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300 persones a la Dia-
da de la Bicicleta

Entrevista:
Nia Fernández

20 24

Plenari  del  Consel l 
d’infants i joves

Parets torna a dir Prou 
d’Hòsties!

La ‘Teresina’ ja és al 
campanar de l’església

17 1914

Nova edició del Dia del barri, el 27 i 28 de novembre
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Parets ha programat el Dia 
del Barri, un espai on les paretanes i els paretans podran compartir 
amb els regidors i regidores de barri els seus neguits i preocupacions 
pel que fa a  l’entorn, i per conèixer, de primera mà, les obres i millores 
previstes que afecten els diferents districtes del municipi. El Dia del 
barri se celebrarà els dies 27 i 28 de novembre. Pàg. 5

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Parets del Vallès ha aprovat les ordenances i els pressupostos municipals del pròxim any amb l’objectiu 
que es puguin executar des de l’1 de gener de 2018. Enguany, i seguint la línia de les darreres ordenances i pressupostos, destaca la voluntat de 
reduir les desigualtats i promoure el benestar de les persones. Per aquest motiu, es congelen de nou els impostos i les taxes per no incrementar 
la pressió fiscal a la ciutadania de Parets.
En el pressupost de 2018 destaquen els apartats d’inversions i manteniment dels espais i equipaments públics, i es continua treballant en la 
millora de l’ocupació i en l’impuls del comerç i del teixit social i associatiu del municipi. Les ordenances fiscals i els pressupostos municipals van 
ser aprovats en la sessió plenària celebrada el passat 19 d’octubre. Pàg. 3

Pressupostos i ordenances fiscals 2018: 
es prioritzen les persones i es congelen 
taxes i impostos

S’inaugura la sala polivalent de l’Escola Pau Vila
El 17 d’octubre s’inaugurava oficialment la nova sala polivalent de 
l’Escola Pau Vila. L’acte va comptar amb la presència de l’equip di-
rectiu i docent del centre, alumnes i familiars i regidors i regidores del 
consistori paretà. El nou espai té uns 260 metres quadrats, amb un 
aforament per a prop de 600 persones i compta amb vestidors, dutxes 
i tot el necessari per practicar educació física. 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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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.

Amb una mà

Li planto cara, a cada batzegada
de tristesa i amb l’altra mà defenc
el territori verge de la lluna.

He numerat els vidres que trepitjo
i he venut les sabates per deu cèntims.
Trobo gotes de sang als mitjons nets
i em pinto de xarol totes les crostes.

Que ningú em prengui les ganes de viure,
ni el ganivet rovellat de la mort.

Jordi Roig és el magnífic poeta a qui anàvem a de-
dicar la trobada mensual del Niu d’Art Poètic del 
diumenge 19 de novembre a les 6 de la tarda, però 
com que és un poeta alhora lúcid i temperamental, 
un poeta que comparteix la vida, el pa i els versos, 
resulta que s’ha embarcat en un trio poètic que no 
us deixarà indiferents. I ens el portarà a Parets: la 
trobada la dedicarem al llibre A. (A punt!) escrit a tres 
mans amb la Lali Ribera i amb la Núria Pujolàs (@
miramelsmots). Aquesta joia ha dut aire fresc per tot 
l’àmbit català i ara arriba a Parets. Faríeu bé “d’A.-ar” 
aquesta data en vermell a la vostra agenda!

La malaltia de l’Alzheimer

La malaltia d’Alzheimer causa canvis graduals i 
irreversibles al cervell. Aquests canvis causen pro-
blemes a la memòria i distorsionen la capacitat de 
prendre decisions.
S’estima que entre un 9% i un 10% de les persones 
diagnosticades d’Alzheimer tenen menys de 65 anys, 
a la majoria dels quals el diagnòstic els arriba en 
plena activitat laboral.
Cada vegada es diagnostica aquesta malaltia en fa-
ses més precoces, la qual cosa permet prolongar els 
períodes de qualitat de vida en endarrerir les fases 
més severes de la malaltia.
El dia 21 de setembre és el Dia Mundial de l’Alzheimer 

i aquest any ha tingut com a lema “SEGUEIXO SENT 
JO”. Amb aquesta frase es reivindica la necessitat 
d’un canvi a nivell social d’actitud, aptitud, enfoca-
ment del problema i comunicació amb les persones 
afectades per mantenir-les com a membres actius 
de la societat.
El manteniment d’una vida social activa s’ha reco-
negut com un important factor preventiu i recurs 
terapèutic que, en fases inicials, no ha de precisar 
una intervenció professional més enllà d’un segui-
ment adequat per part de la família i del grup social 
amb el qual es relaciona. 
Aquest diagnòstic precoç permet que la persona 
afectada pugui expressar amb antelació les seves 
inquietuds, necessitats, opinions o dit d’una altra 
manera, planejar el seu futur, que ha de tenir-se en 
compte quan la persona ja no pugui decidir per sí 
mateixa.
Per aquest motiu s’aconsella:
- Comunicar a la família on vol viure i amb qui per 
estar preparats en el moment que precisi més aten-
cions.
- Assegurar-se que els seus assumptes monetaris 
estan en bones mans i en algú de confiança (parella, 
fill, amic pròxim...)
- Indicar a una persona que prengui decisions so-
bre les seves cures de salut quan el malalt ja no 
ho pugui fer. Aquesta persona ha de saber els seus 
desitjos o voluntats per poder-los en compte.  Una 
bona manera és fer un document de voluntats an-
ticipades, que pot fer al seu centre de salut. 

Equip d’Atenció Primària del CAP Parets

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 26 octubre 
-A les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, Castanyada: berenar i ball amb el 
duo Camelot. 
-A les 18 h, al Casal Can Butjosa, hora del conte a càrrec de Queralt Illa. 

Divendres 27 octubre
-A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, Castanyada: berenar i ball amb el Duo 
Montseny. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de la pel·lícula Fátima dins 
del cicle La mirada dels altres 2017. 

Dissabte 28 octubre
-A les 16.30 h, al Casal ASOVEEN, Castanyada: berenar i ball amb David 
Magem. 
-A partir de les 16 h h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Castanyada Ter-
rorífica: xocolatada, tallers per als més petits i escape room Cal Jardiner 
per a majors de 12 anys. A les 20 h, caminada per Can Serra amb torxes 
i música. A partir de les 22.30 h, Neó Party + sopar amb actuacions.
-De 20 a 23 h, a la Sala Cooperativa, Hotel Paretryfic. 

 Diumenge 29 octubre
-A les 18.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, espectacle musical Break 
the chains amb Sara Pi. 

Dilluns 30 octubre
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen 

Dimarts 31 octubre
-A les 17.30 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Castaween. 
-De 20 a 23 h, a la Sala Cooperativa, Hotel Paretryfic. 

Dimecres 1 novembre
-A les 12 h, al cementiri municipal, acte de Tots Sants amb la col·locació 
d’una placa amb un poema alegòric a la mort, recital poètic a càrrec del 
Niu d’Art i concert de música clàssica i catalana a càrrec del Duo Adagio.

Dissabte 4 novembre
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló. 

Diumenge 5 novembre
-A les 12 h, al Barri Antic, Diada dels Manyacs: cercavila des del carrer 
Ponent fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc l’actuació castellera a 
càrrec de Manyacs Parets i colles convidades. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Cúbit. 

Dilluns 6 novembre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 7 novembre 
-A les 13 h, al CAP; trobada de la XEF. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time, a càrrec de Cambridge 
School. 

Dimecres 8 novembre 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Picardies literàries a càrrec de 
Montse Bretones, un tast variat de poesia romàntica. 

Divendres 10 novembre
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de la pel·lícula Lejos de los 
hombres, dins del cicle La mirada dels altres. 

Dijous 9 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, presentació i 
narració del llibre infantil: La Puseta que quería ser 
especial, de Sílvia López. 
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Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote 
twitter: @sergi_mingote

La nostra prioritat, les persones
Un any més hem portat a aprovació a l’octubre les ordenances fiscals i el pressupost del proper any. Ho hem fet amb l’objec-
tiu de poder treballar des del primer dia del 2018 en el serveis i compromisos que hem adquirit amb totes les paretanes i els 
paretans.
Per segon any consecutiu s’han congelat les taxes i els impostos per al pròxim any, per tal de no afegir pressió fiscal a les llars 
i, a més, s’ha establert una reducció mitjana d’un 35% en els drets de connexió de la tarifa de l’aigua, que és un bé essencial 
i necessari.
Pel que fa al pressupost per al 2018 s’ha incrementat en un 1,43% i, per primera vegada, se superen els 24 milions d’euros. Això 
s’ha fet per tal de donar els millors serveis a les persones en els temes que prioritzem: educació, cultura, esports, joventut o 
serveis socials, als quals es destina el 36,9% d’aquests diners, amb un augment de més del 13% dels ajuts socials directes a 
les persones i col·lectius més vulnerables.
Una altra de les apostes d’aquest pressupost és la millora dels nostres carrers, barris i espais públics. Per això, prop de 2 
milions d’euros es dedicaran al manteniment dels parcs i espais verds, a la millora en la xarxa viària i a la rehabilitació de les 
places d’Espanya, la Salut i el carrer Joaquim Guasch, entre d’altres.
Continuem incidint en el foment de l’ocupació, amb una dotació de 415.000 euros per a plans d’ocupació local i s’ha aprovat 
un augment de més del 5% en ajuts a les empreses per la contractació, a través de l’SLOP, de persones en situació d’atur.
També volem continuar preservant el nostre entorn natural i per això s’ha incrementat el pressupost de medi ambient en un 
24,43%, amb una nova línia de subvencions per als vehicles elèctrics, que quedaran exempts del pagament de l’impost, o una 
aposta ferma pel manteniment dels nostres camins i del medi natural.
En trets, generals aquest és un pressupost pensat per als col·lectius més vulnerables, però també per a tots els veïns i veïnes 
de Parets. Seguim treballant en la línia del foment de l’educació amb la socialització de llibres de text a les escoles, en l’atenció 
a la nostra gent gran, en el civisme, la tolerància i el respecte a les persones i a l’espai públic per tal que Parets continuï sent 
un model de ciutat i un referent en tots els àmbits.

Sergi Mingote

“Per segon any consecutiu 
s’han congelat les taxes 

i els impostos”

L’Ajuntament de Parets, en sessió plenària celebrada el 
passat dijous 19 d’octubre, va aprovar el pressupost per 
a l’exercici 2018 per un import de 24.125.075,04 euros, un 
1,43% superior al de 2017.
En aquesta ocasió s’han prioritzat quatre grans àmbits 
de treball: l’atenció a les persones, la millora de la via 
pública i l’espai urbà, el medi ambient i la sostenibilitat, i 
l’impuls de l’ocupació.

En aquest sentit, es destinen prop d’1.900.000 euros a 
inversions i millora de la via pública, que serviran per 
rehabilitar les places d’Espanya i de la Salut, per posar 
en marxa el Pla integral d’escocells i arbrat viari o per la 
millora de la xarxa viària i de clavegueram, entre d’altres. 
També s’ha augmentat la dotació per al manteniment de 
camins i del medi natural i per al projecte de recuperació 
de la mongeta paretana.

Pel que fa als ajuts socials directes, s’han incrementat en 
més del 13% , i prop d’un 34% els ajuts per a les escoles 
bressol.
El consistori continua l’aposta ferma per l’impuls de 
l’ocupació per mitjà dels plans locals d’ocupació, i s’ha 
augmentat més del 5% la dotació per a la subvenció a em-
preses per la contractació de persones en situació d’atur 
a través de l’SLOP.

EDUCACIÓ
3.812.811,32 €
Projectes educatius i de participació ciudadana
Programa de socialització de llibres de text
Activitats de suport a l’educació

BENESTAR SOCIAL
1.526.005,13 €
Equipaments municipals per
a la gent gran
Programes contra la pobresa 
energètica
Programa d’infància i família
Programes d’atenció a persones
amb capacitats especials
Botiga solidària

TERRITORI 
I VIA PÚBLICA
8.354.973,91 €
Inversions 1.882.000 €
Projecte esportiu Complex 
Tenes
Rehabilitació places 
Espanya i la Salut
Pla integral d’escocells i 
arbrat viari
Millora de la xarxa viària i de 
clavegueram

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I COMERÇ
953.413,46 €
 Activitats per al foment de l’ocupació
      Foment de la creació i consolidació d’empreses
          Programes de promoció del comerç
  Plans locals d’ocupació

       ALTRES CONCEPTES
       9.477.871,22 €
Joventut, cultura, esports, seguretat ciutadana, 
comunicació, cooperació...

