPM Insidious.

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

Dibuix Manga
Dimecres de 18 a 20 h.
A càrrec de Silvia Garcia.
 
Francès
Dimarts de 19 a 21 h.
Vols aprendre francès 
d’una manera amena i di-
vertida?
*Activitat oberta a totes les 
edats.
A càrrec de Padi Padilla.

Percussió i ritme
Dimecres de 18 a 19 h.
A càrrec de Javier Mala-
guilla. 
Volem crear un grup de ba-
tucada!

Cajón flamenc
Dijous de 19 a 20 h.
A càrrec de Javier Malaguilla.

Eines i estratègies per ser 
un youtuber Pro
Dijous de 18 a 20 h.
A càrrec de CEM Maria 
Grever.

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

Grafits
Dijous de 17 a 19 h.
A càrrec d’Eterno.

Teatre
Dissabtes d’11 a 13 h.
A càrrec de Padi Padilla.

Activitats extraordinàries

Torneig de futbolí
A partir de les 18 h.
14 d’octubre.

Tarda d’escalèxtric
Si tens, porta les teves pe-
ces!
A partir de les 18 h.
21 d’octubre.

Taller de panellets
A partir de les 17 h.
29 d’octubre.

Castaween
A les 17.30 h.
31 d’octubre.

Torneig de ping-pong
A les 17 h.
18 de novembre.

Cinefòrum
A partir de les 18 h.
17 de desembre.
19 de desembre.

Concert + JAM + Sopar de 
Nadal
A partir de les 20 h.
23 de desembre.

Ets jove i busques feina? Ja 
estàs inscrit en la Garantia 
Juvenil? Servei d’assesso-
rament sociolaboral a càr-
rec de l’Oficina Jove del Va-
llès Oriental. Demana hora: 
caljardiner@parets.cat.

Aules d’estudi disponibles 
de dimarts a dissabte de 
10 a 14 h i de dilluns a diu-
menge de 16 a 21 h (diven-
dres i dissabtes fins a les 
22 h).

ACTIVITATS

Espai Jove, al Casal Cal Jardiner
A partir del pròxim 14 d’octubre, els joves d’entre 10 i 16 
anys podran gaudir de l’espai jove al Casal Cal Jardiner.
Espai jove és un espai educatiu i de lleure amb jocs, gim-
canes i moltes altres activitats pensades per al jovent 
que es faran els dissabtes, de 16 a 19 h.
Les incripcions, totalment gratuïtes, es poden fer fins al 
6 d’octubre, de 17 a 21 h, a les oficines del casal.

Assessorament sociolaboral per a joves
D’altra banda, L’Oficina Jove del Vallès Oriental i el Casal 
de Joves Cal Jardiner mantenen el Servei d’assesso-
rament sociolaboral que ofereix ajuda en la recerca de 
feina, orientació professional, ajuda per millorar el currí-
culum vitae o informació  sobre  processos  de  selecció,  
i canals de recerca de feina, entre d’altres.
Es poden fer arribar les consultes a través de l’adreça: 
treball2.vallesoriental@oficinajove.cat, o a les  sessions  
presencials quinzenals que es fan al Casal els dimarts 
11 i 25 d’octubre o 8 i 22 de novembre.
Es pot demanar cita prèvia al Casal de Joves Cal Jardi-
ner:  935 737 200, caljardiner@parets.cat i/o adreçar-se 
ament al carrer Montcau  s/n, de dimarts a diumenge de 
17 a 21 h.



Una de les prioritats de l’Ajuntament de Parets és el seu jovent, vetllar perquè tingui espais específics on desenvolupar les seves activitats.
El febrer de 2015 va inaugurar-se el Casal de Joves Cal Jardiner, un espai per als joves de 14 a 30 anys del municipi, on poden interrelacionar-se, aprendre, ensen-
yar i créixer amb autonomia i llibertat com a persones, integrant activitats de lleure educatives (exposicions, xerrades, tallers, etc) així com programes comunitaris 
(projectes, departaments, etc). 
Es tracta d’un espai destinat a la promoció d’oci i de lleure, sota paràmetres educatius i alternatius, dirigit específicament a la població jove. Els objectius són l’educació 
en valors i la prevenció de conductes de risc, i aconseguir la implicació dels joves, tant en el disseny de les activitats com en el seu desenvolupament, avaluació i 
dinàmiques del propi centre.

Parets és... 

El Casal de Joves Cal Jardiner ofereix:
 

ESPAI JOVE
És un espai dinamitzat setmanal on, 
a través del joc i diferents activitats, 
els joves s’ho passen molt bé i aprenen 
molt. És gratuït i es fa els dissabtes de 
16 a 19 h. Places limitades. Una vega-
da a l’any, marxen de colònies de cap 
de setmana. 
 
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL ALS 
INSTITUTS DE PARETS
Reunions amb els delegats i delegades 
de 3r i 4t dels centres de secundària 
del municipi. L’objectiu és apropar-
los al Casal, poder resoldre dubtes i 
acollir les seves propostes. 
 
APUNT - PUNT D’INFORMACIÓ JU-
VENIL AL CASAL
S’ofereix assessorament especialit-
zat en formació / educació (itinera-
ris formatius, beques, noves sortides 
formatives, formació contínua... tot 
per facilitar la presa de decisions i 
la planificació del propi itinerari 
formatiu), com viatjar a l’estranger 
i qualsevol altre dubte que tingui la 
persona jove.
 
SERVEI D’ASSESSORAMENT SOCIO-
LABORAL
En col·laboració amb el Consell Co-
marcal del Vallès Oriental i l’Oficina 
Jove. Servei individual especialitzat 
en orientació laboral juvenil. S’ofereix 
els dimarts cada 15 dies de 16 a 20 h. 
Cal demanar hora al Casal. També ofe-
reix xerrades d’orientació a instituts 
i al mateix casal.

XERRADES I MONOGRÀFICS 
El carrer és nostre, de memes femi-
nistes, d’orientació acadèmica, etc.

AULES D’ESTUDI
2 aules d’estudi permanents, una equi-
pada amb 12 ordinadors. També es 
poden fer treballs en grup. Ampliació 
d’horari nocturn en època d’exàmens.

PUNT DE TROBADA
Espai obert de dilluns a diumenge on el 
jovent pot venir a gaudir de l’espai (xe-
rrar, escoltar música, jugar al futbolí, 
llegir, jugar a jocs de taula, etc) Aquest 
espai està sempre dinamitzat.

BUCS D’ASSAIG
2 bucs d’assaig totalment equipats, 
amb preus molt populars per a la po-
blació de Parets i amb especial atenció 
als joves de Parets.

PISTA POLIVALENT
On es pot jugar a futbol, bàsquet, volei-
bol, badminton, etc. Accés lliure.

