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Miguel Luque, plata en 
braça a Mèxic 

Entrevista:
La Tribu Senoi

21 24

Primeres visites de 
‘Cadena de Valor’

La Biblioteca Can But-
josa obre de nou

En marxa les obres del 
talús del c. Barcelona

15 189

Parets, premi a la innovació i bona governança
Parets del Vallès ha rebut, amb la millor puntuació, el segell europeu 
a la Innovació i la Bona Governança, que atorga el Consell d’Europa a 
través d’UDITE i COSITAL, entitats promotores del projecte.
L’acte de lliurament va tenir lloc a Madrid, el 7 de desembre, i és un   
dodecaedre de vidre gravat amb els dotze principis europeus de bona 
governança democràtica. Pàg. 5

La nova pista de gel que s’instal·larà a la plaça del Dr. Trueta és, sens dubte, una de les grans novetats que viurem aquest Nadal a 
Parets en el marc del programa per aquestes festes. A banda de tot el que ja hem pogut veure, com la Fira de Nadal, els concerts, els 
tallers o l’enllumenat que guarneix els carrers de la vila, ens esperen un bon grapat més d’activitats.
El tradicional pessebre, el recital poètic, el festival de dansa, música, teatre, ball, berenar o els Pastorets són algunes de les coses 
de les quals podrem gaudir aquest Nadal, sols, en parella, en família o amb amics. Ah, i és clar, l’esperat retorn de SS MM Els Reis 
d’Orient, que ens han fet arribar aquest missatge: tant de bo que es compleixin tots els vostres somnis! Bon Nadal a tothom! Pàg. 3

Nova temporada d’espectacles als teatres de Parets
Monòlegs, humor, música i, com no, els muntatges de Rialles Parets, 
adreçats als petits -i no tan petits- de la casa, seran els protagonis-
tes de la nova temporada d’espectacles als teatres de Parets que co-
mençarà l’1 de gener i es perllongarà fins al pròxim mes de maig.
Cordes del Món, Oswaldo Digón o el Niu d’Art Poètic són només alguns 
dels grans artistes que trepitjaran els nostres escenaris. Pàg.19

Nadal a Parets sobre gel
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Tota l’agenda al web www.parets.cat

Divendres 22 de desembre 
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura, sortida ‘El camí de les salamandres’. 

Dissabte 23 desembre
-A les 17 h, a la plaça Dr Trueta, Zambomba flamenca, amb l’actuació 
del Coro Rociero Alborada de Parets; el Coro Jara y Romero, de la Aso-
ciación Rociera de la Llagosta i el Coro del Casal de la gente mayor El 
Roure de Polinyà. 
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, trobada poètica dedicada al 
Nadal. 
-A les 20 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, concert + jam session + 
sopar amb els grups Combo Pop ‘The Pe 3 Band’ i Momentos (acústic). 

Diumenge 24 desembre
-A les 10 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, cursa solidària 
Correparets 2017. 
-A les 11.15 h, a l’església Sant Esteve, concert de Nadal a càrrec de la 
Societat Coral Art i Unió.
-A les 11.30 h, al Pessebre Monumental de sota la plaça de la Vila, 
concert de Nadal a càrrec de la Societat Coral Art i Unió.

Dimarts 26 desembre
-A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, Caga Tió amb Teia, el tió de la 
Comissió, a càrrec del grup la Companyia. 
-A les 12 h, a l’església de Sant Esteve, concert de Sant Esteve, amb 
motiu del 10è aniversari dels Amics de l’Opera del Vallès Oriental. 
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle nadalenc Pastorets, cap a 
Parets a càrrec de la Cia. Riallera de Joves Paretans. 

Dimecres 27 desembre
-A les 17 h, al Poliesportiu Municipal, festa de Nadal per als avis, amb 
berenar i ball a càrrec de l’orquestra Chocolat. 

Dijous 28 desembre
-A les 18 h i a les 20.30 h, al Poliesportiu Municipal, festival de Nadal 
d’Elite Dance. 

Diumenge 31 desembre
-A la Sala Basart Cooperativa, Memorial Alsina d’escacs. 
-A les 10 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, tallers de fanalets, l’arbre 
dels desitjos i a les 12 h, campanades per als nens, final de festa amb 
música i petit refrigeri. 
-A la 1 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, gran revetlla de 
Cap d’Any amenitzada pel DJ Don Hueso amb música ballable.
Tot el mes de desembre
-A la Biblioteca Can Rajoler, Club de Superlectors. 

Dilluns 1 gener 2018
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de Cap d’Any, a càrrec d’Ame-
rica’s Ladies of Gospel. 

Del 8 al 28 de gener
-A la Sala d’Exposicions Can Rajoler, exposició ‘L’envelat. Arquitectura 
singular i símbol de la Festa Major’. 

Dilluns 8 de gener 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 9 de gener 
-A les 8 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The mitten, a càrrec 
de Cambridge School. 

Dimecres 10 gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Picardies 
literàries a càrrec de Montse Bretones, un tast de 
Carmen Peri Rossi, poetessa hispanoamericana. 

APUNTA’T

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.cat

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça premsa@parets.cat.

Agraïment
Voldria expressar el meu agraïment com a soci 
col·laborador de l’entitat Parets contra el Càncer 
en la tasca que aquesta associació està fent amb 
professionalitat i sensibilitat en la feina i molta dosi 
d’humanitat vers als malalts.
Aquesta és una de les coses que destacaria de la 
junta presidida per Montserrat Muntané i les seves 
companyes, que van aconseguir que el sopar benèfic 
anual, celebrat el passat 24 de novembre, omplís de 
gom a gom la Sala Basart Cooperativa.
L’acte, presentat de forma brillant i emotiva per Pepi 
Volart i Kiko de la Torre, va comptar amb la presència 
de l’impulsor de l’associació, anys enrere, i anterior 
alcalde, Joan Seguer, i de l’actual, Sergi Mingote, i 
de la major part dels regidors del consistori. També 
hi va ser present l’Escola Municipal de Música de 
Parets, que va amenitzar l’acte.
Tot plegat va fer que l’acte fos una expressió de so-
lidaritat autèntica i verdadera.

Esteve Nadal

Por la derecha, todos por la derecha...
Para los que me leen y creen que trataré de un tema 
político, lamento decepcionarlos, se trata más bien 
de un tema de urbanidad, que por alguna extra-
ña razón hemos olvidado: caminar por la derecha. 
¿Cuántas veces nos hemos topado con alguien que 
no cede el paso cuando caminamos, que viene de 

frente a nosotros y que de paso insiste en que nos 
apartemos? ¿Cómo podemos arreglar esta situa-
ción?. Muy sencillo, circulando por nuestra derecha, 
de esta forma el tránsito de los que vamos a pie se 
hace más fluido y evitamos los desagradables en-
contronazos donde todos queremos tener la razón. 
Es muy importante por ejemplo, que cuando lleva-
mos el carrito de la compra, éste no robe el paso de 
las personas que vienen de frente, ya que sin darnos 
cuenta tomamos toda la acera para nosotros impo-
sibilitando el paso de los que vienen en sentido con-
trario. Sí, ya sé que esta norma de urbanidad figura 
desde siempre en manuales de tránsito y clases de 
cívica, pero pareciera que algunos de nosotros la 
hemos olvidado  por completo. 
Esto es muy importante tomarlo en cuenta cuando 
salimos de un medio de transporte público, lo cual 
por lo general se hace en masa, y ocupamos todo 
el ancho de la escalera o del pasillo de  salida y las 
personas que circulan de frente no pueden pasar, al 
tratarse de grupos grandes, la razón pasa a ser de 
la fuerza y no de la lógica. 
Os invito, pues, a recuperar la agradable tradición 
de circular por nuestra derecha, de esta forma nos 
será más fácil llegar a nuestro destino y evitar con-
tratiempos desagradables con las personas que cir-
culan en sentido contrario a nosotros. Todos de-
seamos llegar por eso es mejor por la derecha, ¿Sí?

Candelaria Díaz Martín

Moltes gràcies
Vull agrair a l’Ajuntament de Parets i al responsa-
ble corresponent, haver atès la meva demanda de 
posar bancs al passeig de la Ribera i a la parada de 
l’autobús del carrer de la Independència.
Per tot, moltes gràcies.

Josep Bernal

LÍNIA OBERTA

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
PAH Parets 
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 Arribas (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia-Ortopèdia Alegria 
(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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Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote 
twitter: @sergi_mingote

Junts fem Nadal!

Estem tot just a les portes del Nadal, unes festes entranyables per gaudir amb la família, amb els amics i amb les perso-
nes que més ens estimem. A Parets, tot i el fred, hem preparat unes festes molt i molt càlides, amb un grapat d’activitats 
i d’espais per compartir.
Aquests dies podrem veure concerts, música, carrers il·luminats, poesia, fanalets, contes, als nostres petits Pastorets que 
venen cap a Parets, el Caga Tió, el nostre pessebre, que sempre ens fa sentir orgullosos, la cursa més solidària de l’any, el 
CorreParets’17, que permetrà que els infants més necessitats també tinguin una joguina, a Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient, carregats de màgia i de sorpreses i, com a novetat, aquest Nadal també tindrem una pista de gel a la plaça del 
Dr. Trueta on poder patinar, riure i passar una bona estona.
Però aquests també són dies per a la reflexió i per plantejar-nos nous i bons propòsits per l’any que està a punt de co-
mençar. Tanquem una etapa i en comencem una altra de nova, plena d’il·lusions i de noves fites, de nous records que 
encara estan per construir i per arribar, de nous amics i noves experiències per conèixer, en definitiva, un nou any per 
descobrir i per gaudir.
I ara, us vull confessar el meu desig per al 2018: construir junts un Parets millor per a totes i tots. Un Parets encara més 
acollidor, més generós, més solidari, més tolerant i més respectuós amb l’entorn i amb les persones. Perquè aquest és el 
nostre tarannà, el nostre caràcter, el que està al cor de les paretanes i els paretans.
I un desig encara més profund: que res ni ningú ens pugui impedir ser feliços, ni somiar. Que res ni ningú ens tregui l’es-
perança ni ens robi els somriures, ni ara ni mai. Som un gran poble, som de Parets!