Benestar social, via pública i ocupació, principals eixos 
del pressupost d’enguany

TOTAL 
24.125.075,04 €

Infografia: Heribert Gallardo
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per als habitatges de lloguer que obtinguin la 
qualificació definitiva de protecció pública

El ple de l’Ajuntament de Parets ha aprovat la proposta d’Ordenances Fiscals per a l’any 2018.
Enguany, i per segon any consecutiu, es congelen les taxes i impostos municipals amb l’objectiu de disminuir la pressió 
fiscal i s’amplien les bonificacions, deduccions i quotes reduïdes.
Es manté el tipus vigent en tots els impostos, i les taxes també mantindran la quota tributària, amb l’excepció de la taxa 
per al subministrament d’aigua potable que es redueix.
També hi ha importants ajuts i bonificacions pensades per millorar la progressivitat fiscal en benefici dels ciutadans i 
ciutadanes que pateixen dificultats econòmiques.

a les famílies nombroses

Bonificació del 20% de l’IAE, amb un màxim de 20.000 €, a les empreses que contractin un 
mínim de 5 persones de manera indefinida a través de l’SLOP.

Exempció de pagament de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica a les persones amb 

discapacitació del 33% o superior.

Exempció de pagament de la taxa de residus als pensionistes per jubilació, incapacitat perma-

nent i viduïtat, majors de 60 anys que acreditin escassa capacitat econòmica. 

100% de bonificació de la tarifa de teleassistència domiciliària a les persones majors de 80 
anys que viuen soles al domicili i d’un 25, 50, 75 o 100% a les persones menors de 80 anys amb 
escassa capacitat econòmica, segons valoració dels serveis socials.

Bonificacions d’entre el 25, 50, 75 i 100% de la tarifa del servei d’atenció psicològica, segons 
valoració dels serveis socials. 

Tarifa piscina: bonificacions de fins al 50% segons si és resident al municipi, jubilat o pensio-

nista major de 60 anys o grup escolar i del 100% per a persones amb discapacitat del 33% o 
superior.

Taxa de transport urbà: Exempció als pensionistes per jubilació, incapacitat permanent i 
viduïtat majors de 60 anys i a les persones amb discapacitat del 33% o superior i mobilitat 
reduïda.

50% reducció de la tarifa de la piscina i pavelló per a famílies nombroses i monoparentals.

Impost de plusvàlua: exempció per execució hipotecària o dació en pagament.

100% bonificació en la taxa activitats per implantar negoci als carrers Major, Sant Antoni o 
mercat sedentari de l’Eixample.

Bonificació del 90% per a les obres de rehabilitació d’edificis o habitatges que es facin per 
adequar-se a la normativa d’accessibilitat, sempre que aquestes actuacions no s’integrin en 
obres o construccions d‘abast general.

Reducció de la quota per la utilització de les instal·lacions esportives municipals per a la gent 

gran.

12 € en la quota per a tots aquells contribuents que realitzin deu aportacions a l'any 
mitjançant el carnet personal en qualsevol deixalleria del servei comarcal o les deixalleries 
mòbils.

Bonificació del 75% als vehicles elèctrics i subvenció del 25% restant.

Reducció d’entre el 50% i el 100% en les tarifes d’escoles bressol i escola de música per a 
famílies nombroses i monoparentals.

Ajuts en el pagament d’escoles bressol, escola de música i activitats esportives segons 
capacitat econòmica.

Ordenances Fiscals 2018:
Congelació de taxes
i impostos

Impost Béns Immobles

40%
de bonificació

50%
de subvenció

50%
de bonificació

50%
de bonificació

Bo
ni

fic
ac

io
ns

Tarifes reduïdes

Taxa subministrament aigua

Bonificacions i ajuts socials

en els rebuts dels habitatges 
de protecció oficial

per als habitatges que instal·lin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar

Noves tarifes per al consum domèstic i d’establiments comercials amb una 
reducció mitjana d’un 35% en l’epígraf d’altres serveis i prestacions comple-
mentàries.

Es mantenen les bonificacions seguents:

100% de bonificació de la taxa a les indústries legalment establertes en el nucli 
urbà de Parets i que es traslladin a un polígon industrial, qualificat com a tal.

50% - 100% de reducció de les tarifes de la taxa per prestació de serveis en el 
cementiri per a persones en situacions d’escassa capacitat econòmica o 
d’absoluta impossibilitat econòmica previ l’informe de Serveis Socials de 
l’Ajuntament.

Ajuts per rehabilitació de façanes. Es triplica l’import de l’ajut que serà de 100 € fix 
més un variable d’un euro per m2.

Nova linia d’ajuts de 100 € per al pagament de l’Impost sobre béns immobles (IBI). Ho podrà 
sol·licitar qualsevol ciutadà de Parets que compleixi els requisits de renda siguin propietaris 
o llogaters. 

35%
Reducció

Ajut de 100 euros pel pagament de l’IBI per a persones pensionistes del sistema de la Seguretat 
Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, majors de 60 anys.
Les persones pensionistes que compleixin aquests requisits també poden sol·licitar la bonifica-

ció del 100% de la quota de la taxa per la prestació de serveis mediambientals.

Es mantenen les bonificacions i tarifes reduïdes per a empreses i establiments que  contractin 
treballadores o treballadors empadronats a Parets del Vallès i per a la implantació de negocis 
als carrers Major, Sant Antoni o parades de venda dels mercats agrupats del municipi.
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Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Parets posa 
en marxa el ‘Dia del barri’, un espai a l’abast de les veïnes 
i els veïns on poder compartir amb els regidors i regido-
res de barri els seus neguits i preocupacions pel que fa 
a  l’entorn més immediat, i per conèixer, de primera mà, 
les obres i millores previstes que afecten els diferents 
districtes del municipi.
La regidora coordinadora de barris, Paola Gratacós, posa-
va de manifest “la importància d’estar al costat de les pa-

El Dia del barri, els regidors sempre al teu costat 

retanes i els paretans quan ens necessiten o quan tenen 
suggeriments que afecten el poble que tots ens estimem”.
Enguany, el Dia del barri se celebrarà els dies 27 i 28 de 
novembre a diferents equipaments i, entre d’altres, es 
tractaran temes com el calendari d’esporga i l’avanç del 
Pla Verd Urbà, l’execució del Parc Central del Sot d’en 
Barriques, les actuacions ja fetes i les previstes a la via 
pública, o les actuacions en matèria de seguretat ciuta-
dana i civisme.

CAN BUTJOSA, RIERA SECA I LA SALUT, Paola Gratacós, 27 de novembre de 19 a 20 h, Casal Can Butjosa.
BARRI CERDANET, JARDINER I CAN RIERA, Toni Fernández, 27 de novembre de 19 a 20 h, Casal Cal Jardiner.
BARRI ANTIC, Dídac Cayuela i Raul Urtusol, 27 de novembre de 19 a 20 h, Ajuntament-Sala de plens.
SOT D’EN BARRIQUES I ESCORXADOR, Àfrica Martínez, 28 de novembre de 19 a 20 h, Escola Municipal Pau Vila.
EIXAMPLE CENTRAL, Susanna Villa, 28 de novembre de 19 a 20 h, Casal Sant Jordi.
CAN BERENGUER I ESPAI CENTRAL, Francesc Juzgado, 28 de novembre de 19 a 20 h, Escola Vila Parietes.
CAN ROURA, LA SARDANA I ESTACIÓ, Miquel Pérez, 28 de novembre de 19 a 20 h, Casal per a la gent gran ASOVEEN.

Aquesta segona edició del Dia del barri es durà a terme els dies 27 i 28 de novembre
SERVEIS

La Policia Local es traslladarà a IVECO
El ple ja ha aprovat el tràmit perquè l’edifici propietat de 
l’Ajuntament, situat al sector IVECO, passi de bé de ca-
ràcter patrimonial a bé de caràcter públic, amb l’objectiu 
d’acollir la nova comissaria de la Policia Local de Parets. 
A més, l’edifici també destinarà un espai a un centre edu-
catiu i de promoció de la indústria que, previsiblement,  
estaria gestionat per l’Institut Universitari de Ciència i 
Tecnologia (IUCT).

VIA PÚBLICA

Desbrossament del talús de l’av. Catalunya
Del 30 d’octubre al 3 de novembre, inclós l’1 de novembre, 
tot i ser festiu, l’Ajuntament té previst dur a terme els 
treballs de desbrossament i tractament amb herbicides 
de l’espai del talús de l’av. Catalunya, que suposarà el 
tall d’un carril. 
L’horari previst dels treballs serà de 9.30 a 17 h i l’empre-
sa encarregada dels treballs farà la regulació del trànsit.
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Inscripcions fins al 10 de novembre de 2017 a promocio.economica@parets.cat

     Google 
    
    Express:

  Publicitat a la xarxa 

  per a negocis de 

 proximitat 

FORMACIÓ ADREÇADA FONAMENTALMENT A BOTIGUERS I EMPRENEDORS

Col·labora:

 13 novembre 2017
   de 16 a 20 h, al Casal Can Butjosa

 Formador: 
Fabio Bugalla, d’Etàctica

dilluns 

   Objectiu: aprendre a utilitzar el programa 
     Adwords per poder crear campanyes publicitàries 
      d’abast local per al nostre negoci

     Adwords 

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

12 h

Benvinguda i repartiment de la 

publicació Versos d’absència

12.05 h

Descoberta de la placa del poema

El hombre que miraba al cielo,

de Ramon Mariscal (1953-2017)

12.10 h

Recital de poemes 

a càrrec del Niu d’Art Poètic

12.30 h

Concert de música clàssica i 

catalana a càrrec del Duo Adagio 
(Ricart Renart-violí- i Jordi Azagra-piano-)

Dimecres, 1 novembre 2017
Cementiri Municipal de Parets del Vallès
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Inaugurada la nova sala polivalent de l’Escola Pau Vila
A l’acte hi van assistir l’equip docent i alumnes del centre acompanyats de familiars

ESPAI PÚBLIC

Nova imatge de la rotonda de Francesc Macià
La rotonda de l’avinguda de Francesc Macià ja llueix la 
seva imatge definitiva. Després de la instal·lació de l’es-
cultura de Josep Plandiura, que dona la benvinguda al 
municipi, aquest mes d’octubre s’ha fet l’arranjament de 
la base.
S’hi ha posat gespa artificial i s’ha encerclat l’obra amb 
un peu de marbre i un perfil d’acer. Finalment s’ha com-
plementat tot amb parterres i pedra decorativa de color 
fosc.
També s’ha canviat part de la plataforma i s’ha arranjat 
la resta de la passarel·la del llac, que ara llueix una nova 
capa de protecció contra les inclemències del temps i 
pintura protectora tant al terra com a la barana.

Ara fa uns dies, s’inaugurava oficialment la sala poliva-
lent de l’Escola Municipal Pau Vila. A l’acte hi van assistir 
l’equip docent, així com pares i mares i els alumnes del 
centre. La inauguració va comptar amb la presència de 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, el regidor de Territori i 
Medi Ambient, Francesc Juzgado, i del regidor d’Educa-
ció, Miquel Pérez.
L’edifici, d’una sola planta, està situat al costat del gim-
nàs actual, que s’utilitzarà com a vestíbul. La nova sala 
podrà utilitzar-se com a gimnàs, especialment els dies 
de pluja, o com a espai polivalent i funcional concebut 
per acollir actes i celebracions.
Per a Sergi Mingote “ha estat una actuació molt impor-
tant i llargament reivindicada per part de pares i docents 
que finalment veu la llum”.