PISTA D’SKATE

CURSOS I TALLERS TRIMESTRALS
La majoria són propostes sorgides per 
part dels joves a la Faktoria d’Idees: di-
buix manga, scooter, robòtica, grafits, 
francès, teatre, crea, grava i distribueix 
la teva cançó, com ser un youtuber pro, 
bikeworkshop, bricolatge, etc. També 
organitzen el curs de monitors/es en 
el temps lliure i durant el 2018, com 
a novetat i a petició del jovent, orga-
nitzaran el curs de premonitors/es de 
lleure per a majors de 16 anys.

ACTIVITATS DE CAP DE SETMANA
Concerts, jam sesions, competicions 
d’scooter, torneigs de futbol, de 3x3 de 
bàsquet, batalles de galls i gallines, ci-
nefòrums, discojoves, etc.

CASAL D’ESTIU
Per a joves a partir de 1r. d’ESO.

Aki Pots! Grafits Art Urbà
L’any 2008, el Servei de Joventut de Parets del Vallès va iniciar aquest projecte dins el programa de Mediació i Reparació de Danys. El projecte consistia en l’habilitació 
de tres espais públics del municipi d’instal·lacions on els i les joves grafiteres poden pintar. Els espais eren Cal Jardiner, parc del Cementiri i Riera Seca. 
Aquest 2017, s’han habilitat dos espais més: Vila Parietes i la paret del garatge mecànic del costat del cementiri.
Tant els llocs físics com les característiques dels espais habilitats van ser consensuats amb joves grafiters i grafiteres del municipi i amb la col·laboració especial de 
l’entitat juvenil Las Haches del Valle. Els espais estan identificats amb el símbol: AKí Pots! i el jovent pot pintar-hi directament.



 joventut
Pla Local de Joventut
Sorgeix de l’experiència i avaluació dels anteriors Plans Locals de Joventut, de 
l’anàlisi de la realitat que s’ha realitzat, de diferents espais i processos partici-
patius amb el jovent i amb personal tècnic i d’altres professionals del municipi 
i d’un marc filosòfic. La metodologia que s’ha fet servir per a l’elaboració del 
diagnòstic de la realitat de les persones joves de Parets del Vallès ha combinat 
dues tècniques complementàries: 
Primer, un treball d’anàlisi de dades sociodemogràfiques per tal d’identificar:
-Les característiques del municipi i de la seva població, incidint en la població 
jove.
-Mapa de recursos i serveis existents.
-Polítiques i actuacions que hi ha entorn a l’àmbit de la joventut des dels dife-
rents departaments de l’Ajuntament.

En segon terme, s’ha realitzat un treball de camp, que ha constat de diversos 
espais participatius on l’intercanvi d’opinions i les vivències de les diferents 
persones que han participat ens permetien definir i identificar les necessitats 
i oportunitats en relació a la realitat del jovent.  

Gènere a l’Institut
Aquest projecte va començar com a pilot a l’Institut La Sínia ara fa ja 4 anys. 
Davant l’èxit i els resultats que ha tingut, a partir d’aquest curs 2017-2018 es 
començarà a treballar a l’ACESCO i a 1r i 2n d’ESO de l’Institut Torre de Malla.
El gènere és la construcció social del que significa ser home i ser dona en 
una època i lloc concrets. És a dir, “defineix” com ha de ser un home (pensar, 
actuar, sentir...) i com ha de ser una dona, i com s’han de relacionar entre ells 
per ser acceptats socialment.
Transversalitzar és incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits que 
tenen a veure amb la pràctica educativa. No només treballar-ho amb activi-
tats puntuals, sinó que passi a formar part de la filosofia del centre i que es 
treballi com a eix vertebrador i inherent a totes les accions i activitats que 
es realitzen al centre educatiu. 
Com ho fan?
· Formació al professorat interessat: consta de 6 sessions, 4 de formació teòri-
ca i reflexiva -sempre partint d’una metodologia participativa i fomentant un 
enfocament vivencial- I dues sessions basades en exercicis pràctics d’anàlisi 
de les dinàmiques de gènere en l’entorn pròxim.
· Itinerari educatiu amb l’alumnat:
El treball amb l’alumnat està dirigit a generar un espai de confiança, reflexió 
i d’intercanvi grupal a partir del qual prevenir violències de gènere. A partir 
d’una metodologia participativa, vivencial i dinàmica.
Les sessions es fan de 1r a 4t . N’hi ha de mixtes i d’altres separant l’alumnat 
per sexe. 

Montse Cárdenas, responsable de Joventut, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament 
de Parets, afirma que “el Servei de Joventut treballa l’educació en valors incor-
porant la perspectiva de gènere, el respecte a les diferències, la importància del 
treball i l’esforç en la vida de les persones, l’autoestima, la visió crítica, la in-
terculturalitat, la inclusió, etc, sempre potenciant l’autonomia de les persones”. 

De la seva banda, el regidor de Joventut, Educació i Comunicació, Miquel Pérez, 

assegura que “el nostre és un Servei en canvi constant, que s’adequa 
diàriament a les necessitats i inquietuds dels i les nostres joves. 
És el cas de les futures instal·lacions de Workout que reclamen 
alguns joves del nostre poble. Ens comprometem a tenir-les el més 
aviat possible”.

Finalment, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, valora molt positivament “la 
tasca que en matèria de Joventut ofereix el servei i està desenvo-
lupant l’Ajuntament. Hem avançat molt en aquesta línia i conti-
nuarem apostant i prioritzant totes aquelles accions i inversions 
en benefici del nostre jovent.”

Faktoria d’Idees
Des del Servei de Joventut i el Casal 
de Joves Cal Jardiner es vol potenciar 
la participació del mateix jovent en 
els seus projectes i en el funciona-
ment del Casal de Joves. La intenció 
és que el jovent no siguin un mer 
consumidor d’oci, sinó que participi 
en el disseny, la gestió, el desenvo-
lupament i avaluació dels projectes 
i activitats.
Per aquest motiu i per tal que les po-
lítiques de joventut arribin a la hete-
rogeneïtat del jovent, hi ha un espai 
de participació estable vinculant que 
és La Faktoria d’Idees.
La Faktoria canvia de format a partir 
d’ara. N’hi haurà una d’anual princi-
pal i tres de trimestrals de seguiment 
i avaluació .on també es podran reco-
llir noves propostes.
A la Faktoria no es parla només del 