Sergi Mingote

“Construir junts un Parets millor per 
a totes i tots. Un Parets encara més 
acollidor, més generós, més solidari, 
més tolerant i més respectuós amb 

l’entorn i amb les persones”

Un any més, el Nadal a Parets és ple de sorpreses i nove-
tats. La més destacada és la instal·lació d’una nova pista 
de gel gratuïta, que funcionarà a partir de demà divendres 
i fins al 7 de gener, a la plaça Doctor Trueta, de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h.
A més de tots els actes que ja hem pogut veure, com 
el concert de Nadal de l’Escola de Música, el taller de 
garlandes, el Carter Reial, o el ‘Nadal de contes’, amb la 
Carme Brugarola, encara queden un bon grapat d’acti-
vitats que ens ajudaran a viure unes festes d’allò més 
engrescadores.
Aquest dissabte, a la plaça Dr. Trueta, tenim la Zambomba 
flamenca, a càrrec del Coro Rociero Alborada de la Casa 
de Andalucía de Parets amb la col·laboració dels coros 
rocieros de Polinyà i la Llagosta. La Sala Basart de la 
Cooperativa acollirà un recital poètic especial de Nadal, 
a càrrec de Niu d’Art Poètic.
Diumenge 24, a les 10 h, serà el torn de la nostra cursa 
més solidària, el “CorreParets 2017. Si tu corres, jo jugo”.
Després, a les 11.15 h, a l’església Sant Esteve, tindrà lloc 
el tradicional concert de Nadal a càrrec de la Societat
Coral Art i Unió que una mica més tard es traslladarà al 
Pessebre Monumental de sota la plaça de la Vila.
Dimarts 26, diada de Sant Esteve, la Comissió de Festes 

ens espera amb Teia, el Tió de Parets, que repartirà regals 
a tots els nens i nenes que s’hi acostin a picar ben fort. 
Tot plegat amanit amb la bona i divertida animació del 
grup La Companyia.
Els Amics de l’Òpera del Vallès Oriental ens conviden, a 
les 12 h, a l’església de Sant Esteve, a escoltar el concert 
amb motiu del 10è aniversari de l’entitat. Ja ben fosc, a 
les 7 de la tarda, els nostres Pastorets faran camí cap a 
Parets de la mà de la Cia. Riallera de Joves Paretans i 
l’entitat Rialles Parets, al Teatre Can Rajoler.
Dimecres és el dia per a la nostra gent gran i la seva fes-
ta de Nadal, amb berenar i ball a càrrec de l’orquestra 
Chocolat.
I, tot just abans de rebre l’any nou, el dijous 28, el Poli-
esportiu Municipal es vesteix de festa i de ball amb el 
festival de l’escola Elite Dance. El 31 de desembre, quasi, 
quasi... el 2018 està a punt d’arribar, queden poques ho-
res... tot i que els més petits ho celebraran amb raigs de 
sol, a 10 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, amb tallers 
de fanalets, l’arbre dels desitjos i a les 12, les campanades 
de Cap d’Any, tot organitzat per Angle Vallès.

Cap d’Any amb DJ Don Hueso i concert de Gospel
La matinada del diumenge 31 de desembre, el Poliespor-

CorreParets, pista de gel, Pastorets, música... Ja és Nadal a Parets!
Les festes de Nadal d’enguany inclouen un grapat d’activitats, edeveniments i tradicions adreçades a tota mena de públic

tiu Municipal Joaquim Rodríguez s’engalanarà per la Gran 
Revetlla de Cap d’Any. La venda anticipada  d’entrades 
es fa a la Piscina Miquel Luque, al Poliesportiu i a Can 
Rajoler, en horari d’obertura de cada servei. Preu: 12 € an-
ticipada i 15 € a taquilla. L’entrada inclou una consumició 
i una bossa de cotilló.
El concert de Cap d’Any tindrà lloc al Teatre Can Rajoler, 
anirà a càrrec d’America’s Ladies of Gospel.

Els Reis Mags d’Orient de nou a Parets
Ses Majestats els Reis d’Orient, gràcies a la bona feina de 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume i les entitats que 
hi col·laboren, no s’obliden mai de visitar els nostres in-
fants, és clar, i tornaran, com sempre, per recollir les seves 
cartes el divendres 5 de gener. A les 17.30 h sortiran de 
Can Vila per arribar a les 18 h a la plaça Marcer. Després 
enfilaran l’avinguda de Catalunya per arribar puntuals, a 
les 19 h, a la plaça de la Vila.
En ambdós espais hi haurà una recepció oficial per part 
de l’alcalde i la recollida de cartes.
Per estalviar-te les cues, lliura la teva carta al Carter Reial 
o envia-la a: reismagsdeparets@gmail.com.
Els caramels que es distribueixen durant la cavalcada no
contenen gluten.
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2017 ens ha deixat milers d’imatges.

volem acomiadar l’any amb alguns instants extraordinaris immortalitzats 

a la 34a festa de la fotografia, celebrada enguany a parets del vallès. 

són imatges que reviuen el passat, els nostres orígens, que recreen petits fragments 

dels costums i de la vida quotidiana de la nostra vila anys enrere.

us convido a viure i reviure parets, a escriure dia a dia la història del nostre poble. 

parets és una vila per gaudir-la, cuidar-la i estimar-la. 

parets del vallès sou tots vosaltres.

de tot cor us desitjo unes bones festes i feliç 2018

sergi mingote

alcalde

imatges cedides per l’associació fotogràfica parets

© antonio rios © vicky planas © vicky planas

© vicky planas

© mercè ramírez

© rosalina niña

bones festes 
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Parets del Vallès ha rebut, amb la millor puntuació, el se-
gell europeu a la Innovació i la Bona Governança, que 
atorga el Consell d’Europa a través d’UDITE i COSITAL, 
entitats promotores del projecte.
L’etiqueta europea de l’excel·lència de governança (ELo-
GE) es concedeix als municipis i autoritats locals que han 
aconseguit un elevat nivell general de bon govern. Per 
fer la valoració, s’han tingut en compte qüestions com 
la conducta ètica, l’estat de dret, l’eficàcia i l’eficiència, 
la transparència, la bona gestió financera o la rendició 
de comptes.
De les 15 poblacions i ciutats que formaven part del pro-
jecte inicial, només 7 han rebut la certificació i Parets del 
Vallès ha estat l’únic dels municipis espanyols candidats 
que ha obtingut el reconeixement.
L’alcalde, Sergi Mingote, posava de manifest com “amb 
aquest certificat es demostra que, més enllà de les nos-

Parets, premi a l’excel·lència de bon govern

tres fronteres, Europa també ha vist en Parets un referent 
en innovació, transparència i un exemple de bon govern”.
Segons la regidora, Paola Gratacós, impulsora de la par-
ticipació de Parets en el projecte, “Tot i tenir-lo, i haver 
aconseguit la millor nota del rànquing de municipis euro-
peus, sé que no hi ha suficient. Hem de seguir millorant i 
arribar a una màxima excel·lència en els serveis públics”.

Principis europeus de bon govern
El reconeixement es va lliurar el 7 de desembre a Madrid, 
després d’una taula rodona internacional on represen-
tants de les administracions, associacions i experts de 
diferents països van compartir la seva experiència de go-
vern i de gestió. El guardó està simbolitzat per un dodeca-
edre de vidre gravat amb els dotze principis europeus de 
bona governança democràtica, consagrats en l’Estratègia 
Europea per a la Innovació i el bon govern local.  

Parets del Vallès ha estat l’unic municipi espanyol dels que s’han presentat que ha rebut la distinció

EN 2 MINUTS...
Mor l’exregidor Fèlix Serra Palou
Aquest mes de desembre ha mort a Terrassa, a l’edat 
de 91 anys, l’exregidor de l’Ajuntament de Parets, Fèlix 
Serra Palou. Serra va ser regidor al consistori entre els 
anys 1979 i 1983. També va assolir la presidència de 
la Cooperativa La Progressiva l’any 1960.

Horari especial de la deixalleria per avui
Amb motiu de les eleccions a la Generalitat de Cata-
lunya que se celebren avui, 21 de desembre, la dei-
xalleria comarcal romandrà tancada al públic a partir 
de les 16 h. Per a qualsevol dubte, es pot trucar a 
l’Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències, al telèfon 
93 573 88 88.

Presentació de la formació ocupacional 2018
El pròxim 15 de gener, a les 9.30 h, la sala Cooperati-
va acollirà la presentació de la formació ocupacional 
programada pel Servei Local d’Ocupació per a l’any 
2018. També es donaran a conèixer les dades de for-
mació d’aquest 2017. La presentació anirà a càrrec de 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote i del regidor d’Ocu-
pació, Toni Fernández.
En el marc de la jornada, a les 10 h, es podrà assistir 
a la conferència de Laura Cespedosa sobre compe-
tències laborals. A les 12 h, es farà el lliurament dels 
certificats dels tallers ocupacionals d’aquest any.

Concert i sopar de Nadal a Cal Jardiner
Aquest dissabte, 23 de desembre, a partir de les 21 h, 
el Casal de Joves Cal Jardiner, amb la col·laboració de 
CEM María Grever, organitza un sopar de Nadal amb 
concert i jam session a càrrec de Combo Pop “The Pe 
3 Band” i Momentos (Acústic).
El preu del sopar són 3 euros i us podeu inscriure al 
Casal de Joves Cal Jardiner fins avui.
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PISTA

GELsintèticde
106m

2

Plaça Dr. Trueta

Del 22 desembre al 7 gener

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

Gratuïta
Amb patins a disposició de les persones usuàries

Organització:

Vine a patinar sobre gel amb la família o els amics! 

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

Durada màxima del programa: 30 de març de 2018. 
Destinat a persones de 30 a 54 anys que hagin estat a l’atur 
almenys 12 dels darrers 18 mesos i que estiguin inscrites com 
a demandants d’ocupació al SOC. 
Hi ha incentius econòmics mensuals.

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

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ (SLOP)
Major, 1

Tel. 93 573 88 96
slop@parets.cat

PROGRAMA:

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

La formació ocupacional 
a Parets del Vallès

09.30 h Presentació de l’acte a càrrec de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 

 i del regidor d’Ocupació, Toni Fernández

10.00 h Conferència de Laura Cespedosa sobre les competències laborals

11.30 h Presentació de la formació ocupacional 2018 i dels resultats de 2017

12.00 h Lliurament dels certificats dels tallers de competències ocupacionals 
 de 2017

15 gener 2018 Sala Serra Cooperativa 9.30 h

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

Prop de 19 tones recollides al Gran Recapte
Prop de 19.000 quilos d’aliments és que s’ha recollit 
aquest any durant el Gran Recapte, que va tenir lloc els 
dies 1 i 2 de desembre a diferents establiments de Parets. 
D’aquesta quantitat, 9.000 quilos es quedaran a Parets i 
els 10.000 restants es repartiran a diferents poblacions 
del Vallès Oriental, que han assolit xifres més baixes.