El regidor Francesc Juzgado també es mostrava molt sa-
tisfet i comentava que, “a més de les activitats pròpies de 
l’escola, podrà acollir les d’altres entitats i associacions 
com ara l’espai destinat per al Tennis Taula Parets”.
Miquel Pérez, Regidor d’Educació, manifestava com el 
projecte “és la culminació de tot un procés i de ben segur 
esdevindrà un equipament de referència”.
Albert Vicente, director de l’escola, es mostrava molt sa-
tisfet del resultat de les obres: “És un espai increïble que 
feia molta falta a l’escola. Aquesta sala ens permetrà fer 
moltes de les activitats que ara haviem d’improvisar en 
altres aules”.
La nova sala polivalent de l’escola Pau Vila era un projecte  
inclòs en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019 
desenvolupat per l’Ajuntament.
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PUBLICITAT

octubre
29 Sala Cooperativa

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

Fo
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: 
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a

CANVI D’UBICACIÓ: 

SALA COOPERATIVA

novembre
5 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Cúbit

Un muntatge sobre la construcció i la 
destrucció de la memòria que no 
deixarà ningú indiferent

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:

de Josep Maria Miró
Fotografia: Justin P. Brown

novembre
19 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Dansa
de mort

Un cru retrat del matrimoni servit amb 
tres grans interpretacions

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 20 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

d’August Strindberg
Fotografia: Justin P. Brown

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

novembre11 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

Orgasmos, 
la comèdia
de Dan Israely

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Una comèdia calenta i divertida sobre el complicat món 
de l’amor, el sexe i la convivència
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El 16 d’octubre es va iniciar la campanya d’esporga d’hivern 2017 a Parets del Vallès. Els 
serveis tècnics han dut a terme una planificació prèvia i un estudi acurat que estableix 
el tipus d’esporga d’acord amb les diverses espècies. Alhora, s’ha treballat un calendari 
públic que detalla dates d’actuació a cada carrer per tal que la ciutadania pugui conèixer 
en tot moment el procés de poda i l’afectació.
El termini previst per l’esporga de l’arbrat viari és d’11 setmanes. Entre mitjan octubre 
i mitjan desembre, es faran tots els treballs planificats al carrer i les dues darreres set-
manes es procedirà a actuacions de repàs i a les escoles i els parcs.

Parets disposa de gairebé 6.000 arbres als carrers i uns 1.500 a les places, les zones ver-
des i els equipaments. La modalitat d’esporga s’ha planificat d’acord amb cada tipologia 
d’arbre, tenint en compte el seu estat fisiològic i els condicionants de la seva ubicació.
Amb la finalitat de mantenir el valor ornamental, la salut dels arbres i els seus beneficis 
ambientals a l’entorn urbà, s’han establert directrius d’acord amb models de poda que 

L’Ajuntament executarà, en 11 setmanes, l’esporga de 7.500 arbres 

eviten actuacions dràstiques, ja que s’ha comprovat que aquestes minven la salut i el 
valor de l’arbrat i, ahora, afavoreixen l’aparició de plagues i malalties. 
També cal tenir en compte que en el cas d’algunes espècies concretes, segons la seva 
ubicació, és recomanable no procedir a la seva poda anualment sinó cada dos o tres 
anys.

Els avisos i la senyalització dels treballs d’esporga s’estan col·locant als carrers amb 
una antelació mínima de 48 h per facilitar la bona organització del veïnat. Així mateix, al 
web parets.cat i als equipaments municipals s’actualitzarà cada setmana la informació 
de la campanya d’esporga amb els planells corresponents a les actuacions en curs. 

Davant de qualsevol dubte o incidència, la ciutadania pot adreçar-se a l’Oficina Tècnica 
de Resolució d’Incidències, al correu incidencies@parets.cat o trucant al telèfon de 
l’Ajuntament de Parets, 93 573 88 88.

SETMANA 1 : 
16 d’octubre

BERENGUER
RIUS I TAULET
MONTSENY
PERE CASTELLS
CONSELL DE CENT
GALENDE
SANTA ESPERANÇA
AV .CATALUNYA
FRA FRANCESC EIXIMENIS
LA MINA
CONESTABLE DE PORTUGAL
PRAT DE LA RiBA
APARCAMENT PRAT DE LA RIBA
MONISTROL
COMTE MONTEMOLIN
RAMON I CAJAL
PLAÇA PRAT DE LA RIBA
ALSINA
ÀNGEL GUIMERA
FONT DE SANT JORDI

SETMANA 2: 
23 d’octubre

ALFONS XIII
ANSELM CLAVÉ
VALLDONZELLA
MONTSERRAT
AV. CASANOVAS
AV. DE L’ESTACIÓ
JOSEP MOLINS
AV. ESPANYA
SANT MIQUEL
SANT SEBASTIÀ
ONZE DE SETEMBRE
SANT JAUME
BRUC
PASSEIG RONDA
INDEPENDÈNCIA
BALMES
VIVER
PASSEIG DE LA RIBERA
DELS PINS

SETMANA 3
30 d’octubre

SANT JAUME
BRUC
VIVER
BATISTA I ROCA
BRUC
INDEPENDÈNCIA

SETMANA 4
6 de novembre

AMANDA SAGRISTÀ
VIVER
BATISTA I ROCA
BALMES
PASSEIG RONDA
PASSEIG DE LA RIBERA

SETMANA 5
13 de novembre

SALUT
SANT JORDI
ALFONS XIII
AV.CASANOVAS
BUTJOSA

SETMANA 6

20 de novembre

JOAN MANUEL IMBERT
MARIA AURELIA CAPMANY
MARY SANTPERE
MERCE RODOREDA
MONTSERRAT ROIG
APARCAMENT CAP
FREDERICA MONTSENY
SOT D’EN BARRIQUES
AV. PEDRA DEL DIABLE 
ENRIC BALLERA
AV. ESPANYA
PEDRAFORCA
MOLA
CANIGÓ
ST. JOAN
ONZE DE SETEMBRE
INDEPENDÈNCIA

SETMANA 7
27 de novembre

INDEPENDÈNCIA
MONTCAU
FARELL
LA MOLA
ONZE DE SETEMBRE
SANT JOAN
AV. CASANOVAS
SANT MIQUEL
SANT JORDI

SETMANA 8
4 de desembre

SANT MIQUEL
INDEPENDÈNCIA 
DR. FLEMING
PAU CASALS
LLIBERTAT
SANT RAFAEL
JACINT VERDAGUER
LLIBERTAT

SETMANA 9
11 de desembre
  
BUTJOSA  
BAILEN  
INDEPENDÈNCIA  
AV. ESPANYA  
AV. CASANOVAS 
AV. CATALUNYA  
ERNEST LLUCH  
JOSEP IRLA  
SANT CRISTÒFOL 
SARDANA  
FERROL

SETMANA 10
18 de desembre

Repàs arbrat no podat 
per impediments externs

SETMANA 11
27 de desembre

Treballs a escoles, parcs 
i altres localitzacions

PLANIFICACIÓ, PER CARRERS, DE LA CAMPANYA D’ESPORGA 2017 - PARETS DEL VALLÈS 

El calendari  està subjecte a variacions de dates d’acord a condicions meteorològiques que no permetin executar els treballs
Al web parets.cat i als equipaments municipals es publicarà el detall de carrers afectats per la poda corresponent a cada setmana. 
El llistat publicat incorpora vies principals. Els carrers que travessen aquestes vies es planifiquen dins de la mateixa setmana.
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D’ASTRONOMIA
SESSIÓ

amb planetari inflable de 360º

INFORMACIÓ
Escola de la Natura
C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 17 94
A/e: escola.natura@parets.cat 

INSCRIPCIONS
Web: escolanatura.parets.cat

En acabar, mostrarem 
el cel de nit.

Projecció 
de la pel·lícula

Galaktos

Places
limitades

Sessió 
adreçada
a públic 
adult i 
familiar

Divendres 
24 de novembre
18 h
Sala Polivalent del Pau Vila

Gratuïta

A les 20 h 

caminada per 

Can Serra amb

torxes i música

A partir de les 22.30
 h 

Neó Party + sopar amb les actuacions 

de Dj D3NNIS i Dj An
thraX 

Amb la col·laboració d
e CEM Maria Grever i Associa

ció Rodola.

A partir de les 16 h

Xocolatada

Tallers per als més 
petits i...

Escape room Cal Jardiner*

*Per participar en L
’eScape room cal inscripció prèvi

a. 

Activitat oberta a majors de 12 anys (de
 12 a 14 anys 

han d'anar acompanyats de persones 
adultes). Grups de 6

 persones. 

Inscripcions fins al 2
7 d'octubre

Castanyada

terrorifica!

28 d’octubre de 2017

casal de joves cal jardiner

Organitza:

Col·laboren:

Casal de Joves Cal Jardiner
Montcau, s/n
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

FUTBOL    SALA

Tens entre 12 i 30 anys?
Vols participar en la lliga de futbol
de Cal Jardiner?
Mínim de jugadors/es per equip: 8
Partits de 4 contra 4 (3 jugadors/es i un porter/a)
Partits diumenges tarda de 17 a 21 h

Lliga de

Cal Jardiner

Inscripcions fins al 8 de novembre
De dilluns a diumenge de 16 a 21 h

Obsequi per a finalistes
Premi per a equip guanyador: 
sopar i sortida esports aventura

PROGRAMACIÓ

INFORMACIÓ
Escola de la Natura de Parets del Vallès · C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 17 94 · A/e: escola.natura@parets.cat 
Horari: Dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h

INSCRIPCIONS
CAL FER RESERVA PRÈVIA al web escolanatura.parets.cat

TARDOR  2017

DISSABTE 11 NOVEMBRE
de 10 a 22 h
I jornades científiques sobre 
recerca evolutiva. Presentació de 
l'associació GRENP
Com resoldre casos reals sobre conservació d’amfibis i 
rèptils utilitzant eines moleculars. 
Xerrades i so�ida d'identificació d'espècies per Gallecs.
Lloc: Escola de la Natura
Preu: 8 € - dinar inclòs

DEL 18 AL 26 DE NOVEMBRE
Setmana de la prevenció de residus
Presència a diferents punts del municipi per copsar i 
promoure la recollida selectiva. Hi haurà un petit 
obsequi als pa�icipants.

DIVENDRES 15 DESEMBRE
a les 18 h
Xerrada sobre la presència de les 
espècies exòtiques invasores a 
Parets
Lloc: Escola de la Natura
Preu: gratuït

DIVENDRES 22 DESEMBRE
a les 18 h
So�ida ‘El camí de les salamandres’
Lloc: Escola de la Natura
Preu: gratuït
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La Sala de Plens de l’Ajuntament de Parets va acollir, el 
dimecres 19 d’octubre, la constitució del Consell de Par-
ticipació del Consorci Teledigital Mollet, un òrgan de na-
turalesa consultiva i assessora constituït en compliment
de la Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya 
per facilitar la participació social i política en la gestió del 
servei públic de la televisió local del Baix Vallès.
En aquesta primera reunió, han pres possessió del seu 
càrrec els membres que en formen part. Hi ha representa-
ció de cadascuna de les formacions polítiques amb pre-
sència al territori que han obtingut al menys un 5% dels
vots en les darreres eleccions municipals, un represen-

Es constitueix el Consell de Participació del Consorci Teledigital Mollet

tant designat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, un 
representant proposat per cada municipi del Consorci i 
persones vinculades al món de la sanitat, de la solidaritat 
i també dels dos sindicats, CCOO i UGT.
La propera reunió del Consell de Participació tindrà lloc 
en el transcurs del primer trimestre de 2018.
El setembre de 2006 es constituia el Consorci Teledigital 
Mollet, un organisme que promociona i fomenta la comu-
nicació local a través d’un projecte de televisió pública de 
qualitat en format digital. El Consorci Teledigital Mollet 
està format per sis municipis: Mollet del Vallès, Parets del 
Vallès, Montornès, Montmeló, Martorelles i Vallromanes.