Casal de Joves Cal Jardiner. Els joves 
poden presentar propostes de projec-
tes a realitzar.
La Faktoria disposa de pressupost pro-
pi per tal de poder desenvolupar les 
propostes del jovent.
Algunes de les accions o activitats que 
s’han implementat i han sorgit de la 
Faktoria són:
- Cursos de robòtica.
- Compra de porteries de futbol.
- Torneigs de futbol i de bàsquet.
- Pre festa major d’estiu.
- Recollida i enviament de joguines a 
un orfenat d’Uganda. 
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L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, acompanyat de regi-
dors i regidores del consistori, ha visitat, aquest estiu, les 
obres del nou complex industrial d’Idilia Foods que van 
començar el gener d’aquest any.
Durant la visita, la comitiva va poder comprovar de prime-
ra mà l’avanç en la construcció de la nova planta.
Ricardo Anmella, director general d’Idilia Foods, i Xavier 
Loureiro, director industrial de la companyia van acompa-
nyar el grup, que va fer un recorregut pel complex. 
La multinacional unificarà en aquestes noves instal-
lacions la producció de Cola Cao, Nocilla i Paladín. Aques-

ta nova seu, que es preveu que es pugui inaugurar l’any 
2018, ocuparà un total de 30.000 metres quadrats, 11.000 
més que l’actual. 
Amb el nou complex, que incorpora importants millores 
mediambientals, energètiques i logístiques, Idilia vol am-
pliar la seva capacitat productiva, i impulsar l’àrea d’in-
vestigació i desenvolupament.
Sergi Mingote es mostrava molt satisfet “per la impor-
tant aposta que fa la companyia pel nostre municipi i pel 
territori en general”.
La inversió que l’empresa ha destinat a la construcció de 

L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, visita les obres d’Idilia Foods
L’alcalde, acompanyat de regidors i regidores del consistori, ha visitat el complex que unificarà la producció de Cola Cao, Nocilla i Paladín

la nova planta és de 15 milions d’euros.

Continuen les obres del carril d’acceleració
Paral·lelament, en el marc de les obres d’urbanització de 
la nova planta, Inbisa Construcción continua amb els tre-
balls del nou carril d’acceleració per connectar la fàbrica 
amb la C-17, que facilitarà la incorporació dels turismes 
i camions que surten de la fàbrica i entren a la l’autovia 
en direcció nord. 
L’actuació està encaminada a donar més capacitat a la 
via i, alhora, guanya en seguretat. 



28 de setembre de 2017 15EMPRESA I COMERÇ

PROJECCIÓ
Dues empreses paretanes participaran 
al programa ‘Comerç 21’ de la Diputació

Dues empreses paretanes formaran part del nou 
programa Comerç 21 impulsat per la Diputació de 
Barcelona.
Es van rebre un total de 108 sol·licituds amb interès 
a participar-hi. Les sol·licituds rebudes estan distri-
buïdes en tot l’àmbit de la demarcació de Barcelona, 
en més de 50 municipis, i el 14% correspon a em-
preses situades en poblacions petites.
La Comissió d’Experts va fer una anàlisi de totes 
les candidatures rebudes, estudiant el nombre de 
treballadors, l’evolució de la plantilla, el nombre 
d’establiments, l’antiguitat, les inversions dutes a 
terme, l’associacionisme i el nivell de digitalització, 
així com tota aquella informació obtinguda de l’em-
presa en l’informe de validació. Finalment, del total 
de les 108 sol·licituds rebudes, s’han escollit el mig 
centenar d’empreses participants.
Després d’aquesta primera fase de selecció, s’inicia 
la segona fase del Programa de Planificació, que 
consisteix en l’elaboració d’una diagnosi, la definició 
dels objectius estratègics per al negoci i les accions 
a portar a terme per assolir-los. 
Durant aquesta segona fase, els participants rebran 
assessorament individualitzat i sessions col·lectives 
sobre temàtiques genèriques identificades d’acord 
amb les empreses que hi participen.
Comerç 21 és un programa pilot que ha estat elabo-
rat per la Gerència de Serveis de Comerç mitjançant 
un conveni signat amb PIMEC, adreçat a micropimes 
comercials i de serveis, ubicades en la trama urbana 
consolidada i amb capacitat i voluntat de millora i 
de creixement.

A mitjan setembre, al Centre de Recursos Empresarials La 
Marineta, s’han donat a conèixer els resultats de l’estudi 
de viabilitat d’instal·lació d’una coberta fotovoltaica a 
l’empresa Audens Food, en el marc del projecte d’Ecologia 
Industrial impulsat per ParetsEmpreses i el Consell In-
dustrial de Parets.
A la trobada van assistir l’alcalde de Parets, Sergi Min-
gote, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Toni 
Fernández, així com representants del teixit industrial i 
empresarial del municipi.
Durant el matí, el jove Salvador Aguilar, autor del projec-
te, va explicar la seva experiència i com ha estat el seu 
desenvolupament.
El regidor de Desenvolupament Econòmic, Toni Fernán-
dez, declarava que “l’Ajuntament vol estar a prop de les 
empreses i treballar plegats en propostes com aquestes 
perquè d’aquesta manera hi guanyem tots: els nostres 

joves, el nostre teixit industrial i nosaltres com a municipi 
i com a administració”.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, destacava els objec-
tius del projecte: “amb iniciatives com aquestes volem  
posar de manifest el talent dels nostres joves universi-
taris i ajudar-los a incorporar-se a un mercat laboral de 
qualitat i  amb garanties”.
La jornada també va servir per presentar la nova edició 
del projecte Joves Universitaris, que consisteix en la 
concessió de dues beques per al desenvolupament del 
projecte final de grau o com a punt de partida de la seva 
carrera professional. 
Amb aquest projecte, el Consell Industrial i ParetsEm-
preses tenen l’objectiu d’aportar el talent universitari al 
teixit productiu de Parets; afavorir la col·laboració entre 
empreses i universitats; i elaborar projectes innovadors 
que es puguin transferir a la resta d’indústries.

Es presenten els resultats del projecte d’Ecologia Industrial
També s’ha donat a conèixer la nova edició de concessió de beques per a joves universitaris
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Centre Mèdic i Dental Parets, més de 30 anys 
d’experiència al servei del nostre poble
El centre multidisciplinari de referència a Parets del 
Vallès, situat a l’av. Catalunya, 155 presta serveis mè-
dics i d’especialitats de forma privada i té conveni 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
amb totes les mútues i asseguradores. El CMDP, amb 
més de 44 especialitats, roman obert de dilluns a di-
vendres de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 21.00 i dissabtes 
alterns cada 15 dies al matí. 
El centre mèdic presta serveis d’accidents de trànsit, 
al·lergologia, anàlisis clíniques, cardiologia, derma-
tologia, fisioteràpia, ginecologia, logopèdia, mamo-
grafies, medicina general, oftalmologia, osteopatia, 
ORL, pediatria, pneumologia, psicologia, psiquiatria, 
radiografies, traumatologia, entre d’altres. 
Clínica Dental Ribera presta serveis odontològics i 
d’especialitats dentals com cirurgia oral endodòncia, 
implants, odontopediatria, periodòncia, pròtesis, ra-
diologia, TAC 3D, entre d’altres.
Contacte: Tel. 93 562 25 53 
cmdparets@cmdparets.com
www.cmdparets.com

Aquest dissabte, fira Fora Estocs a l’avinguda de Catalunya
Aquest dissabte, 30 de setembre, de 10 a 14 h, l’avinguda de Catalunya, entre els carrers 
de Monistrol i Comte de Montemolin, serà l’aparador dels nostres botiguers, que trauran 
la botiga al carrer en una nova edició de la fira Fora Estocs.
A l’activitat estaran presents una quinzena de botigues i comerços de Parets, que po-
saran a la venda els seus productes a preus assequibles, amb l’objectiu de promoure 
el comerç local i de proximitat.