TERÀPIA

Evoca, nou projecte del CEM Maria Grever
Evoca és el nom del nou projecte impulsat per l’equip 
docent del Centre d’Estudis Musicals Maria Grever de 
Parets, en col·laboració amb AMACAT (Associació de 
musicoterapeutes i arterapeutes de Catalunya) i Dhang 
instruments. L’objectiu és utilitzar una combinació entre 
la música i les noves tecnologies per millorar les capaci-

MOBILITAT

Parets aposta per la mobilitat sostenible
Ja s’ha presentat el nou vehicle elèctric destinat a la bri-
gada del Servei de manteniment d’edificis de l’Ajuntament 
de Parets.
Aquest és el primer d’una flota que aviat s’augmentarà 
amb una nova adquisició que s’utilitzarà en els despla-
çaments del servei de via pública. L’Ajuntament també 
preveu ampliar els punts de càrrega per tal de facilitar a 
la ciutadania l’ús de cotxes menys contaminants.
Per a l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, l’adquisició res-
pon “a una voluntat que ja hem manifestat altres vegades 
i l’objectiu és, amb un pla d’acció de 3 anys, substituir tots 
els vehicles que tenim actualment per altres més soste-
nibles”. L’alcalde afegia que “les administracions han de 
ser un exemple de mobilitat sostenible i a Parets volem 
ser també un referent en eficiència energètica”.
El regidor de Territori i Sostenibilitat, Francesc Juzgado, 
afegia que “és molt important apostar per un entorn net 
de pol·lució i soroll, i per una mobilitat cada cop més sos-
tenible a les nostres ciutats”.
El nou vehicle, marca Nissan e-NV200 de tipus furgó, no 
produeix emissions contaminants (CO2 i diòxid de carbo-
ni) i s’alimenta per bateria que es recarrega a través de la 
connexió a la xarxa elèctrica. Arriba als 120 km/hora, té 
una autonomia de fins a 160 km i una capacitat de prop 
de 700 kg. També disposa d’un ordinador de conducció 
multifunció i de diferents eines electròniques que ajuden 
a aprofitar al màxim les recàrregues i reduir-ne el consum.

Ja s’han iniciat els treballs d’estabilització del talús de 
la carretera BV-1604 entre l’avinguda de Catalunya i el 
carrer Barcelona, afectat per un moviment de terres que 
havia provocat esquerdes en el paviment. S’ha restringit 
al pas de vehicles i vianants a l’espai de treball per mitjà 
de tanques mòbils metàl·liques.
Les tasques han començat amb la senyalització i mar-
catge dels trams de vorera i paviment que hauran de ser 
picats i retirats. També es desmuntarà una part de la bar-
rera de fusta situada al talús.
Les obres consistiran en la instal·lació d’una biga de lligat 
i de 46 micropilons de 273 mm de diàmetre, perforats 

Treballs d’estabilització del talús del carrer Barcelona

verticalment fins a una profunditat de 9 metres, que con-
formaran un sistema de contenció per garantir l’estabilitat 
global.
Finalment, es pavimentarà de nou i es col·locarà la tanca 
de fusta. Es preveu que la durada aproximada de les obres 
sigui de 8 setmanes. 
Durant la primera part dels treballs, que duraran 4 setma-
nes aproximadament, el trànsit de vehicles quedarà res-
tringit, tot i que el pas per als vianants es podrà fer per la 
vorera contrària a l’espai del talús. Durant les 4 setmanes 
restants els vehicles hi podran circular, però es limitarà 
l’estacionament en l’àmbit d’afectació.

Es preveu que la durada aproximada de les obres sigui de vuit setmanes

tats cognitives i ajudar a pal·liar els efectes de l’Alzheimer. 
Això és possible gràcies al ‘Dank’, un instrument digital 
que es connecta a un software i fa sonar diferents can-
çons o peces musicals tot prement un botó.
El principi que s’utilitza és l’enorme capacitat que té el 
nostre cervell de traslladar-nos a altres moments de la 
vida per mitjà dels records associats, en aquest cas, a la 
música.
Una desena d’avis i àvies de la residència Pedra Serrada 
de Parets ja participen en aquest projecte, que durarà tot 
un any. En aquest temps, els terapeutes i docents estu-
diaran com incideix aquesta experiència en la qualitat de 
vida dels usuaris i usuàries del centre.
L’Àrea de Musicoteràpia del Centre d’Estudis Musicals 
María Grever ja ha posat anteriorment en marxa teràpies 
adreçades a persones de la tercera edat, com ara el pro-
jecte de reconeixement facial basat en l’historial musical, 
que vol estimular i exercitar la memòria per mitjà d’exer-
cicis de recuperació de records autobiogràfics.
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dissabte 23 de desembre

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

CONCERT
+JAM SESSION +SOPAR DE NADAL

a pa�ir de les 21 h, sopar

COMBO POP “The Pe 3 Band”

MOMENTOS (Acústic)
Preu sopar: 3 €
Inscripcions al Casal de Joves Cal Jardiner fins al 21 de desembre

Amb la col·laboració de CEM Maria Grever

CASAL DE JOVES CAL JARDINER

Per Nadal
regala el carnetAMIC

DELS TEATRES DE PARETS

Per un preu d'amic, només 135 euros
(un 60% de dte: mitjana de 5,80 € per espectacle)
gaudeix de tots els espectacles de l'any 2018 als teatres
de Parets i molts més avantatges!
(mateix seient, invitacions a diferents actes, informació, etc)

Informació a Can Rajoler
93 573 98 00 - canrajoler@parets.cat

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

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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SOLIDARITAT

La Policia Local contra el càncer infantil
La Policia Local de Parets s’ha sumat a la campanya 
‘Escuts solidaris’ per contribuir a la tasca d’investigació 
mèdica contra el càncer infantil que es fa al Sant Joan 
De Déu Pediàtric Center de Barcelona.
La proposta és recaptar fons a través de la venda d’uns 
escuts adhesius especials que combinen la insígnia poli-
cial de Parets amb l’etiqueta “pels valents”, que identifica 
la lluita dels nens i nenes contra la malaltia. 
Inicialment es posaran a la venda 200 unitats dels escuts 
solidaris que ja es poden adquirir, al preu de 4 euros, a les 
dependències de la Policia Local de Parets, a l’avinguda 
de Lluís Companys, 19.

La Policia Local de Parets forma i es forma
A més de rebre formació, els agents també fan xerrades a les escoles sobre mobilitat i altres matèries

Una trentena d’agents de la Policia Local de Parets han 
dut a terme una formació de com actuar amb armes de 
foc davant d’un vehicle sospitós. 
La formació preveu actuacions en escenaris simulats, 
tenint en compte les variables, que s’ajusten a possi-
bles actuacions reals. L’ensinistrament ha anat a càrrec 
d’agents de grups especials d’intervenció. 
D’entre les xerrades i tallers que la Policia Local de Pa-
rets imparteix, darrerament va tenir lloc una formació 
sobre noves tecnologies a l’entorn familiar, adreçada al 
personal sanitari d’infermeria pediàtrica del SAP Vallès 
Oriental, amb l’objectiu de donar a conèixer l’ús que fan 
els adolescents de les noves tecnologies, i de com evitar 
els riscos que poden comportar.

Assessorament sobre bullyng a les escoles
A més de les classes d’educació viària i mobilitat segu-
ra, el consum de drogues i l’assetjament al ciberespai, 

enguany, la Policia Local també ha iniciat un programa 
d’assessorament sobre el bullying a les escoles, al qual 
assistiran prop de 200 alumnes dels centres Lluís Piquer, 
Vila Parietes i Nostra Senyora de Montserrat. 
Les xerrades, a més de donar consells per identificar i pre-
venir el bullying, permeten a l’alumnat participar de forma 
activa i directa en el desenvolupament de les sessions.

Formació sobre el ‘Drogotest’
D’altra banda, a mitjan novembre, la Marineta va acollir la 
formació a les policies locals sobre el nou aparell de de-
tecció de drogues ‘Drogotest’. A la formació hi van assistir 
una cinquantena d’agents de Parets i dels municipis veïns. 
El Drogotest és un aparell que permet fer, de manera més 
acurada, eficaç i eficient, els controls d’alcoholèmia i dro-
gues als conductors, per tal de millorar la seguretat viària.
L’estri analitza la presa d’una mostra de saliva i en dóna 
el resultat en qüestió de minuts.

SOLIDARITAT
Concerts solidaris ‘Cap infant sense regal’ 
Sota el lema ‘Cap infant sense regal’ avui, a les 18 h, tin-
drà lloc el segon dels concerts solidaris que la fisiote-
rapeuta Encarna Mas organitza a la seva consulta del 
carrer Raval.
Es tracta d’una iniciativa que pretén recaptar diners, que 
es destinaran a Càritas Parets amb l’objectiu d’adquirir 
joguines perquè cap infant de Parets no es quedi sense 
regals aquest Nadal. 
El concert anirà a càrrec de l’Abril González i la Montser-
rat Martos, dues joves violinistes de Parets impulsores, 
junt amb l’Encarna, d’aquesta idea.
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Amenitzada pel DJ DON HUESO,
amb música ballable de tots els temps

Diumenge 31 de desembre

VENDA ANTICIPADA a la piscina, al poliespo�iu municipal i a  Can 
Rajoler en horari d’obe�ura de cada servei.

PREU: 12 € anticipada i 15 € a taquilla.
De 14 a 17 anys: 10 € anticipada i 13 € a taquilla. 
L’entrada inclou una consumició i una bossa de cotilló.

Revetlla
A la 1 h , al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 20 min                             Gratuït amb Carnet AMIC 2018

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Conce� 
Cap d’Any

America’s
Ladies of Gospel

gener
1 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

Tres grans solistes unides per una mateixa 
passió, el gospel, i amb l'esperit comú d'apropar 
els cants de lloança a la gent d'avui dia

Intèrprets:
Jean Carpenter
Darnita Rogers
Angela Mosley
Hube� Samut (piano)

Dilluns
a les 19 h

A les 17.30 h, sortida de Can Vila.
A les 18 h, arribada a la plaça Marcer, 
recepció oficial per part de l’alcalde i 
recollida de cartes.
A les 19 h, arribada a la plaça de la Vila, 
recepció oficial per part de l’alcalde i recollida 
de cartes.

Per estalviar-te les cues, lliura la teva carta al Carter Reial o 

envia-la a: reigsmagsdeparets@gmail.com

Els caramels que es distribueixen durant la cavalcada no contenen gluten.

Organització: Ajuntament de Parets i Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. 

Col·laboració: Ara Sarau, Associació Lúdico-Educativa Rodola, Colla del Ball de Gitanes, 

Comissió de Festes i Diables Parets.

DIVENDRES 5 

GENER DE 2018

CAVALCADA DE SES MAJESTATS
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L’oli de cuina vegetal esdevé un gran problema tant per 
al medi ambient com per a les administracions i empre-
ses encarregades del seu reciclatge. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament de Parets vol incidir en la importància del 
seu reciclatge.
Cal tenir en compte que si llencem l’oli per l’aigüera, po-
dem provocar un embús als desguassos de casa, ja que 
l’oli és molt viscós. També pot provocar que les canona-
des facin mala olor, perquè l’oli afavoreix el creixement de 
bacteris; l’oli llençat a l’aigüera pot contaminar els rius, 
el mar i els aqüífers, ja que interfereix a la vida natural i 
degrada l’entorn. També pot afectar el plomatge de les 
aus aquàtiques.
Un litre d’oli de cuina usat vessat a l’aigüera pot conta-
minar al voltant d’un milió de litres d’aigua i dificulta i 
encareix la depuració de les aigües residuals urbanes. 
Per això és important dipositar-lo als contenidors de 
recollida. Per fer-ho caldrà recollir-lo, un cop fred, en 

Olis vegetals. Què en fem, de l’oli de cuina? 

ampolles de plàstic reutilitzades de begudes, d’aliments, 
o en bidons, prèviament filtrat d’impureses sòlides. L’oli 
no podrà estar barrejat amb cap altre residu líquid, com 
ara detergents o lleixius.
Els punts de recollida habilitats es poden trobar a:
    Camp de les Peces
    Benzinera de l’av. de Catalunya
    Avinguda de la Pedra del Diable (davant Superservis)
    Carrer de Butjosa davant la plaça de la Salut
    Carrer de Prat de la Riba amb la plaça Berenguer
    Carrer de Mossèn Jaume Urgell
    Carrer Bruc, prop de l’equipament de l’Asoveen
    Carrer de Nostra Sra. de Montserrat
Es preveu que, aquest 2017 es recullin 5 tones d’oli al mu-
nicipi, un 100% més que el 2016.
El consum a Parets del Vallès d’oli vegetal es considera 
a l’entorn de 60.000 T l’any. L’objectiu en la recollida d’oli 
usat s’ha fixat en 20.000 T o més durant els pròxims anys.