L’SLOP triplica les hores de formació al 2017
El Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) ha triplicat, 
respecte de l’any anterior, el nombre d’hores destinades a 
accions formatives. Fins a inicis del mes d’octubre, s’han 
dut a terme un total de 1.289 hores de formació. 
També s’ha diversificat l’oferta formativa, amb homolo-
gacions oficials de la Generalitat, com ara en l’àmbit de 
seguretat, amb controlador d’accessos, del departament 
d’Interior; o l’obtenció del monitor de lleure del departa-
ment d’Ensenyament.
Fins al moment, aquest any s’han executat un total de 47 
accions formatives, que representen quasi 4 accions de 
mitjana al mes. També s’ha incrementat la mitjana d’ho-
res de les formacions, per tal que siguin més efectives 
a l’hora de millorar l’ocupabilitat dels treballadors i tre-
balladores, arribant a les 47,5 hores de mitjana per curs, 
comptant els tallers que són només entre 8 i 12 hores.  
Els espais on s’imparteix la formació també s’ha diversifi-
cat i, enguany, a més del Centre de Recursos Empresarials 
La Marineta, s’han impartit cursos al Casal de Can n’Oms, 
a Cal Jardiner, a les sales de la Cooperativa i a l’Escola 
d’Adults. 
A més d’una una nova línia formativa amb l’adquisició 
de competències transversals, s’han mantingut les líni-
es de formacions en ofimàtica bàsica i SAP, amb l’afegit 
d’iniciació a les TIC, i la d’obtenció de carnets com els 
de carretoners; altres línies s’han completat com ara el 
carnet de manipulador/a d’aliments, on s’hi ha afegit la 
part d’al·lergògens, i s’han obert noves vies de formació 
relacionades amb les demandes concretes de personal 
qualificat en sectors amb alta inserció com “Tècniques 
de venda” i “auxiliars de serveis”. 
Amb la voluntat d’arribar a la major part de la ciutadania,  
s’ha facilitat el sistema per inscriure’s a les accions for-
matives a través del web, i existeix un correu electrònic di-
recte per a consultes de formació (formacio@parets.cat)
L’SLOP continua treballant en la programació de formació 
en altres equipaments així com per realitzar homologa-
cions per poder adquirir Certificats de Professionalitat.

FORMACIÓ
El Consell de Participació està presidit per l’alcalde de Parets, Sergi Mingote

PLUSVÀLUAOCUPACIÓ

Menys de mil persones aturades a Parets
Parets del Vallès va reduir en 53 el nombre d’aturats al 
municipi durant el passat mes de setembre. Així es des-
prèn de l’avanç de les dades d’atur publicades per l’Ob-
servatori del Mercat Laboral del Vallès Oriental.
Les dades d’atur registral del mes de setembre situen el 
nombre de persones aturades de la població en 949, amb 
una taxa anual relativa del -13,49%, és a dir, un 0,62% 

menys d’atur que el Baix Vallès, i un 1,46% menys que la 
comarca del Vallès Oriental.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, aposta “per seguir tre-
ballant en aquesta línia amb l’objectiu d’afavorir la creació 
de llocs de treball i noves oportunitats per als paretans i 
les paretanes”.
El regidor de Desenvolupament Local, Toni Fernández, po-
sava de manifest la bona tasca que es desenvolupa des 
del Servei Local d’Ocupació de Parets “per tal de fidelitzar 
les empreses i comerços que, cada cop més, confien en 
l’SLOP a l’hora de gestionar les seves demandes”. Toni 
Fernández també explicava que “durant el mes de se-
tembre, el Servei Local d’Ocupació ha tramitat 35 ofertes 
laborals, que s’han resolt amb 49 nous contractes. És a 
dir, que 49 paretans i paretanes han trobat feina per mitjà 
de l’SLOP i això suposa la inserció de més d’una persona 
diària”.
Actualment, el Vallès Oriental registra un total de 22.886 
persones aturades. 

EFEMÈRIDE

Acte d’homenatge a Lluís Companys
La Taula de la Memòria Històrica de Parets i l’Ajuntament 
van organitzar conjuntament, el passat 15 d’octubre, un 
acte commemoratiu amb motiu del 77è aniversari de 
l’afusellament del president Lluís Companys. 
L’acte va incloure la lectura d’un manifest, un recital 
de poemes i les actuacions de Marc Azagra i la Coral 
d’Adults de l’Escola de Música de Parets.



Parets és... 

www.parets.cat

La pàgina web de l’Ajuntament de Parets recull tota la in-

formació referent al municipi: organització del consistori i 

dels diferents departaments, serveis, notícies, guia i telèfons 

d’interès, documents oficials, agenda d’actes... Allà podreu 

trobar tot tipus d’informació que necessiteu sobre qualsevol 

dels serveis municipals i de la vila. També podreu accedir als 

diferents productes i mitjans de comunicació públics.

RAP 107

Podeu sintonitzar la nostra ràdio al 107.2 de la FM i consultar la seva progra-

mació a la graella que recull aquest monogràfic. Una programació que inclou 

programes informatius, esportius, culturals, socials, mediambientals, escolars, 

cinematogràfics, músicals, humorístics i molts altres. Amb novetats com el 

recentment estrenat programa “Va de comerç” i propostes futures amb els joves 

com a protagonistes. La ràdio municipal disposa de la seva pròpia pàgina web 

www.rap107.fm i xarxes socials: Facebook (RAP107FM), Twitter (@Rap107fm) 

i Instagram (rap107fm). També podeu tornar a escoltar les notícies i els progra-

mes més destacats a enacast.com/rap107

Parets al dia

El butlletí d’informació municipal i ciu-

tadana de Parets del Vallès té actual-

ment peridiocitat mensual, a excepció 

de l’agost. Amb el present número, ja se 

n’han publicat 170 edicions. Parets al 

Dia ha evolucionat ampliant el número 

de notícies, de seccions i de pàgines. Es 

tracta d’un diari informatiu que recull 

l’actualitat destacada de la gestió muni-

cipal i del teixit paretà (social, cultural, 

esportiu, econòmic, industrial, comer-

cial, educatiu, sanitari, mediambiental...) 

amb les diferents notícies i activitats de 

les entitats i associacions del nostre po-

ble, i de les paretanes i els paretans.

Vallès Visió

Parets és un dels municipis que formen part de Vallès 

Visió, el canal gestionat pel Consorci Teledigital Mollet 

integrat per 6 municipis de la zona sud del Vallès Orien-

tal: Mollet, Parets, Montornès, Montmeló, Martorelles i 

Vallromanes. L’àmbit de cobertura de Vallès Visió és de 

tota la comarca i alguns municipis del Vallès Occidental 

i el Barcelonès. Vallès Visió aposta per la informació, 

els continguts divulgatius, l’actualitat esportiva i cul-

tural i els espais infantils. La graella del canal consta 

de programes de producció pròpia i d’altres procedents 

de la Xarxa Audiovisual Local. Entre els continguts de 

proximitat hi ha espais d’informació local com Vallès 

Visió Notícies, entrevistes amb personatges polítics i 

socials al Parlem-ne, debats i reportatges d’actualitat  al 

Visions, programa de participació infantil amb Planeta 

Canalla, els esports  amb La Jornada, el Resum Esportiu 

i El Partit, a més d’altres programes especials. Per a més 

informació podeu consultar la seva pàgina web: www.

vallesvisio.cat

App Parets

Podreu accedir des del 

mòbil a l’App i tras-

lladar qualsevol tipus 

d’incidència. També po-

dreu llegir notícies, con-

sultar les xarxes socials, 

l’agenda d’actes, estar 

informats d’avisos, te-

lèfons d’interès...

Parets Connecta

Inclou les diferents xarxes socials per comunicar 

via digital les diferents notícies amb informa-

ció municipal i ciutadana de Parets: Facebook 

(Parets Connecta), Twitter (@paretsconnecta), 

Instagram (paretsconnecta), Youtube (parets-

connecta) i Flickr (Parets Connecta).

Vimeo

L’Ajuntament de Pa-

rets també ofereix 

un servei, a través de 

Vimeo, per accedir als 

diferents vídeos ins-

titucionals que es fan.

Servei de fotografia

L’Ajuntament de Parets disposa d’un banc 

d’imatges, fotografies i arxiu amb les imat-

ges més destacades dels actes i entitats del 

nostre poble. 

Butlletí electrònic

Cada setmana podeu rebre 

el butlletí digital amb les 

notícies més destacades de 

l’activitat municipal i ciu-

tadana de Parets. Us podeu 

subscriure gratuïtament a 

través de la pàgina web de 

l’Ajuntament: http://www.

parets.cat/actualitat/news-

letter/subscripcio

Comunicació institucional

Aquest servei es responsabilitza de la imatge 

institucional i de la difusió de les activitats 

municipals a través de diferents mitjans i su-

ports, duu a terme campanyes gràfiques de 

projectes de vila, s’encarrega de la composició 

de publicacions municipals de caràcter di-

vers (estudis locals, guies, plànols, fulletons 

de promoció de la vila, etc), i participa en el 

protocol d’actes institucionals, entre d’altres 

tasques de comunicació local.

En casos excepcionals, el servei dóna suport 

a diferents entitats locals en matèria d’imatge 

i difusió de les seves activitats.



 comunicació

Va de Comerç va estrenar-se a la graella de Rap107 el passat dissabte, 30 de 

setembre, amb un programa especial en directe durant la Fira Fora Estocs 

Miquel Pérez, regidor de comunicació de l’Ajuntament de Parets 

afirma que “un dels trets distintius del nostre Ajuntament és la 

seva ferma aposta per l’ús i la implementació de les noves tecno-

logies de la informació. A Parets disposem de l’últim en tecnologia 

per comunicar de forma immediata i amb la màxima transparèn-

cia. Informar és educar i volem ser referents en l’educació i l’accés 

a les noves tecnologies a col·lectius de totes les edats, de petits a 

grans, sense exclusió”.

Sergi Mingote, alcalde de Parets assegura que “la comunicació i 

la transparència són essencials en una societat que vol avançar i 

adaptar-se als nous temps. Vull agrair al departament de comu-

nicació del nostre ajuntament la tasca diària que fan per informar 

amb el màxim rigor i objectivitat. A Parets disposem de tot tipus 

d’espais i programes perquè tothom pugui dir-hi la seva i sentir-

se representat. La llibertat i la pluralitat fan dels nostres mitjans 

de comunicació un exemple de rigor i de professionalitat”.
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El cap de setmana del 13 al 15 d’octubre, Parets va cele-
brar l’arribada de la campana major ‘Teresina’ a la plaça 
de la Vila. Durant els tres dies es van fer activitats diver-
ses: divendres es va celebrar una eucaristia i la benedicció 
de la campana, amb el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador 
Cristau i Coll; dissabte al matí es va poder tocar la campa-
na a la plaça de la Vila; i diumenge es va fer l’estrena, amb 
parlaments de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i de Jau-
me Anfruns, mecenes de la campana major. A més, qui va 
voler va poder pujar fins al campanar a tocar la Teresina. 
La col·locació de la quarta campana a l’església Sant 
Esteve de Parets és un projecte que el paretà Jaume An-
fruns ha costejat íntegrament. Una forma molt especial 

de celebrar l’aniversari de la parròquia. Diferents entitats 
del municipi van participar en l’esdeveniment al llarg del 
cap de setmana, com els Manyacs, la Colla Castellera de 
Parets, Grallers i Bestiari, la Colla del Ball de Gitanes, i els 
Amics de la Sardana de Parets. 
Amb aquest gest altruista, Jaume Anfruns complia 
la promesa que va fer a la seva mare Teresina: acon-
seguir que l’església tingués la quarta campana. 
La campana major Teresina té un pes de 300 kg, fa 
140 cm d’alçada i 72 cm de diàmetre, i en uns dies es-
tarà automatitzada, la qual cosa vol dir que s’escoltarà 
marcant les hores del dia i els diferents moments litúrgics 
de la parròquia del Barri Antic de Parets.

La campana major ‘Teresina’ ja és al campanar de l’església
Tres dies de celebració van donar la benvinguda a la quarta campana de l’església de Sant Esteve, que ha sufragat íntegrament l’il·lustre paretà Jaume Anfruns
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FORMACIÓ

Nous tallers i accions formatives del 
servei Parets Empreses
Assistir a un taller formatiu i tenir més de quatre tro-
bades comercials en una sola sessió. Això és possible 
amb el taller de networking. Inclou una ludoformació, i 
conèixer i compartir experiència amb altres empresaris, 
potencials clients, proveïdors o col·laboradors.
El taller networking one-to-one permet aconseguir con-
tactes o targetes de visita, i connectar amb ells d’una 
manera lúdica, distesa i didàctica. 
El proper taller tindrà lloc dimarts 28 de novembre al 
Centre de recursos empresarials La Marineta (de 9.30 a 
13:00). D’altra banda, dilluns 13 de novembre, de 16 a 20 
h, al Casal Can Butjosa està prevista la formació adreça-
da a botiguers i emprenedors ‘Google Adwords Express: 
publicitat a la xarxa per a negocis de proximitat’. 
L’objectiu d’aquesta acció formativa és aprendre a uti-
litzar el programa Adwords per poder crear campanyes 
publicitàries d’abast local per als negocis. La sessió 
anirà a càrrec de Fabio Bugalla, d’Etàctica. 
Les inscripcions es poden fer fins al 10 de novembre a 
promocio.economica@parets.cat.