Nou programa de RAP107, ‘Va de comerç’
En el marc de la fira, organitzada per l’Associació de Serveis i Comerços de Parets del 
Vallès (ASIC), amb el suport de l’Ajuntament de Parets, tindrà lloc la primera gravació 
del nou programa de l’emissora municipal RAP107 ‘Va de comerç’.
La presentació es farà a les 11 h, a peu de carrer, en un estand situat entorn de la fira, i 
comptarà amb les intervencions de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, el regidor de Co-
merç de l’Ajuntament de Parets, Raul Urtusol, el regidor de Comunicació, Miquel Pérez, 
el president de l’Associació de Serveis i Comerços de Parets del Vallès, Vincenzo Polise, 
a més de recollir la veu de diversos botiguers locals i assistents a la fira.
‘Va de comerç’ estarà conduït per Carles Font i Mercè Alcayna, amb el suport de l’equip 
de RAP107, i s’emetrà quinzenalment els dimarts, a les 18.30 h, amb redifusió els di-
mecres a les 11 h. El contingut inclourà entrevistes, notícies d’interès relacionades amb 
les botigues del municipi i altres novetats.

FIRA

La barberia de Juanjo en una acció solidària
El comerç paretà ‘La barberia de Juanjo’ ha participat, 
aquest mes de setembre, a la segona edició de ‘Deixa’t 
prendre el pèl’, una iniciativa solidària celebrada al pas-
seig matítim de Cambrils, que té l’objectiu de recaptar 
fons destinats a l’Hospital Sant Joan de Déu per a la in-
vestigació del càncer infantil.

SOLIDARITAT

CONSUM

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

Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)
El passat mes de maig, l’Agència Catalana del Consum va demanar que les entitats bancàries 
abandonessin l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) en favor de l’Euríbor, 
després de valorar els resultats de diversos estudis que conclouen que l’IRPH és susceptible 
d’estar influenciat per les entitats financeres i resulta poc representatiu del mercat hipotecari.
Per saber si teniu la hipoteca referenciada a l’IRPH heu de revisar l’apartat de l’escriptura en 
què s’especifica el tipus d’interès (habitualment en l’apartat 3bis) o consultar-ho a l’entitat 
bancària.
Per reclamar, us heu d’adreçar primer a l’entitat bancària i sol·licitar el canvi d’índex. En cas 
que no assoliu un acord, heu de presentar una reclamació per escrit a la mateixa entitat, 
sempre de manera que us en quedi constància. Recordeu que les entitats financeres han de 
disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim de dos mesos, les vies de reso-
lució són:
1. Via administrativa. Podeu dirigir-vos al Servei de Consum de l’Ajuntament (SCAC) o a una 
associació de consumidors, per intentar resoldre la reclamació mitjançant la mediació o 
l’arbitratge (ambdós procediments són voluntaris i gratuïts):
2. Via judicial. Per obtenir un primer consell orientador o per saber si teniu dret a la justícia 
gratuïta, podeu anar als Serveis d’Orientació Jurídica de la Generalitat. 
http://administraciojusticia.gencat.cat.
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Més de 2.000 alumnes comencen el nou curs a Parets
Les novetats més destacades són l’ampliació de la plantilla docent i les obres de millora del Pau Vila

Més de 2.000 alumnes d’educació primària i secundària 
han començat el nou curs escolar 2017-2018 a Parets del 
Vallès. El dimarts 12 de setembre, els alumnes d’educació 
primària i secundària de Parets del Vallès van assistir als 
centres educatius per iniciar el curs 2017-2018. Miquel 
Pérez és el regidor d’Educació i ha destacat les novetats 
com la renovació de la cuina de l’escola municipal Pau 
Vila i la construcció d’una sala polivalent a la mateixa 
escola.
Enguany, 2.007 nens i nenes cursaran estudis d’educació 
infantil i primària a les escoles de Parets. A més, cal 
sumar-hi els alumnes educació secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius i també els de les escoles 
bressol del municipi. En total a l’E.S.O. s’hi han matriculat 
360 alumnes a l’Institut Torre de Malla; 236 a la Sínia; 

121 a l’ACESCO; i 223 a Nostra Senyora de Montserrat. 
L’institut Torre de Malla, a més, ha matriculat 138 alum-
nes a batxillerat, 99 a cicles formatius de grau mitjà i 55 
a grau superior. Pel que fa a educació infantil i primària, 
l’escola Pau Vila comença el curs amb 444 alumnes; el 
Lluís Piquer amb 423; el Pompeu Fabra amb 233; el Vila 
Parietes amb 254; l’ACESCO amb 215; i Nostra Senyora 
de Montserrat amb 437.

Socialització dels llibres de text
Continua endavant el projecte de socialització de llibres.
Excepcionalment, per al curs escolar 2017-2018, serà 
subvencionable la compra de llibres de text d’un grup de 
primària de l’escola Pompeu Fabra, ja que en aquesta es-
cola hi ha un grup doblat.

EN 2 MINUTS...
4a edició dels Premis al mèrit educatiu
Un total de 21 persones s’han presentat a la quarta 
edició dels Premis al mèrit educatiu. Una iniciativa 
que pretén premiar aquells alumnes, mestres i pro-
fessors que siguin mereixedors d’una distinció, ja si-
gui per la seva implicació, evolució escolar o bones 
notes finals. 
La convocatòria és oberta als alumnes dels centres 
educatius de la vila, els alumnes empadronats a 
Parets que estudiïn fora del municipi i els mestres 
i professors dels centres d’ensenyament de Parets.i 
S’estableixen els següents premis: millor nota de se-
lectivitat, 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 €; 
premi al mèrit docent i escolar a l’ESO, dotat amb 100 
€ i de primària, dotat amb 50 € (un per centre); premi 
al mèrit docent, dotat amb 300 €. 
Els premis es lliuraran a la Sala Basart Cooperativa 
el dia 16 d’octubre a les 18 h.