Episodis de contaminació atmosfèrica
Un episodi ambiental d’alta contaminació de l’aire és una situ-
ació en què les condicions atmosfèriques són desfavorables 
per a la dispersió i la ventilació, la qual cosa fa que la concen-
tració d’algun contaminant pugui augmentar tant que arribi a 
superar els valors límit establerts per la legislació europea.
Parets del Vallès està dins de la Zona de Qualitat Ambiental 2 
i, amb 32 municipis més de la província de Barcelona, forma 
part dels municipis de l’Àmbit-40, declarats “Zones de Pro-
tecció Especial de l’Ambient Atmosfèric”.
Quan els models de qualitat indiquin que, en el marge de dos 
dies, es pot produir un episodi d’alta contaminació per NO2, es 
farà un avís de previsió. Es notificarà a les administracions, 
operadors de transport públic i a la ciutadania, per tal que 
puguin adaptar-se amb prou antelació a la situació. Al tercer 
dia, s’activarà l’episodi per alta contaminació de NO2, entraran 
en vigor les restriccions al trànsit i s’activarà el pla de reforç 
de transport públic.
Les restriccions es mantindran actives entre les 7 i les 20 ho-
res els dies laborables, fins que es doni per finalitzat l’episodi 
de contaminació.
Parets, amb la resta de municipis de la zona de Qualitat Ambi-
ental 2 està treballant en un protocol d’actuació en cas d’epi-
sodi de contaminació ambiental, que inclourà determinades 
mesures per aplicar en l’àmbit de la comunicació, sensibilit-
zació ciutadana, en el transport públic i tota mena de serveis.
També s’ha instal·lat, a l’espai del Sot d’en Barriques, una uni-
tat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica, que ha 
estat cedida pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

QUALITAT AMBIENTAL
L’oli que es llença per l’aigüera és molt contaminant. El seu tractament és complex i encareix el procés de depuració



Parets és... 

Consell de Joves

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

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

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

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

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

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

    Amb l’App de l’Ajuntament
Per utilitzar aquest canal s’ha de fer la identificació prè-
via com a usuari, amb un compte de correu electrònic. 
L’aplicació, disponible per als sistemes operatius IOS i 
Android, es pot descarregar cercant Parets a App Store 
o Play Store. 



 manteniment a la via pública

Aquestes són les dades presentades amb motiu de la segona edició del 

Dia del Barri per aquelles veïnes i veïns que no van poder assistir-hi, 

perquè també disposin d’aquesta informació.

3

En paraules de Fran Salado, responsable de Via Pública de 

l’Ajuntament de Parets, 

“des del servei intentem prioritzar les actuacions a la 
via pública i solucionar sempre totes les incidències 
amb la màxima brevetat”.

La regidora coordinadora de Barris, Paola Gratacós, afirma que 

“des de les diferents regidories de barri i trobades set-
manals amb les paretanes i els paretans, també prenem 
nota de les incidències que aquests ens transmeten”. 

De la seva banda, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, valora 

“molt satisfactòriament el funcionament de la nova 
Oficina Tècnica d’Incidències. Crec que era necessària 
per poder atendre amb major celeritat les incidències 
que afecten la via pública i, per tant, les nostres veï-
nes i veïns”. És molt important haver solventat a data 
d’avui més de 450 incidències de forma ràpida i eficaç.
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Després de la presentació del projecte Cadena de Valor, 
que va tenir lloc el 20 de novembre, els tècnics del servei 
de promoció econòmica de l’Ajuntament ja han visitat 
quatre de les empreses que han mostrat interès a parti-
cipar-hi: Nexe Logístic, Reisopack, Debama i Global Palet.
El projecte, que consisteix a generar aliances entre les 
empreses del municipi per obtenir noves oportunitats de 
negoci, es troba ja en la segona fase d’execució.
Els objectius de Cadena de Valor són:
    Consolidar el teixit productiu de Parets del Vallès com a 
referent de projectes innovadors que impulsin l’economia 
i l’ocupació del territori.
   Promoure la relació professional i la transferència de 
coneixement entre les pimes i el Consell Industrial de Pa-
rets del Vallès.

    Promoure la cooperació empresarial per al foment del 
negoci de proximitat.
    Fomentar l’apropament i la retenció d’empreses al teixit 
productiu paretà.
    Establir les bases d’un sistema integral d’informació de 
les empreses ubicades als Polígons d’Activitat Econòmica 
de Parets del Vallès.
Ara resta l’elaboració d’un informe que referenciï les em-
preses davant possibles demandes d’altres empreses, 
proveïdors de productes o serveis; també cal establir les 
possibles complementarietats amb altres empreses en 
la cadena de valor de possibles productes o serveis; i 
la recerca de projectes. Per participar en el projecte es 
pot trucar al telèfon 935 738 896 o bé adreçar un correu 
electrònic a promocio.economica@parets.cat.

Primeres visites del projecte Cadena de Valor
ParetsEmpreses ha visitat les primeres quatre empreses que previsiblement formaran part del projecte 

EN 2 MINUTS...
Networking empresarial a la Marineta
A finals de novembre, el centre de recursos empresa-
rials La Marineta va acollir una jornada de Networking 
organitzada pel servei ParetsEmpreses juntament amb 
Pimec i el Consell Industrial de Parets del Vallès.
La jornada es va fer sota la premissa que és fonamental 
treballar la xarxa de contactes com a mitjà per a trobar 
noves oportunitats de negoci i/o nous proveïdors.
Aquestes dinàmiques de treball comporten tot un seguit 
d’avantatges com ara:
• Donar a conèixer el producte o servei.
• Reforçar les relacions laborals amb clients o prove-
ïdors.
• Accedir a persones o entitats d’interès per al negoci.
• Adquirir un major grau de coneixement del mateix entorn.
• Aconseguir nous clients o socis.
• Augmentar les possibilitats comercials del negoci.
D’altra banda, a més de les reunions concertades, els 
assistents van poder assistir a la píndola formativa que 
portava com a títol “Com donar-nos a conèixer en 5 
minuts”.

L’Ajuntament obre convocatòria de sub-
vencions al foment de l’emprenedoria
Tots els projectes empresarials iniciats des de l’1 de 
gener de 2017 per ciutadans empadronats a Parets 
es poden beneficiar d’aquesta subvenció de 1.500 € si 
han partit d’una situació d’atur, han estat assessorats 
pel servei ParetsEmpreses i han establert a Parets del 
Vallès la seu fiscal de la seva activitat. La subvenció 
s’atorga per sufragar les despeses següents:
• Despeses generades per l’alta fiscal del projecte.
• Despeses generades per la contractació de serveis 
d’assessorament i gestoria.
• Quotes resultants del pagament de les contribucions 
al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
• Despeses de lloguer del local on es desenvolupi l’ac-
tivitat (rendes i despeses de contracte a excepció de 
l’import de la fiança que no és subvencionable).
Podeu consultar les bases a la seu electrònica muni-
cipal.

Èxit del programa formatiu en  
Google Adwords
Entre la programació dels tallers forma-
tius organitzats per ParetsEmpreses, el de 
Google AdWords, que es va dur a terme el 
13 ha de novembre, ha despertat un gran 
interès entre els assistents.

FORMACIÓ
AdWords és un programa de publicitat as-
sociat al cercador Google que ha substituït 
les antigues pàgines grogues.
La possibilitat de crear campanyes d’abast 
local i la difusió de les cerques des dels 
dispositius mòbils ha obert un enorme 
ventall de possibilitats per a botigues, co-
merços de proximitat i empreses que ofe-
reixen els seus serveis a clients d’àmbit 
local.

Publicitat a baix cost
Adwords és un sistema molt avantatjós 
per la seva senzillesa i baix cost: es pot fer 
publicitat per si mateix a partir d’un euro 
diari. D’aquí el seu èxit entre botiguers i 
comerciants.

ParetsEmpreses, a la segona 
edició del festival iFest
Tècnics del servei ParetsEmpreses, mem-
bre de la Xarxa Catalunya Emprèn, han 
participat com a dinamitzadors en la se-
gona edició de l’iFest, un esdeveniment on 
es donen cita els creadors de la tecnolo-

FESTIVAL TECNOLÒGIC
gia, la ciència, la innovació i la disrupció, 
amb l’objectiu de despertar entre els joves 
inquietuds sobre les noves tecnologies 
i l’emprenedoria. Sota el lema Festival 
d’interacció per joves líders, la iniciativa 
pretén convèncer-lo que poden emprendre 
grans projectes en els pròxims anys, i que 
la societat espera les seves aportacions.

L’Institut Torre de Malla, també a l’iFest
Entre els participants al festival hi ha ha-
gut alumnes de batxillerat, formació pro-
fessional, graus universitaris, màsters i 
doctorats.
L’Institut Torre de Malla ha participat amb 
dos equips en un repte empresarial plan-
tejat per 4 empreses.
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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

Els animals de companyia són un bon regal???
Regalar un animal de companyia per Nadal és una decisió molt seriosa i que no es pot pren-
dre a la lleugera. Ha de ser una decisió meditada i consensuada amb tots i cadascun dels 
membres de la família. Cal tenir present tot el que suposa el manteniment, salut i benestar 
de l’animal i valorar el temps que li podem dedicar, perquè els animals no son una joguina.
Us donem alguns consells per regalar un animal de companyia: saber que el nostre destina-
tari desitja tenir una mascota, que és conscient de les responsabilitats que comporta, que 
es podrà fer càrrec de les despeses econòmiques que suposa, que no pateix cap al·lèrgia, 
que disposa d’espai per a l’animal i quin tipus de mascota s’adapta millor als seus hàbits i 
a la seva personalitat. 
Si volem que la relació amb una mascota sigui estable i duradora hem de complir amb els 
següents punts clau: Compromís - Decisió i reflexió - Aprenentatge i informació.
Si opteu per adquirir un gos o un gat en un establiment tingueu en compte que ha d’estar 
identificat amb un microxip, ha d’estar desparasitat i sense símptomes de patologies i ens 
heu de lliurar un document informatiu sobre la procedència i la filiació de l’animal, a més de 
la corresponent factura de compra i el certificat de raça, si es tracta un animal que té pedigrí. 
La decisió de tenir un animal de companyia també pot anar acompanyada de la responsabilitat 
i l’ajuda als animals més necessitats. Als refugis hi ha animals increïbles 
que fa anys que esperen una adopció.