CUEME (Cultura emprenedora a l’escola) és un programa 
educatiu que vol fomentar l’esperit emprenedor i les com-
petències bàsiques definides en el currículum d’educació 
primària.
Durant el curs escolar, els alumnes crearan i gestionaran 
una cooperativa amb el suport dels professors i tutors, 
de l’Ajuntament de Parets i d’altres agents socials de la 
localitat (empreses i establiments).

Procés de creació d’una cooperativa
Durant aquest procés, els alumnes hauran de decidir 
crear una empresa, triar la forma jurídica que conside-

rin més adequada (cooperativa), decidir l’aportació de 
capital que realitzarà cada alumne, elaborar els estatuts 
que regiran la societat; posar-li nom; crear el logo de la 
seva empresa; tramitar el CIF de la societat; decidir quin 
producte volen produir; assignar els equips i tasques a 
desenvolupar per cada alumne en la cooperativa (direcció, 
comercials, disseny, producció, comunicació, recursos 
humans, compres, etc), decidir a quina finalitat destinaran 
els beneficis de l’empresa i, finalment, procedir a la venda 
dels productes elaborats en un mercat. 
Més informació a la pàgina web https://www.diba.cat/
es/web/cueme i a youtube.

L’escola NS de Montserrat desenvoluparà el CUEME
Els alumnes de 5è desenvoluparan aquest programa educatiu de la Diputació de Barcelona
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CONSUM

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

Entra en funcionament el punt d’orientació jurídica en matèria 
de clàusules abusives a les hipoteques
El passat 4 d’octubre va entrar en funcionament el punt d’informació jurídica en matè-
ria de clàusules abusives, habilitat per l’Ajuntament, amb el suport del Servei de Salut 
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Granollers. 
El servei es presta setmanalment, els dimarts de 15.30 a 17.30 hores, a les Oficines de 
l’SCAC, a la plaça de la Vila, 1.
Amb la posada en marxa d’aquest punt d’orientació jurídica, l’Ajuntament vol donar res-
posta a la inquietud i a les nombroses peticions dels veïns del municipi en relació amb la 
possible existència de clàusules abusives en els seus contractes de préstec hipotecari. 
L’objectiu, doncs, és resoldre els dubtes en relació amb l’existència d’aquest tipus de 
clàusules, principalment clàusules terra, així com informar dels tràmits per reclamar la 
devolució dels imports indegudament cobrats per les entitats financeres.
L’assessorament el duran a terme lletrats del Col·legi d’Advocats de Granollers amb 
acreditada experiència en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta i, especialment, en 
dret civil i hipotecari.
Podeu demanar cita trucant al 93 573 88 88 o enviant un correu 
electrònic a consum@parets.cat.

La floristeria Tin-Ram celebra el 45è aniversari
Composicions florals i personalitzades, per a naixe-
ments, casaments, defuncions, aniversaris i tot tipus 
d’esdeveniments. Decoració per a la llar, amb planta i 
flors d’interior, naturals i artificials. Servei a domicili i 
servei de Teleflora a tot el món. Tot això i més ofereix 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
Floristeria Tin-Ram, que acaba de celebrar els seus 
45 anys a Parets del Vallès. 
Amb novetats destacades com plantes d’orquídies 
variades i centres personalitzats, tant amb plantes 
com amb flor natural.
Al llarg del temps s’han anat adaptant als canvis i 
les noves necessitats dels clients; fins i tot es va fer 
uncanvi d’ubicació per oferir una millor atenció i per 
disposar d’una botiga més acollidora i novedosa.
Els seus horaris d’atenció al públic són de dimarts a 
divendres de 9, a 13.30 i de 17 a 20.30 hores. Dissa-
btes de 9 a 14 h. Diumenges i festius obert en diades.
Floristeria Tin-Ram forma part d’ASIC, l’Associació de 
Serveis i Comerços de Parets.
Dades de contacte i xarxes socials: telèfon 93 562 
02 75; web http://www.floristeriatin-ram.es; correu 
electrònic tinram72@gmail.com; Facebook https://
www.facebook.com/floristeria.tinram.

Per anar obrint boca, Parets D Tapes 
S’estan enllestint els preparatius per a una nova edició de la ruta gastronòmica ‘Parets 
D Tapes’, una iniciativa impulsada pel Servei de Comerç de l’Ajuntament de Parets amb 
la col·laboració de l’Associació de Serveis i Comerços de Parets del Vallès (ASIC). L’any 
passat van ser 22 els locals participants en la ruta. 
L’edició d’enguany tindrà lloc del 24 de novembre al 10 de desembre.

Objectius de la fira
Parets D Tapes vol donar a conèixer el potencial gastronòmic de Parets. La iniciativa 
compta amb el suport de diferents patrocinadors. Els que s’animin a tastar les propos-
tes que han preparat els restauradors locals poden optar a interessants premis que se 
sortejaran entre els participants.

FIRA

Èxit de participació en la fira Fora Estocs 
L’avinguda Catalunya va acollir, el passat dissabte 30 de 
setembre, una nova edició de la fira Fora Estocs orga-
nitzada per ASIC, l’Associació  de Serveis i Comerços de 
Parets. Una de les novetats d’enguany va ser l’inici de les 
retransmissions del programa “Va de comerç” de RAP107, 
a càrrec de Carles Font i Mercè Alcayna.

ASIC
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Es constitueix el Consell d’Infants i Joves a Parets
Els òrgans estudiaran la millora de la Festa Major i com aconseguir el segell de ciutat amiga de la infància

El dijous 19 d’octubre va tenir lloc l’acte institucional de 
constitució del Consell d’Infants i del Consell de Joves de 
Parets del Vallès per al curs escolar 2017-2018.
Inicialment, els consellers i conselleres que enguany re-
peteixen en el càrrec van donar la benvinguda als nens 
i nenes que s’incorporen al consell per primera vegada. 
En una sessió d’acollida, els van explicar el funcionament 
dels plenaris i el protocol dels actes.
Seguidament, es va iniciar l’acte oficial a la Sala Coope-
rativa, amb la presència de l’alcalde de Parets, Sergi Min-
gote, que va fer el lliurament dels carnets de conseller/a 
a cadascun dels membres d’aquests òrgans de partici-
pació i els va transmetre l’encàrrec que han de complir 
aquest curs: els infants han de treballar per aconseguir 
que Parets obtingui el segell de ciutat amiga de la infància 
que promou UNICEF; igualment, els joves estudiaran el 
programa de Festa Major d’Estiu per millorar-lo, tenint 

en compte el cost de les activitats programades i les que 
puguin proposar. Tot i això, l’alcalde els ha donat llibertat 
per fer qualsevol altra proposta en d’altres àmbits.
Enguany, el Consell d’Infants de Parets del Vallès està in-
tegrat per 20 consellers i conselleres, escollits pels alum-
nes dels cursos de 5è i 6è de primària de les escoles del 
municipi. 
Pel que fa al Consell de Joves, estarà format per 30 ado-
lescents del municipi escollits entre els alumnes de 1r, 
2n, 3r i 4t d’ESO.
La funció principal dels consellers és la d’aportar als res-
ponsables polítics la seva visió sobre la ciutat i la realitat 
que els envolta, perquè la seva opinió es tingui en comp-
te a l’hora de prendre decisions que els afecten com a 
ciutadans i ciutadanes. Amb aquests òrgans es pretén 
fomentar la implicació de les escoles en els projectes que 
s’endeguin des dels consells.

MÈRIT EDUCATIU

S’entreguen els premis al Mèrit Educatiu
El 16 d’octubre, a les 18 h, la Sala Basart Cooperativa va 
acollir el lliurament de premis al mèrit educatiu i docent. El 
regidor d’Educació, Miquel Pérez, va obrir l’acte per donar 
la benvinguda al públic assistent. En aquesta edició s’han 
presentat un total de 21 sol·licituds; una d’elles pel mèrit 
docent, 15 per la modalitat a la millor nota, i 5 proposades 
pels claustres pel mèrit escolar. El premi a la millor nota 
de les PAU per a alumnes de batxillerat va ser per a Aleix 
Lahoz Torres, de l’escola Sant Gervasi. 
El premi a la millor nota de treball de recerca de batxille-
rat va ser per a Miquel Serra Rueda, de l’Institut Torre de 
Malla. El premi a la millor nota de batxillerat va ser per a 
Laura Pérez Pato, de la Salle Montcada. 
Els premis al mèrit escolar de Primària van ser per a Elías 
El Amaraouri Akodad, de l’escola Pompeu Fabra; Eudald 
Sanz Gispert de Nostra Senyora de Montserrat i Àneu Pu-
ertolas Duce, del Vila Parietes. En la mateixa categoria 
a secundària van ser premiades Judit Prados Àlvarez i 
Alba Portella Ferràs. Finalment, la mestra Virginia Espejo 
Baidez, de l’escola Nostra Senyora de Montserrat, va re-
bre el premi al mèrit educatiu pel seu projecte d’educació 
emocional.

PREMI DOCENT

Segon premi docent a l’Escola NS Montserrat
La Fundació Jordi Sierra i Fabra i l’Editorial Cruïlla han 
informat que el segon premi docent de l’any a Catalunya 
ha estat atorgat a la docent Carmen Albana Sanz, mestra 
del col·legi Nostra Senyora de Montserrat de Parets del 
Vallès, i Virginia Espejo, psicòloga del mateix centre. El 
premi és conseqüència de la seva col·laboració amb la 
Universitat de Montevideo i la implantació de programes 
d’educació emocional a centres escolars ubicats en zones 
fortament desafavorides de l’Uruguai.

VILA PARIETES

Accèssit dels premis del Consorci Besòs Tordera
Laura Gutiérrez Delgado, estudiant de 2n de primària de 
l’Escola Vila Parietes, ha estat una de les guardonades 
amb un accèssit dels Premis Consorci Besòs Tordera de 
Cicle Inicial pel seu dibuix d’un bernat pescaire.
Enguany s’han rebut més de 550 propostes al Concurs 
de Dibuix del Programa Educatiu “Viu el Besòs”, adreçat 
als estudiants d’Educació Primària de les escoles partici-
pants en aquest programa. L’accèssit té com a premi un 
xec regal de 50 euros.

XEF

Es presenta el 4t llibret de la XEF a Parets
Ús saludable de les tecnologies. Connect@’t! és el títol 
del 4t llibret que presenta la Xarxa de debat Educatiu amb 
i per a les Famílies (XEF). El contingut del document vol 
assolir el repte de l’educació a l’era digital tot parlant dels 
problemes i oportunitats que les noves tecnologies ge-
neren en l’educació. A la presentació del 19 d’octubre va 
assistir Jordi Jubany, assessor en educació digital, que 
va fer una xerrada sobre el paper de la família en l’era 
digital i el canvi en la manera de viure amb la tecnologia.
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Castanyades per a tots els gustos i edats 
Ball i berenar per a la gent gran o la Castanyada Terrorífica a Cal Jardiner són algunes de les propostes

Tot està a punt per a la festa de la Castanyada a Parets. 
Grans i petits podran gaudir enguany dels actes progra-
mats per a la celebració més destacada de la tardor.
Avui dijous 26 octubre, a les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, 
hi haurà berenar i ball amb el duo Camelot. 
Demà divendres 27 octubre, a les 17 h, al Casal Ca n’Oms, 
a la festa de la Castanyada també s’oferirà berenar i un 
ball amenitzat pel Duo Montseny. 
Dissabte 28 octubre és el torn del Casal ASOVEEN on, a 
més del berenar, actuarà David Magem. 

Castanyada per als més joves, a Cal Jardiner
Aquest dissabte, la gent més jove també té la seva pròpia 
festa: la Castanyada Terrorífica, que es farà al Casal de 
Cal Jardiner, a partir de les 16 h.
Els assitents tindran xocolatada, tallers per als més petits 

i l’Escape Room Cal Jardiner, per a majors de 12 anys. 
A les 20 h començarà la caminada per Can Serra amb tor-
xes i música i, a partir de les 22.30 h, hi haurà Neó Party i 
sopar amb les actuacions de DJ D3NNIS i DJ AnthraX i la 
col·laboració del CEM Maria Grever i l’Associació Rodola.
Les inscripcions es poden fer fins al 27 d’octubre. 
A més, al mateix equipament, el diumenge 29 d’octubre, 
a partir de les 17 h, tothom que vulgui podrà participar en 
el taller de panellets casolans.