Presentació del 4t llibret de la XEF
El dijous 19 d’octubre, a les 18 h, tindrà lloc la pre-
sentació del 4t llibret de la col·lecció Ús saludable 
de les tecnologies. Connect@’t, amb il·lustracions de 
Núria Coll. A la presentació, organitzada per la Xarxa 
de debat Educatiu amb i per a les Famílies (XEF) i el 
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Parets, hi as-
sistirà en Jordi Jubany, autor del llibre ‘La família en 
digital’ i expert en educació digital. L’autor proposa 
com acostar-se a les noves tecnologies sense ne-
guits. La XEF va néixer l’any 2006 amb la voluntat de 
crear un espai per tal d’avançar en l’educació dels 
infants i adolescents del municipi.
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FESTA MAJOR
Un any més, la Festa Major d’estiu ha superat totes les expectatives. El temps 
va deixar que totes les activitats es portessin a terme sense cap problema. Va 
haver-hi actes per a totes les edats i tots els gustos com ara música, festes 
infantils, concursos com el Talent Parets, correfoc, esports i un punt final que 
els paretans i paretanes van ovacionar: els focs artificials.
Tal com va anunciar la locució final per megafonia, “ja queda menys per a la 
Festa Major de l’any vinent”. Mentrestant, es pot gaudir de les imatges que la 
festa grossa de casa nostra ha deixat. En aquesta pàgina hi ha un petit recull, 
però es poden trobar totes les fotografies al Flickr de Parets Connecta.
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INNOVACIÓ I RECERCA

El CEM incorpora un software revolucionari
El CEM estrena ‘EyeHarp’, un software amb el qual la gent 
amb problemes de mobilitat pot crear música utilitzant 
el moviment dels ulls. L’invent arriba de la mà de Zac-
harias Vamvakousis de la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona. El CEM, a més, va ser present a la Fira Taral·là 
de Granollers per donar a conèixer el Concert Circular.

EN 2 MINUTS...
Joan Sala presenta el seu llibre ‘Són elles’
El dissabte 9 de setembre, a les 19 h, Joan Sala Vila 
va presentar el seu llibre titulat ‘Són elles’ a Can Serra 
del Pedró. Durant l’acte, l’autor va llegir alguns po-
emes inclosos en el poemari dedicat al paper de la 
dona en la història. Com a convidada va tenir la Maria 
Serra, qui va posar música a les lectures.

Inici dels cursos i tallers del Casal Can Butjosa
Ja són obertes les inscripcions per ser alumne d’al-
gun dels cursos o tallers que realitza el Casal de Cul-
tura Can Butjosa, que aniran des de l’octubre fins al 
febrer. L’oferta inclou una trentena de cursos, activi-
tats i tallers adreçats a tots els públics. Una de les 
novetats és el curs de palmes flamenques i casta-
nyoles. El programa inclou dansa fusió oriental, balls 
llatins i sevillanes entre altres. Enguany, els mono-
gràfics de cuina proposen tractar diferents productes 
com l’hummus i els patés vegetals, hamburgueses 
per a tots els gustos, aperitius de nadal, cuina me-
xicana o asiàtica. Per als infants i joves, es duran a 
terme cursos de teatre, també teatre en anglès, dis-
tribuïts segons l’edat dels participants, des dels 6 
fins als 12 anys i, de nou, les activitats de pintura, 
manualitats amb fang i ceràmica. Les inscripcions 
s’han de formalitzar al casal de cultura Can Butjosa, 
al carrer la Salut, 50, de dilluns a divendres de 15 a 
22 hores.

David Amor al Cafè Teatre de Parets
El dissabte, 7 d’octubre, a les 22.30 h, l’humorista 
David Amor portarà a la Sala Cooperativa els seus 
‘Monólogos cantados’, dins de la programació del 
Cafè Teatre. Les entrades es poden adquirir anticipa-
des a Can Rajoler o una hora abans de l’espectacle.

Arriben les Jornades Europees de Patrimoni
L’Ajuntament de Parets se suma novament a les ac-
tivitats emmarcades dins les Jornades Europees de 
Patrimoni 2017, amb la programació de visites gui-
ades a masies d’alt valor patrimonial i arquitectònic 
del municipi. El divendres 6, a les 17 h es farà una 
visita a la Marineta; el dissabte 7, a les 12 h, a la Torre 
de Malla; el diumenge 8 a les 11 h es farà una visita 
a la Torre Cellers i a les 12 h es farà el concert ‘Aires 
Gitanos’ i un homenatge a Núria Trias, propietària de 
la Torre Cellers. Les Jornades Europees de Patrimoni 
estan organitzades pel Departament de Cultura de la 
Generalitat amb el suport de la Federació Catalana 
de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis i 
l’Institut Ramon Muntaner, i tenen l’objectiu de do-
nar a conèixer la riquesa patrimonial del territori. Les 
inscripcions es poden fer fins al 6 d’octubre a Can 
Rajoler, al carrer Travessera 1. Per a més informació 
es pot trucar al telèfon 93 573 98 00. 

L’Associació Fotogràfica prepara la 34a Festa de la Fotografia
Una passejada per descobrir el Parets d’abans i l’actual, castellers i una sessió d’estudi són els actes més destacats

L’Associació Fotogràfica de Parets inicia la nova tem-
porada amb moltes ganes i activitats programades. En 
aquests moments es troben preparant la 34a edició de 
la Festa de la Fotografia que se celebrarà a la Sala Coo-
perativa el 30 de setembre. A l’acte assistiran fotògrafs 
que faran un recorregut per Parets, un trajecte en què es 
podrà veure a través de la imatge el Parets d’abans i el 
Parets d’ara.
La Festa de la Fotografia és una festa de la Federació Ca-
talana de Fotografia i de tots els fotògrafs i fotògrafes, fe-
derats i no federats, amb reconeixement i suport d’aquesta 
Federació. Cada any l’organitza una entitat federada en 
el seu municipi amb el vistiplau de la Federació Catalana 
de Fotografia. En aquesta 34a edició, l’Associació Foto-
gràfica Parets és l’entitat que s’encarrega d’organitzar-la 
i es portarà a terme en espais urbans i naturals de la vila.

A més de fer un recorregut per Parets, la jornada comp-
tarà amb l’actuació de la Colla Castellera de Parets, els 
Manyacs, que amenitzaran la diada. També es farà un 
dinar i una sessió fotogràfica d’estudi.
Després d’aquesta 34a edició de la Festa de la Fotografia, 
l’associació té prevista una sèrie de sortides per continuar 
amb la seva activitat.
L’Associació Fotogràfica de Parets va néixer l’any 2012 
impulsada per un grup d’aficionats a la fotografia per 
compartir i aprendre tècniques i conèixer les noves ten-
dències. En l’actualitat, l’Associació la formen uns 60 so-
cis i obren la porta a tothom que tingui interès en el món 
de la fotografia a formar part de l’associació. Els interes-
sats a donar-se d’alta com a soci, poden descarregar-se 
el formulari al web de l’Associació www.afparets.com, en 
l’apartat ‘Fes-te soci’.

ART

Luis Navarro exposa les seves obres a Itàlia
El pintor paretà Luis Navarro ha participat en una expo-
sició a Itàlia amb dues obres en acrílic i abstracte: una 
d’elles porta en el seu interior representada l’obra de Pi-
casso ‘La Niña de la Paloma’ i l’altra dibuixa la silueta de 
dos cavalls. Totes dues s’han pogut veure en el Spoleto 
Art Festival del 22 al 25 de setembre.
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Els jugadors de David Parra van perdre la final per 3 a 
2 davant el CF Borges Blanques, de Primera Catalana.
El CF Parets va perdre per un gol en la darrera jugada del 
partit davant l’equip lleidatà, després d’haver aconseguit 
empatar a falta de 5 minuts del final. 
El camp de l’equip amfitrió va viure un ple històric, amb 
prop de 1.000 persones a les graderies. 
El Borges Blanques va avançar-se al marcador al minut 
13, a pilota aturada. Joel Guitart va executar de forma 
magistral un llançament de falta directa des de la frontal 
de l’àrea.
Al minut 43, el Borges Blanques va quedar-se amb 10 
jugadors per l’expulsió d’Arnau Seto per doble amones-
tació. Al temps d’afegit de la primera part, Carles Ferrés 

El CF Parets fa història a la Copa Catalunya amateur
Els de David Parra van perdre la final per 3 a 2 davant el CF Borges Blanques, de Primera Catalana

va aconseguir empatar amb un gol de penal que havien 
comès sobre ell mateix.
En la segona part, als deu minuts de la represa, Gerard 
Tió va finalitzar una gran jugada col·lectiva amb un tir 
amb rosca que va impactar en el pal esquerre abans 
d’acabar al fons de la porteria.
Al minut 67, el defensa del Borges Blanques, Roger Pe-
legrí, va ser expulsat, i va deixar el seu equip amb nou 
jugadors. 
El CF Parets va empatar a 5 minuts del final amb un gol 
de Daniel Martínez. 
Quan semblava que el guanyador es resoldria en la tanda 
de penals, Eudald Recasens va aconseguir en l’última 
jugada del matx el gol de la victòria del Borges Blanques.

El CAM Parets assoleix el cim del Mont Blanc

Josep Torrents, Raül Pérez, Xavier García, Pol Ribalta i 
Edgar Arias van ser els cinc components de l’equip del 
CAM Parets que el passat 14 d’agost van assolir el cim 
del Mont Blanc (4.808 m), sostre dels Alps, per l’exigent 
“ruta dels quatremils”.
Després de tres dies esperant una finestra de bon temps, 
l’equip expedicionari va sortir del refugi de Còsmiques 
a la 1.45 h de la matinada del dia 14 i van fer cim al 
Mont Blanc a les 11.45 h, per acabar la ruta al refugi Tête 
Rousse a les 18.30 h. Més de 17 hores intenses.
L’experiència va ser dura pel mal temps dels dies pre-
vis, la quantitat de neu acumulada i les incomptables 
esquerdes que els alpinistes del CAM Parets van haver 
de sortejar, no sense ensurts, com la caiguda dins una 
esquerda que un d’ells va patir, sense conseqüències. 
L’aventura va ser exigent, i van haver de superar la rimaia 
del Mont Maudit, amb cordes fixes, i alguns passos de 
parets de gel.
La “ruta dels quatremils” recorre quatre cims de més de 
quatre mil metres: Mont Blanc du Tacul (4248 m), Mont 
Maudit (4465 m), Mont Blanc (4808 m) i Dôme du Goûter 
(4304 m).

ALPINISME
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Aquesta temporada 2017-18, com a novetat destacada, 
el club paretà estrena una escola de triatló.
La presentació d’aquesta i d’altres novetats va tenir lloc 
el passat dimecres 20 de setembre, a la sala de la Coo-
perativa. 
Durant la presentació, es va donar a conèixer el funcio-

El Club Triatló Parets presenta una nova temporada amb novetats destacades
La presentació va comptar amb la presència d’una trentena d’amics i aficionats de l’entitat

nament de la nova escola. 
La temporada dels amants de l’esport i més concretament 
del triatló (bicicleta, natació i running) es presenta amb 
grans reptes i competicions per endavant, amb un bon 
grapat d’espònsors que ajuden al creixement en tots els 
nivells de l’entitat paretana. 

Diumenge 8 d’octubre, Diada de la Bicicleta
La sortida tindrà lloc a les 10 del matí al Poliesportiu Muni-
cipal Joaquim Rodríguez i el recorregut serà de 10 quilòme-
tres. Els tíquets es poden adquirir fins al mateix dia al poli-
esportiu i a la piscina municipal a 6 euros, 1 euro destinat 
a la Lluita d’Arnau, contra la histiocitosi i el càncer infantil. 

CICLISME

Presentació de la nova temporada de l’As-
sociació Paretana d’Escacs
Fa uns dies va presentar-se, a la Sala Cooperativa, la nova 
temporada, amb l’objectiu de continuar fomentant la pràctica 
dels escacs entre els més petits i els més grans del nostre 
poble.

ESCACS

EN 2 MINUTS...
El Comitè Paralímpic Internacional endarre-
reix els Campionats Mundials de Natació i 
Para Powerlifting
La decisió es va prendre arran del terratrèmol de Mè-
xic. Estava previst per al 30 de setembre, amb la par-
ticipació del campió paralímpic paretà Miguel Luque.

Rocío Guerrero i Marta Martín tornen com a 
entrenadores al Club Atletisme Parets
Rocío Guerrero portarà els atletes de categoria aleví i 
Marta Martín serà coordinadora de velocitat i també 
ajudarà els més petits del club. Continuen destacats 
entrenadors com l’Abdul, Otmane, Jordi Rofes, An-
drea, Meri o Hug-Roger Paradís, que passa d’atleta a 
tècnic. També han pensat en la modalitat de llança-
ment en què Abdul serà l’entrenador. La competició 
començarà el mes de novembre.

El sènior A masculí del CB Parets guanya la 
Copa del Vallès Oriental 
Va derrotar el CB La Garriga. La final va jugar-se al 
pavelló Joaquim Rodríguez. L’equip que entrena en-
guany Javi Hernandez s’ha reforçat aquesta tempo-
rada amb jugadors joves de Parets i aspira a tornar 
a 2a Catalana.

Membres de La Lluita TEAM recorren 1.000 
quilòmetres solidaris en bicicleta
La sortida va tenir lloc des de Recipharm, a Parets 
del Vallès, empresa col·laboradora amb aquest nou 
repte solidari dut a terme per 4 esportistes de La Llui-
ta TEAM: Joan Soto, Josemi Herrera, Sergi Mingote i 
Jose Álvarez. Van apadrinar-se els quilòmetres del 
trajecte, i els diners es van destinar íntegrament a la 
investigació de la histiocitosi i del càncer infantil que 
duu a terme l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Caminada popular ‘Petjada a Gallecs’
El diumenge, 12 de novembre, la Penya Blaugrana Parets 
organitza, en col·laboració amb l’Agrupament Escolta i Guia 
Sant Jaume, una nova edició de la Caminada popular conjun-
ta ‘Petjada a Gallecs’. Les inscripcions es poden fer, del 6 al 
8 de novembre (6 euros), de 19 a 20.30 h, al local de l’entitat, 
a l’av. de Lluís Companys, o bé presencialment, el mateix dia 
de la caminada (7 euros).

CAMINADA

Vine a informar-te’n a:

Oficina de Català de Parets 

C. Travessera, 1

Tel. 93 573 98 05

parets@cpnl.cat

Vols formar part d’una parella lingüística 
com a voluntari o com a aprenent?

Només has de ser major d’edat, 
disposar d’una hora lliure a la setmana 
i tenir ganes de conversar.
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Casandra García va néixer a Baza 
(Granada) l’11 d’octubre de 1986.
Viu a Parets des que tenia 2 anys. 
Des d’aleshores ha viscut a dife-
rents barris: l’Eixample, el Barri 
Cerdanet, al Barri Antic i, actual-
ment, resideix a l’Eixample. 

Va estudiar a l’Escola Municipal 
Pau Vila i batxillerat a l’institut Tor-
re de Malla.  
És diplomada en Magisteri, en l’es-
pecialitat d’Educació Física. 

Ha treballat en diferents escoles 
de Parets: Pau Vila, Lluís Piquer i 
Vilaparietes. Actualment impar-
teix classes a una escola pública 
de Montmeló.

Com i quan neix el seu interès en la política?
Sempre he tingut interès per la manera en què ens organitzem com a societat. Fa anys que miro de prop l’actualitat 
política del país i que m’interessa tot allò que afecta l’àmbit educatiu, ja que la docència és la meva professió. La meva 
implicació política neix amb el moviment del ‘15M’. Va ser decisiu, perquè va remoure inquietuds que tenia interiorit-
zades, i va ser en aquell moment quan vaig decidir passar a tenir un paper actiu dins de la política local. Ho vaig tenir 
clar: jo volia treballar pel poble i fer de Parets un municipi més just, sostenible i igualitari.

Perquè amb el grup municipal i la marca Sumem?
El cercle de Sumem Parets va representar des dels inicis la continuació al nostre municipi dels moviments socials que 
van néixer amb el ‘15M’, que van marcar el meu despertar polític.
El nom de Sumem va ser escollit en votació assembleària i té nombroses implicacions positives, com ara el mateix 
fet de sumar, d’aglutinar persones no vinculades a la política tradicional per un bé comú, i de sumar aliances amb el 
teixit social. Presentar-nos com a agrupació d’electors ens va permetre valorar diversos noms, i Sumem Parets ens 
va semblar el més adient amb el que som, el que volem representar i el que volem fer: sumar.

Quin paper creu que juguen els grups municipals de l’oposició a Parets?
Tots els grups municipals tenen el seu paper, ja que representen els ciutadans paretans. De les eleccions se’n podien 
treure uns rols molt interessants perquè cap partit tenia majoria absoluta. Això era necessari i sa per al debat polític i, 
en definitiva, per al nostre poble. L’acord entre PDeCAT i PSC ha deslluït el que tots els grups podíem aportar, han preferit 
continuar amb la ‘política del rodillo’. Ara bé, no abaixem la guàrdia, no desistirem en la convicció de fer una política 
local diferent, per això l’oposició d’esquerres ens trobem forts i, tot i les dificultats que ens posen, hem engegat diverses 
propostes conjuntes i hem demostrat que podem treballar plegats, que sabem dialogar per tal d’arribar a acords pel bé 
comú de Parets, perquè fer política és parlar i escoltar tothom, cosa que no puc dir que passi amb l’equip de govern.

Quin balanç fa del que portem de legislatura?
Per a Sumem Parets el balanç no pot ser més que positiu. Vam quedar segons a les eleccions, som els líders de 
l’oposició i això és una gran responsabilitat que portem amb moltíssima il·lusió. En ser la primera vegada que ens 
presentàvem, vam entendre que durant aquests quatre anys n’havíem d’aprendre molt, i hi hem posat molta empenta, 
per això som una força que aspira a governar la pròxima legislatura, aquest és un dels nostres objectius, perquè és la 
millor manera de treballar en el dia a dia de Parets.

Quins considera que són els grans projectes que caldria desenvolupar a Parets?
Des de Sumem Parets creiem que, abans de realitzar projectes d’urbanisme, hem de replantejar-nos els que ja tenim 
aprovats des de fa anys com és el cas, per exemple, de Can Cabasses, on està previst construir uns 500 habitatges i 
enderrocar masies emblemàtiques del poble. D’altra banda, creiem que una piscina municipal descoberta és neces-
sària al nostre municipi per construir espais d’oci entre veïns. En l’àmbit mediambiental tenim idees innovadores que 
ja s’estan portant a terme a Europa, com fer que els edificis públics siguin més sostenibles energèticament.
Un tema d’actualitat és l’ampliació de la C-17. Sumem està a favor d’aquesta obra i creiem que és molt necessària. Tot 
i això, hem presentat al·legacions juntament amb altres forces per estar en desacord en, entre altres coses, enderrocar 
la masia de Can Volart o construir més rotondes a l’entrada del nostre municipi. Un altre esforç que ha de fer Parets 
és el d’eliminar les barreres arquitectòniques que tenim arreu. No pot ser que ens gastem milions d’euros en un parc 
central i tinguem molts carrers per on no passa ni una cadira de rodes ni un cotxet de nadó. És simplement vergonyós.

Com creu que evolucionarà la política autonòmica a partir de l’1 d’octubre? 
La situació s’està tensant en excés, i això normalment no sol ser una bona manera d’arribar a acords, pactes o iniciar 
nous camins. Al final, les dues parts hauran de seure a negociar, ja que les amenaces, les prohibicions i la por no són 
eines vàlides a les democràcies occidentals. Negar el dret d’expressar-se al poble de Catalunya no hauria de ser una 
opció. El dia 2 d’octubre veurem què ha passat i s’hauran d’obrir línies de negociació al més alt nivell. Abans d’això, 
viurem com es desenvolupa l’1 d’Octubre, i al nostre poble necessitem líders municipals a l’altura de les circumstàncies 
i que sàpiguen estar al costat del poble. El silenci en un moment històric com el que vivim no és una opció.

En primera persona

“Som una força que 
aspira a governar 

la pròxima legislatura”

Casandra García
Regidora i portaveu del grup 
municipal Sumem Parets
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tancat i barrat

RAP107 estrena novetats per a nens i joves
Ja ha començat la nova temporada del programa educatiu RAP107.EDU, 
dirigit i presentat per Miquel Pérez. Enguany, l’espai, que es pot escoltar 
en directe tots els dissabtes de 10 a 11 h, arriba amb novetats com la 
incorporació d’una nova col·laboradora, la Carla Segovia, de l’associ-
ació Rodola; el sorteig de regals de patrocinadors durant el programa; 
i una nova secció amb la participació d’avis i àvies del municipi, en la 
qual explicaran com eren les coses quan eren petits. Amb motiu del 
desè aniversari del programa, aquesta temporada es podran escoltar 
els àudios més interessants de tota la dècada.

Joves en acció
D’altra banda, el mes d’octubre donarà la benvinguda a un nou espai 
radiofònic conduït per la paretana Eva Riulas. La secció, anomenada 
‘Joves en acció’, s’emetrà un dissabte cada quinze dies, a les 11.30 h, i 
tractarà temes que interessen els joves com ara l’atur, el consum, festes 
i altres qüestions que els joves participants considerin.

RAP107  Redacció RAP107QUÈ N’OPINES DE...
La construcció del nou parc del Sot d’en Barriques

Joaquim Guardiola
Hi ha molts parcs a Pa-
rets, però no com el que 
es vol fer. És bo tenir 
espais destinats a les 
famílies i perquè la ca-
nalla pugui jugar. A mi 
m’agrada que es facin 
aquests parcs i tinc ga-
nes de veure com queda.

Trinidad Castillo
Me parece muy bien que 
hagan este tipo de par-
ques. Además, está en 
un sitio muy bueno por 
donde pasa mucha gen-
te. Por mi parte, llevaré a 
mis nietos para que ju-
eguen.

Juan Pedro Trillo
Si es una construcción 
que ha aprobado el 
ayuntamiento, me pa-
rece bien que se cons-
truya un parque para que 
las familias lo podamos 
disfrutar.

Candi Cañas
Es una buena idea que 
hagan parques en un 
pueblo. Todo lo que se 
haga para los ciudada-
nos será bueno.

LA IMATGE DEL MES

Parets s’uneix contra el 
terrorisme
Un centenar de persones es van 
donar cita el passat 18 d’agost, 
a la plaça de la Vila, per mostrar 
el seu rebuig i la seva condem-
na davant de l’atemptat terroris-
ta que va tenir lloc a la Rambla 
de Barcelona el dia 17. Durant la 
concentració es va llegir un ma-
nifest i es van fer cinc minuts de 
silenci en record a les víctimes.

Si vols fer un curs de català, afanya’t!
Aquest dimarts han començat els Cursos de Català al nostre poble. Si t’has despistat i en vols fer un, tens temps 
d’inscriure-t’hi fins a l’11 d’octubre a l’Oficina de Català, a Can Rajoler. A Parets fem els cursos següents:
Nivell bàsic 3 (certificat oficial A2): per a aquelles persones que entenen català i el parlen una mica (dimarts i dijous 
de 19 a 20.30 h a l’Institut Torre de Malla - Escola d’Adults). 
Nivell intermedi 1 (primer mòdul certificat B2): per a persones que el parlen, però que volen parlar-lo i escriure’l 
millor (dimarts i dijous de 17 a 18.30 h a l’Institut Torre de Malla - Escola d’Adults). 
Nivell intermedi 3 (certificat oficial B2): per a persones que volen obtenir el Certificat de nivell B2 (dimarts i dijous 
de 9.30 a 11 h a Ca n’Oms). 
Si no saps el nivell que tens, a l’Oficina de Català et farem una prova de nivell i, si el curs que has de fer no s’imparteix 
a Parets, el podràs fer en una altra població o en línia.
I, amb l’inici dels cursos, torna el Voluntariat per la llengua amb les parelles lingüístiques! Si vols 
participar-hi, vine també a l’Oficina de Català. Només cal ser major d’edat i disposar d’una hora 
a la setmana. Pot ser una molt bona experiència: com a voluntari, ajudaràs a fer créixer el català 
i t’enriquiràs amb noves coneixences; com a aprenent, podràs practicar el català i, per tant, gua-
nyaràs confiança i fluïdesa, però també ampliaràs el teu cercle social i podràs descobrir millor les 
oportunitats del teu entorn. 

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó



 28 de setembre de 201724 LA FINESTRA

Quina és la teva funció dins del Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets?
Sóc el coordinador del grup, aporto els meus coneixements per dissenyar, supervisar 
la realització dels projectes i la redacció dels articles finals. Sóc el representant a les 
reunions, congressos i aparicions públiques. Però jo no faig tota la feina, ja que aquest 
grup està format per un gran equip humà del qual n’estic orgullós. He d’agrair tot l’esforç 
del Ferran i els companys de l’Escola de la Natura i el gran suport de l’Ajuntament.

Quina part de la feina que fas és la que més t’agrada?
El treball que més m’agrada és el de camp. Per a mi, estar a la natura és estar al meu 
medi. La família té una casa a Extremadura, a un poblet anomenat Villar del Rey, a Bada-
joz. Els animals que habiten a les seves deveses van gravar en mi des de ben petit una 
passió per la natura i en vam fer aprendre com i on trobar la fauna més amagada. Això 
ha fet que després pogués aplicar aquestes tècniques en diversos projectes de recerca, 
incloent-hi projectes europeus i expedicions científiques a la península d’Aràbia i les 
selves centre americanes per a la recerca d’amfibis i rèptils. Però totes les parts que 
impliquen un projecte d’investigació m’agraden.

Quins projectes està portant a terme el grup en l’actualitat?
Una part molt important per a nosaltres és que els nostres estudis reverteixin dins de 
la localitat de Parets del Vallès i per això fem seguiment de les poblacions de fauna 
autòctona, per detectar possibles problemes. Un altre projecte que portem a terme des 
del 2014 és el “Projecte Grafi”, que consisteix a estudiar les granotes verdes catalanes 
del gènere Pelophylax. Aquest any hem començat el programa de conservació de les 
poblacions de Tritó palmat (Lissotriton helveticus) a Catalunya. Un altre projecte en el 
qual treballem és el “Projecte Vipera”. Aquest estudi multidisciplinari està centrat a ca-
racteritzar la composició del verí de serps de diverses espècies d’arreu del món.

El GRENP està tenint molta rellevància social. És una motivació per a vosaltres?
La nostra motivació ve donada perquè ens encanta la nostra feina. Tal com apuntava 
en una conferència el meu gran amic Salvador Carranza, com a investigadors, tenim 
l’obligació de difondre els resultats de la nostra recerca. Creiem que és imprescindible 
que es conegui en tots els sentits, perquè d’aquesta manera conscienciem la gent sobre 
els valors naturals que tenim i les seves curiositats.

Daniel Fernández: Coordinador del Grup de Recerca de l’Escola de la Natura
Té 33 anys, és tècnic en medi ambient amb formació complementària en rastreig de fauna i 
herpetologia. Va començar a col·laborar amb l’Escola de la Natura l’any 2007 i va ser el funda-
dor del Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets. El GRENP va néixer amb la voluntat 
d’ampliar el coneixement dels amfibis i rèptils i treballar per la seva conservació. Al llarg de 
la seva trajectòria ha realitzat troballes rellevants que ajuden a la conservació d’aquest grup 
faunístic. A més, el grup col·labora amb diverses associacions assessorant i aporta el seu 
coneixement per complimentar altres projectes científics.

M’agrada... 

La natura i la cultura.
Tocar la guitarra.
Estar amb amics i Castellers de Mollet.

No m’agrada...

Les injustícies amb persones o animals.
La falta de compromís.
Els radicalismes en cap sentit.

“La nostra motivació ve donada perquè ens encanta la nostra feina”