La fira de Nadal dóna el tret de sortida a les activitats festives
Ja s’ha donat el tret de sortida a les festes de Nadal. I s’ha fet de la millor manera po-
sible, amb la tradicional fira organitzada l’Associació de Serveis i Comerços de Parets 
(ASIC) i l’Ajuntament de Parets
Des de les 10 del matí i fins a les 8 de la tarda, la plaça de la Vila va acollir prop d’una 
trentena de parades de botigues locals on es van poder comprar tota mena de guarni-
ments i regals per a aquestes festes. 
La jornada va tenir activitats de tota mena i per a totes les edats: xocolatada, cremat 
de rom, el tió per als més menuts, la visita del Pare Noel, un concert de música a càrrec 
de l’Escola Municipal de Música de Parets i un contacontes.
També es van lliurar els premis ‘Parets arreu del món’ i es va fer la roda de premsa per 
informar de les característiques de la nova pista de gel sintètic, que s’instal·larà del 22 
de desembre al 7 de gener a la plaça del Doctor Trueta.

FIRA

Nou servei de premsa a La Farrés
L’Eva i l’Isabel Farrés amplien el seu negoci i ofe-
reixen nou servei de premsa i revistes. De fet, estan 
valorant obrir també diumenges al matí. 
Actualment, obren de dilluns a divendres de 9 a 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
13.30 i de 17 a 20 h, i els dissabtes, de 9 a 13.30 h. 
Llibreria, servei de copisteria, enquadernacions i 
impremta digital són altres dels serveis que ofereix 
La Farrés, ubicada al Carrer Major, número 32 de 
Parets del Vallès des de l’any 1973. 
Podeu contactar a través del tel. 93 562 35 16 i 
consultar les seves xarxes socials: Facebook (La 
Farrés), Instagram (lafarres) i Twitter (@LaFarres). 
El seu e-mail és farres@impremtafarres.com 
La seva experiència, una atenció personalitzada i 
l’àmplia varietat en productes de llibreria són altres 
de les cartes de presentació d’un dels negocis fa-
miliars del nostre poble de tota la vida. 
La Farrés s’adequa a les noves tecnologies i als 
nous temps i valora satisfactòriament el nou servei 
de premsa que han iniciant recentment.

Finques Parets obre les portes 
Al novembre, una nova immobiliària ha obert les seves 
portes a tothom que vulgui comprar o vendre un pis, una 
casa o altre tipus d’immoble. Es tracta de Finques Parets, 
que s’inaugurava, a l’av. de Francesc Macià número 1, de 
la mà dels seus administradors, Ramon Ortega i Ramon 
Almohalla. Els ‘Ramones’ us ajudaran en totes les ges-
tions per a la compra, venda o lloguer de les propietats.

INAUGURACIÓ
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Els adults de Parets aprenen anglès amb visites guiades
Els alumnes de l’Escola d’Adults se sumen a les visites guiades en anglès que fins ara es feien només a l’ESO

Conèixer l’entorn en què vivim, els llocs i edificis d’interès 
o la història dels nostres barris i carrers, mentre prac-
tiquen la llengua anglesa, són alguns dels objectius de 
les visites guiades en anglès, que organitza el Servei 
d’Educació de l’Ajuntament, adreçades als estudiants de 
1r i 3r curs d’ESO del municipi. 
Fins ara, les visites estaven destinades a alumnes de 3r 
curs d’ESO, però a partir del pròxim any 2018, els alumnes 
de l’Escola d’Adults de Parets també gaudiran d’aquestes 
visites on es practica la llengua anglesa d’una manera 
natural mitjançant les explicacions de la persona que els 
guia i, alhora, coneixent el patrimoni artístic i cultural de 
la vila, la seva història i el seu desenvolupament al llarg 
dels anys, exposada en llengua anglesa.
A més de fer les visites pel Barri Antic, els alumnes fan un 
recorregut amb set parades representatives dels princi-
pals fets i emplaçaments clau de l’Eixample. 

El recorregut es combina amb referències artístiques, 
culturals i demogràfiques, que s’expliquen per mitjà 
d’anècdotes, curiositats i exemples arquitectònics. Les 
visites inclouen un dossier amb material que complemen-
ta l’activitat.

L’anglès i els adults
Els cursos d’anglès de l’Escola d’Adults de Parets estan 
dissenyats per adquirir els coneixements d’expressió i 
comprensió orals i d’expressió i comprensió escrites bà-
siques que els permeti desenvolupar-se en situacions 
comunicatives.
Cada cop són més les persones adultes que decideixen 
iniciar la seva formació en anglès o pujar el nivell que ja 
tenen. L’Escola d’Adults, a més, ofereix cursos de català, 
castellà, informàtica i preparació per a les proves d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

CONCERT

L’Escola Municipal de Música acomiada l’any
El 17 de desembre es va celebrar el tradicional concert 
de l’Escola Municipal de Música al teatre Can Rajoler. El 
d’enguany va estar dividit en dues parts; una primera amb 
agrupacions instrumentals, com ara orquestres i combo 
modern, on també van participar les corals per mostrar 
tot el treballat durant el curs; i una segona que va tenir 
com a protagonista la cantata Mr. Scrooge, basada en el 
conte de Nadal de Charles Dickens. El concert va durar 1 
hora i va ser, com sempre, tot un èxit.

EL CIRERER

Intercanvi de visites entre avis i alumnes
El dia 13 de desembre l’escola bressol El Cirerer va fer una 
visita a la residència Pedra Serrada per compartir amb els 
avis una audició de Nadal.
El 20 de desembre van ser els avis els que van visitar 
l’escola on els infants van representar l’obra ‘Pastorets’ 
adaptada i representada per nens de 2 anys.
El mateix dia l’escola va celebrar la festa de Nadal per 
acomiadar l’any i donar la benvinguda a l’inici de l’època 
festiva.

XEF

Es reparteix el nou calendari de la XEF
Fa uns dies es va repartir el nou calendari de la Xarxa de 
Debat Educatiu amb i per a les famílies (XEF) a tota la 
comunitat educativa de Parets del Vallès.
En aquesta ocasió, el calendari té com a temàtica la pa-
gesia i els productes que en cada estació de l’any es po-
den trobar en els horts.
Les il·lustracions han anat a càrrec, novament, de la Núria 
Coll, il·lustradora infantil que treballa, entre altres, en la 
creació d’imatges en l’àmbit de l’educació.

EN 2 MINUTS...
Parets continua sent Ciutat Educadora
Dins del marc de Parets Ciutat Educadora, el 30 de no-
vembre es va fer una xerrada sota el títol ‘Com ajudem 
els nostres fills i filles a fer front als conflictes. Eines 
per a la convivència’ dirigida a totes les famílies. A 
més, el 13 de desembre, es va fer una xerrada sobre 
espais i material com a elements educatius per als 
docents de les escoles bressols i el Pau Vila. Les dues 
xerrades van concentrar més de 130 persones.

Activitats en anglès per a nens i adolescents
L’Ajuntament de Parets del Vallès, a través del Servei 
d’Educació, ofereix activitats gratuïtes a les escoles 
del municipi per al foment de la pràctica oral de la 
llengua anglesa. Els alumnes de 1r i 2n curs de Pri-
mària treballen obres de teatre en anglès; els de 3r i 
4t fan activitats i jocs a l’aula; i els de 5è i 6è poden 
escollir entre fer teatre o jocs en anglès.

Tallers de competència digital
Els alumnes que cursen l’Educació Secundària Obli-
gatòria a Parets participen en uns tallers digitals on 
es treballen aspectes destacats de competències 
digitals i alfabetització multimèdia. En ells, els estu-
diants tracten temes com les xarxes socials o la iden-
titat digital. Dins d’aquests tallers també es tracta la 
violència de gènere mitjançant les aplicacions, taller 
que també es dirigeix a alumnes de batxillerat i cicles 
formatius.

Urbanins: la ciutat i les seves necessitats
Els alumnes de 5è de primària participen en el ta-
ller Urbanins, en el qual treballen qüestions com d’on 
sorgeixen les ciutats, de qui és el mobiliari urbà o qui 
s’encarrega de la gestió municipal. El taller compta 
amb una part visual i una de pràctica per construir 
una ciutat tenint en compte les seves necessitats.
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La Biblioteca Can Butjosa reobre les seves portes
L’equipament obrirà el 8 de gener amb un espai renovat, automatitzat i dotat amb la tecnologia més actual

La biblioteca Can Butjosa tornarà a obrir les seves portes 
el dia 8 gener, després d’haver estat tancada durant uns 
sis mesos per realitzar una automatització que permetrà 
oferir nous serveis, com ara el préstec de llibres electrò-
nics o les reserves i pròrrogues de documents a través 
d’internet.
Durant els mesos que la biblioteca ha estat tancada per 
poder fer aquesta modernització, ha continuat oferint els 
serveis de formació per a voluntaris i la programació del 
Pla de Lectura a les escoles.
Aquestes tasques permetran que la biblioteca obri no-
vament amb un salt qualitatiu en el seu funcionament i 
pugui seguir mantenint les seves especificitats, comptant 
amb les tecnologies més actuals.
A causa d’aquesta actualització, els usuaris hauran de 
fer-se de nou el carnet de la biblioteca per poder utilitzar 
el servei de préstec.

L’horari de l’equipament serà dilluns de 15 a 20 h; dimarts 
de 10 a 13 h i de 15 a 18 h; dimecres, dijous i divendres 
de 15 a 20 h, i dissabtes de 10 a 13 h.
La modernització de la biblioteca ha comptat amb el su-
port del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Ca-
talunya.
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa va néixer l’any 
1983 fruit d’un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament 
de Parets, i és una de les poques biblioteques especialit-
zades per a nens que existeixen a Catalunya.

Nou horari de la Biblioteca Can Rajoler
Per la seva part, la biblioteca Can Rajoler modificarà el 
seu horari a partir del dia 2 de gener. El nou horari de 
l’equipament serà de dilluns a divendres de 15 a 20 h, i 
dijous i dissabtes de 10 a 13.30 h. La biblioteca ofereix, a 
més, activitats per a infants, joves i adults.