Hotel Paretryfic a la Sala Cooperativa
Per als mes agosarats, l’entitat Ara Sarau, amb el suport 
de l’Ajuntament, proposa una nit de por amb l’Hotel Pare-
tryfic, que es farà els dies 28 i 31 d’octubre, de 20 a 23 h, 
a la Sala Cooperativa. El preu de l’entrada és d’1euro i es 
pot fer el mateix dia o bé al telèfon 617 487 937.

FESTIVITAT
Horari del Cementiri per Tots Sants
Amb motiu de la celebració de la festivitat de Tots 
Sants, el dimecres 1 de novembre, el Cementiri Muni-
cipal acollirà un seguit d’activitats per commemorar 
la diada.
A partir de les 12 h, es farà la descoberta d’una pla-
ca commemorativa amb un fragment del poema Un 
hombre que miraba al cielo, obra del poeta local Ra-
mon Mariscal, desaparegut recentment.
Posteriorment, tindrà lloc una lectura de poemes a 
càrrec del Niu d’Art Poètic i un concert de música 
clàssica i catalana a càrrec del Duo Adagio (Ricart 
Renart-violí- i Jordi Azagra-piano-).

Horaris especials d’obertura del Cementiri Municipal
Pel que fa als horaris d’obertura de les instal·lacions, 
el Cementiri Municipal modificarà l’horari habitual 
d’obertura al públic: 
els dies 28 i 29 d’octubre i 1 de novembre, les instal-
lacions romandran obertes de 10 a 18 h, ininterrom-
pudament. Els dies 30 i 31 d’octubre, l’horari serà 
de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. El dia 2 de novembre, 
el Cementiri Municipal estarà obert de 10 a 14 h, i 
tancarà a la tarda.

Poema de la placa commemorativa:
Un hombre que miraba al cielo (fragment)
La vida es un soplo,
Como entra sale,
Como viene, se va.
Pero queda 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.

Ramon Mariscal i Parella
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Torna el cicle social ‘La mirada dels altres’
Aquesta tardor, Parets acull una nova edició de La mirada 
dels altres a Can Rajoler. És un projecte d’intercanvi social 
que pretén donar a conèixer els moviments migratoris hu-
mans mitjançant una exposició, el passi de 2 pel·lícules i 
un espectacle familiar de titelles gràcies a la col·laboració 
de l’entitat Rialles Parets.

EN 2 MINUTS...
Primer disc del paretà Camilo Fernández
Camilo Fernández Casado és un paretà establert 
a Mèxic, on ha gravat un disc amb 14 cançons, 13 
de les quals han estat escrites a Parets. El cantant 
té la intenció de fer conèixer el seu treball a Parets. 
Axel Daes va néixer l’any 1974 i en l’adolescència 
va començar a escriure cançons com ‘Tu mirada al 
despertar’, inclosa en el seu disc ‘Mi esencia’. Les 
seves cançons es poden escoltar a la pàgina web del 
cantant https://www.axeldaes.com.

Visita a la Torre Cellers i homenatge a Núria Trias
Diumenge 26 de novembre, a les 11 h, es durà a terme 
una visita a la Torre Cellers i un homenatge a la seva 
propietària, Núria Trias. L’homenatge institucional  
s’iniciarà a les 12 h, i consistirà en un concert d’Aires 
Gitanos a càrrec d’Ala Voronjova al violí i Sergi Vicen-
te a la guitarra. La Torre Cellers va ser reconeguda 
com el castell millor conservat a Catalunya l’any 1999 
i està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal. Va ser construïda sobre una antiga vila romana 
i durant la Guerra dels Segadors (1640-1652) va re-
sistir alguns atacs.

Diada castellera a Parets del Vallès
El dissabte 5 de novembre se celebrarà una diada 
castellera a Parets. A partir de les 12 h, a la plaça de 
la Vila, els Manyacs de Parets començaran la seva 
jornada amb unes colles convidades: la Colla Caste-
llera de Mollet, padrina dels Manyacs; els Castellers 
del Prat de Llobregat i els Laietans de Gramenet. 
Després d’aquesta diada, els Manyacs es prepararan 
per a la seva pròxima actuació. Visitaran Barcelona 
en la Diada de tardor a la Sagrera, on també partici-
paran els castellers d’Andorra i la Jove de Barcelona.

Prou d’Hòsties: Parets del Vallès diu no a la violència masclista
La campanya es durà a terme durant el mes de novembre i inclou activitats de conscienciació per a totes les edats

Parets celebra la 17a edició de la campanya contra la 
violència de gènere ‘Prou d’hòsties’, que es durà a terme 
entre els dies 10 i 30 de novembre. Sota aquest lema, la 
campanya pretén sensibilitzar la població de la proble-
màtica que suposa la violència domèstica i la discrimi-
nació vers les dones en totes les seves formes i mani-
festacions.
Les propostes per a aquesta edició inclouen cursos, ta-
llers i activitats lúdiques adreçades a tota la població, 
formació per a professionals i integrants d’associacions i 
actuacions específiques de prevenció adreçades als cen-
tres d’ensenyament del municipi.
La campanya també preveu actes pensats per a pares i 
mares dels escolars del municipi. La campanya treballarà 
un any més per aconseguir l’erradicació de la violència 

masclista des de diferents àmbits, per tal d’arribar a tots 
els nuclis de la població.
Dins de la programació es farà un taller per a mares i pa-
res a càrrec de Leonor Cantera, a més de tallers adreçats 
a joves del municipi: ‘Prou sexisme, fem el nostre rap’, un 
de drag king i un altre de prevenció de relacions abusives. 
El 10 de novembre es farà un partit amistós de futbol 
sala femení per dir prou al sexisme en l’esport. El 25 de 
novembre tindrà lloc un concert + jam Prou d’Hòsties!; 
També hi haurà teatre amb l’obra ‘Ningú més que l’altre’, 
una formació contra la violència masclista a les festes i 
l’avaluació del Pla d’igualtat municipal.
La campanya contra la violència masclista Prou d’hòsties 
ha estat escollida en dues ocasions com a bona pràctica 
per la Diputació de Barcelona.

El cicle de cinema i espectacles és una pràctica signifi-
cativa del Banc de bones pràctiques. Aquest any ha in-
clòs l’obra de titelles L’amic, que es va poder veure el 8 
d’octubre. Es projectarà la pel·lícula Fatima, una història 
que es podrà visionar demà a les 20 h sobre una musul-
mana immigrant que és mare de dues noies: Souad, una 
adolescent rebel, i Nesrine, una jove universitària que vol 
ser metgessa.
El divendres 10 de novembre, a les 20 h, es podrà veure 
Lejos de los hombres, una pel·lícula que narra la vida d’un 
professor francès que escorta un home acusat d’assassi-
nat a través de l’Atles algerià perquè s’enfronti a un judici. 
Junts hauran de lluitar contra un grup d’homes que es 
vol revenjar.
A més del cicle de cinema i l’espectacle familiar, la sala 
d’exposicions Can Rajoler acull l’exposició ‘10 anys del 
Servei d’Acollida’.
El preu de l’entrada del cinema és d’1€.

TEATRE

L’Escenari secret torna a sorprendre el públic
Parets ha començat la nova temporada d’espectacles 
amb una actuació exclusiva per als posseïdors del carnet 
d’Amics del teatre. El 15 d’octubre va tornar l’Escenari se-
cret, una experiència amb micropeces d’arts escèniques 
en llocs inhabituals, que pretén promoure els abonaments 
de temporada, fidelitzar el públic o captar-ne de nou.

PLUSVÀLUACICLE SOLIDARI
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Enguany va destinar-se part de la recaptació a La Lluita 
d’Arnau per a la investigació de la histiocitosi i del càncer 
infantil.
Organitzada per l’Associació Ciclista Parets-Ravet Bike, 
amb el suport de l’Ajuntament de Parets, famílies sen-
ceres van participar en una cita esportiva marcada pel 
bon ambient i el seu caràcter solidari.

300 persones participen a la Diada de la Bicicleta 
La passejada es va fer, com ja és tradicional, amb sortida i arribada al Poliesportiu Municipal 

El recorregut va ser de 10 quilòmetres pels carrers del 
poble i part de Gallecs, amb sortida i arribada al Polies-
portiu Municipal Joaquim Rodríguez i avituallament a la 
piscina municipal Miguel Luque.
A banda dels obsequis i l’entrepà per a tots els partici-
pants, la Diada va finalitzar amb el sorteig d’una bicicleta 
a càrrec de Ravet-Bike.

Tercers llocs de Vanessa Pérez a Logronyo i 
de Begoña del Salto i Aleix Vilabella a la KOM 
de Llinars

Nombroses paretanes i paretans i membres del Club 
d’Atletisme Parets van participar a totes dues proves. 
Vanessa Pérez va aconseguir la tercera posició a la Mitja 
Marató de Logronyo amb un temps de 1 h 31’ i 06”. 
Per la seva banda, Begoña del Salto també va ser tercera 
a la cursa KOM celebrada a Llinars i pel Montnegre. Del 
Salto va pujar al podi en la distància dels 11 quilòme-
tres amb un temps d’una hora 7 minuts i 23 segons i 
l’Aleix Vilabella va fer 1h 39’ 57” en la distància dels 21 
quilòmetres.

ATLETISME
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El recorregut de la marxa organitzada pel Centre Excursi-
onista Parets (CEP) va ser de 13,68 quilòmetres amb 204 
metres de desnivell positiu.
Com ja és habitual, tots els participants van rebre dife-
rents obsequis i van poder gaudir d’una botifarrada i de 
música en viu. 
Per tal de facilitar la participació i millorar el calendari 
d’activitats, es canviaran les dates de la marxa de resis-

Més de 400 participants a una nova edició de la marxa popular Piolet
La marxa està organitzada pel Centre Excursionista Parets (CEP)

tència i trail Parets Montserrat i Piolet 2018. 

Marxa Piolet 2018
El Piolet 2018 tindrà lloc el 6 de maig i la Parets Montser-
rat el 6 d’octubre. 
La sortida i arribada de l’edició d’enguany va tenir lloc, 
com sempre, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodrí-
guez. 

Presentació dels equips del CB Parets
El Club Bàsquet Parets també va presentar els seus 
equips per aquesta temporada amb una altra festa per 
al bàsquet paretà. Jugadores, jugadors, entrenadores, 
entrenadors i familiars van omplir el pavelló durant l’acte 
de presentació.

BÀSQUET

Iker Vera a la European Talent Cup Moto3
El jove motociclista paretà va participar a la cursa del 
FIM CEV Repsol.
La prova es va celebrar el segon cap de setmana del mes 
d’octubre a Aragó amb molt bones sensacions per al pilot 
i la resta de participants.

MOTOCICLISME

EN 2 MINUTS...
L’11 de novembre, XI edició del Cros Esportiu
Organitzat pel Club d’Atletisme Parets, i amb la col-
laboració del Consell Esportiu del Vallès Oriental, el 
cros comptarà amb la participació d’atletes de tota 
la comarca. Les curses començaran a les 9 del matí 
i l’entrega de premis tindrà lloc a les 12.30 h a les 
pistes d’atletisme.

Ja hi ha dates per al Campionat del Món on 
nedarà Miguel Luque
El nedador paralímpic paretà ultima la seva prepara-
ció per al Campionat del Món de Mèxic que, finalment, 
se celebrarà a la Ciutat de Mèxic del 27 de novembre 
al 7 de desembre.

Destacada participació del CP Parets
Anaís Urbano va aconseguir el segon lloc a la cate-
goria Cadet a la Copa de Barcelona de patinatge cele-
brada a Prats de Lluçanès. Carol Pérez va ser tercera 
i l’Ariadna Amorós, setena. Tant l’Anaís com la Carol 
s’han classificat per a la Copa Catalana.
 

Caminada conjunta de la Penya Blaugrana i 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume
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 conjunta ‘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).

Aina Martín, 3a al Campionat d’Espanya
La patinador del Club Patí Parets Aina Martín va que-
dar tercera d’Espanya en categoria infantil al cam-
pionat celebrat a La Corunya. Ivet Urbano va quedar 
dotzena.

El CF Parets presenta els seus equips
Enguany, el CF Parets disposa d’un equip més que l’any pas-
sat, 32, i gairebé 370 jugadors. 
La presentació de la temporada va ser una festa per al fut-
bol paretà, amb equips que estan jugant en categories molt 
altes. 
També cal destacar la magnífica temporada del primer equip, 
al capdavant de la classificació del seu grup de 2a Catalana.

FUTBOL
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PLENA A VESSAR. Així estava divendres passat la Sala Basart 
de la Cooperativa en l’acte d’homenatge als 3 alcaldes i 5 regi-
dors republicans represaliats pel franquisme. Enguany des d’Ara 
Parets ERC l’hem fet extensiu a d’altres veïns del poble que 
van patir la repressió com el primer alcalde republicà, Manuel 
Guasch Cortés, la Maria Costa Pagès, amb 15 anys de reclusió 
temporal, Carles Mumbrú o Pere Ramon Falgà, dirigents d’ERC, 
entre altres. Van intervenir la historiadora M.Àngels Massaguer, 
el fundador del Banc de l’ADN, Roger Heredia, el president de 
l’Associació Proimmolats per la Llibertat de Catalunya, Pere For-
tuny, i el diputat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián. Que el nostre 
record sigui el millor HOMENATGE!

DIGNITAT. “El que estem fent a Catalunya no va de banderes 
sinó de recuperar el país, la República que ens van robar fa 80 
anys els avis i els pares dels mateixos que governen Espanya. 
És indigne el paper del PSC-PSOE en la política actual, el seu 
silenci i complicitat fa que la maquinària repressora de l’Estat, 
amb PP i Ciutadans, encara sigui més forta”, va afirmar Rufián 
a Parets. L’alcalde Mingote manté l’equidistància i el seu pos-
tureig constant.

PROU HIPOCRESIA. Detenim-nos no, alcalde. Detingueu-nos. 
Vostè no ha vist a àvies picant cassoles, vostè no ha vist a 
mestres seguir els seus ideals, vostè no ha vist a les joves 
organitzant-se i vostè no ha vist l’espera de mares esperant a 
primera fila que vinguessin les forces de repressió. No sabem 
on ha estat aquest temps. Sigui conseqüent, i faci fora a la 
hipocresia d’aquest poble. L’1 d’octubre, tot aquest poble va de-
cidir que no s’aturava. Així que abans d’aturar-nos; atureu-nos, 
detingueu-nos. Si és que podeu. Mentrestant, aquí el mandat és 
ferm, i com hem demostrat mil vegades, és el mandat del poble, 
i el poble serem qui el defensarem!

AGRAïMENT. Moltes gràcies als centenars de paretans/es que 
de manera voluntària vau col·laborar en fer possible la celebra-
ció del REFERÈNDUM per l’Autodeterminació de Catalunya, l’1 
d’octubre. Tots junts hem fet història!.

PDeCAT HA CEDIT EL SEU ESPAI A L’ANC DE PARETS, COM A 
MOSTRA DE SOLIDARITAT AMB ELS PRESOS POLÍTICS

Corre per les xarxes allò de... Turquia, capital Madrid. Potser és 
una comparació no ajustada a la realitat, però la deriva autori-
tària i repressiva de l’estat espanyol ens porta a una caricatura 
molt propera d’aquest “acudit”. Les declaracions de dilluns 16 
d’octubre a Madrid, que conclouen amb la detenció dels Jordis 
(Sànchez i Cuixart), han marcat un altre punt d’inflexió en la si-
tuació de desamor entre Espanya i Catalunya.
En aquesta partida d’escacs sembla que ambdós contrincants 
estan esperant l’errada de l’adversari, amb la diferència que un 
juga amb clavells i espelmes i l’altre amb porres, bales de goma 
i tota la força desmesurada i repressiva contra un poble.
La privació de llibertat dels Jordis vol ser un avís per a navegants. 
Ara ens amenacen amb il·legalitzar les entitats Òmnium i l’ANC, 
els partits independentistes i anul·lar els drets de manifestació, 
reunió, pensament...en fi, potser la Turquia d’Erdogan quedarà 
com un mal aprenent. Amnistia Internacional demana la lliber-
tat dels nostres compatriotes, en Manuel Valls expresident de 
França diu que “no hi ha hagut morts”, com si la sang dels ciuta-
dans que van rebre els cops l’1d’octubre no fos sang d’innocents, 
Bèlgica apel·la al diàleg, Espanya s’hi emprenya. I així, un costat i 
l’altre van passant-se la pilota. Alhora, els nostres Jordis ja han 
dormit massa nits a Soto del Real sense haver comès cap delic-
te, privats de llibertat per un jutjat no competent en la matèria, 
saltant-se totes les garanties processals i amb tot l’odi vers el 
nostre moviment pacífic.
L’ANC, continuarem treballant com fins ara de forma pacífica, 
amb il·lusió, amb fermesa i amb confiança, però sense oblidar 
que, fins que els Jordis no recuperin la seva llibertat, aquest és 
un objectiu prioritari. Ningú no es mereix ser tancat a la presó, 
però encara molt menys aquells que sempre han advocat per la 
lluita sense violència. Han tancat innocents, han tancat bones 
persones, han tancat els nostres companys i per tant ens han 
tancat a tots. 
Les nostres armes són els clavells, les seves les porres, però 
estigueu segurs que si persistim, la victòria final serà nostra. 
Només hi ha un camí de pau i de justícia per a un poble que ja fa 
massa anys que anhela la llibertat. VISCA CATALUNYA LLIURE.

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Sempre Republicans

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Clavells versus porres 1-Octubre - “El silencio”

Congelació i prioritat a les persones

Per segon any consecutiu, el passat 19 d’octubre, vam aprovar 
conjuntament les Ordenances Fiscals i el Pressupost munici-
pal. L’any 2018 tindrem unes Ordenances de CONGELACIÓ i uns 
Pressupostos que creixen un 1,43%.
Es van aprovar amb els vots favorables del PSC i PDCAT, i amb 
una «espantá» de tots els grups de l’oposició, que van marxar 
en el moment de les votacions, segons ells per manca de diàleg 
uns, per solidaritat uns altres (ERC), amb qui curiosament havíem 
mantingut converses i incorporat el 50% de les seves propostes 
a les Ordenances. Segons el nostre parer, una «solidaritat» mal 
entesa, però… cadascú és lliure i responsable dels seus actes. 
No és certa la manca d’oferiment de diàleg.
La prioritat i objectiu de les Ordenances Fiscals és la CONGE-
LACIÓ de la pressió fiscal sobre els ciutadans i ciutadanes del 
nostre poble. 
Es crea una nova ordenança d’ajuts per l’IBI per a aquelles per-
sones que, tenint feina, tenen ingressos molt baixos, passant a 
ser «universal», és a dir, que pot accedir-hi tothom (propietari o 
llogater) que pagui l’IBI i que compleixi els llindars de les bases. 
S’incorpora una nova subvenció per a vehicles elèctrics del 25%, 
que amb l’actual del 75% arribarà al 100%.

Quant al Pressupost per al 2108, destacar tres grans objectius. 
- Prioritat de les polítiques socials i d’atenció directa a les per-
sones. 
- Impuls de l’ocupació.
- Millora de la via pública i de l’espai urbà. 

Augmenten un 13% els ajuts socials directes, igual que creixen 
els programes dels casals de la gent gran i els ajuts a les escoles 
bressol (+34%).
S’incrementa la partida d’ajuts a les empreses per contracta-
ció d’aturats de Parets i es mantenen 415.000 € per a plans 
d’ocupació.
Els pressupostos recullen les principals actuacions d’inversió 
als espais públics, com el projecte Complex esportiu del Tenes, 
la rehabilitació de la plaça Espanya i plaça de la Salut o la reno-
vació de la gespa del camp de futbol municipal i el pla integral 
d’escocells, per fer les voreres més transitables. Tot això reduint 
el deute del Ajuntament a un 28%.

- Volem que el Jordi Cuixart i el Jordi Sànchez surtin de la presó 
ara mateix. No volem presos polítics.
- Volem que no s’apliqui l’art. 155 de la Constitució perquè su-
primeix l’autonomia.
- Volem que el president de la Generalitat i els consellers no 
siguin cessats pel govern del PP, les nostres institucions són 
nostres, no del PP.
- Volem diàleg, que s’acabi aquesta prepotència del PP, ajudat 
pel PSOE i Ciutadans.
- Volem que el PDeCATtrenqui el pacte amb el PSC-PSOE a Pa-
rets. Prou d’hipocresia!
- Volem polítics coherents. El PSC presenta el 6 d’octubre al TC 
un recurs perquè se suspengui un ple del Parlament que encara 
no s’havia convocat i el TC accepta el recurs al migdia. 
- Volem polítics valents, on és el NO A RAJOY, de Pedro Sànchez 
que s’ha convertit en un sí a tot, o “EL LÍBRANOS DE RAJOY DE 
L’ICETA”.
- Volem que l’alcalde de Parets doni la cara. Amb la que està 
caient al país se n’ha anat de vacances, del 23 d’octubre al 3 
de novembre.
- Volem que es facin obres publiques ben fetes. El nou pavelló del 
Pau Vila es va inaugurar dimarts passat i amb la pluja del dijous 
va quedar totalment inundat. Qui ho pagarà, això? Hi hauran 
responsabilitats polítiques? L’alcalde va donar ordres que no es 
deixés entrar ningú a veure el desastre.
- Volem polítics locals que defensin al poble, que es mirin els 
projectes com el desdoblament de la C-17.
- Volem que Can Volart no es tiri a terra, és un símbol del poble 
i una masia significativa.
- Volem que els arbres del poble tinguin escocells dignes, no que 
quedin omplerts per gomes i pedres  que impedeixen la respi-
ració i el drenatge.
- Volem un pressupost municipal i unes ordenances debatudes 
entre tots els grups, tenim dret a ser informats.
- Paretans i paretanes, obriu els ulls, s’ha d’estar atents a la 
política local i nacional, és una necessitat.

Twitters 

Juan Palomo 3.0

Des de Sumem Parets creiem que l’equip de govern hauria 
almenys d’escoltar als diferents grups i intentar integrar les 
propostes sensates i de sentit comú. L’important no és de qui 
procedeixi la proposta, si no d’avaluar-la amb rigor per veure 
si implica una millora per al nostre poble.
L’equip de govern té l’obligació moral d’obrir un debat amb 
temps, amb rigor i amb la voluntat real de crear un espai cons-
tructiu per treballar tots junts per una millora del nostre poble. 
Perquè Parets és un poble amb moltíssims recursos i un ús 
eficient d’aquests pot suposar canvis enormes en el dia a dia 
de la nostra ciutadania. No obstant això, aquestes ordenances 
i pressupostos, de nou segueixen la línia continuista i conser-
vadora dels anys anteriors i per a nosaltres deixen molt que 
desitjar, com és de costum. 
No ha sortit ni una millora en relació a polítiques socials, de ge-
neració d’ocupació, d’habitatge, de medi ambient, gens de res.

Volem recalcar de nou la falta de respecte de l’equip de govern 
per no convocar-nos a reunions a partir del mes de setembre, 
tal com es van comprometre l’any passat perquè poguessin 
estudiar de forma coherent les nostres propostes i almenys fer 
veure que s’escolta a una altra part de la ciutadania que vol fer 
un altre tipus de polítiques. 
Volem recordar-los, per exemple, les propostes que vam fer en 
matèria de medi ambient en les ordenances fiscals i que se’ns 
van rebutjar l’any passat amb l’argument que no tenien temps 
d’estudiar-les, com si la culpa fos nostra. El camí és una taula 
de negociació i debat a partir d’agost, amb estudis i amb els 
tècnics de la casa per valorar les nostres propostes.
Per tot això Sumem Parets, com a símbol de protesta va decidir 
absentar-se de votar ordenances i pressupostos.

Ens agradaria concloure l’article, denunciant els fets succeïts 
durant els darrers dies. Tant els empresonaments d’en Jordi 
Sànchez i en Jordi Cuixart com la posada en marxa de l’article 
155, tot això suposa tornar a èpoques que pensàvem que es-
taven més que enterrades.

Manuel Losada en el anterior pleno preguntó al Alcalde de Parets 
Sr. Mingote y su socio de gobierno Sr. Urtusol. ¿Solicitaron un in-
forme a la policía local para suspender el pleno con fecha 28/09 
para no ser preguntados sobre la apertura de los colegios? ¿Por 
qué dejó colocar la propaganda ilegal en nuestro municipio e 
hizo la “vista gorda”? No ordenó retirarla incumpliendo la orden 
de fiscalía. ¿Por qué? a día de hoy sigue colocada. ¿Por qué no 
ha recriminado los actos incívicos en nuestro municipio: como 
rotular la fachada del Ayuntamiento o mobiliario urbano?  ¿Por 
qué lo tenemos que pagar todos los ciudadanos del municipio? 
¿Tiene algún interés en mirar hacia otro lado?  Sr. Mingote, por-
que no se ha presentado en diversos comercios del municipio 
que han rotulado sus fachadas o rótulos: no compréis aquí, “sois 
fachas o falangistas” ¿Por qué? ¿Es usted el Alcalde de todos? 
¿Sr. Mingote ocultó la información en la que se abrirían los co-
legios el día 1-O? ¿Protegió a quien lo hizo?  Ciutadans Parets 
a día de hoy ha proporcionado al Dpto. Jurídico de Ciutadans, 
fotos, escritos y pruebas para ser estudiados  y enviar a fiscalía 
si procediera, para ser requeridos si lo encontraran conveniente. 
Somos constitucionalistas y siempre estaremos al lado de la ley, 
las sentencias judiciales y la democracia.

ORDENANZAS Y PRESUPUESTOS 2018 = SIN DIÁLOGO
NO existió dialogo para dar a conocer propuestas por parte de 
Ciutadans Parets ¿Por qué se recibe la documentación a tan 
sólo unos días antes del pleno? El Sr. Mingote, desde que en-
contró el apoyo con el PDCAT Sr. Urtusol, ya no cuenta con la 
oposición, su silla ya no peligra, su sueldo tampoco, piense en 
todos. ¿SABIAN QUÉ?  Después de 48 horas de la inauguración 
de la sala polivalente del Pau Vila se inundó por las lluvias como 
una piscina, el motivo falta de desagües y el no sellado de la 
cubierta. ¿Cuánto dinero nos costará a todos los ciudadanos 
de Parets esta reparación? ¿Silencio, por qué?

Partit Demòcrata Europeu 
Català 
www.ciu.cat/parets/ 
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Visitem els estudiants de l’Institut la Sínia!
L’Institut la Sínia ha organitzat un any més el projecte ‘Escolta per dir 
la teva’, una proposta en la qual participen una seixantena d’alumnes 
de 13 i 14 anys per conèixer de prop els mitjans de comunicació i més 
concretament la ràdio.
RAP107 FM va assistir al centre educatiu on es va fer un taller per mos-
trar als alumnes com funciona l’emissora de ràdio municipal. Durant el 
matí, els alumnes van conèixer com es treballa a l’emissora i van poder 
fer preguntes als treballadors Carles Font i Heribert Gallardo.
Pròximament, i com a part del projecte, els joves visitaran les instal-
lacions de la ràdio municipal de Parets del Vallès. Allà faran una visita 
guiada per l’emissora: locutoris i estudis, redacció i producció. Després 
de la visita faran la simulació d’un programa radiofònic.
‘Escolta per dir la teva’ és una iniciativa que va néixer l’any 2013 per 
donar a conèixer el món que envolta la ràdio, com funcionen les emis-
sores, com es fa una programació, l’actualitat informativa, i els elements 
necessaris perquè una emissora funcioni correctament.

RAP107  Redacció RAP107QUÈ N’OPINES DE...
La congelació de taxes i impostos per al 2018

Carme Cruz
És evident que els im-
postos són necessaris 
per poder pagar coses 
que a tots ens interes-
sen, però la veritat és 
que va molt bé si els 
congelen i no s’ha de 
pagar més quantitat 
cada any.

David Reyes
Los salarios no suben, 
por lo tanto, si los impu-
estos subieran, estaría-
mos descompensando 
la economía de muchas 
familias, así que me pa-
rece bien que se conge-
len los impuestos muni-
cipales.

Montse Montanè
Entenc perfectament la 
funció que tenen els im-
postos municipals. Són 
necessaris per a la vida 
del poble. Dit això, em 
sembla bé que es conge-
lin i no siguin més cars, 
amb això podríem dir 
que ja ens conformem.

Francisco Robustillo
Lo que no puede ser es 
que todo suba de precio 
y no aumenten los sala-
rios. Yo soy pensionista, 
y sé que el ayuntamiento 
no tiene la culpa, pero si 
congelan los impuestos 
están ayudando a que 
podamos llevarlo mejor.

LA IMATGE DEL MES

Concentració a la plaça 
de la Vila, en senyal de 
protesta i rebuig per la 
violència que es va viure 
durant la jornada de l’1 
d’octubre. 

Termes de l’aprenentatge: mil maneres d’aprendre
(Text extret del TERMCAT, centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya 
i l’Institut d’Estudis Catalans.) www.termcat.cat. 
Recentment, el TERMCAT ha publicat el Vocabulari de l’aprenentatge en línia, fet en col·laboració amb la UOC, que 
recull una cinquantena de termes relacionats amb l’aprenentatge en entorns digitals.
L’aprenentatge en línia és un tipus d’aprenentatge que es fa servir en diversos models educatius. El mateix diccio-
nari defineix amb detall altres menes d’aprenentatge i conceptes estretament relacionats, com ara l’aprenentatge 
a distància, l’aprenentatge adaptatiu, l’aprenentatge autònom, l’aprenentatge digital, l’aprenentatge estès, l’apre-
nentatge mixt, l’aprenentatge mòbil, l’aprenentatge presencial o l’aprenentatge semipresencial.
Però encara podeu anar més enllà, i recórrer al Diccionari d’educació, on trobareu molts altres termes relacionats 
amb l’aprenentatge, com ara abstracció, ambient d’aprenentatge, aprendre a aprendre, transfe-
rència d’aprenentatge, etc.
Si feu una consulta a partir de la classificació temàtica del diccionari, podreu identificar les dife-
rències entre l’aprenentatge associatiu, l’aprenentatge compartit i l’aprenentatge cooperatiu, o 
entre l’aprenentatge inductiu i l’aprenentatge per assaig i error, per exemple.
Hi ha, doncs, moltes maneres d’aprendre. En el títol d’aquest apunt hem dit que n’hi havia mil, i 
potser encara hem fet curt: potser n’hi ha tantes com aprenents!

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó
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Com es va descobrir que l’Eva patia aquesta malaltia?
Estábamos cansados de que achacaran nuestra preocupación por el llanto prolongado 
de mi hija a que éramos padres primerizos. Yo padezco algunas enfermedades, entre 
ellas un tipo de diabetes no hereditaria. Tuve un parto muy complicado y estuvimos un 
mes en la Unidad de Cuidados Intensivos porque, además, Eva fue prematura. Al ver que 
por la noche bebía mucha agua, le hice la prueba de azúcar y tenía una grave hiperglu-
cemia (estaba a 601). Entonces, ella tenía 14 meses y la volvimos a llevar al hospital 
explicando lo sucedido. Así que podría decir que yo misma tuve que diagnosticar la 
enfermedad a mi hija.

Què ha canviat a la vostra vida a causa de la diabetis de la vostra filla?
Absolutamente todo. Todas las diabetes en bebés son graves simplemente por ser bebés. 
Pueden llegar a tener complicaciones como cetoacidosis o un coma diabético, por lo que 
tienen que tener una persona constantemente a su lado que sepa manejar la situación. 
Por las noches nos levantamos una vez cada hora para controlar que no le suba el nivel 
de azúcar. A todo esto se le suma el tema económico, pues estamos pagando los sen-
sores para el control de la enfermedad, que son unos 350€ mensuales.

L’Eva ha començat el primer curs d’infantil. Com influeix la situació en la seva estada escolar?
Acudí al Departament d’Ensenyament en busca de asistencia y me cerraron la puerta 
alegando que mi hija no tenía ninguna dependencia y que la enseñanza no es obliga-
toria hasta los 6 años. El problema llegó a oídos del alcalde de Parets, Sergi Mingote, y 
ha sido el Ayuntamiento el que nos ha ayudado sin tener la obligación de hacerlo. Nos 
han ofrecido una cuidadora que acompaña a mi hija durante las clases y supervisa su 
enfermedad. El colegio, además, nos ha dado un trato inmejorable. Agradecemos mucho 
la atención que nos ha prestado el Ayuntamiento de Parets, tanto el alcalde Mingote 
como el concejal Miquel Pérez, y la escuela Pau Vila.

Tot i que finalment esteu aconseguint una mica d’ajuda, com us afecta aquesta situació?
Pasamos muchos nervios y estrés familiar. Mi marido tuvo que cambiar de trabajo para 
poder hacer frente a los gastos derivados de la enfermedad y ahora es comercial, por 
lo que tiene que viajar bastante. Yo, que padezco esclerósis múltiple y diabetes, tengo 
una reducción de jornada para poder estar más pendiente de ella. Son muchas cosas 
que llevar a la vez y tratamos de hacerlo lo mejor que sabemos.

Nia Fernández: mare de l’Eva Martín, una nena que pateix diabetis mellitus tipus 1
La situació que viu la Nia i la seva família és molt complexa: la seva filla Eva va ser diagnosticada 
de diabetis mellitus tipus 1 quan tenia tan sols 14 mesos. La malaltia fa que necessiti una per-
sona vigilant els seus paràmetres constantment. Les peticions de comptar amb una vetlladora 
i la d’un ajut econòmic van ser rebutjades. L’Eva tot just comença P3 i ha estat l’Ajuntament de 
Parets que, en conèixer la seva situació, ha decidit actuar i assumir el cost d’una vetlladora que 
acompanyi l’Eva durant les hores escolars. L’acció pionera ha estat facilitada perquè l’Eva és 
alumna de l’escola municipal Pau Vila, centre que depèn de l’Ajuntament de Parets.

M’agrada... 

La fotografía.
La música.
Los animales.

No m’agrada...

La injusta ‘justicia’.
El pesimismo.
Los prejuicios.

“Yo misma le tuve que diagnosticar la enfermedad a mi hija”

XVII campanya
contra la violència
masclista

PROGRAMA

D’ACTIVITATS

Novembre de 2017

10 de novembre 
Diguem prou al sexisme en l’esport
18 h Casal de Joves Cal Jardiner
Amb la col·laboració del FS Parets

11 de novembre 
11 h Casal de Joves Cal Jardiner
Taller de Drag King a càrrec d’Interferències
Adreçat a noies i dones de Parets. Cal inscripció prèvia

21 de novembre
18 h Casal de Joves Cal Jardiner
Presentació i formació a entitats: protocol per 
a unes festes lliures de violències masclistes i 
LGBTfòbiques a càrrec d’Observatorio Noctámbul@s

23 de novembre
Presentació de l’Avaluació Pla d’Igualtat 
Municipal 2012-2015. Fòrum ciutadà.
18 h Casal de Joves Cal Jardiner

25 de novembre 
22 h Casal de Joves Cal Jardiner
Concert + Jam Prou d’Hòsties!
Actuació de Tribade i Skate-eolikas 

28 de novembre
Presentació del Pla d’Igualtat Intern
13 h i 16 h Sala Cooperativa
Adreçat a la plantilla de l’Ajuntament de Parets

29 i 30 de novembre
Casal de Joves Cal Jardiner
Teatre: Ningú més que l’altre 
a càrrec de Lapsus Espectacles
Adreçat a l’alumnat de 5è de Primària de les escoles del municipi 

MÉS ACTIVITATS

Tallers de prevenció de relacions abusives
a càrrec de l’Associació Candela. 7 novembre
Adreçats a l’alumnat de l’ACESCO

Tallers per a mares i pares 
a càrrec de Leonor Cantera 
20-23 novembre, 27-30 novembre i 4 i 5 desembre
Inscripcions al tel. 93 573 79 79. Places limitades

Taller Prou sexisme, fem el nostre rap
Adreçat a noies joves del municipi
Inscripcions al Casal de Joves Cal Jardiner

  Activitats a la Biblioteca Can Rajoler:

 Racó de mares i pares: exposició i guia de documents

 Hores del conte 14 i 28 novembre a les 18 h


