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500 pares Noels al 
CorreParets 2017

Entrevista: Luis Navarro, 
pintor

21 24

Nova edició del CANTA 
Parets 

Monogràfic imatges 
de Nadal  

Nit d’art jove al Casal 
Cal Jardiner

17 1811

Comença la Festa Major d’Hivern de Parets
Quan encara estem paint el menú de les festes de Nadal, els paretans 
i les paretanes ja estem del tot preparats per a una altra de les nostres 
grans festes de l’any, la Festa Major d’Hivern. Enguany, el programa 
inclou més d’una trentena d’activitats que abasten tota mena d’actes 
culturals, lúdics, tradicionals i molt participatius, pensats per a tota la 
família. Pàg. 5

Parets tanca l’any amb prop de 200 aturats menys
Parets ha reduït en gairebé 200 persones, un 16’96% menys, el nombre 
d’aturats en el darrer any.
A desembre de 2017, el municipi comptava amb 950 persones aturades 
baixant del miler d’aturats després de molts anys. El de Parets és un 
dels descensos de les xifres d’atur més importants de tota la comarca, 
en la línia d’altres municipis com Granollers o Mollet del Vallès. Pàg.9

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat per aquest any l’augment d’un 11’88% en la tarifa de l’aigua. L’Ajuntament de Parets considera 
injust i desproporcionat aquest increment i és per això que assumirà íntegrament aquesta despesa per a les llars i famílies paretanes. 
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, com a membre titular del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), va votar en contra 
d’aquest augment. Mingote considera molt injust que el món local, que de forma unànime va votar en contra, hagi ara d’intentar solventar allò que 
han votat contràriament. L’Ajuntament de Parets, a instàncies de l’equip de govern municipal, ha decidit que aquest augment no afecti la butxaca 
de les paretanes i els paretans ja que considera que es tracta d’un augment desproporcionat per a un bé essencial com és l’aigua. 
Més informació a la Pàg. 3

L’Ajuntament assumirà 
l’increment de l’11’88 % 

del preu de l’aigua
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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.

Vellesa viva
“A un avi de vuitanta anys“

Com és de dolç assumir la vellesa
fent costat el que ens diu el savi consell:
que envellir de goig fa el cor jovencell
ple a vesar d’amorosia tendresa.

Tot s’allunya de mi, dons la feblesa
ens fa caminar de bastó, i a pas d’anyell
contemplar verdes pastures de pradell
naixen i creixen de magna esplendidesa.

Mes enllà d’anar fent plaure’ns descansar.
I amb l’ànima esperançada al prec,
envoltat de pau mereixents meditar...

i absents de queixes prenent embranzida,
i atenent els batecs del cor cercant assossec,
els instants viscuts s’emplenen de vida.

Josep Bernal

Calçotada anual de la Penya Blaugrana Parets
El pròxim 18 de febrer, la Penya Blaugrana Parets celebra la tra-
dicional sortida anual, oberta a tothom, per fer una cal-çotada.
L’activitat inclou el desplaçament en autocar, l’esmorzar, la visita 
a un lloc d’interès i el dinar típic a base de calçots, carn amb 
guarnició, postres i begudes, que enguany es farà a Cal Ganxo 
(Masmolets). Se sortirà puntualment a les 8.30 h, des del local 
de l’entitat, a l’av. de Lluís Companys.
El preu de la sortida és de 50 euros i les iscripcions es poden 
fer fins al 16 de febrer als telèfons 636 11 17 33 o 686 29 82 08.
Junta de la Penya Blaugrana Parets

Et convido a deixar el mòbil
Què ens va passar? Quan es va trencar el fil que unia dues mi-
rades, i va traslladar els nostres ulls a una pantalla de mòbil? 
Per què preferim canviar la calidesa d’una abraçada sincera i 
forta per la fredor d’un virtual? No ens atrevim a dir a la cara un 
t’estimo, però sí que enviem molts missatges que ho diuen sense 
una destinació específica. Per què dir t’estimo massa, com si 
existissin mesures per a l’amor o l’afecte? Quan deixem de sa-
ludar amb un com estàs, i els transformem en precipitats holes 
i adéu? Quan deixem d’escoltar el que tenim davant perquè hem 
d’atendre una trucada telefònica? Per què no sabem on deixem 
les il·lusions i esperances però mai deixem anar el mòbil?
Les xarxes socials ens uneixen a moltes persones que estan a 
distància, però ens allunyen dels que tenim a prop, per això et 
convido a conversar amb les persones amb qui vius, a escoltar-
les i mirar-les als ulls quan parlen, a saludar sense compromís, 
a multiplicar els t’estimo. La decisió és teva, de la meva part 
només em queda recordar-te com d’agradable qresulta inte-
ressar-se pels altres, fer-los sentir com els volem i saber que 
compten amb nosaltres i que volem comptar amb ells, per això 
ET CONVIDO A DEIXAR EL MÒBIL.
Candelaria Díaz Martín

Poeta Astral
Quan un poeta parla,
s’obre un espai de llum.
Quan un poeta escriu,
l’univers s’omple de joia;
les estrelles llueixen
amb vestits de lluna
la seva claror ancestral.

Poeta de la mar
poeta de la terra
poeta de la pluja
el vent i la tempesta
criden fort el teu sentiment
que neix del fons immemorial
de la teva ànima còsmica.

Crida perquè més enllà
de l’espai conegut
tot sigui més net i més just.

Sigues la mortalitat
del que és mesquí,
sigues la redempció
de la carn finita,
sigues la descoberta
de la nova dimensió.

La Ramona Arimon és l’autora del guió que representarà el Niu 
d’Art Poètic per celebrar la Festa Major d’Hivern d’enguany: 
“Tres poetes a Parets”, amb una peculiar visió dels poemes de 
l’Eulàlia Ripoll, en Joan Sala i l’Isidre Oller. Serà el diumenge 
28 gener a les 6 de la tarda, a la Sala d’Exposicions del Teatre 
Can Rajoler. 
Serà un excel·lent inici d’aquest any 2018 en què l’entitat arriba 
als 25 anys d’existència amb renovada energia poètica i el desig 
de compartir-la. Hi serem tots plegats!

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 18 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte de Festa Major. 

Del 19 al 22 de gener
FESTA MAJOR D’HIVERN 2018 (consulteu el programa).

Diumenge 21 gener
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Com gat i gos, a 
càrrec de la Cia. Teatre Animal.

Dimarts 23 gener 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Especial aniversari. Hora del 
conte: En BUM i el tresor pirata, a càrrec de companyia Homenots. 

Dimecres 24 gener 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Book Club - Club de lectura en 
anglès a càrrec d’Elena Calvo, tertúlia en anglès al voltant de la novel•la 
The secret life of bees de Sue Monk Kidd. 

Dijous 25 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte.

Divendres 26 gener
-A les 19.30 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, xerrada ‘Els envelats 
a Catalunya’, a càrrec de Francesc Albardaner. 

Dissabte 27 gener
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família, a càrrec 
de Caro von Arend. 
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Torneig FIFA. 

Diumenge 28 gener
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Tarda d’scalèxtric. 
-A les 18 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, trobada poètica ‘Tres 
poetes a Parets’. 

Dilluns 29 gener 
-A partir de les 9.30 h, a la Sala Serra Cooperativa, presentació de la 
formació ocupacional a Parets del Vallès, amb conferència sobre ‘Co-
aching, aconsegueix el que vols’, a càrrec de Toni Cátedra. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 30 gener 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte, a càrrec de Mon 
Mas. 

Dimecres 31 de gener 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per adults, 
tertúlia al voltant de la novel·la Nada de Carme Laforet.  

Dijous 1 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte a càrrec de Que-
ralt Illa. 

Divendres 2 febrer
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, obertura de l’exposició 
L’esclat del color, de Josep M. Botey. 

Dissabte 3 febrer
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, 3X3 de bàsquet. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló. 

Diumenge 4 febrer
-A les 11.15 h, al Poliesportiu Municipal, caminada 
solidària contra el càncer.

APUNTA’T

FE D’ERRADES
Al Parets al dia publicat al desembre, la felicitació institucional 
contenia aquesta fotografia amb un nom incorrecte. L’autor de 
la imatge és el veí de Parets, Diego Rosa Flores.

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

Per un 2018 ple de somriures!
Fa pocs dies hem estrenat any nou i, amb ell, nous reptes, noves il·lusions i nous somnis.
Com a alcalde, començo aquest nou any polític recordant que aquest serà un any ple de nous i més canvis i millores importants 
per al nostre poble i les nostres veïnes i veïns.
Amb grans projectes que veuran la llum com el nou Parc Central del Sot d’en Barriques, per posar només un exemple.
Més enllà dels nous equipaments i obres, vull desitjar-vos un any ple de somriures, d’alegria i de germanor. 
Parets sempre s’ha caracteritzat per aquest tarannà i per la seva especial sensibilitat i solidaritat envers els col·lectius més 
necessitats. 
És per això que, a banda de desitjar als paretans i les paretanes un any 2018 ple d’encerts i somriures, els vull agrair que hagin 
fet realitat superar els 500 pares Noels a la darrera edició del Corre Parets.
Una xifra espectacular i il·lusionant com la dels 5.000 patinadors que han passat per la pista de gel sintètic de la plaça Doctor 
Trueta, una de les principals novetats d’aquest passat Nadal a Parets, utilitzada principalment per les nenes i els nens del 
nostre poble.
Però parlem del present i del futur immediat. I aquest no és un altre que la Festa Major d’Hivern del nostre poble. Amb tot un 
munt d’activitats possibles gràcies a la tasca del grup de treball de la Taula d’Entitats de Parets. 
Un any més podrem gaudir del CANTA Parets, de la Fira Medieval, la Calçotada Popular, concerts, cercaviles, gegants, diables, 
tabalada, xocolatada, poesia, acapte de sang, teatre, esport, ball, fotografia, sardanes, exposicions i propostes per als més 
menuts. Tot, sense deixar de mencionar de forma especial el nou èxit del pessebre monumental de l’Agrupació Pessebrista 
de Parets.
Comencem un nou any il·lusionant per continuar fent, del nostre, el millor poble del món. 
Us desitjo molts somriures i que feu realitat els vostres somnis.
Sergi Mingote

“Us desitjo molts 
somriures i que feu realitat 

els vostres somnis”

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) va aprovar recentment, amb el vot en contra de 
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) l’augment 
en la tarifa de l’aigua per a aquest any 2018.
La Federació de Municipis de Catalunya, de la qual forma 
part Parets, considera injust i desproporcionat l’increment 
de l’11’88 per cent en la tarifa de l’aigua per a aquest any.
L’augment va aprovar-se amb el vot en contra dels re-
presentants de la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), Sergi Mingote, membre titular del Comitè Executiu 
de la FMC i alcalde de Parets del Vallès; i el membre su-
plent de la FMC, Albert Solà, gerent del Consorci Besòs-
Tordera. Es tracta d’un increment del servei en alta, és a 
dir, del preu que Aigües del Ter Llobregat (ATLL) cobra a 
les empreses subministradores de Barcelona i la seva 
àrea, i que després varia en funció de cada cas. 
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, ha anunciat que l’Ajun-
tament de Parets ha decidit assumir íntegrament aquest 
augment del preu de l’aigua en tractar-se d’un bé essen-
cial per a la ciutadania. 

A més, Mingote, ha afirmat que “és injust que el món local, 
que ha votat en contra, hagi d’intentar solventar situaci-
ons com aquesta. Nosaltres no compartim aquest incre-
ment desmesurat i volem evitar que afecti a les butxaques 
de les paretanes i els paretans i per això ho assumirem”. 
L’augment del preu de l’aigua va ser aprovat per 10 vots 
a favor i 7 en contra. 
El vot del món municipal va ser unànime en contra, jun-
tament amb els d’altres membres del col·lectiu d’usuaris 
i industrials.
Mingote conclou que “per al govern de Parets, la prioritat 
són les nostres veïnes i veïns, les persones, i que, tot i que 
en considerar injust i desproporcionat aquest augment 
del preu en un bé essencial, hem buscat els diners per 
poder fer-hi front i assumir-ho”.
Francesc Juzgado, regidor de Serveis Econòmics, afirma 
que “això suposarà uns 60.000 euros per a les arques 
municipals, però l’economia sanejada de l’Ajuntament 
ens permet fer-hi front i ho farem per tal que no afecti 
l’economia domèstica de les llars paretanes”.

Les paretanes i els paretans no hauran de pagar més per l’aigua
L’Ajuntament de Parets assumirà íntegrament l’augment del preu de l’aigua (11’88%), aprovat recentment per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Sergi Mingote, alcalde de Parets, com a membre titular 
del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Ca-
talunya (FMC), va votar en contra de l’augment del preu 
de l’aigua.
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Nou llibre i tallers musicals pedagògics a 
càrrec de Joan Capafons Manils
El psicòleg i musicoterapeuta Joan Capafons Manils és 
l’artífex dels nous tallers musicals pedagògics, que du 
a terme a les botigues que la cooperativa Abacus té en 
diferents poblacions catalanes. 
Capafons és l’autor del llibre Partitures de l’Arc de Sant 
Martí, una proposta metodològica de lectura musical con-
cebuda per tots els públics. El llibre recull 20 cançons 
tradicionals catalanes, totes elles acompanyades amb la 
seva partitura estàndard i la partitura adaptada basada en 
els 7 colors de l’Arc de Sant Martí. Una proposta pràctica 
per compartir tant en familia com els qui volen iniciar-se 
en el món de la lectura musical.
El llibre és una eina, lúdica i divertida, que incorpora go-
mets removibles amb els 7 colors de l’Arc de Sant Mar-
tí per poder-los enganxar als instruments de tecles i 
d’aquesta manera seguir les partitures adaptades.
L’autor ha aconseguit un acord amb la la multinacional 
alemanya Thomann, que es dedica a la venda d’instru-
ments musicals, i serà distribuïda en 18 països d’Europa.
Partitures de l’Arc de Sant Martí compta amb el pròleg 
a càrrec d’Ernesto Briceño, director del Centre d’Estudis 
Musicals María Grever. 
Al llarg del recorregut pel particular món musical de Joan 
Capafons ens acompanya el Nino, un personatge creat 
per la famosa il·lustradora Júlia Olivella. 

Des del 22 de desembre i fins al 7 de gener, la pista de 
gel sintètic va omplir-se de nens i nenes, joves i familiars 
que van voler patinar sobre el gel ecològic de la plaça 
Doctor Trueta.
Es tractava de la novetat més destacada de la campanya 
nadalenca d’enguany a Parets.
La pista comptava amb una superfície de 106 metres 
quadrats i amb una capacitat mitjana de 20 persones. 
Els torns eren de 30 minuts, des de les 10 del matí fins 
a les 14 hores del migdia i des de les 16 a les 20 hores 
del vespre.
Instal·lada per l’empresa Xtraice, la pista era del mate-
rial conegut com a “gel ecològic”, un compost sintètic 

Més de 5.000 patinadors a la pista de gel 

autolubricant, garantia de lliscament. El muntatge de la 
pista era ràpid i senzill, fet que suposa que la pista si-
gui completament sostenible, sense despeses d’aigua 
ni electricitat. Així, per exemple, l’estalvi comparat amb 
una pista convencional pot superar els 8.000 quilowatts 
d’electricitat i més de 9.000 litres d’aigua. 
L’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, ha valorat 
molt positivament l’ús ininterromput i massiu que s’ha fet 
de la pista, especialment “per veure gaudir tants nens i 
nenes i famílies senceres que han omplert de somriures, 
il·lusió i alegria el nostre poble”. La intenció de l’equip de 
govern és repetir l’any vinent, però instal·lant la pista al 
centre del poble, de forma que sigui itinerant.

La pista de gel sintètic, instal·lada a la Plaça Doctor Trueta, va ser la principal novetat del Nadal a Parets
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Ja està tot preparat per gaudir de la Festa Major d’Hivern 
de Parets del Vallès. El tret de sortida es dóna avui dijous, 
a les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, amb l’hora del 
conte especial, a càrrec de Gemma Garcia.
Enguany, el programa inclou més d’una trentena d’activi-
tats que abasten tota mena d’actes culturals, lúdics, tra-
dicionals i molt participatius, pensats per a tota la família. 
Demà divendres és el torn dels alumnes de P5 de les es-
coles de Parets que mostraran tot el seu art al CANTA Pa-
rets! 2018, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
A la mateix hora començarà, per als joves i no tan joves, 
la ruta per Parets amb parades a bars del poble, acom-
panyats a ritme de xaranga. En acabar, hi haurà la festa 
de la civada i sopar a Cal Jardiner. 

Tot a punt per a la Festa Major d’Hivern

Durant el cap de setmana també podrem veure la fira Pa-
rets Medieval, i les actuacions de les colles de Gegants, 
Diables, el torneig de tenis taula, el circuit d’iniciació Club 
Puravida 4x4, la XXI edició de la Calçotada Popular a Can 
Butjosa, amb actuacions a càrrec de diferents entitats del 
municipi, una marató fotogràfica de l’Associació Fotogrà-
fica Parets, el parc infantil amb inflables, al Poliesportiu 
Municipal, la xerrada sobre els envelats a catalunya, orga-
nitzada pel Centre d’Estudis Locals Parietes, espectacles 
teatrals, o diferents concerts per a tots els gustos i edats.
El programa, d’allò més variat i divertit, ha estat elaborat 
per la Taula d’Entitats de Parets del Vallès.
La programació de la festa es pot consultar íntegrament 
al web de l’Ajuntament, www.parets.cat.

Les activitats comencen avui dijous, i es perllongaran fins al pròxim 28 de gener

EN 2 MINUTS...
Vuit noves expedicions del bus e-7
L’empresa Sagalés, responsable de la gestió de 
la línia e-7 de la Vall del Tenes, ha incorporat, des 
del 8 de gener, vuit noves expedicions en sentit 
Barcelona i vuit en sentit Vallès. La mesura s’ha 
pres amb l’objectiu de reforçar la connexió entre 
la Vall del Tenes i el Vallès amb Barcelona es-
pecialment en les hores de més demanda. Des 
de la parada de Bigues i Riells, s’han incorporat 
noves sortides que a Parets del Vallès arriben a 
les 7, 7.43, 8.33, 9.33, 11, 14.48, 16.33 i 17.43 h. 
Amb aquest increment, el servei passarà a tenir 
de dilluns a divendres més de 20 expedicions 
diàries per sentit.

Presentació de la formació ocupacional 2018
El dilluns, 29 de gener, a partir de les 9.30 h, la 
Sala Serra Cooperativa acollirà la presentació de 
la formació ocupacional prevista a Parets del Va-
llès durant aquest 2018 i dels resultats de 2017 
en aquest àmbit. Durant el matí també es podra 
assistir a una conferència Coaching, aconse-
gueix el que vols, a càrrec de Toni Cátedra. 

Acollida a les persones dels Plans d’Ocupació
Aquest dimarts, 16 de gener, s’ha dut a terme la 
sessió d’acollida a les 31 persones contractades 
en la darrera oferta de Plans d’Ocupació Local 
impulsats per l’Ajuntament. També es va fer 
l’acollida a les 2 persones contractades amb els 
Plans d’Ocupació subvencionats per la Genera-
litat de Catalunya. En aquest cas, els contractes 
són per un any i els perfils seleccionats han estat 
una persona per al Servei de Manteniment i un 
conserge-administratiu.

Càpsules formatives de l’SLOP
El Servei Local d’Ocupació de Parets, 
SLOP, posa en marxa una nova edició de 
càpsules formatives per aquest 2018, amb 
una durada de dues hores cadascuna, 
amb l’objectiu de tractar eines i recursos 
per a la recerca de feina. 
La primera es farà el 24 de gener sota el 

FORMACIÓ
títol ‘Com acreditar coneixements en in-
formàtica?’
Les següents seran:

   21 de febrer - Quins nous oficis i oficis 
de futur hi ha? 
   21 de març - Vols tenir recursos peda-
gògics dinàmics? 
   25 d’abril - Com buscar feina a Twitter? 
   23 de maig - Com fer servir Linkedin (I), 
la xarxa? 
   27 de juny - Com fer servir Linkedin (II) 
protocols? 
   25 de juliol - Què és la formació MOOC? 

Les inscripcions es poden fer via web  un 
mes abans d’iniciar-se la formació.
Per a més informació es pot enviar un co-
rreu a: formacio@slop.cat

Actuacions a la via pública
A finals d’aquest mes de gener està pre-
vist tot un seguit d’actuacions en diferents 
espais de la via pública.
Una de les més rellevants serà la renova-
ció i posada a punt d’algunes de les tra-
vesses de la pèrgola de la plaça de la Vila, 
dissenyada pel famós arquitecte Enric Mi-

URBANISME
ralles (1955-2000).
També està previst substituir l’enrajolat 
de la plaça que s’ha fet malbé pel clima i 
el pas del temps.
Durant les properes setmanes s’iniciaran 
els treballs d’arranjament de la petita 
plaça situada a la cantonada del carrer 
de Joaquim Guasch, que es dotarà de nou 
mobiliari urbà i d’un aspecte renovat.
Pel que fa a les obres ja iniciades al talús 
del carrer de Barcelona i al Barri Antic, les 
obres s’estan desenvolupant sense in-
convenients i segons el calendari previst.
D’altra banda, a finals de gener s’obrirà 
un procés participatiu, obert a tota la 
ciutadania, relatiu a la remodelació de la 
plaça de la Salut, que proposarà diferents 
models d’espai urbà per a aquest entorn.
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febrer 2018

Cursos
de català
presencials
i en línia

Vine i aprèn català!

Inscripcions

Del 5 al 9 de febrer de 2018

De dilluns a divendres de 10 a 13 h

Dimarts i dijous de 16 a 19.30 h

Oficina de Català de Parets

Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1· Parets del Vallès

Tel. 93 573 98 00 (matins)

Tel. 93 573 98 02 (tardes)

A/e: parets@cpnl.cat / www.cpnl.cat

ACCIÓ FORMATIVA EN XARXES SOCIALS
ADREÇADA A COMERÇOS I EMPRESES

INSCRIPCIÓ:
Tel. 93 573 8896
promocio.economica@parets.cat

Cal inscripció prèvia

DIJOUS 25 GENER 2018
DE 15 A 17 h A L’SLOP (C. Major, 1) 

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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Decàleg per una acció

inclusiva

4 5

6 7

9

• Puc buscar fórmules per afavorir a les persones 

amb dificultats econòmiques?

• Contemplo l’ingrés i la seva procedència per valorar 

la situació (temporalitat, estabilitat, prestació o 

atur...) 

• Contemplo les despeses familiars. 

• Tinc en compte les necessitats d’emancipació dels 

joves.

• Agilito al màxim el tràmit. 

Econòmic

• Puc promocionar l’educació de les persones amb 

dificultats? 

• Adequo els canals i les informacions per a que arribin a 

les persones amb nivells formatius més baixos. Inclòs a 

aquelles persones que no parlen el nostre idioma. 

• Afavoreixo l’accés en etapes no obligatòries. 

• Tinc en compte l’escletxa digital per a programar 

activitats. 

Educatiu

• Puc millorar la situació social de les persones amb dificultats? 

• Promoc les capacitats personals per evitar l’assitencialisme. 

• Tinc en compte el conjunt de la persona en l’atenció. 

• Incloc el treball interdisciplinar en la intervenció. 

• Contemplo l’estat de salut dels ciutadans alhora de fer accions inclusives.

Social i sanitari

Per a l’aplicació d’aquest decàleg és necessari el convenciment ferm de que des de qualsevol àrea o 

departament podem i hem d’incidir sobre la inclusió social. Cal doncs continuar amb la nostra feina diària, 

i contemplar petites o grans accions que facin del tràmit, del projecte o de l’atenció, integri una vessant 

inclusiva i contempli el benestar de les persones que es troben en situació d’exclusió social, o estiguin en 

risc de patir-la. 

Preparació

• Puc ajudar a garantir un habitatge adequat a les persones i famílies amb dificultats? 

• Afavoreixo i facilito el subministraments bàsics de la llar a les persones amb dificultats. 

• Tinc en compte la tipologia de llar per valorar la situació. 

• Col·laboro en garantir el manteniment de l’habitatge habitual de les famílies en situació de 

vulnerabilitat. 

Residencial

• Puc promocionar les relacions 

interpersonals? 

• Afavoreixo la interrelació de diferents 

edats, cultures, classes socials, etc. 

• Faig visible positivament la diversitat 

del municipi (origen, religió, diversitat 

funcional, etc) 

Relacional

• Puc afavorir que tota la ciutadania 

participi i tingui igualtat de drets?

Ciutadania i 

participació

• Reviso els objectius estratègics de l’àrea, i si puc 

incloc algun que faci referència a la inclusió, la lluita 

contra l’exclusió o la cohesió social. 

Visió àrea 

1

10

2
3

8

• Puc afavorir la inserció laboral de les 

persones amb més dificultats? 

• Contemplo a joves, majors de 50, persones 

amb discapacitats, persones amb 

problemes de salut mental, en situació

administrativa irregular, dones, etc. 

• Vetllo per a la millora de les condicions 

laborals de les persones mes vulnerables. 

• Contemplo la conciliació familiar.

Laboral

• Puc tenir en compte la inclusió social en aspectes 

territorials? 

• Afavoreixo els territoris on viuen persones amb més 

vulnerabilitat. 

• Afavoreixo la cohesió entre territoris física o simbòlicament 

separats. 

• Garanteixo l’accessibilitat. 

• Tinc en compte la perspectiva de gènere en els espais. 

Territorial

• Promoc l’apoderament de les persones  

en situació vulnerable per a que puguin 

sortir-se per elles mateixes de certa 

precarietat. 

• Genero estratègies per facilitar la participació

de tots els col·lectius. 

• Garanteixo la igualtat de drets.

Equitat no és el mateix 

que igualtat
Procés i acció

Què és i per 
a què em
servirà?

L’altre cara de la moneda 

l’exclusió social

Aquest decàleg pretén ser una eina que ens ajudi a 

repensar les nostres accions, siguin de l’àrea o 

departament que siguin, sota el prisma de la 

inclusió.

Decàleg 

d’acció

inclusiva

Totes les àrees o departaments municipals poden 

afavorir la inclusió social des del seu àmbit d’acció. 

Només cal pensar-hi! 

Tendim a pensar que Serveis Socials, a partir de 

beques o ajuts, ja compensarà les possibles 

desigualtats. No obstant, cal que totes les àrees 

reflexionin i siguin també, per sí mateixes, més 

sensibles a l’exclusió social. 

Pot ser una eina que, tenint-la sempre visible, ens ajudi a repassar 

el disseny de les nostres accions o de les línies estratègiques i 

objectius de la nostra àrea o departament. 
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PobresaExclusió

Persones sense dificultats econòmiques 

poden patir situacions d’exclusió per altres 

raons, per exemple: problemes de salut, 

per discapacitats, per manca de xarxes de 

suport o per temes legals

No és exclusiva d’un determinat col·lectiu o grup de 

població sinó que és un risc que pot afectar a 

qualsevol persona. Tu mateix o mateixa podries patir 

una situació de risc o vulnerabilitat social en algun 

moment de la teva vida
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Igualtat Equitat

Buscar l’equitat de les nostres accions per a que tothom pugui rebre suports en funció

de les necessitats de cadascú i així gaudir de forma equitativa de les mateixes 

oportunitats. 
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diumenge
a les 18.30 h

Concert
cinquè aniversari

Preu: 10 €

8 € menors de 18 i majors de 65

7 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h

Idioma: Català 
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Cordes del Món

febrer
4 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès
Un extraordinari concert de Cordes del Món per 

commemorar el cinquè aniversari del grup

diumenge
a les 18.30 h

James Brown 
Tribute

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 25 m

Idioma: Anglès

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Nación Funk All Stars i Brodas Bros

febrer
18 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès
Un espectacle d'homenatge a la música negra, 

una festa inoblidable plena d'energia que 

recupera l'essència de les Block Parties

11 febrer
18 h Teatre Can Rajoler

Pegàs, 
el cavall alat
Cia. Sàndal Produccions

21 gener
18 h Teatre Can Rajoler

Com gat i gos
Cia. Teatre Animal

Teatre i dibuixos animats per a 
un món tan fantàstic com real.

Un viatge a l’adolescència
i una lluita pels ideals.

Preu: 7€
Socis Rialles: gratuït

Akelarre
popular
Dissabte
17 de febrer
Organitzat per

l'Assemblea de

Joves de Parets

PRÒXIMES ACTIVITATS

MÉS INFORMACIÓ
Casal de Joves Cal Jardiner

Montcau, s/n · Tel. 93 573 72 00

caljardiner@parets.cat

3x3 de
bàsquet
dissabte
3 de febrer 
18 h
Cal inscriure's

al Casal de Joves

Faktoria
d’idees
dimecres
14 de febrer
18 h
Assemblea obe�a

a joves i entitats

juvenils

Consulteu la resta d’activitats a caljardiner.parets.cat
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SOLIDARITAT

Controls de la Policia Local a Barcelona
La nit del 22 de desembre, agents de la Policia Local de 
Parets van participar, juntament amb la Guàrdia Urbana, 
en els macro-controls de trànsit organitzats a la ciutat de 
Barcelona, en prevenció del consum de drogues i alcohol. 
L’acció s’emmarca en el pla de formació en matèria de 
trànsit i de l’ús del nou aparell de drogotest.

PIB

Parets del Vallès és el quart municipi amb el 
PIB més elevat del territori català
Parets del Vallès és, segons l’actualització del PIB per 
municipis de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el quart 
municipi català amb el producte interior brut per habitant 
més elevat de Catalunya. L’any 2013 Parets ocupava el 

sisè lloc del rànquing i ara se situa només per sota de 
Martorell, Castellbisbal, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
La forta presència del teixit industrial és un dels elements 
clau que fa del municipi un dels capdavanters en genera-
ció de riquesa. Concretament, a Parets, el sector industrial 
representa el 59,2% del seu PIB. 
Parets ocupa aquest lloc amb una renda de 61.800 euros 
per habitant, més del doble que la mitjana catalana, que 
és de 27.800 euros per habitant.
L’informe, publicat al mes de desembre, recull les dades 
del PIB de les poblacions catalanes de més de 5.000 ha-
bitants.

Evolució de la població al municipi
D’altra banda, segons la darrera actualització del padró 
municipal, la població actual se situa en 18.970 ciuta-
dans, 133 persones més que l’any 2016. Aquesta xifra 
mostra un creixement acurat i sostenible al municipi que 
es manté en els darrers anys.

ELECCIONS

Ciutadans és la candidatura amb més suport a 
Parets en les eleccions del 21 de desembre
La candidatura Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, amb 
un 28,71% del total del vots i 3.474 electors, ha estat la 
candidatura amb més suport a Parets del Vallès en les 
Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 21 de 
desembre de 2017.
La segona força més votada va ser Esquerra Republicana 
de Catalunya-Catalunya Sí, amb 2.650 vots, que represen-
ta un 21,90% del total dels vots emesos a Parets, seguit 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, amb 1.900 vots 
(15,70%), que se situa com a tercera força.
La quarta força a Parets va ser Junts per Catalunya, que 
va rebre el suport de 1.865 electors (15,41%), seguit de 
Catalunya en Comú-Podem, amb 1.118 vots (9,24%). 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va obtenir 470 vots 
(3,88%) i finalment se situen el Partit Popular, amb 379 
vots (3,13%), el Partit Animalista contra el Maltractament 
Animal (PACMA) amb 158 vots (1,31%) i Recortes Cero-
Grupo Verde amb 33 vots (0,27%).
La participació va ser força més elevada que en els últims 
comicis autonòmics, i es va situar gairebé 7 punts per 
sobre del percentatge de l’any 2015.
Dels 14.268 electors censats, un 85,03% van exercir el seu 
dret a vot a Parets del Vallès. Es van registrar 55 vots en 
blanc i 30 vots nuls.

Parets ha reduït en gairebé 200 persones (-16’96%) el 
nombre d’aturats en només un any.
A desembre de 2017 eren 950 els aturats paretans, rebai-
xant al cap d’uns anys la xifra de persones desocupades 
per sota del miler. El de Parets és un dels descensos de 
les xifres d’atur més importants de tota la comarca, en la 
línia d’altres municipis com Granollers o Mollet del Vallès. 
Pel que fa més concretament al Vallès Oriental, la xi-
fra d’aturats al tancament de l’exercici corresponent a 
l’any 2017 era de 22.943 persones, que representa un 
10% menys en relació a l’any 2016, on es van registrar 
25.577 aturats. Així doncs, la creació d’ocupació a Pa-

Parets tanca l’any amb 200 aturats menys 

rets és notablement significativa per sobre de la mitjana. 
Alguns dels factors que poden haver estat determinants 
són la potenciació del teixit industrial, les polítiques acti-
ves d’ocupació promogudes des de l’àrea de Desenvolu-
pament econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme, així com 
l’actuació en la gestió de Plans d’Ocupació Locals i el 
desenvolupament d’accions formatives, que tenen com a 
finalitat incidir positivament en la millora de l’ocupabilitat 
de persones en situació d’atur del municipi. Una altra de 
les mesures impulsades per l’equip de govern municipal 
són les subvencions a les empreses que contractin pare-
tans inscrits al Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP).

Després d’uns anys, la xifra d’aturats se situa per sota del miler, amb 950 a desembre de 2017
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Dissabte 

20 de gener
Poliesportiu

 municipal 

Joaquim Rodríguez

a partir de l
es 22 h

SESSIÓ amb el  DJ M
arc Xicota

CONCERT

Los 80
Principales

a partir de l
es 00 h

Una proposta que rememora els èxits de la dècada daurada dels 80, 

tant d'àmbit nacional com internacional

FESTA MAJOR
D’HIVERN 2018

PARETS DEL VALLÈS

19, 20, 21 i 22 DE GENER

FESTA MAJOR
D’HIVERN 2018
PARETS DEL VALLÈS 

19, 20, 21 i 22 DE GENER

Divendres 19 gener

18.30 h Poliesportiu Municipal 

CANTA Parets!  2018

18.30 h Plaça Dr. Trueta a pavelló

Xaranga de la Civada

 

Dissabte 20 gener

09.00 h Poliesportiu Municipal 

Torneig de Tennis Taula

10 a 22 h Barri Antic

Parets Medieval 

10.00 h Barri Antic

Marató fotogràfica

10.00 h Pistes BMX

VIII Circuit iniciació Club Puravida 4X4

11.00 h (i 17 h) Sota la plaça de la Vila

Visita Pessebre Monumental

 

12.00 h Aparcament la Linera

II Trobada de Bestiari i XXI Desfilada 

Infernal

                       

13.00 h Casal de Cultura Can Butjosa

XXI Calçotada Popular (espectacles, 

exhibicions i dinar popular)

17.30 h Aparcament la Linera

II Trobada de Bestiari i XX Desfilada Infernal

22.00 h Teatre Can Rajoler

Concert Encara tenim temps, de Joan Rovira

22.00 h Poliesportiu Municipal 

Sessió de discoteca 

a càrrec de DJ Marc Xicota

Concert Los 80 Principales

Diumenge 21 gener

10.00 h Poliesportiu Municipal

XXI Trobada i plantada de gegants de 

Parets

10.00 h Barri Antic

Marató fotogràfica

10 a 21 h Barri Antic

Parets Medieval 

11.00 h (i 17 h) Sota la plaça de la Vila

Visita Pessebre monumental

 

11.30 h Barri Antic

Passejada dels Gegants i exposició a la 

plaça de la Vila

 

11.45 h Plaça de la Vila

Audició de sardanes 

a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona

13.30 h Plaça de la Vila

Ballada dels Gegants 

 

18.00 h Teatre Can Rajoler

Espectacle familiar “Com gat i gos”. 

Cia. Mag Teatre Animal

 

18.00 h Polisportiu Municipal

Gran Ball de Festa Major 

a càrrec de Duet d’Ambient

Dilluns 22 gener

11.00 h Polisportiu Municipal 

Parc infantil (d’11 a 14 h i de 16 a 19.30 h)

 

11.00 h Poliesportiu Municipal 

Acapte de sang (d’11 a 14 h i de 16 a 19 h)

 

19.00 h Teatre Can Rajoler

Teatre: Paraules encadenades

a c t e s  p r i n c i p a l s

11.00 Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria

11.00 Passeig Joan Miró. Passejada amb poni

12.00 Aparcament Linera. II Trobada de bestiari

12.00 Carrer Raval. Demostració de màgia

13.00 Itinerant. Animació amb faune i guerrera elfa

16.00 Passeig Joan Miró. Passejada amb poni

16.30 Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria

17.00 Itinerant. Animació amb faquirs

17.00 Parc la Linera. Batalla campal i combats

18.00 Aparcament Linera. Xocolata i rom, Tabalada  

 Desfilada infernal

18.30 Carrer Raval. Demostració de màgia

18.30 Itinerant des d'aparcament Linera. Cercavila  

 sense foc de Diables

19.00 Itinerant des de c/ S. Esteve. Desfilada Infernal  

 Diables Parets

19.30 Plaça de la Vila. Animació amb acrobàcies

20.30 Aparcament Fàbrica. II Trobada de bestiari:  

 cloenda desfilada

20 i 21 de gener
barri antic

Tots dos dies: Mercat medieval i exposició d’aus rapinyaires a la plaça. Al parc la Linera: Campament 
medieval, tallers i exposició d’armament i de màquines de setge. A més, hi haurà tallers històrics, 
un racó esotèric i atraccions ecològiques.

Falconeria a càrrec d’Acariciando el aire. Demostració de màgia a càrrec de Shado màgia. Animació a 
càrrec de Losinfuste. Batalla i combats a càrrec de Fets històrics. Passejada amb poni a càrrec 
d’Equinova.

10.00 Pavelló. Plantada gegants i esmorzar colles

11.00  Passeig Joan Miró. Passejada amb poni

11.00  Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria

11.00  Itinerant. Animació amb bufons i tabals

11.30 Itinerant. Passejada dels gegants

11.45 Plaça de la Vila. Audició de sardanes

12.00 Carrer Raval. Demostració de màgia

13.00 Itinerant. Animació amb faquirs

13.30 Itinerant. Desfilada de soldats

13.30 Plaça de la Vila. Ballada dels gegants

14.00 Parc la Linera. Pagament de soldades

 

16.00 Passeig Joan Miró. Passejada amb poni

16.30 Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria

17.00 Itinerant. Animació amb faune i guerrera elfa

17.00 Parc la Linera. Combats diferents (coreografies)

18.00 Carrer Raval. Demostració de màgia

19.30 Plaça de la Vila. Animació amb acrobàcies

PARETS
MEDIEVAL

dissabte 20 diumenge 21 

2018

de 10 a 22 h de 10 a 21 h
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CURSOS I TALLERS

Nous cursos i tallers a Can Butjosa
El Casal de Cultura Can Butjosa ja ha donat a conèixer 
la nova programació de cursos, tallers i activitats que 
començaran al febrer, i es duran a terme fins al pròxim 
mes de juny.
Enguany, es podran trobar de nou els cursos amb més 
demanda ciutadana com ara els monogràfics de cui-
na, rebosteria, pintura i dibuix o escultura, i es reedi-
ten aquells relatius a la dansa o a tenir cura del cos i el 
benestar emocional: pilates, ioga o relaxació i benestar 
emocional.
Com a novetat, enguany s’incorporen dos nous cursos: 
correcció postural i col·locació, i percussió corporal, a 
càrrec dels ballarins Javier Malaguilla i Katerina Che Ma-
laguilla.  
Els cursos per a joves i adults com fotografia digital, Bell 
dancing, Bollywood, palmes flamenques i castanyoles o 
sevillanes també tornen a formar part de la programació 
d’enguany. Pel que fa als més petits, el casal proposa 
tallers de pintura, treballs manuals amb fang i ceràmica,  
rebosteria infantil o dibuix manga.
Les inscripcions es poden fer al Casal de Cultura Can 
Butjosa, al carrer la Salut, 50, a partir del 30 de gener.
El casal també compta amb una aula d’informàtica amb 
vuit ordinadors amb Internet i Windows i es fan cursos 
de català per a adults. Per als cursos de català cal trucar 
al Centre Cultural Can Rajoler, al 93 573 98 00.

‘Nit d’art jove’ per a artistes emergents
L’activitat vol potenciar i donar a conéixer l’obra dels i les joves artistes del municipi

Ets artista? Vius a Parets? Vols donar a conèixer la teva 
obra? El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Parets 
ha creat una nova activitat amb l’objectiu de potenciar i 
donar a conéixer els i les artistes emergents del municipi. 
Es tracta de la ‘Nit d’art jove’, que es farà coincidint amb 
la jornada de portes obertes que tindrà lloc al Casal Cal 
Jardiner el 17 de març.

Portes obertes amb actuacions, dinar i art jove
La jornada de portes obertes començarà a les 14 h amb 
un dinar musical a preus populars amb actuacions de 
grups vinculats als bucs d’assaig i el grup de batukada 
‘Tambors de Parets’.
A partir de les 16 h, es farà un escape room a l’exterior del 

centre i tornejos de tennis taula, futbolí i play. 
La Nit d’art jove, però, començarà a partir de les 22 h, du-
rant la qual es podrà fer un tast dels cursos i tallers re-
lacionats amb les diferents expressions artístiques que 
es duen a terme a Cal Jardiner: dibuix manga, grafits, ba-
tukada o teatre. 
Simultàniament, en un ambient lúdic i festiu, amb mú-
sica de DJ Panko, un dels ex components del grup Ojos 
de Brujo, tots i totes les artistes de Parets que vulguin 
mostrar el seu art podran exposar o mostrar la seva obra 
públicament.
Les inscripcions, tant pel que fa al dinar, a l’escape room o 
per participar a la Nit d’art jove es poden fer fins al pròxim 
9 de març al Casal de Joves Cal Jardiner, C/ Montcau, s/n.



Parets és... 

Presentació Parets D Tapes

El comerç a Parets està més viu que mai. Cada cop són més les propostes i iniciatives desenvolupades pel teixit comercial del nostre poble. 
És el cas d’activitats consolidades com la Fira de Nadal, Parets Medieval, Parets D Tapes o la Fira del Motor, per exemple. 

A això cal sumar noves iniciatives engegades l’últim any com ara l’espai ra-
diofònic “Va de comerç” o l’espai informatiu dins de Parets al Dia, “L’Aparador”.

Fira del Motor

Fira de Nadal

Parets Medieval

Altres de les accions destacades que duu a terme el Departament de Comerç de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès són el programa de la Diputació de Barcelona 
“Comerç 21”, consistent en l’assessorament a empreses i comerços. 
També cal destacar mesures impulsades pel govern municipal per afavorir el 
comerç com ara les bonificacions del 100% de la taxa d’activitats per a aquells 
nous establiments comercials de superfície inferior a 250 metres quadrats, o 
el desenvolupament del pla de dinamització per analitzar la realitat del teixit 
comercial paretà i afavorir-ne la seva millora, així com l’estudi per valorar 
la recuperació dels mercats setmanals a les places de Parets. Finalment, cal 
destacar l’estreta col·laboració amb l’Associació de Serveis i Comerços de Pa-
rets del Vallès (ASIC). 

La última de les iniciatives que han dut a terme conjuntament l’Ajuntament 
i ASIC ha estat la presentació de la pista de gel sintètic, instal·lada a la plaça 
Doctor Trueta, del 22 de desembre al 7 de gener, per on han passat més de 
5.000 patinadors i patinadores, principalment nenes i nens del nostre po-
ble. La idea és tornar a repetir el proper Nadal, instal·lant la pista, en aquest 
cas, al centre del poble, complint el compromís de fer-la itinerant per atraure 
famílies senceres i consumidors potencials de les botigues i els comerços pa-
retans, a banda d’oferir l’oportunitat de gaudir en família d’una nova proposta 
nadalenca dins la campanya de Nadal de Parets del Vallès.



 comerç

Mereix una menció especial la implicació del comerç paretà en altres iniciatives que no 
són pròpiament del seu àmbit, com és el cas de la Consulta Encarna Mas, amb el concert 
solidari “Aquest any, cap nen sense regal”, dues sessions que van anar a càrrec i a iniciativa 
de la Montserrat Martos (en pràctiques a la consulta) i l’Abril González, recaptant diners 
destinats íntegrament a Càrites Parets. Una iniciativa on també es va sumar “Le Caramel”, 
un negoci de rebosteria del nostre municipi, aportant galetes solidàries nadalenques.  
 
També cal destacar el paper de Don Dino, com a patrocinador de la cursa/caminada soli-
dària “CorreParets, si tu corres jo jugo”, amb la recaptació de diners destinats íntegrament 
també a Càrites Parets amb la finalitat d’adquirir joguines per als infants de la vila.

Pista de gel sintètic

Consulta Encarna Mas
“Aquest any, cap nen sense regal”

CorreParets’17 “Si tu corres, jo jugo”

Per a la directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Ocupació, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Parets, Imma 

Ruiz, “des del nostre departament oferim asses-

sorament, propostes i iniciatives que tenen per 

objectiu dinamitzar el nostre teixit comercial. El 

comerç de Parets està viu i ha sabut adaptar-se 

als nous temps i les noves necessitats del nostre 

poble”.

De la seva banda, l’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, va-
lora molt positivament l’acollida de les últimes iniciatives dutes 
a terme per l’àrea de comerç i el teixit comercial local i avança 

que “des de l’Ajuntament continuarem apostant pel 

nostre comerç, perquè fer-ho és apostar també pel 

nostre poble. Aprofito per agrair la implicació del 

nostre teixit comercial en les diferents iniciatives 

i activitats que es fan durant tot l’any a Parets”.
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Els alumnes de 5è de pimària de l’Escola Nostra Senyora 
de Montserrat ja han donat d’alta i formalitzat les seves  
dues cooperatives. Aquest mes van visitar l’Ajuntament  
per tal de lliurar a l’alcalde de Parets i al regidor de Pro-
moció Econòmica la sol·licitud del CIF per constituir-les. 
La sol·licitud la van portar els dos presidents, dos secre-
taris i dos tresorers.
Els noms escollits pels nens i nenes del centre per a les 
cooperatives són: MaxiMont Productes, de 5èA, i LIM 
-Little Imaginatives of Montserrat-, de 5èB.
Aquesta acció s’emmarca en el projecte CUEME (Cultura 
emprenedora a l’escola), un programa educatiu que vol 
fomentar l’esperit emprenedor i les competències bàsi-
ques definides en el currículum d’educació primària.

Durant el curs escolar, els alumnes han de crear i ges-
tionar 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).
A hores d’ara, els alumnes ja han creat els estatuts i els 
logotips de les dues empreses, i han establert els càrrecs 
i les funcions que desenvoluparà cada un d’ells. 
El projecte culminarà amb la venda dels productes ela-
borats en un mercat.
L’alcalde, Sergi Mingote, destacava “el treball transversal 
entre la comunitat educativa i l’administració” així com 
“l’interès que mostren els joves en nous models de negoci 
i en introduir-se en el món empresarial”.
En el projecte hi participen 53 alumnes dels cursos de 5è.

Les cooperatives de l’Escola NS de Montserrat, en marxa
La creació d’aquest negocis per part dels alumnes s’emmarca en el projecte educatiu CUEME 

PROJECTES
Parets a la xarxa Catalunya Emprèn
El Servei de Promoció Econòmica ParetsEmpreses, com 
a entitat d’assessorament de la xarxa Catalunya Emprèn, 
presta acompanyament i suport a les persones que volen 
constituir una empresa a Parets del Vallès.
L’objectiu és donar suport a les il·lusions i als somnis 
d’quelles persones emprenedores que volen fer realitat 
el seu negoci i, en el qual, hi posent tot el seu esforç i les 
seves esperances.
Per fer-ho possible, el servei compta amb tècnics espe-
cialitzats que duen a terme un acompanyament i asseso-
rament personal i específic i que ofereixen, entre d’altres:
    Informació i orientació sobre tràmits, formes jurídi-
ques, serveis i recursos disponibles (ajuts, subvencions, 
finançament...).
    Programa de formació per millorar les competències 
de gestió empresarial.
      Assessorament en el procés d’elaboració del pla d’em-
presa.
     Consolidació de l’activitat econòmica.
A més, com a Punt PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor), 
podem constituir societats i empresaris individuals (au-
tònoms) gratuïtament mitjançant l’ús d’una plataforma 
online que connecta amb els diferents organismes com-
petents en el procés de constitució d’una empresa i inici 
de la seva activitat.

Assessorament a 28 nous projectes empresarials
En el servei de Promoció Económica durant el 2017 s’han 
assessorat un total de 28 projectes empresarials, dels 
quals 9 han aprofitat els serveis del Punt PAE per fer els 
tràmits de constitució -3 com a autònoms i 6 societats 
limitades-.
Pel que fa a la formació, s’han fet dues sessions de sen-
sibilització per l’autoocupació de la qual s’han beneficiat 
28 ciutadans de Parets i 2 tallers orientats a empresaris i 
comerciants del territori sobre fiscalitat bàsica i publicitat 
mitjançant Google Adwords Express. En aquest cas, s’han 
beneficiat un total de 19 persones/empreses del territori.
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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

Arriba el temps de les rebaixes
La venda en rebaixes es pot dur a terme a criteri de cada comerciant i durant el termini 
que aquest consideri convenient. Les temporades habituals són l’hivern i l’estiu, en què 
tradicionalment es fa aquest tipus de venda amb finalitat extintiva. Els períodes habituals 
a Catalunya són: 
 -Les rebaixes d’hivern, del 7 de gener al 6 de març
 -Les rebaixes d’estiu, de l’1 de juliol al 31 d’agost
S’entén per rebaixa una reducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb 
anterioritat, en cap cas no implicarà una reducció de la seva qualitat o la seva garantia. 
S’ha d’indicar de manera clara el preu habitual de l’article i el preu rebaixat o bé el percen-
tatge de rebaixa. El preu habitual és el que tenia aquell producte en l’establiment,  durant 
el mes anterior. 
L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys 
que ho anunciï. 
Si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual, també ha 
d’admetre aquest sistema en rebaixes. 
S’han de conservar les factures o tiquets fins al final de la garantia i  
catàlegs i les ofertes comercials fins haver revisat la compra, ja que són 
vinculants i se’n pot exigir el compliment. 

Espai Llar Angelina 
L’origen d’aquest negoci familiar se situa als anys 70, 
en el magatzem de la fàbrica de tovalloles Cotorisa, que 
es trobava al carrer de Galende. 
L’Àngela era l’encarregada d’aquest magatzem, que ve-
nia també al públic. No va ser fins l’any 1998, que van 
ocupar el local on ens trobem actualment, a l’avinguda 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
Catalunya, 89. La clau per mantenir-se tants anys cal 
trobar-la en la seva àmplia oferta basada en bons pro-
ductes, adequats a les necessitats de la gent, a preus 
raonables. 
Aquest negoci paretà també es caracteritza per do-
nar un bon servei post-venda, sobretot pel que fa a les 
instal·lacions de cortines, tendals o mosquiteres. 
La botiga té tres línies de venda: en primer lloc, l’article 
tèxtil confeccionat per a la llar, com poden ser tovallo-
les, llençols, nòrdics, cobrellits... En segon lloc, articles 
que confeccionen a mida: cortines tradicionals, cortines 
enrotllables, estors, tendals d’exterior de tot tipus i mos-
quiteres. Finalment, l’article de moda íntima i llenceria, 
com camisons, pijames, mitges, mitjons o bates.
L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 13.15 h, i de 17 a 
20.15 h, i els dissabtes de 9.30 a 13.30 hores del migdia. 
E-mail: llarangelina@gmail.com, tel. 93 562 21 07.
web: cortinasparets.com.

Parets D Tapes reparteix premis 
Els guanyadors del Parets D Tapes d’enguany han es-
tat Jordi Montesinos (2 entrades Fòrmula 1), Juan José 
García (2 entrades Moto GP), Aida Medina (un televisor), 
Jorge Saez (val de compres de 100 €) i Marcelino Gil (val 
de compres de 100 €). En aquesta edició han estat 519 
les persones que han emplenat les butlletes per participar 
en el concurs.

RUTA GASTRONÒMICA

Parets torna a l’Edat Mitjana per Festa Major d’Hivern
Un any més, en el marc de la Festa Major d’Hivern de Parets, el cap de setmana del 
dissabte 20 i diumenge 21 de gener, de 10 a 22 h, tindrà lloc una nova edició de Parets 
Medieval, una fira ambientada en l’edat mitjana on es podran trobar parades de pro-
ductes artesans i nombroses activitats per a tota la família.
En aquesta edició, la fira, organitzada per l’Ajuntament de Parets, ocuparà de nou els 
espais al carrer la Fàbrica i el parc La Linera, on s’escenificarà un campament medie-
val, lluites, acrobàcies i un grapat d’activitats relacionades amb la vida i els costums 
de l’època. 
Pels carrers també es passejaran tota mena de personatges com ara faquirs, elfs, 
acròbates o bufons, i hi haurà un racó esotèric amb tarotistes i productes del sector.

Passeig amb poni i guerres d’elfs, novetats de la festa
A més de la tradicional exhibició de falconeria i l’exposició d’aus rapinyaires, aquest any 
els més petits també podran fer una passejada en poni per la fira, veure animals de tota 
mena i assistir a les mítiques batalles entre elfs.  
Diables Parets i la Colla de Gegants i Bestiari de Parets també se sumen a la festa amb 
una passejada i el ball de gegants, la cercavila i la Desfilada infernal o el repartiment de 
xocolata i rom calent.
Durant tot el cap de setmana, infants i adults podran assistir a la desfilada de cavallers, 
tallers i exposicions d’armament i màquines de setge, escoltar històries ambientades 
en l’Edat Mitjana o gaudir de diferents atraccions ecològiques.

PARETS MEDIEVAL
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El drac Drídrac, protagonista del CANTA Parets!
Més de 200 alumnes de P-5 interpretaran la cantata coordinada per l’Escola Municipal de Música

“Súper D” és el títol de la cuarta edició de la cantata CAN-
TA Parets! d’aquest 2018, en la qual participaran més de 
200 alumnes de P-5 de totes les escoles del municipi. 
“Súper D” és la història d’en Dídrac, un drac que neix en 
un bosc i, tot i que en un principi és rebutjat per la resta 
de criatures que hi viuen per causa de la seva gran mida, 
acaba convertint-se en un súper heroi... La creació de la 
història és obra de Manel Justicia i l’autor de la música 
és Xavier Guitó. A més de fer els arranjaments musicals, 
el projecte està coordinat i dirigit pel director de l’Escola 
Municipal de Música, Jordi Azagra, que ha comptat amb 
la col·laboració dels professors, professores i alumnes de 
l’escola, que interpretaran la música en directe.

Entre els objectius de CANTA Parets! hi ha la interrelació
entre els centres educatius del municipi units en un pro-
jecte comú, ajudar els alumnes a familiaritzar-se amb la 
música i estimar-la o donar al treball quotidià de l’aula la
dimensió social pròpia de la música.
Durant els mesos de preparació de la cantata, l’Escola de
Música ha facilitat als centres tot el material de suport 
com ara partitures i àudios amb les bases musicals per
poder assajar.
El CANTA Parets! és un dels actes que donaran el tret de 
sortida a la Festa Major d’Hivern d’enguany, i es podrà 
veure demà divendres, 19 de gener, a les 18.30 h, al Po-
liesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.

EN 2 MINUTS...
Tallers de ceràmica sobre la música
L’Escola Municipal de Música, els diferents estils 
musicals i els instruments protagonitzen enguany 
els tallers de ceràmica que duen a terme els prop de 
250 alumnes de 4t curs de primària de les escoles 
del municipi.
Els tallers tenen l’objectiu d’acostar els infants a la 
creació plàstica i, alhora, permetre’ls descobrir dife-
rents aspectes locals, que, en aquesta ocasió, giren 
al voltant del món de la música. 

Tornen les visites a l’Ajuntament
Un grup d’alumnes de 3r de primària de l’escola Vila 
Parietes encetarà el pròxim dijous 25 de gener, a les 
9.30 h, les visites guiades de les escoles paretanes 
a la Casa de la Vila.
Durant el recorregut, els escolars, acompanyats per 
mestres del centre, recorreran les dependències de 
l’Ajuntament per conèixer de prop el seu funciona-
ment i poder plantejar els seus dubtes al personal 
tècnic i administratiu i als representants polítics. 
Els nens i nenes seran rebuts per l’alcalde i pel regi-
dor d’Educació, a qui podran exposar els seus dubtes 
i preguntes. També faran un Ple simbòlic on s’expli-
carà la composició de l’Ajuntament i el paper que 
desenvolupen els grups polítics municipals.

Reunió del Consell Escolar Municipal
El 10 de gener va tenir lloc la primera reunió de l’any 
del Consell Escolar Municipal de Parets del Vallès. 
Durant la trobada, presidida per l’alcalde de Parets, 
es va parlar, entre d’altres, de les activitats vincula-
des a les Ciutats amigues de la infància, dels camins 
escolars, de la socialització de llibres, del Consell 
d’Infants i el consell de Joves o del nou Parc del Sot 
d’en Barriques.
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NADAL
El Nadal ja ha quedat enrere... Qui més qui menys hem agafat algun cons-
tipat, algun mal de panxa o una afonia a força de cantar nadales. Però 
aquests dies també hem tingut regals, cançons, torrons i dies i nits per 
compartir amb la família.
Hem patinat a la nova pista de gel, hem rebut la visita de Ses Majestats els 
Reis Mags, hem comprat a la Fira de Nadal, hem picat el Tió, i hem partici-
pat en la carrera solidària Corre Parets; hem berenat amb la gent gran, hem 
escoltat el concert de l’Escola de Música, les nadales a la Residència Pedra 
Serrada, hem ballat, hem lliurat la carta al Carter reial, hem penjat un desig 
a l’arbre, hem vist la companyia Riallera i els seus particulars Pastorets i 
hem passejat per Montserrat en miniatura de la mà dels nostres estimats 
pessebristes... Hem donat la benvinguda a l’any nou i ens hem acomiadat 
de l’any que ens deixava. Ha estat un Nadal d’allò més complet.
Aquí tenim algunes de les imatges d’aquests dies entranyables però, si en 
voleu veure més, ho podeu fer a Flickr de Parets Connecta.
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El Rei Carnestoltes torna a Parets l’11 de febrer
Sa Majestat encapçalarà la tradicional rua que enguany anirà des del carrer Monistrol fins al pavelló

El Rei Carnestoltes es passejarà pels carrers de Parets el 
diumenge, 11 de febrer, a partir de les 10.30 h, en una nova 
edició de la festa més esbojarrada de l’any. 
Enguany, la rua farà el recorregut per l’avinguda de Ca-
talunya, amb sortida des del carrer de Monistrol, i fins al 
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. 
L’exhibició i la deliberació del jurat es farà durant la rua i 
les comparses es podran exhibir a l’aparcament del pa-
velló, on tindrà lloc el lliurament de premis.

Premis per la categoria infantil i adulta
Com l’any anterior, l’organització del Carnestoltes lliurarà
premis a grans i petits. En la categoria infantil, hi haurà 
tres premis individuals de 200, 100 i 50 euros (1r premi 
en vals de compra de les botigues col·laboradores), i dos 

premis de comparses (a partir de 5 components) de 300 
i 150 euros. Quant a la categoria adulta, hi haurà tres 
premis individuals en metàl·lic de 300, 200 i 100 euros i 
dos més en comparses (a partir dels 5 components) de 
600 i 300 euros en efectiu.
Les comparses han d’inscriure’s prèviament a Can Rajo-
ler (carrer Travessera, 1, telèfon 93 573 98 00) en horari 
d’oficina, on se’ls donarà les normes de participació. 

Avisos per al trànsit durant la rua 
L’avinguda Catalunya, entre l’avinguda Francesc Macià i 
el carrer Monistrol, estarà tancada al trànsit durant tot el
recorregut de la cercavila.  De 9 a 11 h no es podrà apar-
car al carrer Monistrol i de 10 a 14 h no es podrà aparcar 
davant del pavelló.

DANSA

Èxit rotund del Festival de Nadal d’Elite Dance
El Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez es va omplir 
de gom a gom per acollir les dues sessions de la gala de 
Nadal de l’escola de dansa paretana Elite Dance.
Ballarins i ballarines de totes les edats van participar a 
l’esdeveniment que, com sempre, va mostrar la gran qua-
litat i professionalitat d’alumnes i professors del centre.

EXPOSICIÓ

Exposició sobre els envelats a Can Rajoler
En el marc de l’exposició “L’envelat, arquitectura singular 
i símbol de la Festa Major”, que es pot veure a Can Rajoler 
fins al 28 de gener, el pròxim divendres, 26 de gener, a les 
19.30 h, la sala acollirà la xerrada ‘Els envelats a Cata-
lunya’, a càrrec de Francesc Albardaner, organitzada pel 
Centre d’Estudis Locals Parietes.

Foto: Martos Tomas
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La segona edició d’aquesta cursa i/o caminada solidària 
va superar amb escreix totes les expectatives. Entre par-
ticipants i voluntaris del Club Atletisme Parets, la Penya 
Blaugrana, Festuka, Comissió de Festes, Protecció Civil 
i Policia Local, van ser més de 500 les persones que 
van col·laborar perquè cap nen necessitat del poble es 
quedés sense joguines per Nadal. Els diners recaptats 
van servir per comprar joguines que Càritas Parets va 
distribuir entre els nens i nenes de les famílies més ne-

500 participants a la segona edició del Corre Parets
Ajuntament, Don Dino i entitats del poble van organitzar el ‘Corre Parets 2017. Si tu corres, jo jugo’

cessitades de la població. La cursa va recórrer els set 
quilòmetres de l’anella esportiva de Parets. Famílies 
senceres van fer el trajecte. En ser Nadal i tractar-se 
d’una iniciativa solidària, Corre Parets 2017 va tenir no-
vament com a peculiaritat que tots els participants van 
rebre un barret i una barba del Pare Noel, obsequi de 
Don Dino, i una samarreta. Enguany els participants van 
passar just pel costat de la pista de gel. El tret de sortida 
va comptar amb en Miguel Luque, qui va participar.

Desè aniversari del CAM

El CAM (Club d’Activitats de Muntanya) de Parets del Va-
llès celebra enguany el seu desè aniversari. 
Amb motiu dels seus 10 anys de trajectòria tenen pensat 
fer diverses activitats al llarg de l’any que aniran anunci-
ant properament. 
La idea és fer una activitat al mes per celebrar aquesta 
efemèride com poden ser sortides, celebracions, festes, 
etc.

La Bastarda i la Klandestina, el 21 d’abril
El pròxim 21 d’abril tindrà lloc una nova edició de les cur-
ses la Bastarda i la Klandestina que aniran des de Sant 
Martí de Centelles a Parets, amb moltes sorpreses pre-
vistes per a l’ocasió. 
Una marxa que recorre racons tan espectaculars com 
Sant Miquel del Fai o els Cingles del Bertí.
El club paretà celebra, doncs, de forma especial aquesta 
dècada de sortides i activitats al voltant del món de la 
muntanya amb una programació plena d’activitats i no-
vetats, les quals aniran donant a conèixer properament.
Des del Parets al dia aprofitem per felicitar el CAM pels 
seus 10 anys de trajectòria.

EXCURSIONISME

Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències

notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta

Carnes
   toltes

2018

Diumenge 11 de febrer

CERCAVILA
10.30 h al carrer Monistrol,

inscripcions al concurs individual 

11.15 h arribada del Rei Carnestoltes   

i sortida de la rua.

itinerari: carrer Monistrol - avingu-

da Catalunya - aparcament pavelló.

12.45 h arrribada al pavelló i 

exhibició de comparses.

13.40 h lliurament de premis del 

concurs amb animació a càrrec de 

Jordi Rius i comiat del Rei Carnes-

toltes

CONCURS

INDIVIDUAL: Inscripcions al 

carrer Monistrol. 

COMPARSES: Les comparses 

han d'inscriure's prèviament a 

Can Rajoler (carrer Travessera, 

1, telèfon 93 573 98 00) en horari 

d'oficina, on se'ls donarà les 

normes de participació.

El jurat valorarà la participacíó 

durant la rua i l’exhibició al 

pavelló. 

PREMIS

INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €
(1r premi en vals de compra a les botigues 
col·laboradores)

INFANTIL comparsa (a partir de 
5 components): 300 i 150 € (en efectiu)

ADULT individual:
300, 200 i 100 € (en efectiu)

ADULT comparsa (a partir de 
5 components): 600 i 300 € (en efectiu)

Organització:

Col·laboració:

Aquest any, la rua anirà des de l’Eixample fins al pavelló. L’exhibició i la 
deliberació del jurat es farà durant la rua i les comparses es podran exhibir 
a l’aparcament del pavelló, on tindrà lloc el lliurament de premis.

L'avinguda Catalunya, entre l'avinguda 

Francesc Macià i el carrer Monistrol, 

estarà tancada al trànsit durant tot el 

recorregut de la cercavila.

De 9 a 11 h no es podrà aparcar al carrer 

Monistrol i de 10 a 14 h, no es podrà 

aparcar davant del pavelló.
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Els organitzadors han agraït als jugadors, famílies, em-
preses col·laboradores, voluntaris i a l’Ajuntament que 
facin possible aquest festival. Enguany han estat 170 ju-
gadors els que han participat en els tres torneigs. Al VII 
Torneig de Reis, els més petits van gaudir del seu primer 
torneig d’escacs durant tot el matí, per molts d’ells era la 
seva primera competició. Al III Torneig d’Escacs Actius 
SUB16 la victòria va ser per Sergi López (Montmeló) amb 
7,5 punts, seguit de Sergi Riu (Foment Martinenc) amb 
7 punts, Jordi Sarrate (Montmeló) i Pau Garcia Encinas 
(Ripollet) amb 6 punts i Daniel Salinas (Sabadell) amb 5,5 

III Festival de la Paretana d’Escacs de Nadal 
El Poliesportiu Joaquim Rodríguez va acollir a finals del mes de desembre el festival de la Paretana d’Escacs

punts. Tots ells es van endur el trofeu i un xec de la botiga 
Abacus. Al XVIII Obert Escacs “Memorial Francesc Alsina”, 
la victòria va ser pel Gerard Ayats (Llinars) amb 8 punts, 
seguit pel Cristian Fernández (Mollet) amb 8 punts i David 
Bosch (Parets) amb 7,5 punts. Tots ells es van endur el 
trofeu, a més de pernils, embotits i alguna sorpresa més. 
Tots els participants van gaudir de: esmorzar proporcionat 
per l’organització i empreses col·laboradores;entrepans, 
donuts, fruita de la fruiteria Belen & Víctor i caldo Aneto; 
bossa d’obsequis: regals pels petits, fuets als grans, No-
cilla, material Miquelrius i caldos Aneto.

PATINATGE FUTBOL SOLIDARITAT

TRIATLÓ
Últims resultats del Club Triatló Parets 
En Juanjo Carballo va participar el 23 de desembre 
a Sant Quirze a la cursa de la Llufa (24’29”). Altres 
de les curses amb participants del Club van ser les 
següents Sant Silvestres:
• Sant Silvestre de Canovelles. Hi va anar el presi-
dent, en Javi Gordillo. Era un circuit de 10 km on 
aquest any van canviat la direcció del circuit i ara el 
fan al revés, endurint la prova. El seu temps va ser 
de 40’15”.
• Sant Silvestre de Sant Cugat: el vicepresident, en 
Sergi Retamal hi va participar-hi. Una cursa amb 
molt d’ambient i circuit exigent ple de pujades i bai-
xades. El temps final va ser de 43’45”.
• Sant Silvestre Barcelona (Cursa dels Nassos). Cir-
cuit molt pla i ràpid on poder fer una gran marca. I 
així va ser. Allà hi van participar: 
En Naza García, amb un temps 35’36”
En Jordi Corrales, amb 41’20”
La Laura Parra, va fer un temps de 47’28”
L’Edu va fer un temps de 48’53”
En Miguel Ángel Saludes, 56’21”
També hi va haver participació en curses de fora de 
la província, i fins i tot fora de Catalunya. A Tarrago-
na hi va anar en Joan Lluís Planas a fer una cursa de 
6,5 km amb un temps de 25’41”. I En Miguel Ángel 
Garcia va anar a Almeria a fer un 10 km amb un 
temps de 44’30”.
I per finalitzar l’any , la Swimsilvestre de Mataró. És 
una cursa de natació de 1500mts. Hi van anar en:
• Sergio Cara, amb un temps de 22’12”
• Montse Vela, amb un temps de 24’
• Albert de la Torre, amb un temps de 23’12”
• Pere Bermúdez, amb un temps de 23’08”

XVI Festival de Patinatge del Club Patí Pa-
rets al Poliesportiu Municipal
Preiniciació, iniciació, categories… El pavelló municipal Jo-
aquim Rodríguez va omplir-se un any més de patinadores 
i patinadors del Club Patí Parets amb motiu d’una nova 
edició del Festival nadalenc de patinatge. 
Familiars i amics van vibrar amb les diferents actuacions 
previstes en aquesta ocasió.

El CF Parets va començar l’any guanyant
Amb la victòria davant el Sabadell Nord per 1 a 0, el Parets 
consolidava el primer lloc a la classificació de la segona 
catalana. El gol va ser d’Azejel al minut 39 després d’una 
jugada de Carles Ferres. En paraules del seu entrenador 
David Parra “encara queda tota la lliga”. Fins al moment i 
amb la primera posició a la classificació, el primer equip 
del CF Parets està completant un fantàstic inici de lliga.

El CB Parets organitza el partit benèfic “Cap 
nen sense joguina”
El partit va enfrontar els sèniors masculíns del CB Parets 
i el Recanvis Gaudí CB Mollet. Gràcies a tots els assis-
tents, es van recollir moltes joguines, que van donar-se 
a Càritas Parets. El club va agraïr a totes les persones 
que ho van fer possible; als àrbitres Sandra i Gerard; i al 
CB Mollet per participar-hi i aportar pilotes de bàsquet.
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Susanna Villa té 39 anys. Nascuda al 
Barri Antic de Parets, on resideix en 
l’actualitat, també ha viscut al barri 
de l’Eixample. És diplomada en Tre-
ball Social i té un postgrau en Medi-
ació Familiar i Educativa. 

És la major de les dues filles (ella i 
l’Aida) de l’Antònio i l’Antònia, per-
sones molt arrelades i vinculades al 
teixit associatiu de Parets del Vallès. 

Va ser quan estudiava i feia pràcti-
ques que va detectar carències de 
l’administració pública per poder do-
nar resposta a les necessitats greus 
de les persones i va decidir posar el 
seu gra de sorra.

Quina ha estat la seva trajectòria política?
A casa hem viscut la política de forma apassionada des de sempre. El meu pare va ser regidor de l’Ajuntament de 
Parets. En el meu cas, vaig arribar a la política en descobrir, quan estudiava, que el sistema no donava les respostes 
que calien a les persones necessitades. És per això que havia de triar a ajudar des de fora o des de dins de la política. 
Soc cofundadora de les JSC de Parets i he estat membre de l’executiva nacional com a Secretària de Cooperació. Vaig 
arribar a l’Ajuntament l’any 2007 de la mà d’en Joan Seguer, amb qui vaig ser regidora de Joventut, Comerç i Ocupació. 
La segona legislatura, ja amb l’actual alcalde, Sergi Mingote, vaig ser regidora de Benestar Social, Igualtat i Gent Gran, 
Recursos Humans i Comunicació. Actualment sóc regidora de Benestar Social, Igualtat i Gent Gran, i regidora de barri, 
de l’Eixample Central.

Què destacaria de la seva gestió política?
En primer lloc vull posar en valor que la política m’ha aportat molt a títol personal. En la vessant social, he pogut, amb 
les meves companyes i companys de l’Ajuntament, desenvolupar iniciatives que sempre han prioritzat les persones i 
les seves necessitats. El balanç pel que fa a les polítiques socials ha estat molt positiu. Ara bé, crec que cal avançar 
a l’hora de fer arribar a la gent el perquè d’una o d’una altra decisió. Les persones som crítiques per naturalesa. Crec 
que de la mateixa manera que nosaltres hem de ser capaços d’informar més i millor, tothom ha de tenir una escolta 
més activa. Els gestors polítics prenem les decisions que creiem més encertades, cosa que no vol dir que, a vegades, 
la gent consideri que hi ha altres millors decisions possibles. És molt difícil governar al gust de tothom, perquè no 
tothom té els mateixos objectius ni prioritats. Els responsables de gestionar hem de tenir activats tots els sentits cada 
dia i a totes hores. 

Pel que fa a accions concretes m’agradaria destacar l’ampliació de les places en el centre obert, així com la posada 
en marxa de la figura de l’educador de carrer, fet que ens ha permès acostar-nos al jovent paretà que no és usuari de 
cap espai públic i conèixer de prop les seves necessitats en el seu dia a dia. Es tracta d’un educador social amb el seu 
centre de treball al carrer, on també passen moltes coses i cal ser-hi per donar resposta a les demandes de les nostres 
i els nostres joves. Són dos projectes complementaris que consoliden el nostre treball vers la infància i l’adolescència. 

També hem desenvolupat un ambiciós pla d’igualtat tant a nivell intern com de poble. A través d’aquest pla, ho avanço 
en aquesta entrevista, oferirem orientació i assessorament a les empreses que ho demanin, tant si estan obligades 
per llei com si no, a través del Consell Industrial. Nosaltres defensem el mateix salari pel mateix lloc de feina i la no 
discriminació de la dona, entre d’altres.

Finalment, no vull deixar de destacar el nostre servei d’atenció domiciliària a la dependència. 

Què és allò que encara creu que pot millorar de l’acció política?
Aconseguir que les polítiques supramunicipals siguin reals. Per exemple, que no es retallin els drets de les persones 
que tenen una discapacitat i que són les primeres que ho pateixen. I també que es tingui en compte que no és el mateix 
igualtat que equitat, hem de poder establir els mecanismes per asegurar que tothom té les mateixes possibilitats i que 
la inclusió social no sigui només un marc de bones voluntats, sinó una realitat efectiva. 

Com valora la situació política actual?
Com a. socialista, catalanista, federalista i republicana, crec que les coses es poden fer d’una altra manera, sense 
posicionaments tan extrems que no ens porten enlloc. Crec que el federalisme és la solució. Costarà, però estic con-
vençuda que al final serà el mitjà per arribar a una sortida beneficiosa per a tothom. Penso que ningú se’n pot sentir 
satisfet amb la resposta que s’ha donat al conflicte. Denota una incapacitat d’advocar pel diàleg, que hauria de ser 
sempre la base de la política.

En primera persona

“La política m’ha 
ofert l’oportunitat de 

poder ajudar a les 
persones”

Susanna Villa
Regidora de Benestar Social, Igualtat i 
Gent Gran, i del barri Eixample Central
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tancat i barrat

LA IMATGE DEL MES

Gràcies a la solidaritat de 500 
persones, les nenes i els nens 
de Parets més necessitats 
també han tingut joguines 
aquest Nadal.

Nous Cursos de Català al febrer!
Si vols aprendre català, el mes vinent ja t’hi pots inscriure i començar. A Parets se’n faran tres:

Elemental 1 (dimarts i dijous de 19 a 20.30 h a l’Institut Torre de Malla): Si ja parles una mica català, però encara 
et costa, aquest és el teu curs. 

Intermedi 2  (dimarts i dijous de 17 a 18.30 h a l’Institut Torre de Malla): Si parles català, però dubtes molt a l’hora 
d’escriure’l, aquest curs et pot ajudar. 

Suficiència 1 (dimarts i dijous de 9.30 a 11 h a Ca n’Oms): Si ja tens el nivell B2 (intermedi 3) i sempre has volgut 
treure’t el nivell C, no t’ho pensis més i apunta-t’hi. 

I si no saps quin nivell tens, vine a Can Rajoler i et farem una prova de col·locació. Si a Parets no es fa el nivell que 
et toca, et podràs inscriure en una altra població de la comarca. A més a més, si estàs a l’atur, 
tindràs un 70 % de descompte (hi ha també descomptes per a jubilats, famílies nombroses i mo-
noparentals).
Les inscripcions seran del 5 al 9 de febrer a Can Rajoler (de dilluns a divendres de 10 a 13 h i di-
marts i dijous de 16 a 19.30 h). 
Abans, però, us volem desitjar una molt bona Festa Major d’Hivern. Gaudiu-ne tant com pugueu!  

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

QUÈ N’OPINES DE...
un desig per al 2018

Fatu Mata
Me gustaría que todo 
vaya bien y, sobretodo, 
que tengamos salud. El 
año pasado fue regular 
pero espero que este año 
vaya mejor.

Antonio Núñez
Que todo el mundo se lle-
ve bien y que cada uno 
respete la opinión de los 
demás. En lo personal, que 
mi cambio de vivienda y de 
población vaya bien.

Rocío Ramírez 
Deseo que todos seamos 
felices, que todos tenga-
mos salud y que todos 
tengamos trabajo y mucha 
salud y felicidad para mi 
familia. 

Isabel Farrés
El meu desig per al 2018 és 
que hi hagi pau per a tot-
hom i que se solucioni tota 
aquesta incertesa política 
en què vivim, d’una manera 
pacífica i positiva.
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* Aquestes paraules, que acompanyen el quadre de l’esquerra (Azabache), defineixen l’esperit de la seva obra 
pictòrica. Aquest quadre, donat per l’autor, s’entregarà a qui faci una donació destacada a l’Associació Contra 
el Càncer d’Abu Dhabi.

Des de quan pintes?
Des de ben petit m’agrada l’art en general i la pintura en particular. Això sí, no tinc cap 
pintor de referència, m’agrada pintar animals, paisatges i retrats. 

Quin va ser el teu primer dibuix?
Un cavall. És un dels meus animals preferits per la seva força i noblesa. 

Alguna mania a l’hora de pintar?
Acostumo a fer-ho escoltant música. Aquesta pot anar des de Mozart fins a AC/DC. Pinto 
quan no estic massa cansat i estic inspirat. De fet, fins i tot algun cop m’he aixecat a 
mitjanit i m’he posat a pintar.

El pintor neix o es fa?
Jo crec que un neix pintor i amb els anys pots anar treballant i millorant la tècnica. Jo 
em considero pintor des de ben petit però tinc molt clar que haig de continuar prospe-
rant en l’art de la pintura. Una de les coses que més il·lusió em faria i que tinc pendent 
és exposar al Vaticà. 

Què et diuen els paretans i les paretanes, i la teva família?
La meva família em demana que pinti quadres, quadres a la carta podríem dir. Al poble 
sí és cert que cada cop hi ha més veïnes i veïns que són coneixedors de la meva obra. 
Això m’omple d’orgull.

Acostumes a donar moltes de les teves obres. Compromís, filosofia?
Crec que com altres matèries i disciplines, l’art també pot fer un bon i gran servei a la 
solidaritat. Tot el que sigui aportar el teu propi gra de sorra per ajudar els atres és im-
portant. Jo crec que la pintura és una barreja d’inspiració, experiència i sentiment i quina 
millor manera que compartir sentiments amb causes tan nobles com poden ser la lluita 
contra el càncer o contra la violència masclista. 

Luis Navarro Castillo, Sito. Pintor 
Luis Navarro Castillo és un barceloní afincat a Parets. La seva formació artística és totalment 
autodidacta i les seves preferències van des del retrat de persones i animals fins als paisatges de 
tota mena. El Sito és una persona molt compromesa que dóna suport, a través de la donació de les 
seves obres, a pacients amb ELA, malalts de càncer o a la lluita contra la violència masclista. Ha 
exposat en diferents esdeveniments i galeries de Barcelona, Marbella, Nova York, Roma o Dubai. 
És membre d’honor de l’Associació Internacional de Black & White i, l’any 2017, va ser premiat 
amb la medalla d’or del Foro Europa 2001. 

M’agrada... 

L’esport
La pintura
Viatjar

No m’agrada...

Les multituds
La rutina
La intolerància

“No et rendeixis. Ell no ho faria”

dissabte
a les 22 h

Encara 
tenim temps

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 30 min

Idioma: Català 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Joan Rovira

gener
20 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès
Joan Rovira ens presenta en directe el seu 
segon disc, on posa de relleu l’equilibri 
entre la cançó d’autor i la cançó festiva

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

gener
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Parets del Vallès

dilluns
a les 19 h

Paraules
encadenades

Preu: 18 €

15 € menors de 18 i majors de 65

13 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 30 min

Idioma: Català 

de Jordi Galceran

Un thriller psicològic sobre els límits i els 

conflictes en les relacions de parella