CAL JARDINER
Cursos i tallers per al 1r trimestre del 2018
Ja es coneix l’oferta de cursos i tallers gratuïts per al pri-
mer trimestre de l’any 2018 al Casal de Joves Cal Jardiner. 
Els dilluns de 18 a 19 h hi haurà un curs de patinatge 
Street a càrrec de Soraya Colmenero; els dimecres, de 18 
a 20 h un de dibuix manga a càrrec de Sílvia Garcia; una 
de les altres formacions que s’ofereixen és la de percus-
sió i ritme, un taller que pretén crear un grup de batucada 
a Parets apte per a totes les edats a partir de 6 anys. El 
taller de batucada anirà a càrrec de Javier Malaguilla. Els 
dijous de 18.30 a 20.30 h es farà un taller per a aprendre a 
crear la teva base musical a càrrec del CEM Maria Grever; 
els dilluns, de 18 a 20 h es farà un curs d’iniciació de DJ, 
a càrrec de DJ Panko; els diumenges a les 18 h es farà 
AfroBeat i HipHop a càrrec de Bubacar Enfaca i Mams 
Konte; i el divendres es farà un taller de bikeworkshop de 
18 a 19 h a càrrec de Kilian Fernández.
A més d’aquestes formacions, el casal compta amb acti-
vitats extraordinàries com ara el Cinefòrum que es farà els 
dies 13 de gener i 10 de febrer a les 18 h; un concert i jam 
el 20 de gener a les 22 h; un torneig de FIFA, que tindrà lloc 
el 27 de gener a partir de les 18 h, i les tardes d’scalèxtric 
que es faran els dies 28 de gener, 25 de febrer i 25 de març 
a partir de les 18 h. Altres activitats que es podran trobar 
en el primer trimestre de l’any serà el 3x3 bàsquet del 3 
de febrer, la xerrada sobre islamofòbia del 21 de març, o 
l’Akelarre popular, amb un taller i concert organitzat per 
l’Assemblea de Joves de Parets el 17 de febrer.
Per a més informació i reserva de places cal posar-se 
en contacte amb el casal situat al carrer Montcau sense 
número de Parets. També es pot trucar al telèfon 93 573 
72 00 o escriure un correu electrònic a l’adreça caljardi-
ner@parets.cat.
El casal també ofereix servei d’aules d’estudi de dimarts 
a dissabte de 10 a 14 h i de dilluns a diumenge de 16 a 21 
h (divendres i dissabtes fins a les 22 h).
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A punt la nova temporada d’espectacles als teatres de Parets
Humor, música i drama conformen les actuacions programades a Parets que tenen descompte amb el carnet AMIC

Actuacions a Can Rajoler
L’espectacle encarregat d’obrir la temporada serà un con-
cert d’America’s Ladies of Gospel amb tres grans solistes. 
L’espectacle tindrà lloc el dia 1 de gener a les 19 h.
El 20 de gener, Joan Rovira presentarà ‘Encara tenim 
temps’, el seu segon disc ple de cançons d’autor i festi-
ves. El 22 de gener serà el moment per veure un thriller 
psicològic sobre els límits i els conflictes en les relacions 
de parella. Un assassí en sèrie serà el protagonista de 
‘Paraules encadenades’. El diumenge 4 de febrer, el teatre 
Can Rajoler acollirà un concert per celebrar el 5è aniver-
sari del grup Cordes del Món, dedicat a l’activitat cultural 
i antropològica. El diumenge 18 de febrer serà el torn de 
James Brown Tribute. Aquestes seran tan sols algunes de 
les obres que es podran veure durant la nova temporada 
d’espectacles al Teatre Can Rajoler.

Cafè Teatre a la sala Basart Cooperativa
El 7 d’abril, Oswaldo Digón arriba amb ‘Gente triste’, un 
nou espectacle de l’actor i monologuista gallec Oswaldo 
Digón. Pel que fa a monòlegs, també visitarà Parets, el 
12 de maig, el còmic sevillà Juan Aroca, amb un humor 
d’estil directe. Per la seva part, Yolanda Ramos i Paloma 
Jiménez presentaran ‘Monòlegs 10 woman’.

Carnet AMIC
Un any més, l’Ajuntament de Parets posa a disposició 
dels ciutadans el Carnet AMIC, que permet assistir a tots 
aquests espectacles i els de la resta de l’any per un preu 
més econòmic i amb seient exclusiu. Els interessats po-
den adreçar-se a Can Rajoler, al carrer Travessera, núme-
ro 1, o trucar al telèfon 93 573 98 00 en horari d’atenció 
al públic.

NIU D’ART

Finalitza la 30a edició del Festival de la Poesia
El 2 de desembre es va celebrar el 30è Festival de la Po-
esia del Niu d’Art Poètic al Teatre Can Butjosa. Entre els 
guanyadors, va haver-hi un primer premi per a Ariadna 
Torres en la categoria poesia visual; un primer premi per 
a David Jou, en poesia inèdita, i un primer premi per a 
Maria Pujol en la categoria rapsodes. Durant l’acte es va 
homenatjar Enric Casasses, que va assistir al festival.

CONCURS

Premis del concurs ‘Parets arreu del món’
Ja es coneixen els guanyadors de la novena edició del 
concurs de relats i poesia ‘Parets arreu del món’. En la ca-
tegoria de Relats els guanyadors han estat Marina Ramon 
Gorina, Olga L. Palma Vargas, i Candelaria Díaz Martín. Pel 
que fa a la categoria de Poesia, els premis han estat per 
a Fatna Sebbak i Joan Cors Manils.
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El Futbol Sala Parets és un altre dels clubs esportius 
paretans que continua creixent i millorant resultats tem-
porada rere temporada. El bon ambient entre jugadores i 
jugadors, pares, mares, familiars, cos tècnic, patrocina-
dors, autoritats i junta directiva esdevenen claus per la 
bona marxa d’un club referent en tots els sentits. 
Al marge de la presentació dels diferents equips i ca-

El Futbol Sala Parets presenta temporada i equips

tegories, recordem que del 2 al 5 de gener, de les 9 del 
matí fins a la 1 del migdia, tindrà lloc una nova edició del 
Campus de Nadal. L’objectiu, com sempre, és aprendre 
més d’aquesta disciplina esportiva que és el futbol sala 
i, de pas, passar-s’ho d’allò més bé.
Us deixem algunes de les millors imatges de la presen-
tació de la nova temporada.

EQUIPAMENTS

El Camp de Futbol Josep Seguer compta amb 
nous vestidors 
Des de fa uns dies ja s’han posat en servei els nous ves-
tidors remodelats del camp de fultbol paretà. Les obres 
han consistit en un canvi de distribució, instal·lacions i 
acabats pel desdoblament dels dos vestidors existents, 
molt grans, en quatre d’adequats als equips que el fan 
servir i que compartiran els dos mòduls de dutxes i de 
serveis. S’han renovat les instal·lacions i els acabats dels 
vestidors. Les obres han durat un mes i han costat 23.500 
€ IVA inclòs.
D’altra banda, fa només uns dies tenia lloc una nova edi-
ció de la Parets Cup, amb dos dies plens de futbol i d’emo-
cions. El guanyador va ser el CF Mercantil.
A més, l’escola A del Club Futbol Parets ha guanyat el 
torneig organitzat per la Penya Blanc-i-Blava La Roca.

La presentació, sota el lema “la inclusió és el camí cap a la igualtat”, va ser tot un èxit 

CURSA SOLIDÀRIA AMB CÀRITAS
PER A LA COMPRA DE JOGUINES

PREU INSCRIPCIÓ: 3 €  

diumenge 24 de desembre de 2017

Sortida: 10 h Pistes d’atletisme

És obligatori fer el recorregut
per l’Anella Esportiva de
Parets.

Obsequi d’una samarreta tècnica,
una barba i un barret de Pare Noel
a tots els participants

17

INSCRIPCIONS:

Poliesportiu Joaquim Rodríguez
de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i de 15 a 21 h 
Piscina Miquel Luque
de dilluns a divendres de 9 a 21 h
Centre Cultural Can Rajoler
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i dijous tarda de 16 a 19 h

Places limitades 
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Luque continua sense baixar del podi en els diferents 
campionats on participa. Enguany no va fallar i a la pis-
cina Alberca Olímpica Francisco Márquez va obtenir una 
nova plata en els 50 m. braça al mundial de natació pa-
ralímpic de Mèxic. 
Pel que fa a la final dels 150 estils, va ser quart amb un 
temps de 2:53.03. La selecció espanyola de natació pa-

Miguel Luque aconsegueix la plata als 50 m. braça SB3 del Mundial de Mèxic
El nedador paretà va fer un temps de 51”14 i només va ser superat per l’italià Efrem Morelli (49”) 

ralímpica va finalitzar el mundial amb 45 medalles.
Luque va repetir, doncs, la plata dels Jocs Paralímpics 
de Rio 2016 i va mostrar-se molt satisfet de la seva par-
ticipació. El nedador paretà serà al pavelló el proper diu-
menge 24 a les 10 del matí per donar el tret de sortida i 
participar al CorreParets17, i ajudar així a aquesta cursa/
caminada solidària per l’anella esportiva del poble.

El Tarragona i el Sant Adrià guanyen el Vila 
de Parets
El Tarragona, en l’apartat masculí, i el Sant Adrià, en el femení 
van ser els guanyadors del Torneig Vila de Parets de bàsquet 
que va aplegar a un gran nombre de jugadors i jugadores 
a Parets del 8 al 10 de desembre passats. Un torneig de 
categoria preinfantil amb equips que venien d’altres punts 
d’Espanya que va tenir un nivell molt alt de bàsquet. Destacar 
també el bon ambient que es va respirar en tot moment a les 
instal·lacions del pavelló Joaquim Rodríguez que va estar 
ple durant totes les jornades. També cal destacar el gran 
nombre de voluntaris que van voler donar un cop de mà en 
l’organització d’aquest torneig que es consolida any rera any.

BÀSQUET

CURSA

Aquest diumenge arriba el CorreParets’17
A partir de les 10 del matí, amb sortida al poliesportiu  mu-
nicipal Joaquim Rodríguez, tindrà lloc una nova edició del 
CorreParets, la cursa solidària que transcorre per l’anella 
esportiva i que servirà perquè cap nen del poble es quedi 
sense joguina aquest Nadal. 
La presentació va tenir lloc fa uns dies amb represen-
tants de l’Ajuntament, Don Dino (patrocinador) i Càritas, 
que s’encarregarà de repartir i triar les joguines per a les 
famílies més necessitades del nostre poble. 
Les persones que vulguin participar i col·laborar a la cursa 
poden fer-ho a la piscina, el pavelló i Can Rajoler. 
La inscripció és de 3 euros. La recaptació es destinarà 
íntegrament a joguines solidàries i els participants rebran 
una barba, una gorra de Pare Noel i una samarreta el dia 
de la cursa, tot just abans de la sortida.

FUTBOL
Jessica Rodríguez fitxa pel B93 de Dinamarca
La paretana, de 29 anys, ha fitxat per aquest equip 
professional danès que aspira a l’ascens a la màxima 
categoria. La fase de promoció començarà en només 
uns dies. Jessica Rodríguez té una gran experiència i 
ha jugat en equips destacats de la lliga espanyola com 
l’Espanyol. Cal recordar també la seva vinculació amb 
projectes esportius internacionals al Japó, la Xina i 
com a entrenadora internacional UEFA.
Ara, la jugadora paretana aterra a Dinamarca de la mà 
del director esportiu del B93, Bjarke Moller. Estarem 
atents a la temporada de la que és una de les espor-
tistes paretanes més destacades també a nivell inter-
nacional.
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UN MAL NEGOCI. Amb els vots favorables de la Sociovergència, 
l’Ajuntament llogarà un dels dos locals municipals al sector 
IVECO al grup INKEMIA, que vol ubicar-hi un centre de formació 
adscrit a la universitat privada Ramon Llull-Blanquerna. Els dos 
primers anys, el lloguer serà gratuït i després es pagaran només 
820 €/mes. D’aquesta manera queda novament paralitzat el 
macroprojecte del PSC Parets de construir un campus univer-
sitari a l’avinguda Josep Tarradellas. Fa 15 anys que se’n parla i 
potser en la propera campanya electoral es posa la segona pe-
dra. Mentrestant, serveis com Benestar Social, l’Arxiu, Jutjat de 
Pau o la Ràdio no es traslladaran a IVECO però si la comissaria 
de la Policia, tal com van aprovar PSC i PDECAT. De debò que 
cal cedir un espai públic de 700m2 per a impartir màsters uni-
versitaris a preus d’or? Des d’Ara Parets ERC apostem per una 
educació pública de qualitat, amb un nou edifici per l’INSTITUT 
LA SÍNIA o per augmentar l’oferta de Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i Superior.

INUNDACIÓ. Dos dies després de la seva estrena, la nova 
sala polivalent del Pau Vila es va inundar a causa de la pluja. 
L’alcalde Mingote tenia tanta pressa en marxar al Nepal que va 
inaugurar les obres sense tenir-les recepcionades i sense estar 
en ple funcionament la cuina. Des d’Ara Parets ERC li hem exigit 
responsabilitats.

CINISME. En els darrers mesos, Mingote s’ha negat a reconèixer 
l’existència de PRESOS POLÍTICS, no ha donat suport públic al 
REFERÈNDUM ni tampoc ha demanat la retirada de les forces 
policials que tanta REPRESSIÓ van causar l’1 d’octubre. Amb 
la boca petita diu estar en contra de l’aplicació del 155 però tot 
seguit continua militant al PSC i fa campanya per Iceta, membre 
del Tripartit que ha intervingut les nostres institucions. Vostè 
ja ha triat: l’avarícia dels seus beneficis. El 2019, aquest poble 
tindrà memòria.

DESITJOS. Bones festes i Feliç 2018. Des d’ERC continuarem 
reclamant la LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS. Només amb 
DIÀLEG resoldrem la situació política actual: sense humilia-
cions, guanyadors ni vençuts.

Vivim temps convulsos i apassionants, els esdeveniments vis-
cuts des de l’1 d’octubre ens marcaran, per força, el futur del 
país i també el de Parets. Però, també, aquests temps estan 
carregats de solidaritat, la qual ens ha de fer sentir orgullosos 
de ser qui som, per més que ens vulguin imposar una  identitat 
que no sentim, el temps posarà a cadascú al seu lloc.

I parlant de solidaritat, no podem passar per alt els fets que, com 
a poble, hem viscut aquests darrers dies: l’empresonament, entre 
altres membres del govern, de l’Hble. Conseller de Presidència, 
en Jordi Turull i Negre, veí de Parets de tota la vida. Aquells que 
el coneixem sabem que ha estat sempre una persona generosa 
amb qui l’envolta i un enamorat de Parets però, sobretot, és una 
bona persona. Els seus amics li vàrem organitzar una caminada 
popular amb l’objectiu de recaptar fons per tal de pagar la fiança 
d’ell i de la resta de Presos Polítics. Tot plegat va esdevenir un 
èxit tan rotund que no ens cansarem de donar-vos les gràcies 
per la vostra assistència i la vostra col·laboració.

Alhora, ens toca també disculpar-nos amb totes les entitats 
que ens han fet costat i ens han renyat per no haver comptat 
amb totes elles però, sincerament, tot ha anat tan de pressa que 
ens ha estat impossible fer-ho, malgrat tot, MOLTES GRÀCIES 
A TOTHOM!

Convidem a tots els nostres veïns a passar unes bones fes-
tes de Nadal, a gaudir del comerç del nostre poble, de la nova 
il•luminació dels carrers i sobretot de la nova pista de gel que 
s’instal.larà enguany a la plaça del Dr. Trueta. Aquesta pista de 
gel ha estat una iniciativa nostra i esperem que tingui la accep-
tació de tots el veïns de Parets.

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU A TOTHOM! 

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Parets de vidre

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Gràcies per la vostra solidaritat Ciutadans Parets

Bones festes de Nadal i feliç 2018

Som a desembre 2017, a pocs dies d’acabar l’any, ens trobem 
amb la celebració per ...nèsima vegada en els darrers anys, 
d’eleccions al Parlament.

Finalitzem l’any amb les Ordenances Fiscals i el Pressupost pel 
2018 aprovats, per tant seran operatius des del primer dia del 
2018, facilitant dur a terme immediatament els projectes pre-
vistos pel nou any.

Acabem l’any amb les obres de rehabilitació dels carrers del Barri 
Antic iniciades, amb la Pista Polivalent del Pau Vila finalitzada 
i en ple ús. Un compromís amb els veïns d’aquest carrers, amb 
els alumnes de l’escola... que, com altres compromisos, s’aniran 
executant al llarg del 2018, Parc Central de Sot d’en Barriques, 
remodelació de les places de La Salut i Espanya, Complex Es-
portiu del Tenes, etc.

Parets s’ha omplert d’adornaments, arbres i llums de Nadal, que 
es van encendre el passat dia 5, que fan més alegres els carrers 
del nostre poble en aquest dies assenyalats.

Enguany hem incorporat una novetat per gaudir encara més de 
les festes nadalenques. Es tracta  d’una pista de gel sintètic que 
s’instal·la del dia 22 de desembre fins al 7 de gener a la plaça 
del Doctor Trueta, amb horari de mati i tarda, pensada perquè els 
nens, joves i adults puguin passar una bona estona patinant, amb 
amics o amb família. Animem tothom, petits i grans, a anar-hi i 
posar-vos els patins.

Estem acomiadant un any que ha estat molt complicat per a la 
convivència, amb molta crispació social, que ha fet que les rela-
cions entre amics, coneguts i inclús familiars s´hagin ressentit. 
Cal retrobar la concòrdia, el seny i sobre tot, el respecte entre 
nosaltres, siguem com siguem, pensem com pensem!!.

No volem acabar l’any sense desitjar-vos que passeu amb els 
vostres familiars unes magnifiques festes nadalenques. 

En uns dies com aquests, que són dies d’esperança, solidaritat 
i en què la sensibilitat amb els nostres conciutadans es fa més 
palesa... el Grup Municipal del PSC us desitgem un
BON NADAL i FELIÇ ANY 2018, ple d’encerts i solucions.

El pressupost del 2018, és el pressupost exclusivament del PSC-
PSOE i PDeCAT, no hi ha cap proposta de cap grup de l’oposició, 
ni se’ns ha preguntat.
L’alcalde tenia pressa per marxar al Nepal de vacances, tot i 
la problemàtica que s’està vivint a Catalunya, però les vacan-
ces  d’hivern (per a qui en pot fer) són les vacances. Van optar 
per fer una reunió que entre pressupost i ordenances va durar 
35 minuts, on només va parlar l’interventor i ningú de l’equip 
de govern va obrir boca. El que haurien de ser els temes més 
importants de l’any és resolen en pocs minuts. És la forma de 
governar del PSC-PSOE: dedicar poc temps als problemes dels 
paretans i molt temps a publicitat institucional. Això vol dir que 
ja es pensa només en clau electoral... 
Tots els grups de l’oposició, que sumem més vots que l’equip 
de govern, hem estat menystinguts i humiliats, pel que fa a la 
tramitació del pressupost i de les ordenances.
El pressupost no ha estat penjat a la web de l’Ajuntament per 
a què els ciutadans puguin consultar-lo, d’això se’n diu manca 
de transparència.
No hi ha hagut cap procés participatiu, tot i que un pressupost 
participatiu promou la democràcia, la justícia social i redueix 
les desigualtats .
En el pressupost encara no s’ha suprimit la partida del cotxe ofi-
cial de l’alcalde, ni la partida de l’assessor/càrrec-de-confiança, 
que té un sou d’alt executiu. Tampoc s’ha suprimit la partida de 
Vallès Visió. S’incrementen els lloguers i no es redueix la partida 
de protecció civil, que l’any passat va justificar entre les seves 
despeses la compra de preservatius. 
Ens hauria agradat veure, en el pressupost del 2018, una par-
tida per a la recuperació del riu Tenes, una altra per a evitar 
que can Cot acabi de caure, una altra per l’aplicació d’energies 
renovables, alguna partida per la compra de terreny per ubicar-
hi l’institut la Sínia, sense barracons, establir millores en l’espai 
públic i més, però no n’hem tingut ni la oportunitat de parlar-ne. 
Hi ha un principi en democràcia que diu “encara que no es coin-
cideixi en res del que diuen els altres, els demòcrates hem de 
lluitar, pacíficament, per a què tots, sempre, tinguem un espai 
per ser informats i escoltats”
Aprofitem aquestes festes per gaudir i pensar en tot el que el 
futur ens ha de deparar.

Un pressupost i unes ordenances ni 
transparents ni participatives

Elecciones

Paseando por nuestras calles y viendo las diferencias entre 
los carteles de los partidos políticos que se presentan a las 
autonómicas recordamos que la batalla entre “David y Goliat” 
sigue siendo una clara realidad. Unos tienen marketing, cientos 
de personas trabajando, profesionales de la política…; otros, la 
ilusión, la falta de experiencia y la esperanza de hacer política 
priorizando a las personas, los servicios públicos y el medio 
ambiente; unos, llevan toda la vida viviendo de su imagen y su 
capacidad para decir pero no hacer, mientras que otros quieren 
tener la oportunidad de más hacer y menos decir. 

En Parets llevamos unas semanas viendo como el mayor de los 
“Goliat” ya se ha puesto el mono de trabajo. Así, vemos como 
empiezan a “activarse” los proyectos estrella (¿y por qué no 
antes?) para esta legislatura: remodelación del Sot d’en Barri-
ques por más de 2 millones de euros, promesa de 8 empresas 
creadas al año y 10 puestos de trabajo junto con formación 
universitaria en el sector IVECO (¿es que no tenemos ya uni-
versidades públicas de altísimo nivel? ¿es posible ese ritmo de 
creación de trabajo?), complejo deportivo del río Tenes, peato-
nalización del casco antiguo, etc. 

Obviamente, estamos de acuerdo con algunas de las propues-
tas y con sus resultados esperados, aunque no con muchas 
otras: la gestión del dinero (partidas presupuestarias sin gas-
tar, impuestos poco progresivos…), la escasa previsión en los 
proyectos (pista de Can Butjosa, sala polivalente del Pau Vila, 
primera piedra del instituto universitario…), entender el Ayunta-
miento como un “cortijo”, la demasiada importancia de la ima-
gen (¿habéis contado cuantas veces ha salido nuestro alcalde 
en las páginas anteriores?) y la “habilidad” para nunca dar la 
cara por sus ideas, típica del PSC.

En Sumem Parets seguimos aprendiendo para gobernar, segui-
mos ilusionados para priorizar lo que trajo a gente corriente a 
competir con los “profesionales políticos”, dignificar la vida y 
reducir la desigualdad en una sociedad que sigue siendo cada 
vez más injusta. Seguimos soñamos por “echar” a Goliat.

¿SABIAS QUÉ?
Ciutadans Parets ha denunciado ante los juzgados de Mollet 
del Vallès al Ayuntameniento de Parets por incumplir la ley de 
banderas ya que sólo ondean en los mástiles la de nuestro mu-
nicipio, Parets, y la de nuestra Comunidad, Cataluña, pero no la 
española. Sr. Mingote, CUMPLA LA LEY igual que cumplimos 
todos los ciudadanos de Parets pagando nuestros impuestos y 
cumplen la ley. ¿Por qué usted no? ¿Es el alcalde de todos o de 
unos pocos? Deje de mirar sus intereses personales y trabaje 
para todos los ciudadanos de Parets.
El pasado lunes día 11 de diciembre Ciutadans Parets denunció 
a nuestro Ayuntamiento por desobedecer la orden de la junta 
electoral provincial de retirar símbolos partidistas en edificios 
públicos. Gracias al recurso y denuncia de Ciutadans Parets el 
lazo fue retirado el pasado viernes 15. Sr. Mingote CUMPLA LA 
LEY, cada día se parece más al Sr. Puigdemont ,obviando los 
requerimientos judiciales, usted es militante del PSC, NO? Pues 
no lo parece….

ESTÁ EN JUEGO NUESTRO FUTURO
En los barrios de clase media y de gente trabajadora se constru-
yó Cataluña, sin importar de dónde veníamos, qué lengua hablá-
bamos o qué banderas llevábamos en el corazón. Ahora todo lo 
que hemos conseguido juntos está en juego. Si defiendes una 
Cataluña diversa, integradora y abierta al mundo. Si crees que 
es más lo que nos une que lo que nos separa. Si estás harto de 
discusiones familiares y amistades rotas por culpa del procés. Si 
te indigna que políticos corruptos hayan robado nuestro dinero. 
Si te preocupa que se pierdan puestos de trabajo por la fuga 
de empresas. Si quieres políticos que se ocupen de nuestros 
problemas reales. Si quieres seguir siendo catalán y europeo. 
No dejes que te rompan el corazón. AHORA SÍ VOTAREMOS. 
Por los que ya no están, porque, gracias a su esfuerzo y traba-
jo, hicieron de Cataluña un lugar mejor. Por nuestros abuelos y 
nuestros padres, porque conquistaron la democracia y lucharon 
por nuestros derechos. Por nuestros hijos, para que vivan en 
una Cataluña mejor, con más oportunidades y abierta al mundo. 
Por todos nosotros para seguir siendo catalanes, españoles y 
europeos. ARA SÍ CANVI, ARA SÍ VOTAREM, ARA SÍ CIUTADANS.

Partit Demòcrata Europeu 
Català 
www.ciu.cat/parets/ 
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tancat i barrat

QUÈ N’OPINES DE...
La nova pista de gel per Nadal

Lidia Camps
Jo havia anat a patinar 
sobre gel, ara ja segur 
que no patinaré, però em 
sembla una bona propos-
ta lúdica.

Esteban Ramírez
Estas iniciativas dan vida a 
los pueblos, y más en una 
época como la de Navidad. 
¡Lo mismo me animo y me 
pongo a patinar yo tambi-
én!

Rafael Quiñones
Si hay dinero para hacerlo, 
me parece buena iniciativa. 
Son cosas que suelen gus-
tar a mucha gente.

Montserrat Balada
Si penso en la gent que té 
una situació difícil, la veri-
tat és que m’agradaria que 
aquests diners es destines-
sin a ajuts socials, però bé, 
és Nadal.

LA IMATGE DEL MES

Visita i homenatge a Este-
ve Mas, un dels fundadors 
de l’Associació Pessebrista 
Parets i dels impulsors del 
Pessebre Monumental.

Bon Nadal i feliç any nou 2018!
En català, per felicitar algú per Nadal, se sol dir Bon Nadal! (i no *Bons nadals) o Bones festes! Si es vol desitjar un 
bon any, es pot fer amb qualsevol de les expressions següents: Feliç any nou!, Bon any! o Bon any nou!
Des de l’Oficina de Català, us volem desitjar bon Nadal i feliç any nou 2017, i ho volem fer en diferents llengües: 
Bon Nadau e erós an nau (aranès)  
Bo Nadal e feliz ano novo (gallec)  
Feliz Navidad y próspero año nuevo (castellà)  
Zorionak eta urte berri on (èuscar)  
Joyeux Noël et bonne année (francès)  
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr (alemany)  
Buon Natale e felice anno nuovo (italià)  
Merry Christmas and Happy New Year (anglès)
Acabem aquesta felicitació amb algunes de les dites nadalenques que convé no oblidar: Per Nadal, 
qui res no estrena res no val; La nit de Nadal, la més clara de l’any; Les dolçaines de Nadal solen 
dur mal de queixal; El vi de Nadal ni emborratxa ni fa mal; Per Nadal, cada ovella al seu corral; De 
Nadal a Sant Esteve durarà la bondat teva; Pels Reis el dia creix i el fred neix... En sabeu més? 
Envieu-nos-les a parets@cpnl.cat i les publicarem.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó
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Com definiríeu la Tribu Senoi?, quina és la vostra funció?
Esperanza: Es un espacio para que las familias puedan fortalecer un vínculo entre ellos. 
Los niños están en una edad en la que tienen que descubrir el mundo. Las famílias que 
se encuentran solas en la labor de educar a sus hijos pueden encontrar un vínculo con 
el resto de famílias que estén en la misma situación. Finalmente se acaba creando una 
segunda família en la que compartir la crianza, siempre desde una mirada respetuosa. 
Esta etapa de la vida es primordial, los niños crean su identidad y lo que viven ahora es 
muy importante para el resto de sus vidas.

Com va sorgir la idea de començar aquest projecte a Parets?
Mariona: Vam veure que era una gran oportunitat venir a Parets per l’espai que la Laura, 
la masovera de la masia, ens proporcionava. És un entorn molt natural, on hi ha animals 
i un contacte molt directe amb la natura, que valorem molt positivament perquè creiem 
que els infants hi han de tenir contacte des d’un primer moment. A més, la masia t’ofereix 
envoltar-te d’un ambient rural, però dins del poble, la qual cosa vol dir que la família no 
necessita un gran desplaçament.

A quines famílies es dirigeixen les sessions de la Tribu Senoi?
Esperanza: Es para familias con niños de 2 a 6 años. Juntar a niños de menos de dos 
años con otro de seis en un mismo espacio puede cambiar la dinámica de las actividades, 
porque las necesidades que tienen son muy diferentes. A los dos años de edad de un 
hijo, las famílias todavía necesitan un apoyo de relación. Nos encantaría abarcar más 
edades, y no lo descartamos, pero de momento empezamos con la franja de 2 a 6 años.

Aleshores, els adults tenen un paper molt important, no és una activitat extraescolar més.
Mariona: Exacte, la nostra idea és que l’adult acompanyi l’activitat i s’estableixi un vin-
cle entre nen i adult. La Tribu Senoi no és un mètode, el mètode és el nen, i cada nen és 
diferent. Cal conèixer el nen i la família, i fer un acompanyament respectuós.

Quin és l’horari en què les famílies us podran visitar a partir del 8 de gener?
Mariona: L’horari que oferim és de dilluns a dijous de 10 a 13 h; i dilluns i dijous de 17 a 
19 h. L’horari l’hem establert així per començar, però ens adaptarem als horaris que les 
famílies necessitin. Durant aquest espai de temps les portes estaran obertes, les famílies 
podran entrar i sortir quan vulguin.

Mariona Simon i Esperanza Burchatz, creadores de ‘La Tribu Senoi’ a Parets
L’Esperanza Burchartz i la Mariona Simon són dues mares que han creat ‘La Tribu Senoi’, un 
projecte dedicat a la criança, la formació i l’acompanyament conscient, sentit, respectuós i sa-
ludable d’infants i familiars. El nom del projecte ve d’una tribu anomenada ‘els Senoi’, que eren 
de Malàisia i vivien en harmonia i abraçats a la pau i la felicitat. La Tribu Senoi s’instal·larà a 
la masia Can Serra a partir del pròxim 8 de gener per oferir un espai compartit a totes aquelles 
famílies amb nens de 2 a 6 anys a càrrec seu. Allà viuran experiències per compartir la criança 
dels més petits, acompanyades d’aquestes educadores infantils.

M’agrada... 

L’empatia.
El respecte.
La maternitat.

No m’agrada...

L’agressivitat.
El patiment.
La hipocresia.

“La Tribu Senoi no és un mètode, el mètode és el nen”

DEL 22 DESEMBRE 
AL 7 GENER
A la plaça Dr. Trueta, de 10 a 14 h i de 

16 a 20 h, pista de gel sintètica.

TOT DESEMBRE 
FINS AL 5 GENER
Sota la plaça de la Vila, 

31è Pessebre Monumental i exposició 

de complements de pessebre 

(consulteu horaris). 

DISSABTE 23 DESEMBRE
A les 17 h, a la plaça Dr. Trueta, 

Zambomba flamenca a càrrec del Coro 

Rociero Alborada de la Casa de 

Andalucia de Parets i la col·laboració 

dels coros rocieros de Polinyà i la 

Llagosta.

A les 18 h, a la Sala Basart de la 

Cooperativa, recital poètic especial de 

Nadal, a càrrec de Niu d’Art Poètic.

DIUMENGE 24 DESEMBRE
A les 10 h, al Poliesportiu Municipal 

Joaquim Rodríguez, 

sortida de la cursa CorreParets 2017. 

Si tu corres, jo jugo.

DIMARTS 26 DESEMBRE
A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, 

Caga Tió, a càrrec del grup La Compan-

yia.

A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, 

espectacle nadalenc ‘Pastorets, cap a 

Parets’, a càrrec de la Cia. Riallera de 

Joves Paretans.

DIUMENGE 31 DESEMBRE
A la 1 h, al Poliesportiu Municipal, gran 

revetlla de Cap d’Any amenitzada pel 

DJ Don Hueso.

DILLUNS 1 GENER
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, 

concert de Cap d’Any d’America's 

Ladies of Gospel. 

DIVENDRES 5 GENER
A les 17.30 h, sortida de la Cavalcada 

de Reis des de Can Vila. A les 18 h, 

arribada a la plaça Marcer. 

A les 19 h, arribada a la plaça de la Vila.

A C T E S  P R I N C I PA L S  N A D A L  2 0 1 7

a Parets del Vallès
Nadal

Col·laboració pista de gel:


