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En el marc del Pla Estratègic “Parets, com tu el vols!” l’Ajuntament ha posat en marxa un nou procés participatiu per decidir, en aquest cas, la 
fesomia definitiva de la plaça de la Salut. 
La proposta dóna a escollir entre dos models que responen a la voluntat de potenciar-ne l’ús com a espai familiar d’estada, de joc i de lleure, 
tenint en compte dos criteris: la millora dels accessos i recorreguts a través del parc i a l’entorn i la creació de zones de jocs infantils per edats. 
En ambdós casos, es mantindrà un espai amb paviment dur que podrà acollir actes polivalents.
El termini de participació finalitza el 28 de febrer i es pot fer la votació a través del web municipal parets.cat i a través de les butlletes que trobareu 
als diferents equipaments municipals. Pàg. 3

Plaça de la Salut
I a tu, com t’agradaria?
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Comencen els entre-
naments per a la Cursa

Entrevista: Jaume Ribell, 
periodista

21 24

Finalitza el projecte 
Estalviem en energia

Especial fotos Festa 
Major i Carnestoltes

Reclamació del deute 
de les escoles bressol 

9 187

Nou projecte de cooperació, ‘Un pas endavant’
Els Serveis de Cooperació i Joventut de l’Ajuntament de Parets han 
endegat ‘Un pas endavant’, un nou projecte de cooperació transversal 
consistent en un camp de treball amb vuit joves de Parets que es des-
plaçaran fins a Missirah (Senegal). Es tracta d’un voluntariat per dur a 
terme tasques de contingut social i de capacitació que reverteixen en 
benefici de la comunitat en la qual es realitzen. Pàg. 11

Més de 2.000 insercions laborals fins al 2019
L’Ajuntament de Parets ha fet balanç en matèria d’insercions laborals 
des de l’inici de la legislatura. De les xifres es desprén que, en arribar 
al final de seu mandat, l’equip de govern haurà aconseguit doblar la 
quantitat de llocs de treball previstos per a l’actual legislatura, que era 
d’un miler. Un dels punts claus han estat els ajuts a la contractació, als 
quals s’han destinat 415.000 euros des de l’any 2012. Pàg.15



 22 de febrer de 20182 SERVEIS

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.

El Niu d’Art de Parets, en memòria de JOAN NAVARRO MON-
TOLIU, que el dia 31 de gener va fer un pas cap al cel dels 
poetes. 

En Joan era un home que gaudia participant en els nombro-
sos actes del poble. Amant de la família, bon veí; en definitiva 
una bona persona.
Amb ell em vaig familiaritzar en les trobades del Niu d’Art 
Poètic, perquè com sabeu, en Joan era un poeta que estimava 
Catalunya, a la que va dedicar molts poemes tal com es com-
prova en el seu únic llibre editat, “La veu del poble català”.
En Salvatore Roncone, home del món rural i protagonista de 
la preciosa novel·la “La sonrisa etrusca”, en un moment en 
que li canvia els bolquers al seu net , diu: Ho faig amb tanta 
delicadesa, que em sembla que les mans se’m van tornant 
de dona. 
Doncs en Joan va més enllà, molt més!, perquè en el seu me-
ravellós poema “Els cors de les mares” reflecteix el seu total 
imbuïment dels sentiments de les mares en una simbiosi que 
acaba d’arrodonir la també preciosa música que li va posar 
en Jordi Azagra. No puc acabar aquest homenatge sense 
posar uns versos del poema.

Els cors de les mares                           Mare font de vida,
són nius de neguits.                             d’esforços i neguits
Pateixen, angoixades,                          el cor ofereixes                
quan creixen els fills.                           amb tots els sentits.
 
Son fonts de tendresa,                        Els vols veure créixer
són somnis d’esperit.                          per tenir-los florits
Són la llum encesa                               i quan pares compte
de l’infant petit.                                     s’escapen dels dits.

L’amor d’una mare                               Després voldries
és quelcom més gran.                         tenir-los petits.
Donar sense rebre                                Els dies són curts
és la seva constant.                             Que llargues les nits!               

Maria Pujol i Ciurans 

Consells des del CAP
Document de voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades (DVA),  també 
conegut per testament vital, és un document dirigit al 
metge o metgessa responsable en què una persona ma-
nifesta de forma lliure les instruccions que s’han de tenir 
en compte quan no es trobi en disposició de poder triar 
el que vol, ni d’expressar personalment la seva volun-
tat. L’objectiu és respectar les decisions personals dels 
pacients, d’una banda, així com augmentar la seguretat 
dels professionals a l’hora de realitzar les intervencions 
sanitàries.

Totes les persones majors de 18 anys que es trobin amb 
plena capacitat d’obrar poden fer aquest document, ja 
sigui al mateix centre d’atenció primària o bé al notari.

El document serveix per denominar un representant que 
actuï com a interlocutor vàlid amb l’equip sanitari, en 
el cas que el pacient no pugui expressar per si mateix 
la seva voluntat. Es pot fixar també un representant al-
ternatiu o substitut, que en ambdós casos podrà tenir 
vinculació familiar amb el/la pacient. Els testimonis, con-
tràriament al que es permet amb el representant, han de 
ser majors d’edat, amb capacitat d’obrar i com a mínim 
dos d’ells no han de tenir relació de parentiu fins al segon 
grau (tampoc poden estar vinculats per relació patrimo-
nial amb el/la pacient).

Per facilitar l’accés al document al metge, es registrarà 
al Registre de Voluntats Anticipades del Departament 
de Salut, i s’incorporarà d’aquesta manera a la història 
clínica compartida que podrà ser visualitzada a la resta 
del territori espanyol.

És revocable en qualsevol moment. Caldrà, però, destruir 
l’antic i les còpies i comunicar-ho al metge i a totes les 
persones que tinguin una còpia. Per formalitzar el nou 
document, s’haurà de seguir el mateix procediment que 
s’especifica anteriorment.

Podeu trobar més informació a CanalSalut:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/voluntats-
anticipades/voluntats-anticipades/ 

Equip d’Atenció Primària Parets

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 22 febrer
-De 16 a 21 h, al parc la Linera, 18a Festa dels Instrumentistes, amb 
festa individual de cadascuna de les especialitats instrumentals, con-
curs de pastissos i truites, xocolatada, audició col·lectiva d’alumnes i 
concert a tutti. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte: ‘Contes Kamis-
hibai: contes d’aquí i contes d’allà per a petits i grans’ a càrrec de Tere 
Monclús. 

Divendres 23 febrer
-A partir de les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, obertura de 
l’exposició d’imatges de la 34a Festa de la Fotografia.

Dissabte 24 febrer
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família, a càrrec 
de Caro von Arend.
-A partir de les 11, al Casal Can Butjosa, Calçotada groga, amb taller de 
bufandes, dinar i actuacions d’Ifsan i Salvador Escribà.
-A partir de les 20 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Parets-Dakar (Fes-
tival hip-hop & reggae & afrobeat), amb l’actuació dels grups Music in 
My Soul Selektah, Jaza KilosGuarros & Ktano & Xinako, MC Sai Camara, 
Hidro & Karma & Shoiz i 2M Dou. 

Diumenge 25 febrer
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Còsmix, a càrrec 
de la cia. Teatre Mòbil.
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, recital poètic amb motiu del 
25è aniversari del Niu d’Art Poètic.

Dilluns 26 febrer
-De 10 a 13 h, al mercat de l’Eixample, procés participatiu sobre el pro-
jecte del parc la Salut.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro.

Dimarts 27 febrer 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: Contes de pau, a 
càrrec de Carme Brugarola. 

Dimecres 28 febrer 
-De 10 a 13 h, al mercat del Camp de les Peces, procés participatiu sobre 
el projecte del parc la Salut. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per adults, 
tertúlia al voltant de la novel·la La meva vida d’Anton Txékhov.

Dissabte 3 març
-De 10 a 13 h, a la Sala Serra Cooperativa, xerrada ‘Comunicació animal 
com a eina d’enteniment per animals maltractats i abandonats’, a càrrec 
de Fiona Schilling. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló a càrrec del 
grup Lating Kurta. 

Diumenge 4 març
-A les 10 h, a Cal Jardiner, sortida de la Marxa Violeta: #JoEtCrec, dins 
del Març 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, CabaretA, de Maria Molins i Bárbara 
Granados. 

Dilluns 5 març
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 6 març 
-A les 17.45 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: 
The gruffalo, a càrrec de Cambridge School.
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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

Vosaltres opineu, vosaltres decidiu
Ara fa uns dies hem impulsat un nou procés de participació obert a tota la ciutadania, en aquest cas per dissenyar un 
model per a un dels espais més representatius i emblemàtics de Pares, la plaça de la Salut.
Com hem fet en els darrers processos, proposem dos models de plaça per escollir. En ambdós casos volem donar 
prioritat al benestar dels veïns i veïnes de Parets i plantejar el parc com un espai de continuïtat amb els principals 
equipaments situats al mateix carrer: l’escola Pompeu Fabra, la Piscina Miguel Luque, el Casal i la Biblioteca Infantil i 
Juvenil Can Butjosa.

Per participar-hi, només cal que marqueu amb una ‘X’ l’opció que més us agradi, i empleneu la butlleta que trobareu 
al web municipal parets.cat, als diferents equipaments municipals i en la pàgina 4 d’aquest número del Parets al dia.
També volem saber l’opinió dels més petits, que seran, finalment, les veritables estrelles d’aquest indret. Per això comp-
tarem amb la participació dels prop de 170 alumnes de primària de l’escola Pompeu Fabra.

Vull implicar-vos de nou en aquest procés i fer-vos partícips de les decisions que es prenen des de la nostra adminis-
tració, perquè aquesta és la meva voluntat i la de tot l’equip de govern. Vull que entre totes i tots puguem decidir com 
seran els nostres carrers, les nostres places i els nostres espais de relació i convivència, i vull que totes les paretanes i 
els paretans sigueu també els protagonistes de la gestió de l’espai públic que fem des de l’Ajuntament i, sobretot, que 
pugueu influir en els processos de decisió que us afecten.

Com sempre, la nostra prioritat i el nostre compromís continua sent la transparència i la presa de decisions escoltant 
la veu de totes les paretanes i els paretans, la vostra veu. Per això us convido a participar-hi i a ser corresponsables del 
Parets del futur, del Parets que volem per a nosaltres i per als nostres fills i filles.

Sergi Mingote

“Vull que entre totes i tots 
puguem decidir com seran els 

nostres carrers, les nostres 
places i el nostres espais de 

relació i convivència”

L’Ajuntament de Parets ha obert un nou procés partici-
patiu obert a tota la ciutadania. En aquesta ocasió, els 
paretans i les paretanes podran decidir, d’entre els dos 
proposats, quin és el model que prefereixen per a la plaça 
de la Salut, situada al barri de l’Eixample.
La primera opció inclou dos espais de jocs infantils di-
ferenciats per franges d’edat -de 3 a 6 anys i de 6 a 12 
anys-, una tipologia de jocs infantils metàl·lics i de plàstic 
i la instal·lació de bancs de fusta.
Pel que fa a la segona, es farien tres espais de jocs in-
fantils diferenciats per franges d’edat -de 0 a 3 anys, de 
3 a 6 anys i de 6 a 12 anys-, amb una tipologia de jocs 
infantils de fusta i dos espais d’estada amb bancs de 

pedra i de fusta.
A les dues propostes, es continuarà mantenint un espai 
amb paviment dur que podrà acollir actes polivalents.
Els criteris d’actuació més rellevants que es duran a terme 
en aquest espai són:
   Transformació del tram del c/Independència, entre c/
Salut i c/Butjosa (davant l’escola Pompeu Fabra) en pla-
taforma única d’accés preferent per als vianants.
    Ampliació de les voreres al voltant de la plaça.
    Millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arqui-
tectòniques amb retirada de murs i escales als accessos 
i a l’entorn.
    Retirada de l’arbrat de les voreres per afavorir l’accés 

a la plaça.
    Combinació de paviments: sorra i gespa al voltant de 
la plaça i asfalt a la part central.
    Instal·lació de jocs infantils inclusius i adaptats per a 
infants amb necessitats especials de mobilitat.
La participació està oberta a les persones que visquin
a Parets del Vallès o bé que hi tinguin vinculació amb
el municipi. En la butlleta de participació caldrà marcar 
amb una ‘X’ la proposta que es vol prioritzar.
El termini de participació finalitza el 28 de febrer de 2018 
i es pot fer la votació a través del web municipal parets.
cat i a través de les butlletes que trobareu als diferents 
equipaments municipals.

Procés participatiu: la plaça de la Salut com tu la vols!
La proposta dóna dos models a escollir que inclouen zones amb jocs infantils, espais verds, i llocs d’estada i de descans
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NOM I COGNOMS: 

EDAT:               ADREÇA ELECTRÒNICA: PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 

MARCA AMB UNA  X  L’OPCIÓ QUE MÉS T’AGRADI 

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

El termini per participar-hi és fins al 28 de febrer de 2018. 
Podeu participar-hi també per Internet http://participacio.parets.cat 
o a les bústies instal·lades als equipaments municipals.BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ

 Dos espais de jocs infantils diferenciats per 
franges d’edat:  
 De 3 a 6 anys / de 6 a 12 anys.

Tipologia de jocs infantils metàl·lics i de 
plàstic. 
Instal·lació de bancs de fusta.

Tres espais de jocs infantils diferenciats per 
franges d’edat:  
De 0 a 3 anys / de 3 a 6 anys / de 6 a 12 anys.

Tipologia de jocs infantils de fusta. 
Dos espais d’estada amb bancs de pedra i 
de fusta. 

/ PAVIMENT / MOBILIARI / VEGETACIÓ/ TIPOLOGIA DE JOCS

PLAÇA DE LA SALUT

Les imatges presentades en ambdues propostes són orientatives

/ PAVIMENT / MOBILIARI / VEGETACIÓ/ TIPOLOGIA DE JOCS

PROPOSTA 1 / PROPOSTA 2 / 
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Continuen en marxa la primera i la segona fase de les 
obres de remodelació del Barri Antic de Parets, que s’es-
tan executant de manera simultània.
En aquesta etapa s’actua en el carrer de Travessera, entre 
Ferrer i Guàrdia i Barcelona, i el carrer de Barcelona entre 
els carrers Aurora i Travessera.
Al tram del carrer Travessera en què ja s’ha actuat, tot 
just davant de l’edifici de Can Rajoler, s’ha fet la substi-
tució i millora dels serveis soterrats recollits al projecte, 
així com la solera de formigó de base que, en la fase final 
de les obres, es cobrirà amb el paviment definitiu.
A hores d’ara el carrer Travessera resta totalment tancat 
a la circulació de vehicles i el carrer Barcelona en el tram 
de carrer Travessera fins al carrer Aurora, els vehicles 
poden circular pel carrer de Ferrer i Guàdia per accedir al 
carrer Major. El següent àmbit d’actuació preveu actuar 

Continuen les obres de remodelació del Barri Antic

al carrer de Barcelona, des del carrer Aurora fins a Ferrer 
i Guàrdia i pròximament els treballs s’iniciaran als trams 
del carrer Major previstos.

Enllestides les obres del talús del carrer Barcelona
D’altra banda, han finalitzat els treballs d’estabilització del 
talús de la carretera BV-1604 entre l’avinguda de Catalu-
nya i el carrer Barcelona. Aquests treballs han comportat 
bàsicament l’execució d’una biga de lligat i 46 micropilons 
de 273 mm de diàmetre, perforats verticalment fins a una 
profunditat de 9 metres, que conformen un sistema de 
contenció per garantir l’estabilitat global.
En el tram afectat s’ha pavimentat novament la vorera. El 
paviment de la calçada es portarà a terme coincidint amb 
els treballs que estan previstos en tot l’àmbit de l’avingu-
da de Catalunya.

La primera i segona fase del projecte s’executen de manera simultània

FORMACIÓ

Inkemia i l’Ajuntament formalitzen el contracte
Josep Castells, president del grup d’empreses Inkemia
IUCT, i l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, ja han procedit 
a la signatura del contracte que formalitza l’acord pres 
al mes de novembre per crear l’acceleradora d’empreses 
en l’àmbit de les ciències de la vida ‘Emprèn Parets’, així 
com un centre de formació universitària.

ESPAI PÚBLIC

Nous jocs infantils a les places i parcs de Parets
Seguint amb el projecte de la renovació i instal·lació de 
nous jocs infantils i de gimnàstica als espais públics, 
parcs i places del municipi, durant els mesos de gener 
i febrer s’han canviat els situats a la plaça de Frederic 
Marès, els elements de gimnàstica del carrer del Farell, 
i els jocs de la plaça d’Espanya, passeig de Can Riera, 

plaça d’Ildefons Cerdà i plaça de Josep Pla.
Per fer-ho, s’han tingut en compte les característiques 
lúdiques dels jocs, la quantitat màxima real d’usuaris si-
multanis i el rang més gran d’edats possible.
També s’ha valorat la qualitat dels materials, per tal de 
formar un conjunt homogeni amb l’entorn i ser compati-
bles i complementaris amb els elements que ja existeixen 
en cada espai.
La selecció dels jocs s’ha fet en funció de la dimensió i la 
forma de l’àrea on s’integraran, amb l’objectiu de fomentar 
la participació col·lectiva i individual dels infants que en 
faran ús.
Entre d’altres, s’han escollit elements que permetin al 
nen, amb el seu potencial imaginatiu, donar personalitat 
i contingut al joc i amb l’accessibilitat més gran possible 
a infants amb dificultats de mobilitat en general, o amb 
qualsevol tipus de capacitat especial.

FORMACIÓ

L’inspector en cap coordina un curs a la UAB
Joan Pérez Arteaga, inspector en cap de la Policia Local 
de Parets del Vallès, ha estat escollit com a coordinador 
de la primera edició del Curs de Pilot i Operadors de Drons 
en Seguretat i Emergències, formació especialitzada pio-
nera entre els centres universitaris catalans i una de les 
primeres en l’àmbit estatal.
La formació està organitzada per l’Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral (EPSI) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el primer centre universitari català en oferir 
un curs d’especialització en pilotatge i gestió de drons. 
En aquesta primera edició, inaugurada el divendres 9 de 
febrer, 16 professionals de la seguretat pública i privada 
podran optar al Certificat de Pilot de Dron (RPA).
Entre els estudiants, també hi ha dos voluntaris del cos 
de Protecció Civil de l’Ajuntament de Parets del Vallès. La 
formació d’aquests professionals és un primer pas per 
a la creació d’una unitat especial, ja que la intenció en 
pròximes edicions és la formació d’agents de la Policia 
Local. La unitat serà una de les primeres de Catalunya en 
planificació de protecció mitjançant els drons, després de 
la recent adquisició d’un dron policial amb càmera per 
part del consistori de Castelldefels (Garraf).
El curs d’especialització permet als estudiants adquirir 
la Certificació de Pilot i Operador de Drons per part de 
l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), única entitat 
acreditativa estatal competent, a més de proporcionar 
coneixements d’especialització per als professionals de 
la Seguretat Pública i Privada i el personal de les Emer-
gències. 
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ACCIÓ FORMATIVA EN XARXES SOCIALS
ADREÇADA A COMERÇOS I EMPRESES

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

Cal inscripció prèvia

DIJOUS 15 MARÇ 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.

SUBVENCIONS per a la
contractació de persones
usuàries del Servei Local
d’Ocupació de Parets

Requisits dels bene�ciaris
Desenvolupar una activitat i adherir-se com a empresa col·laboradora de
l’SLOP de Parets del Vallès.
Formalitzar un contracte laboral amb una persona usuària de l’SLOP en
recerca de feina.

Termini per a la presentació de sol·licituds
Els sol·licitants poden demanar subvenció �ns al 31 de desembre de 2018.

Quantia de la subvenció
Prenent com a referència la jornada completa:

Temps contractació Menors de 45 anys Majors de 45 anys
6 mesos 1.000€ 1.500€

En contractes inde�nits d’inici o que es transformin en inde�nits, 
s’atorgarà un import addicional de 500€. 
L’import de la subvenció dels contractes inferiors a 6 mesos o de
jornada parcial, s’ajustarà a la durada corresponent.

Més informació:
Ajuntament de Parets del Vallès
Desenvolupament Econòmic
Major, 1 - 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 88 90 - slop@parets.cat

7a convocatòria · 2018
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BENVINGUDA

Benvinguda a Berta Coll Ger
Dilluns, 12 de febrer, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, va 
fer la recepció oficial de benvinguda a Berta Coll Ger, la 
primera paretana de l’any, que va néixer el 2 de gener de 
2018. La Berta, filla de Cristina Ger i Xavier Coll, va ser el 
primer nadó nascut aquest 2018, a les 3.55 h, a l’Hospital 
General de Sant Cugat del Vallès.

La Generalitat de Catalunya té un deute de 501.200 euros 
amb l’Ajuntament de Parets després de deixar de pagar 
des del curs 2012-2013 els ajuts corresponents a les es-
coles bressol. El consistori, en sessió plenària i per una-
nimitat, ha decidit emprendre mesures legals per poder 
cobrar aquests impagaments.
La reclamació, a iniciativa del govern municipal, es pro-
dueix per l’incompliment per part d’Ensenyament de la 
Llei 12/2009 de 10 de juliol i després d’una sentència 
recent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
què condemna la Generalitat a indemnitzar a un seguit 
d’ajuntaments catalans als quals va deixar de pagar els 
ajuts destinats a les escoles bressol.

L’Ajuntament reclama el deute de les escoles bressol 

El fet de cofinançar aquests serveis municipals, Ajunta-
ment i Generalitat, neix de l’acord, amb un pla autonòmic 
de l’any 2005, per potenciar la primera etapa de l’educa-
ció infantil de 0 a 3 anys. La Generalitat no ha acomplert 
el seu compromís, primer reduint significativament les 
aportacions i després deixant de formalitzar alguns con-
venis. L’Ajuntament de Parets ha aprovat ara, a instàncies 
de l’equip de govern municipal i per unanimitat, reclamar 
que es facin efectius tots els pagaments de les subven-
cions corresponents, ja que les resolucions del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya han posat de relleu l’in-
compliment de la Generalitat de les seves obligacions en 
aquesta matèria.

El consistori paretà aprova per unanimitat reclamar a la Generalitat el deute, que és de 501.200 euros

PREMIS

Cassa premia els millors dibuixos 
El passat 15 de febrer, l’empresa Cassa va fer el lliurament 
dels premis de la 21a edició del certamen que premia les 
millors obres sobre l’aigua i el medi ambient presenta-
des pels estudiants de Parets del Vallès. Enguany, hi han 
participat una cinquantena d’escoles i s’ha premiat a 5 
alumnes de les escoles Acesco i Pompeu Fabra.
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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 

INSCRIPCIÓ al web escolanatura.parets.cat

PLACES LIMITADES Cal fer el pagament 7 dies abans de la realització de l'activitat 
L'activitat se suspendrà en el cas de no arribar a un nombre mínim d'inscripcions

PRIMAVERA 2018

Ornitologia al Tenes
17 de març / So�ida: Pavelló Municipal 
d'Espo�s

Rèptils i amfibis
5 de maig / So�ida: Can Jornet

Gallecs entorn natural
16 juny / So�ida: Can Jornet

Durada: 3 h / Horari: De 10 a 13 h
Preu: 2 € Parets / 4 € fora de Parets

9 de març
Caixes niu, un cop de mà 
als nostres ocells
6 d'abril
L'espectacular món dels 
insectes
11 de maig
El canvi climàtic en una 
classe pràctica
8 de juny
Apicultura, la vida de les 
abelles
6 de juliol
Energia solar, experiments 
per entendre-la
Durada: 2 h / Horari: De 17.30 a 19.30 h
Lloc: Escola de la Natura
Preu: 2 € Parets / 4 € fora de Parets

La biodiversitat i 
el desenvolupament urbà 
a càrrec del Dr. Ma�í Boada
Dia: 27 d'abril / Inici: 18.30 h
Lloc: Escola de la Natura
Preu: Gratuït
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S Introducció a rastres 

i senyals de la fauna a 
Catalunya
Inici: 19, 20 i 21 d'abril / Durada: 8 h
Lloc: Escola de la Natura
Horari: Dijous i divendres de 17.30 a19.30 h
So�ida: Dissabte de 9 a 13 h
Preu: 27 € (inclou material)

Plantes remeieres 
i cosmètica natural
Inici: 24, 25 i 26 de maig / Durada: 8 h
Lloc: Escola de la natura
Horari: Dijous i divendres de 17.30 a 19.30 h
So�ida: Dissabte de 10 a 13 h 
Preu: 27 € (inclou material)

CASAL DE JOVES CAL JARDINER
Montcau, s/n
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

PORTES OBERTES

DISSABTE
17 MARÇ

JORNADA DE

14 h Dinar musical amb a�istes dels bucs d'assaig
i l'actuació del grup de batukada Tambors de Parets.

Escape Room.
Torneig de tennis taula, futbolí i PlayStation.16 h

22 h
a pa�ir de les

Nit d'A� Jove, amb un tast dels cursos de dibuix manga,
grafits i batukada.
Exhibició de les seves obres per pa� dels a�istes.
Amenitzat per Dj Panko.

INSCRIPCIONS per al dinar, l'escape room i per pa�icipar en la Nit d'A� Jove
fins al 9 de març a Cal Jardiner.

Ets a�ista? 
Vols donar a conèixer la teva obra?

Vols formar part d’una
parella lingüística com
a voluntari o com a
aprenent?
Apuntar-s’hi és molt 
fàcil.

Només has de ser
major d’edat, disposar
d’una hora lliure a la
setmana i tenir ganes
de parlar i escoltar.

Vine a informar-te’n a:
Oficina de Català de Parets 
C. Travessera, 1
Tel. 93 573 98 05
parets@cpnl.cat

És fàcil
És divertit
És enriquidor
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OCUPACIÓ

Nova sessió formativa programada per l’SLOP
La Sala Basat Cooperativa ha acollit una sessió formativa 
adreçada als participants del programa d’integrals per 
a persones desocupades de llarga durada majors de 30 
anys.
La jornada ha consistit en la visita de representants dels 
departaments de RRHH de diverses empreses de Parets, 
que han explicat als assistents quins són els perfils dels 
candidats que les seves companyies requereixen, i com 
presentar un currículum més atractiu.
Posteriorment, els assistents van fer una presentació en 
vídeo que va ser analitzada per part dels representants de 
les empreses. Durant les próximes setmanes, els tècnics 
del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Parets, 
juntament amb els participants, faran una anàlisi perso-
nalitzada més exhaustiva de les gravacions. 

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Parets ja han donat 
a conèixer el resultat del projecte ‘Estalviem amb ener-
gia’ que es va dur a terme al Casal de Ca n’Oms entre els 
mesos de juny i desembre de 2017.
El projecte va permetre contractar 4 persones per mit-
jà dels Plans Locals d’Ocupació, que van actuar com a 
agents energètics, amb l’objectiu d’assessorar la ciuta-
dania respecte a les seves factures de llum, gas i aigua, 
per tal d’adequar els consums.
Durant sis mesos, al servei es va atendre directament a 
132 llars, que correspon a 413 persones. D’aquestes, un 
15% ha estat d’atenció a famílies nombroses, un 11% a 
famílies monoparentals i un 28% a famílies de persones 
jubilades (un 8% amb pensió mínima).
De les persones ateses, un 41% consultaven sobre un ha-
bitatge de lloguer, mentre que la resta, el 59%, eren sobre 
habitatges de propietat.

Més de 14.000 euros d’estalvi a 102 famílies de Parets

Més de 14.000 euros d’estalvi
Els assessoraments duts a terme pels agents han permès 
un estalvi aproximat de 14.307 €/any a 102 famílies del 
municipi, bàsicament en el subministrament elèctric.
Pel que fa al gas, la major part dels tràmits aconsellats 
han estat l’eliminació dels serveis addicionals, seguit del 
canvi a un mercat regulat per tal de garantir certa protec-
ció social. Referent als rebuts de l’aigua, un 25% de les 
persones assessorades han fet tràmits majoritàriament 
del cànon social o d’ampliació de trams.
La regidora de Serveis Socials, Susanna Villa, ha valorat 
molt positivament els resultats i ha afegit que “una cam-
panya oberta a tota la ciutadania d’un tema tan complex 
ha estat un repte innovador. A més, poder donar aquest 
servei amb la contractació de 4 persones del municipi 
proporcionant formació i ocupabilitat ha estat un valor 
afegit al projecte”.

Ha estat possible gràcies a l’assessorament emmarcat en el projecte ‘Estalviem amb energia’

18

(10 km) 20 MAIG
LA CURSA 2018

Inici entrenaments: 5 de març
Final entrenaments: 16 de maig

inscripció a partir del 12 de febrer �ns a



 22 de febrer de 201810 PUBLICITAT

diumenge
a les 18.30 h

CabaretA
Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 20 m
Idioma: Català

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Maria Molins i Bárbara Granados

març4 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un espectacle diferent i original que barreja 
diversos estils de cabaret en clau de dona i en 
to irreverent

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

març10 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 22.30 h Espectacle

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

Monòlegs
10 woman
Yolanda Ramos + Paloma Jiménez

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Dues grans actrius còmiques amb un espectacle d'humor 
que et farà petar de riure

diumenge
a les 18.30 h

Onírico live
Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 15 m
Idioma: Català, castellà, anglès

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Kant Freud Kafka

març18 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una proposta suggerent que fusiona el rock 
progressiu i la música clàssica, un disc 
aclamat per la crítica especialitzada

Preu: 7€
Socis Rialles: gratuït
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“Un pas endavant”, nou projecte de cooperació amb Missirah
Els serveis de Cooperació i Joventut posen en marxa un nou projecte de cooperació transversal: un camp de treball a Missirah (Senegal) amb 8 joves de Parets

En el marc de la programació dels Serveis de Cooperació 
i Joventut, l’Ajuntament de Parets posa en marxa un nou 
projecte de cooperació transversal, que consisteix en un 
camp de treball amb vuit joves de Parets que es despla-
çaran fins a Missirah (Senegal).
Es tracta d’”Un pas endavant”, una forma de voluntariat 
que té l’objectiu de desenvolupar tasques de contingut 
social i de capacitació que reverteixen en benefici de la 
comunitat en la qual es duen a terme. En aquest cas, el 
plantejament és que també suposi un benefici per a les 
persones participants i un procés d’aprenentatge mutu.
El camp de treball tindrà lloc durant el mes de juliol i està 
adreçat a joves de Parets d’entre 18 i 30 anys. La dura-
da serà de 2 setmanes i es desenvoluparà a la localitat 

senegalesa de Missirah, on l’Ajuntament de Parets va 
començar a impulsar projectes de cooperació l’any 2009.
La iniciativa compta amb la participació de l’Associació 
de persones immigrants de Missirah i amb l’Associació 
Youbari.

Tres projectes amb base social
Es plantegen tres projectes base a treballar i millorar: la 
Cooperativa Agrària Dones de Missirah, el Casal infantil 
d’estiu i el Centre de formació ocupacional. 
També està previst que les entitats socials implicades 
de Missirah organitzin sessions formatives de caràcter 
cultural i un seguit de visites als projectes de coopera-
ció desenvolupats per l’Ajuntament. Es tracta de donar 

perspectives de futur, noves experiències i capacitacions 
personals a les persones participants del municipi, però 
també a joves de la localitat de Missirah.
Per participar-hi, cal estar empadronat/da a Parets com a 
mínim des d’un any abans de la publicació de les bases; 
tenir entre 18 i 30 anys; tenir un nivell d’estudis mínims 
amb la titulació de l’ESO, participar en les sessions de 
sensibilització i formatives prèvies al viatge, i en les de 
devolució després del camp de treball, i signar el full de 
compromís amb el projecte. 
El termini de presentació de les candidatures per formar 
part dels projectes finalitza el pròxim 12 de març. Les ba-
ses íntegres es poden trobar al web parets.cat. Més infor-
mació al Casal de Joves Cal Jardiner, telèfon 935 737 200.



Parets és... 
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha anat realitzant accions vers la igualtat entre 
homes i dones des de l’any 1998. Amb l’objectiu d’incorporar el gènere de manera 
transversal a totes les accions i polítiques del consistori, s’han anat organitzant 
anualment cursos de formació per la ciutadania i el personal de l’Ajuntament, 
com per exemple:
- Tallers d’estereotips i rols de gènere.
- Conceptes i eines d’intervenció amb violència masclista en la parella.
- Com intervenir amb els homes agressors.
- Tallers de Drag King, 
- Jornades Ampliant els Horitzons de la Violència de Gènere, etc.

L’any 2001 es va dissenyar transversalment el Protocol d’Actuació i Prevenció de la 
Violència Masclista en la Parella. Aquest protocol va ser escollit com a bona pràctica per 
la Diputació de Barcelona i també per l’organització del Fòrum de les Cultures 2004, com 
a bona pràctica estatal.
Actualment es treballa en base a dues línies: Impuls de la perspectiva de gènere i LGTBI 
i el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES DONES:
Aquest servei funciona des de l’any 2000.
El servei és públic i gratuït.
En depèn del Servei d’Igualtat però funcionalment està adscrit a Serveis Socials.
El servei consisteix en atenció psicològica i assessorament legal per a les dones del muni-
cipi. Es prioritzen els casos de violència masclista, dones en procés de separació o divorci 
i separades. Però també s’ofereix assessorament per qualsevol tema. 
Cal demanar hora prèviament al telèfon 935737979

ACCIONS DE LA LÍNIA IMPULS DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE I LGTBI:

MARÇ DE DONES. MARÇ DE TOTHOM 
Des de l’any 2000. L’objectiu és conscienciar la ciutadania i les persones que hi treballen 
a l’administració o en d’altres serveis, vers les discriminacions per raó de gènere. Tot 
afavorint una visió crítica i encaminada al canvi de les estructures que perpetuen les 
discriminacions entre les persones.
La programació es lidera des del Servei d’Igualtat però s’intenta treballar transversalment 
amb els diferents serveis i entitats. 
Es realitzen activitats al voltant de les següents línies de treball:
Activitats de conscienciació i visibilització vers les discriminacions per raó de sexe. 
Activitat de promoció de la salut de les dones. 
Activitat de foment de la cohesió social de les dones. 

CAMPANYA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, PROU D’HÒSTIES!
Aquesta campanya es realitza des de l’any 2001. L’objectiu és conscienciar la població 
en general vers aquesta problemàtica i a les persones professionals que hi treballen amb 
el tema directa o indirectament, per després elaborar el Protocol d’Actuació i Prevenció 
vers la Violència Masclista en la parella. D’aquesta primera campanya van sorgir dos 
grups multidisciplinaris de treball integrats per a persones professionals.
Amb dos objectius: dissenyar activitats de prevenció de la violència masclista i  revisar 
i redefinir el Protocol d’actuació contra la violència masclista que ja existia al municipi.
Es realitzen accions dirigides a diferents sectors de la població: a persones professionals 
que hi treballen directament; amb col·lectius professionals que hi treballen indirectament; 
a la població en general; a dones en general i grups de risc, a gent jove; a nens i nenes de 
primària, etc...
La perspectiva des de la qual es treballa és l’ecològica, per tant s’intenta incidir en tots els 
sistemes que justifiquen i poden perpetuar la violència masclista en la parella.
Els objectius d’aquestes activitats són:
- Garantir un compromís polític i tècnic de millora en la qualitat de l’atenció
- Establir mecanismes de coordinació necessaris entre serveis i professionals per donar 
respostes integrals i evitar el pelegrinatge de les víctimes i la victimització secundària.
- Agilitar, unificar i coordinar les actuacions entre els diferents serveis, i dins de cadas-
cun, les persones professionals que els integren.
- Conscienciar que la violència masclista és un problema de tothom, no només de les 
dones o de persones amb pocs recursos, etc.
- Prevenir i actuar directament sobre les causes de la violència masclista en tots els 
sectors de la població.
Aquesta Campanya ha estat escollida com a bona pràctica dos cops per part de la Dipu-
tació de Barcelona.

GRUP DE SUPORT MUTU: LA DONA SÀVIA QUE SÓC:
Aquest grup es va crear l’any 2017. Ho dinamitza Isabel Erill, psicòloga i participen 25 
dones. La franja d’edat és de 50 anys a 85 anys.
S’inscriu dins el  paradigma de la intel·ligència emocional, i la finalitat és facilitar eines 
per anar transitant sobre aquests objectius:
- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions i de les dels altres.
- Desenvolupar una major competència emocional.
- Desenvolupar la capacitat per controlar l’estrès, l’ansietat i els estats depressius.
- Prendre consciència de la relació entre el malestar emocional i les tensions físiques.
- Desenvolupar el sentit de l’humor.
- Desenvolupar la resistència a la frustració.
- Viure dels del plaer o viure des del patiment.

PLANS D’IGUALTAT MUNICIPALS
L’any 2002 i a partir de les conclusions estretes d’un estudi de la Diputació, s’elabora el 
primer Pla d’Igualtat Municipal, que contenia línies d’actuació i objectius i es va treballar 
conjuntament de manera transversal amb el personal tècnic de la corporació. 
Els plans d’igualtat són la principal eina amb la que comptem els ajuntaments per plani-
ficar i impulsar transversalment les polítiques de gènere, incorporant la realitat LGTBI.

Març de Dones

Prou d’Hòsties. Accions mercat

Taller drag king

Trencant el binomi



 igualtat

Pla Igualtat Municipal

Montse Cárdenas, Responsable de Joventut, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès, considera que “l’èxit pel que fa a la perspectiva de gènere i la 
igualtat radica en el treball transversal d’aquesta. A Parets hem estat pioners en 
diferents accions i programes i ens hem sabut avançar i adaptar als nous temps 
en matèria d’igualtat”.

Així ho ratifica la Regidora de Benestar Social, Igualtat i de Gent Gran, Susanna 
Villa, qui afirma que “L’Ajuntament de Parets aposta i prioritza la 
igualtat com ho posen de manifest els nombrosos reconei-
xements que hem tingut com a administració. Vull destacar 
la nostra mirada innovadora vers les polítiques d’igualtat i 
LGTBI en el nostre municipi i el camí que estem traçant cada 
dia per assolir els objectius d’una societat on tots i totes tin-
guem les mateixes oportunitats sense discriminacions de cap 
tipus”.

Finalment l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, avança que  “des de 
l’Ajuntament de Parets continuarem dedicant recursos i es-
forços vers la igualtat entre homes i dones. Aprofito per feli-
citar les persones que han fet que el nostre poble sigui també 
referent en un tema cabdal com aquest, especialment en so-
cietats avançades i modernes que volen i saben donar respos-
tes adequades a les necessitats i demandes dels nous temps”.

Amb les polítiques d’igualtat de gènere es vol contribuir a assolir una societat més igua-
litària, on les persones - siguin dones o homes- tinguin els mateixos drets, obligacions, 
oportunitats i beneficis, tot respectant les diferències entre persones.
Ja s’han aprovat 3 plans d’igualtat municipals
L’any 2017, s’ha realitzat l’avaluació del Pla d’Igualtat Municipal, 2012-2017 que ha estat 
publicat per la Diputació de Barcelona.
Aquest 2018, començarem a treballar el Pla d’Igualtat Municipal, 2018-2021. Es vol 
comptar més amb el teixit i els moviments socials, per aquest motiu, es vol dissen-
yar conjuntament amb persones individuals interessades, així com amb representants 
d’entitats a través de la creació d’una TAULA D’IGUALTAT.

L’any 2009, es va dissenyar el PROTOCOL D’ACTUACIÓ I PREVENCIÓ EN CASOS 
D’ASSETJAMENT SEXUAL i/O PER RAÓ DE SEXE , liderat pel Servei d’Igualtat en coor-
dinació amb Recursos Humans i el Comitè d’Empresa de la corporació.

TEATRE FÒRUM, STOP!
L’any 2013, el Servei de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament va oferir al grup de teatre 
jove conduït per la professora i directora de teatre, Padi Padilla, la  possibilitat de que 
amb el seu alumnat  escrivissin i desenvolupessin una obra de teatre que tractés el tema 
de les violències de gènere, oferint formacions prèvies als joves.
Són 10 joves de Parets de 15 a 23 anys.
Es van realitzar tres accions formatives: Introducció a les violències de gènere; La vi-
vència de la violència a través del cos i un taller de Drag King.
L’any 2014, la Generalitat de Catalunya va reconèixer l’experiència com a bona pràc-
tica (s’està utilitzant en tallers de prevenció amb joves a Catalunya i es va presentar en 
les Jornades Catalanes per la Joventut on participaven tots els serveis de joventut dels 
municipis de Catalunya).
L’any 2014, es va adaptar l’obra a teatre fòrum i ara esdevé l’última activitat adreçada 
als joves dels instituts dins el projecte Gènere als Instituts.
 
PROTOCOL PER UNES FESTES LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES I  
LGTBIfòbiques, NO ÉS NO,  2017
Aquest protocol neix fruit de la iniciativa de l’Assemblea de Joves de Parets i es va tre-
ballar conjuntament amb elles i els serveis de Seguretat Ciutadana, Cultura i Igualtat.
L’objectiu del qual és sensibilitzar, prevenir i establir un protocol d’actuació en casos 
de violències masclistes i LGTBIfòbiques en contextos d’oci i festius. Inclou formació 
a entitats (es va realitzar la primera sessió a finals de 2017 a càrrec de l’Observatori 
Noctambul@s)
 
PLA D’IGUALTAT INTERN, 2017-2020
Els Plans interns d’Igualtat de gènere són una estratègia per assolir la igualtat real entre 
dones i homes en les polítiques internes de les organitzacions. Es treballen transversal-
ment entre els serveis de Recursos Humans, Secretaria, Igualtat i Comitè d’Empresa i 
ha participat gran part de la plantilla tant a través d’enquestes anònimes com en grups 
de treball participatius.
En base a un diagnòstic en relació a diferents àmbits: cultura i política d’igualtat de gè-
nere; comunicació, imatge i llenguatge; representativitat horitzontal i vertical, etc. s’han 
plantejat diferents accions per a minvar amb les discriminacions per raó de gènere que 
es puguin donar en el sí de l’Ajuntament, com per exemple, a partir d’aquest any pun-
tuarà en les contractacions públiques, el fet de tenir pla d’igualtat intern per les empreses 
que estan obligades per llei a tenir-ho (empreses amb 250 persones treballadores o més). 
A partir de l’any 2019, serà obligatori tenir-ho per poder accedir als concursos públics.
Altres accions són: formació a persones clau de la corporació amb perspectiva de gè-
nere, dotació de recursos per a un ús no sexista del llenguatge; realització d’un estudi 
de l’impacte de gènere de la descripció de llocs de treball, etc.
 
Altres projectes TRANSVERSALS, són: 
- Amb Cooperació: Cooperativa agrària Dones de Missirah. Es va crear i dotar l’any 
2010. Es beneficien 150 famílies de Missirah (Senegal).
- Amb Joventut:
    - Gènere als Instituts: incorporació del gènere com a eix vertebrador en els instituts 
de Parets. Aquest curs s’ha començat a treballar a La Sínia, Institut Torre de Malla i 
Acesco. Es va començar a La Sínia fa 5 anys com a prova pilot.
    - Creació d’un grup d’autodefensa feminista.
    - Projecte Estimar no fa mal: revisió amb perspectiva de gènere de la comunicació, 
dinàmiques, activitats, jocs, etc. del Casal de Joves Cal Jardiner amb formació al personal 
de l’equipament.
    - Trencant el Binomi. Activitats de conscienciació i prevenció de discriminacions 
LGBTIfòbiques.
- Amb esports:
    - Prou sexisme a l’esport, amb un campionat amistós de FS Parets femení.
    - El meu cos no entén de cànons de bellesa, a través d’una perfomance amb cheerlea-
ders a un campionat amistós de bàsquet femení, etc.

Esports cossos

Concert Prou d’Hòsties
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EN DOS MINUTS...
Projecte de recuperació de dos pous
L’Ajuntament de Parets té previst dur a terme el pro-
jecte de recuperació del pou situat a la zona sud-oest 
del municipi, a la confluència entre el Pg. de la Rivera i 
el carrer de la Salut així com l’arranjament d’un segon 
pou situat a l’espai de Can Riera.
Ambdues actuacions es faran parcialment subvenci-
onades per l’ACA, Agència Catalana de l’Aigua.
El primer dels projectes preveu la recuperació de 
l’activitat del pou, que actualment està en desús. Pel 
que fa al pou de Can Riera, es faran actuacions de 
neteja i millora de l’accessibilitat i el manteniment. 
Aquest pou representa el 7% de l’aportació d’aigua 
al municipi.
Finalment, en el marc de les subvencions adreçades 
a la realització d’inversions per a la millora del con-
trol dels cabals subministrats en alta, l’ACA també 
farà una aportació de l’import destinat a la instal-
lació d’equips de mesura i telecontrol a la sortida 
dels dipòsits, que permetran conèixer amb precisió 
el rendiment de la xarxa i detectar de forma efectiva 
possibles avaries o pèrdues de cabal.

Parets recull més de 56 tones de roba usada
Els paretans i les paretanes han donat, durant l’any 
2017, més de 56 tones de roba usada que s’utilitza-
ran amb fins socials. Concretament han estat 56.240 
kg de roba que s’han recollit als 18 contenidors que 
Humana i Roba Amiga tenen distribuïts arreu del mu-
nicipi.
La ràtio de recollida de roba de l’any 2017 és aproxi-
madament d’uns 3 quilos per habitant, un 10% més 
que l’any 2016. En el cas de la cooperativa Roba Ami-
ga s’han recollit 25,86 tones de roba, sabates, i altres 
residus tèxtils en els 7 contenidors que hi ha als di-
ferents punts de Parets. Pel que fa a Humana, amb 
11 contenidors distribuïts al municipi, el total ha estat 
de 30,38 tones.

L’Escola de la Natura publica les activitats de primavera
Xerrades, tallers, sortides i propostes molt atractives, gratuïtes o a preus molt assequibles

Ja s’han donat a conèixer les activitats incloses en la 
programació de primavera 2018 de l’Escola de la Natura 
de Parets del Vallès.
El mes de març l’activitat serà d’un taller de caixes niu 
per ajudar els ocells; a l’abril el tema que es tractarà serà 
el de l’espectacular món dels insectes; al maig, el canvi 
climàtic serà el protagonista central de l’activitat; al mes 
de juny es podrà conèixer de més a prop el món de les 
abelles; i el mes de juliol estarà dedicat a l’energia solar 
i l’experimentació per entendre-la.
Les activitats tenen una durada de dues hores i es porten 
a terme de 17.30 a 19.30 h a les instal·lacions de l’Escola 
de la Natura. El preu de les activitats i tallers és de 2 € per
als residents de Parets, i 4 € per als no residents. A més 
d’aquests tallers de natura en família, el 27 d’abril es po-

drà gaudir d’una xerrada gratuïta sobre la biodiversitat i 
el desenvolupament urbà a càrrec del Dr. Martí Boada; 
d’un taller d’introducció a rastres i senyals de la fauna a 
Catalunya; i d’un altre sobre plantes remeieres i cosmètica 
natural, aquests dos darrers tenen un cost de 27 € que 
inclou el material de l’activitat.
Les sortides que s’han programat per a aquesta primavera 
són: el 17 de març, amb punt de partida al pavelló, una ex-
cursió relacionada amb l’ornitologia al Tenes; el 5 de maig, 
amb sortida des de Can Jornet, amb els rèptils i amfibis 
com a tema central; i el 16 de juny, amb sortida des de 
Can Jornet, per conèixer Gallecs com a entorn natural. La 
durada de cada sortida és de 3 hores. Les inscripcions a 
totes les activitats es poden formalitzar visitant el web 
escolanatura.parets.cat amb 7 dies d’antelació.
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L’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, valora amb 
satisfacció “unes xifres que posen de manifest que nosal-
tres quan adquirim un compromís l’acomplim i, en aquest 
cas, amb escreix. D’altra banda vull recordar que l’últim 
any s’ha reduït en 200 persones la xifra de l’atur i després 
de molts anys hem baixat de les 1000 persones aturades 
a Parets”.
El govern municipal, durant aquests primers anys de le-
gislatura, ha posat els mitjans i els recursos econòmics 
necessaris per poder impulsar mesures ajustades a les 
necessitats de les persones i del mercat laboral. “Les 
polítiques actives d’ocupació han estat un eix estratègic 
en la política municipal de Parets, àmbit que hem refor-
çat econòmicament donat que no és suficient la dotació 
econòmica que es destina a Parets per part d’altres ad-

ministracions supramunicipals per parl.liar els efectes de 
l’atur”, apunta el regidor de Desenvolupament Econòmic, 
Ocupació i Turisme, Toni Fernández. Entre aquestes me-
sures cal destacar els ajuts a la contractació, que han 
resultat ser una mesura eficient d’inversió de recursos 
públics en la creació d’ocupació. Els ajuts a la contracta-
ció han estat una de les polítiques que ha sumat a l’hora 
de treballar per a la reducció de l’atur a Parets. Des de 
2012 s’han destinat 415.000€ que han permès donar 
suport a la contractació de 515 paretans i paretanes. 
Això resulta una mitjana de 806€ de subvenció per lloc 
de treball creat. Durant les tres darreres convocatòries 
s’han superat els 100 contractes subvencionats i des de 
l’Ajuntament s’espera assolir el mateix objectiu durant 
2018, convocatòria que s’ha dotat amb 95.000€. 

L’equip de govern doblarà el seu compromís en ocupació
A febrer de 2018 ja s’han assolit 1.339 insercions laborals de les 1.000 promeses per a aquesta legislatura

FORMACIÓ

1.600 hores de formació durant el 2017
Parets Empreses i l’SLOP en fan un balanç molt positiu

Aquest mes s’han donat a conèixer les dades referents a 
l’anàlisi de la formació durant l’any 2017. Entre les dades 
més destacades, les 1.600 hores de formació (1.496 van 
ser hores de formació ocupacional), 60 accions formati-
ves i 494 persones, de les quals 412 van rebre formació 
ocupacional.
La formació és clau a l’hora de trobar feina i per això cada 
any es potencia des del servei municipal. 
Altres dades que van donar-se a conèixer van ser les de 
l’atur a Parets. Destaca la reducció en 200 persones en un 
any, fet que consolida la xifra d’aturats per sota del miler 
i al voltant del 10%, molt inferior al 20% de fa només uns 
anys. Per edats, la majoria d’alumnes que han fet ús del 
servei municipal de formació han estat persones en la 
franja dels 26 als 45 anys. Per gènere, cal destacar que 
279 alumnes de formació ocupacional han estat dones, 
essent amb el 67% el col·lectiu més nombrós. Els àmbits 
amb més presència de dones han estat les formacions 
de competències transversals (72%) i informàtica (83%). 
El percentatge d’alumnes aprovats ha estat del 95% i la 
mitjana d’hores dels cursos han augmentat, passant de 
les 10 a una mitjana de 25 hores.
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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

Recomanacions per llogar un habitatge
Abans de llogar: 
-Reviseu les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat i, si ha electrodomèstics, comproveu 
que funcionin.
-Us han de facilitar informació sobre la descripció i condicions de l’habitatge, el preu 
total de la renda i la forma d’actualització del preu, el termini de l’arrendament i la fiança.
En el moment del lloguer: 
-Us han de lliurar la cèdula d’habitabilitat o l’acreditació equivalent.
-L’habitatge ha de tenir un certificat d’eficiència energètica.
-La documentació acreditativa de la informació requerida en l’oferta d’arrendament.
Al finalitzar el contracte de lloguer: 
-Comprovar, juntament amb el propietari, que tot està correcte, i signar un full de con-
formitat.
Mai no heu de deixar de pagar la renda, ja que aquest fet es considera causa de rescissió 
del contracte. Si el propietari es negués a cobrar, consigneu la renda en un jutjat. 
En cas d’incompliment, primer cal reclamar a l’empresa/professional o arrendador de 
l’habitatge, de manera que en quedi constància i si no rebeu una respos-
ta satisfactòria en el termini d’1 mes, caldrà que us adreceu a l’SCAC.

Llisabert, nou servei de lloguer de màquines
Llisabert és un nou establiment inaugurat recentment a 
Parets. Es tracta d’un servei de lloguer i reparació de ma-
quinària, situat al carrer Prat de la Riba 49-51, on es pot 
trobar tota mena d’eines: maquinària d’obra, generadors, 
equips de pintura, bombes d’aigua, màquines de jardine-
ria, de neteja o, fins i tot, elevadors i vehicles de moviment 
de terres. Més informació al tel. 93 011 92 64.

INAUGURACIÓ

Alta participació en la Fira Medieval de la Festa Major d’Hivern
Un dels atractius més esperats de la Festa Major d’Hivern de Parets és la Fira Medieval, 
que es va portar a terme durant tota la jornada del dissabte i diumenge de festa. Durant 
els dos dies, els carrers de Parets es van omplir d’un mercat medieval on es podien 
comprar diversos articles artesans. També hi havia una escola de cavallers i, fins i tot, 
tallers medievals per a grans i petits.
La Fira Medieval ha tornat a ser un èxit i cada edició adquireix un grau superior 
d’arrelament a Parets, amb una alta participació per part dels visitants i dels comerços 
i associacions. En aquesta ocasió, l’Associació Fotogràfica de Parets va organitzar una 
marató fotogràfica en la qual els participants havien de fer fotografies durant els dies 20 
i 21 de gener, coincidint amb la Fira Medieval de Parets, i amb aquesta temàtica, imatges 
relacionades amb la festa medieval. Els Diables també van ser presents durant la fira, 
amb una paradeta i la participació dels tabals amb els bufons.

FIRA MEDIEVAL

Carnisseria Can Boter, qualitat i proximitat
Amb 115 anys de trajectòria, parlem d’un dels nego-
cis tradicionals de tota la vida al nostre poble. 
Carn de qualitat i proximitat. 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
Tracte personalitzat i comandes a la carta són algu-
nes de les claus que l’han convertit un comerç adap-
tat als nous temps i arrelat a Parets del Vallès. 
Els horaris d’atenció al client són de dilluns a diven-
dres de 8 a 13 hores i de 17 a 20 h. 
Els dissabtes, de 8 a 14 h. 
Situat al carrer Raval, número 10, Carnisseria Fonda 
Can Boter també disposa de restaurant amb un menú 
de cuina casolana i tradicional, amb un horari de di-
lluns a divendres de 13 a 16 hores. 
Podeu contactar-hi a través de:
- e-mail canboter@hotmail.com 
- telèfon 93 562 01 55. 
A banda de la seva especialitat, la carn, també ofe-
reix un ampli ventall de productes de cansaladeria, 
producte enllaunat, licors i, ocasionalment, verdures 
de temporada.
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Impuls a l’educació i suport a les escoles amb els Plans d’Ocupació Local
En aquesta darrera convocatòria s’han contractat 6 persones per desenvolupar projectes a les escoles bressol i als centres educatius del municipi

L’educació és un dels eixos fonamentals a l’hora de cons-
truir un model de convivència i de posar en marxa pro-
grames per als nostres infants, que seran els ciutadans i 
ciutadanes del futur.
Per aquest motiu, l’administració paretana treballa de 
manera transversal des de les diferents àrees per atendre 
les necessitats específiques dels infants i adolescents 
de Parets, amb l’objectiu d’incentivar la participació de 
les escoles i dels nois i noies i la seva implicació en la 
construcció de nous models educatius.
Amb aquest objectiu, el Servei d’Educació i el Servei Local 
d’Ocupació han impulsat de nou la contractació de perso-
nes aturades i adscrites a l’SLOP, per tal de desenvolupar 
tasques de suport als centres educatius.
L’Escola Bressol El Cirerer i l’Escola Municipal Pau Vila 

compten amb dues d’aquestes persones, que realitzen 
tasques d’auxiliar de suport a l’aula. 
Algunes de les seves funcions són ajudar els alumnes 
amb necessitats educatives especials en els desplaça-
ments dins i fora de l’escola, garantir que els infants 
puguin participar en totes les activitats que es facin a 
l’escola, ajudar-los en temes relacionats amb l’autonomia 
personal, donar suport al tutor/ra a l’aula, dur a terme ac-
tivitats específiques amb alumnes, pautades pel mestre/a 
tutor/a o CDIAP, col·laborar en les activitats d’atenció a 
les necessitats bàsiques de la resta d’infants de l’aula si 
escau o participar en processos d’observació dels nens 
i nenes.
Pel que fa a les 4 persones restants, desenvolupen la seva 
tasca d’estudi assistit als dos instituts, La Sínia i el Torre 

de Malla, i a les escoles Lluís Piquer, NS de Montserrat, 
Pau Vila, Vila Parietes, ACESCO i Pompeu Fabra.
En el cas de l’estudi assistit les tasques són diverses i 
es defineixen juntament amb els/les tutors/es en fun-
ció de les necessitats dels alumnes. L’objectiu d’aquest  
projecte és potenciar la igualtat d’oportunitats, afavorir 
l’èxit escolar i ajudar l’alumnat a desenvolupar actituds 
positives per a l’aprenentatge. 
Algunes de les atribucions que tenen assignades són do-
nar suport a tècniques d’estudi, garantir l’organització de 
l’agenda escolar, ajudar a establir prioritats i aprofitar el 
temps, avançar els deures de la setmana, millorar les ca-
pacitats cognitives bàsiques, donar suport per consolidar 
els aprenentatges impartits a la classe o ajudar els nens 
i nenes a superar dificultats d’aprenentatge.

Miquel Pérez 
Regidor d’Educació
“Les polítiques municipals han 
d’estar abocades a potenciar i 
millorar els serveis a la ciutada-
nia en l’àmbit de l’educació. Per 
això treballem en col·laboració 
amb la resta d’àrees en projec-
tes per a la millora del nostre 
model educatiu.”

Toni Fernández
Regidor de Promoció econòmica
“Els infants són el nostre futur i 
l’educació i l’atenció a la diver-
sitat a l’aula és l’única garantia 
per a l’accés en igualtat de con-
dicions a les oportunitats de la 
vida adulta. Amb aquesta vo-
luntat, impulsem programes per 
donar resposta a necessitats 
específiques en l’àmbit social, 
educatiu i de treball.”

CIUTATS EDUCADORES

XIII Trobada de Ciutats Educadores a Lleida
El regidor d’Educació, Miquel Pérez, ha assistit a la XIII Tro-
bada de la RECE, amb l’eix central de ‘Repensar la ciutat’, 
en la qual experts van aportar reflexions sobre el paper 
dels governs locals en la construcció del model de ciutat.

PLUSVÀLUAVISITES ESCOLARS

L’alumnat de 3r curs d’Educació Primària de Parets coneix l’Ajuntament en primera persona
Els alumnes de 3r curs de l’escola Vila Parietes i Lluís Piquer han visitat l’Ajuntament de Parets per conèixer de prop 
l’administració local i el seu funcionament. Els alumnes van poder parlar amb alguns dels treballadors de l’Ajuntament 
i visitar les dependències com ara Recursos Humans, Alcaldia o Intervenció. Aquestes visites serveixen per fer que els 
infants puguin viure en primera persona l’experiència sobre el funcionament de l’administració local i la seva gestió.
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CARNESTOLTES

FESTA MAJOR D’HIVERN
La Festa Major d’Hivern de Parets ha estat, de nou, un gran èxit. 
L’ampli ventall d’activitats que es van organitzar amb motiu de la 
festa: el Mercat Medieval, la quarta edició del Canta Parets, la Tro-
bada de Bestiari i Desfilada Infernal, el Gran Ball de Festa Major, o el 
parc infantil, entre d’altres, es van omplir, un any més, de gom a gom. 
Aquest és només un petit recull d’imatges de la festa però, si voleu 
veure’n més, ho podeu fer al Flickr de Parets Connecta.

 1r premi comparsa infantil

 1r premi individual adults

 1r premi comparsa adults

 1r premi individual infantil

El Rei Carnestoltes, i el jurat escollit per sa Majestat, va repartir pre-
mis a les millors disfresses durant la darrera edició d’aquest carnaval. 
Indis, monstres, robots del futur, superherois, personatges vinguts 
de sèries de televisió, d’altres mons i d’altres països... Tot va tenir 
cabuda a la festa més esbojarrada de l’any.
Aquí teniu només una mostra de la imaginació i la fantasia que es va 
desplegar durant la rua. Si en voleu més: Flickr de Parets Connecta.
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SOLIDARITAT

Xocolatada solidària contra el càncer infantil
El dijous 15 de febrer, amb motiu del Dia Internacional del 
Càncer Infantil, les escoles Vila Parietes, Pompeu Fabra i 
Nostra Senyora de Montserrat, van participar en la xoco-
latada que es va fer per recaptar fons per a la investigació 
del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu, una 
acció impulsada, entre altres, per la Lluita de l’Arnau.

BALL

Elite Dance triomfa en un concurs a Itàlia
L’escola de ball Elite Dance ha guanyat 9 beques d’estudi 
Roma Children i 6 beques d’estudi Livorno Junior en el 
concurs de ball d’alt nivell ‘Livorno in Danza’. Una de les 
grans triomfadores va ser Maria Grima, que va aconse-
guir l’or en ball contemporani de la categoria mini. A més, 
l’escola va aconseguir 4 plates i 2 bronzes.

CONCERT

Cordes del món celebra el seu 5è aniversari
Després de 5 anys d’activitat cultural i antropològica, i de 
generar diversos projectes, la formació musical Cordes 
del Món, amb Ernesto Briceño del CEM Maria Grever a la 
direcció, va oferir un concert retrospectiu al teatre Can 
Rajoler amb convidats especials i la presència dels fun-
dadors del projecte que reuneix la música i l’antropologia.

‘Parets, municipi lector’ amb el comerç local
A banda de les escoles, biblioteques i equipaments municipals, s’hi han adherit una desena d’establiments comercials

Perruqueria Ribas, Perruqueria Pèls, Perruqueria DYE & 
DRY, La Noria Bakery, La Guàrdia (Barri Antic i Eixample), 
Gelateria Cafeteria Noa, La Barbería de Juanjo, Perruque-
ria Colors, El Dentista de la Vila, Centre d’Estudis Musicals 
Maria Grever i l’Acadèmia Cambridge d’anglès són els es-
tabliments comercials que s’hi han adherit a dia d’avui a 
Parets municipi lector.
Una iniciativa que té per objectiu fomentar la lectura al 
municipi a través de llibres i revistes. Així, a banda de les 
escoles, biblioteques i equipaments municipals, s’hi han 
adherit comerços on els clients poden llegir com poden 
ser perruqueries o bé pastisseries, entre d’altres. Allà hi 

trobaran llibres i revistes atractius de diverses temàti-
ques. Els comerços adherits han rebut un segell distintiu 
d’establiment comercial adherit a Parets, municipi lector. 
Miquel Pérez, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Pa-
rets, afirma que “estem molt contents per l’acollida que 
està tenint aquesta iniciativa i que té com a objectiu el fo-
ment de la lectura. A banda de llegir a casa, a les escoles, 
a les biblioteques i als equipaments municipals, crèiem 
que haviem de fomentar la lectura en llocs on, sovint, 
tenim temps per poder agafar un llibre i una revista. A 
dia d’avui ja s’hi han adherit una desena de comerços i 
esperem que s’hi sumin de nous”.

SARDANES

Comencen els nous cursos de sardanes
Voleu aprendre a ballar sardanes a Parets de forma gra-
tuïta?
Preneu nota dels nous cursos, des d’iniciació fins a per-
feccionament: Totes les tardes dels dimarts (de 19 a 20 
hores) i els dijous (de 20 a 21 hores) a la Sala Serra de la 
Cooperativa La Progressiva. 
Si no heu ballat mai sardanes podeu fer els cursos d’in-
iciació per a nouvinguts. Heu d’anar el dimarts a la sala 
petita de la Cope per donar les vostres dades i començar 
a ballar i gaudir-ne de la mà de gent que viu i gaudeix de 
les sardanes i que ho fan de forma totalment altruista.
Així que, no us ho penseu, no tingueu vergonya i aneu 
a ballar sardanes i a passar una bona estona en bona 
companyia.

EN 2 MINUTS...
Calçotada i nova junta de Manyacs Parets
El pròxim 18 de març, Manyacs Parets organitza una 
calçotada popular al local de l’entitat. Els tiquets ja es 
poden adquirir, a un preu de 10 € (8 € menú infantil) 
a La Guineu, a Electrodomèstics Parera, i al seu local 
els dies d’assaig. 
D’altra banda, la colla castellera ha renovat la seva 
Junta Directiva i tècnica que des del mes de gener 
presideix Joan Soto, en substitució de Maider Quilez.
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Una de les novetats més destacades pel que fa al Club 
Handbol Parets per a la present temporada és l’estrena de 
les noves equipacions dels diferents equips i categories 
del club paretà gràcies a l’aportació dels col·laboradors. 
Entre aquests hi ha Quibus, Barnasfalt, Diamond, R&S 
Planxa i Pintura i Tallers Oller. 
A banda de jugadors i jugadores, del cos tècnic, dels 
membres de la junta directiva, dels mitjans de comuni-
cació i de diferents personalitats i familiars, també cal 
destacar la participació de Decathlon, col·laborador del 
club local, durant la presentació.
L’acte va estar marcat pel bon ambient i la il·lusió que es 
respirava entre tots els esportistes i membres del club 
per repetir una temporada tan fantàstica com la de l’any 
passat. Una altra de les novetats és la ferma aposta per 

Presentació dels equips del Club Handbol Parets
A finals de gener va tenir lloc la presentació dels diferents equips del club per a aquesta temporada

l’escola base del Club Handbol Parets. 
La base és fonamental per al creixement en tots els àm-
bits, el social i l’esportiu del club local. 
De fet, és habitual que les escoles de Parets del Vallès 
visitin i gaudeixin dels entrenaments d’alguns dels equips 
del club paretà.
Així doncs, el Club Handbol Parets afronta una nova tem-
porada amb grans il·lusions i reptes esportius als dife-
rents equips, masculins i femenins, i categories. 
La bona feina que es ve realitzant des de la base permet 
augurar una nova temporada plena d’èxits esportius i, 
sobretot, de fomentar els valors a través de la pràctica 
esportiva.
Precisament, l’equip cadet masculí, entrenat per Oriol 
Ferré, viu un bon moment i és el líder actual del seu grup. 

Nous èxits de Lee Young Parets
L’escola continua aconseguint resultats molt destacats 
en els diferents campionats en els quals està participant. 
És el cas de l’Open d’Espanya a Madrid, on el trio sincro-
nitzat format per José Luis Estudillo, Joel Lee i Sergi De 
Castro van aconseguir la medalla d’or i van sumar cinc 
punts per continuar somiant amb la participació al Mundial 
de Xina. 
També cal destacar que els alumnes debutants, Alba Ro-
dríguez, Adrián Gallego i Aitor Pérez van aconseguir un 
gran paper i van gaudir de l’experiència d’estar al costat  
dels millors de l’estat espanyol. 
D’altra banda, diversos membres del Lee Young Parets van 
participar al Campionat de Catalunya celebrat a Barcelona i 
en una altra competició que es va celebrar a terres france-
ses. Cristian Villar va aconseguir dues medalles, una d’or i 
una de plata representant a Espanya a l’Open de Lille i Aitor 
Pérez va ser campió de Catalunya en la categoria infantil 
en tècnica i poomsae.
Pel que fa al Campionat de Catalunya absolut de poomsa-
es, el total de medalles aconseguides van ser l’or d’Aitor 
Pérez en categoria infantil, l’or al trio 2 que va assolir José 
Luis Estudillo, la plata a sènior 1 d’Alba Rodríguez i, final-
ment, el bronze a la categoria benjamí que va aconseguir 
Lucia Neira.

TAEKWONDO
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El proper 6 de març a les 19.30 h tindrà lloc el primer dels 
entrenaments per a la Cursa Popular de Parets. 
Les persones interessades a gaudir dels entrenaments, 
aptes per a tots els nivells, gratuïts i a càrrec dels entre-
nadors del Club Atletisme Parets, ja es poden inscriure al 
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez i/o a la Pisci-
na Miguel Luque. Ho poden fer fins a exhaurir les places 
disponibles. Els entrenaments tindran lloc els dilluns, di-
mecxres i divendres des del 6 de març fins al 16 de maig, 
de 19.30 a 20.30 h, a les pistes d’atletisme. 
En total, prop de 30 sessions dirigides pels entrenadors 

Comencen els entrenaments per a La Cursa
La Cursa Popular de Parets ja té data, el 20 de maig

del club, amb la programació i supervisió del coordinador 
tècnic. Ja són moltes les persones que van iniciar-se en 
el món del running aprofitant aquests entrenaments i que 
a dia d’avui gaudeixen del plaer de l’activitat física i d’un 
estat saludable. 
Les places són limitades per rigorós ordre d’inscripció. 
Per a més informació us podeu apropar al Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez en horari de 9 a 13 h i de 15 
a 21 h o bé trucant al tel. 93 562 52 06. Les inscripcions 
van obrir-se el passat dia 12 de febrer. Per participar als 
entrenaments és obligat fer la inscripció.

FUTBOL SALA CAMINADA SOLIDARITAT

EN 2 MINUTS...

Lliga Jove de Cal Jardiner
Els tres primers equips classificats de la Lliga jove de Fut-
bol Sala de Cal Jardiner han estat el PGS, el Costo de Marfil i 
l’Afrikan Kings, respectivament. El bon ambient i l’animació 
han presidit la celebració de tota la competició. Aquesta 
lliga té per objectiu fomentar els valors de l’esport com ara 
el treball en equip i vetllar per la salut mitjançant la pràctica 
esportiva.

XX Caminada popular conjunta
Diumenge 11 de març tindrà lloc una nova edició de la 
caminada que organitzen la Penya Blaugrana de Parets i 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, amb el suport de 
l’Ajuntament. Us podeu inscriure del 5 al 8 de març de 19 a 
20.30 h al local de la Penya (Av. Lluís Companys) o el ma-
teix dia a les 7.45 h. La sortida es fa a les 8.30 h, per cobrir 
13,6 quilòmetres, amb botifarrada i obsequis per a tothom.

500 persones caminen contra el càncer 
La primera edició de la caminada solidària organitzada 
per l’Associació Parets Contra el Càncer va reunir mig 
miler de persones. 
Van ser tres quilòmetres de recorregut per Parets i va 
servir per recaptar diners per continuar oferint els serveis 
que venen donant de forma habitual a malalts i familiars 
des de l’entitat paretana. 

Club Atletisme Parets
Júlia Lahosa va ser sisena al Campionat de Cros de 
Catalunya, en categoria sots14, celebrat a Mollerus-
sa. AnTxell Martínez va acabar en el lloc 53è, i Irina 
Martínez en el 132. Martí Ullar va ser el 32è en sots 
14 masculí i Gerard Corbera el 95. Cesc Ullar va ser 
el 96è en sots16.
També cal destacar la participació del Club Atletisme 
Parets a la Mitja de Granollers amb un gran temps 
de Marc Marquès, que va baixar d’1h 20, José Luis 
Abelaira (1.21.55), Miguel Ángel López amb 1.22.45 o 
la Natalia Martínez, millor noia del club amb 1.34.58. 
Ana Moreno va ser 8ena en els 5 quilòmetres.
El Club Atletisme Parets també va ser present a la 
Mitja Marató de Barcelona, on Xavi Toledo va fer el 
millor temps, 1h 24.42, la seva millor marca personal.
D’altra banda, l’atleta paretà Esteve Olivé va fer una 
gran Mitja Marató de Barcelona amb 1h 16.45. 

Club Patí Parets
El Club Patí va participar a Mollet a la primera prova 
d’iniciació D i superaren la prova 3 patinadores del 
club: Naele Camacho, Laura Rovira i Ariadna Cabrera. 

Centre Excursionista Parets (CEP)
Carlos Martínez és el nou president del CEP. Martínez 
ja formava part de la junta directiva i substitueix Eli 
Córdoba, que continua a la junta. Ferran Barrancos és 
el tresorer, Josemi Baena el secretari, Jesús Municio 
el coordinador de material, Fran Medina de comuni-
cació i equip de curses de muntanya i de trail. També 
hi ha Jesús Benavides, Joan Martorell, Francesc Vi-
nuesa, Antonio Galiano i Andrea Cortés.
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Sovint el Govern Socialista, que el maig de 2019 complirà 40 
anys controlant el poder del consistori paretà, titlla els grups 
de l’oposició de destructius i de no tenir un model alternatiu al 
del cortijo de Mingote. Des d’Ara Parets ERC hem fet i continua-
rem fent PROPOSTES malgrat que en la majoria d’ocasions són 
rebutjades per l’alcalde. Alguns exemples són:
-REBAIXA del 5% de l’Impost de Béns Immobles fins al 2019 
(2,5% el 2018 i 2,5% menys el 2018).
-MILLORA de la neteja als polígons industrials de Parets 
(instal·lant papereres) i dels barris que no són cèntrics. Acabar 
amb la deixadesa i la manca de manteniment existent a l’espai 
públic.
-ERRADICAR de manera efectiva la proliferació d’excrements de 
gossos a la via pública malgrat la campanya de l’ADN sanguini 
que ha resultat un fracàs.
-SOLUCIONAR els problemes d’incivisme durant la Festa Major 
d’estiu en els carrers de la Linera. Apostar per un model de festa 
que sigui respectuós amb els veïns i veïnes de la zona.
-AMPLIAR les places d’aparcament per als residents dels ca-
rrers Barcelona, Travessera, Major i Ferrer i Guàrdia afectats per 
les obres de millora.
-RECUPERAR la gestió pública de la majoria dels serveis ex-
ternalitzats, alguns d’ells amb empreses amigues de l’alcalde 
Mingote.
-RENOVACIÓ i millora de les zones de jocs infantils del Camp de 
les Peces, Mirador de Gallecs, parc del Cementiri, Can Berenguer 
i avda Espanya. Incrementar la seguretat en l’skate del parc 
de l’avda Espanya, retirar els troncs tallats, millorar la tanca 
perimetral i les voreres.
-OCUPACIÓ de qualitat: prioritzar les empreses locals en els 
ajuts en la contractació, subvencionar contractació de llarga 
durada –a partir de 60 dies- i igualar els ajuts que reben els 
majors de 45 anys per a la població juvenil, de 18 a 30 anys.
-NOVES bandes reductores de velocitat al carrer Sant Jaume, 
davant de Mirador de Gallecs, i controlar la velocitat dels vehi-
cles davant del correcan.
-DEFENSA del nostre patrimoni: salvant la masia Can Volart i 
rehabilitant Can Cot. 
Totes i Tots SOM PARETS. I Junts MILLORAREM el nostre poble!

Representants polítics de la societat catalana van passant, in-
justament, pel Tribunal Suprem. L’Estat espanyol va imposant 
restriccions i condicionants per poder formar Govern.
El nostre model educatiu d’èxit, la immersió lingüística, iniciada 
a Sta. Coloma de Gramenet per famílies provinents de la immi-
gració, es vol destruir. El govern d’Espanya vol acabar amb la 
cohesió social, la integració, la igualtat d’oportunitats, la no dis-
criminació en funció de la llengua. Principis i drets fonamentals 
estan greument amenaçats. Unes eleccions convocades des 
de la imposició, han reafirmat, per enèsima vegada, la voluntat 
majoritària dels catalans de constituir-se en Estat independent.
L’Estat Espanyol no accepta el resultat democràtic i entra en 
deriva autoritària per tal d’impedir que el President legítim de 
la Generalitat pugui governar tal com li pertocaria, investint un 
Govern que respongui als resultats electorals. El col·lectiu del 
PDeCat-Parets no volem un President simbòlic, el volem ope-
ratiu. És inadmissible haver de tenir la meitat del govern legítim 
de Catalunya a l’exili i l’altra meitat a la presó. No volem presos 
polítics, volem el nostre vicepresident, el nostre conseller, els 
nostres líders socials fora de la presó. No permetrem que l’Estat 
espanyol acabi amb nosaltres.
Van passant de puntetes sobre allò que no els interessa que se 
sàpiga: retrets i ridículs a Europa, caiguda en picat del prestigi in-
ternacional d’una Espanya que va directe a l’autoritarisme, ocul-
tació dels greus fets del 17-A i traves a les investigacions sobre 
els fets i presumptes implicacions dels serveis d’intel·ligència 
espanyols relacionats amb l’imam de Ripoll i, en canvi, fan molt 
d’incís en falsedats que només pretenen malmetre el prestigi 
dels representants independentistes.
És evident que no ho hem fet tot bé. Clar que s’han comès errors 
per part nostra, però no és menys cert que hem d’estar agraïts 
a aquells polítics que s’ho han jugat tot, les coses que ens són 
més preuades: la seva llibertat, el seu patrimoni, la seva carrera, 
el seu futur, afectant les seves famílies, als seus éssers més 
estimats, per complir el que era un mandat democràtic esco-
llit a les urnes absolutament legals. A tots ells els hem d’estar 
eternament agraïts.
I per acabar, fem una crida a la unitat. Ara més que mai ens cal 
anar tots junts, sumar esforços i diversitats, el camí és llarg i 
difícil. Hem de seguir, persistint, resistint i, al final, obtindrem 
els nostres anhels.

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Propostes per millorar Parets 

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Unitat Somos 3.474

Por unas pensiones dignas

Desde hace tiempo se están lanzando mensajes sobre las pen-
siones: si no es viable el sistema público, si hay que alargar la 
edad de jubilación, si hay que reformar la fórmula para reducirlas 
o que sería conveniente hacerse planes de jubilación/pensiones 
privados...
Delante de esto, y viendo que el PP está poniendo en riesgo la 
“hucha” de las pensiones, que se encontraron con 70.000 millo-
nes de euros, fruto del consenso entre los Partidos políticos en 
el Pacto de Toledo, los socialistas pedimos:

• Garantizar las pensiones actuales y especialmente las pen-
siones futuras.
• Garantizar una fuente complementaria de financiación de las 
pensiones, incluyendo su financiación a cargo de los Presu-
puestos Generales del Estado (PGE), como ocurre ya en otros 
países europeos. Asegurando de esta manera el pago de los 
pensionistas actuales como de los que accederán en el futuro y 
con impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones 
financieras. Si toda la sociedad española ha contribuido al res-
cate de las entidades bancarias, este importe ha de servir para 
contribuir al rescate del sistema público de pensiones.
• Que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones, recu-
perando la actualización de las mismas de acuerdo con el IPC.
• Adoptar medidas para eliminar progresivamente la brecha (cer-
cana al 40%) entre la cuantía de las pensiones que reciben los 
hombres y las mujeres.

Hay que escoger entre el sistema de pensiones de la derecha, 
que recorta y pone en riesgo nuestro sistema público de pensio-
nes actual o el sistema de las socialistas y los socialistas que 
consiste en mantener el gasto en pensiones, racionalizar otras 
partidas de gastos e incrementar los ingresos del sistema.
Por tal motivo, la agrupación socialista de Parets hemos realiza-
do una recogida de firmas en nuestro municipio, que ha superado 
las 600 firmas, que junto con la iniciativa de otras agrupaciones 
socialistas de otros pueblos, servirán para apoyar estas peticio-
nes al Gobierno de Madrid.

La construcció de la residència d’avis de Parets va costar més de 
6 milions d’euros, terreny a part, que hem pagat del pressupost 
municipal, és a dir tots els paretans, i que la Generalitat, que és 
la competent per fer aquestes instal·lacions, s’ha estalviat, tot i 
que amb els impostos generals que paguem els paretans també 
tindríem dret que ens construïssin una residència. 

Una vegada construïda, els socialistes van renunciar a gestionar-
la des de l’Ajuntament, es va adjudicar la gestió a un Consorci i 
la residència de Parets forma part de la xarxa de residències de 
la Generalitat, és a dir es va cedir a canvi de res. L’Ajuntament 
no cobra cap lloguer ni cap amortització, per tant no hi ha pos-
sibilitat de recuperar la inversió. Hem construït, pagat i regalat 
a la Generalitat una residència. 

Podria entendre’s el regal si a canvi s’hagués aconseguit que els 
avis de Parets tinguessin alguna preferència a l’hora d’entrar-
hi, però no, no es va negociar ni això i els nostres avis s’han de 
posar a la cua de la llista de tot Catalunya. 

De què ha servit aquesta despesa tan gran? Va ser el lluïment 
d’uns determinats polítics que volien enlluernar la població sen-
se explicar el que s’amagava i s’amaga? Són construccions i 
inversions que afavoreixen determinades campanyes electorals? 
Segurament no ens hauríem de deixar enlluernar per inaugu-
racions vistoses i cícliques al servei dels que manen. Es dóna 
la paradoxa que avis del nostre poble han d’anar a residències 
d’altres pobles tot i haver-se pagat la residència de Parets amb 
els seus diners. 

Però l’Ajuntament, en lloc d’ajudar els avis, continua pagant des-
peses de la Residència, es va modificar  el pressupost del 2017, 
introduint una partida pressupostària al voltant de 100.000 euros 
per millora d’instal·lacions. Una vergonya, un nou regal sense 
rebre res a canvi ni negociar cap contrapartida.
Nosaltres estem a favor de totes les millores que calgui a la 
residència però que els avis de Parets tinguin preferència en el 
moment que demanen una plaça.
Hem rebut moltes queixes de persones afectades i sorpreses per 
aquests fets que desconeixien, però que han descobert aquesta 
realitat, hauríem de posar-hi solució.

Els avis de Parets no tenen cap preferència 
d’ingrés a la Residència

8 de març, dia de la dona

El pròxim dia 8 de març és el dia de la DONA i des del nos-
tre grup Sumem Parets ens volem unir a les reivindicacions 
que tindran lloc aquest dia. És per això que hem presentat una 
instància demanant a l’Ajuntament de Parets del Vallès que 
proporcioni les mesures adequades per tal que totes les dones 
puguin exercir el dret a la vaga que es convocarà a nivell global.
El moviment feminista convoca una vaga a 177 països per de-
mostrar que “si las mujeres paran, se para el mundo”. 

En el nostre àmbit local creiem que encara queden molts aspec-
tes per millorar. La violència de gènere és una xacra que encara 
que molts cops no es manifesti obertament està molt present 
a la nostra societat. Aquesta problemàtica requereix la coo-
peració de molts agents: polítics, tècnics i tota la ciutadania.
No podem permetre que una dona visqui en situació d’abús, 
que tingui por, que hagi de patir maltractament psicològic i/o 
físic, que la seva vida quedi supeditada al poder i al xantatge 
que una altra persona pugui exercir.

És necessari que eduquem les futures generacions dintre del 
marc de la tolerància i la igualtat, si no, no podrem aconseguir 
una societat més justa i equilibrada on ser home o dona no 
tingui cap tipus de connotació diferencial.
També hi ha altres aspectes molt importants a reivindicar: la 
situació de la dona dintre de l’àmbit laboral però també dins 
l’àmbit social, la conciliació de la vida familiar i la vida laboral...

Encara existeixen prejudicis que diuen que una dona no pot 
ser mare i alhora ser una dona amb una carrera professional 
exitosa, encara es creu que una dona pot ser un bonic objecte 
de decoració sense res a dir o a decidir.
És per tot això que creiem que aquest 8 de març ha de ser un 
dia especial, un dia que marqui la diferència. No oblidem mai 
que “si las mujeres paran, se para el mundo”. Entre tots podem 
aconseguir que el món continuï girant i que totes les dones que 
el conformen puguin gaudir dels mateixos drets que els homes.

3.474 gracias a todos los electores que el pasado 21 de diciem-
bre, con un 28,71% del total de los votos, hicieron que ganára-
mos las elecciones en nuestro municipio y también en Catalun-
ya, con 36 diputados. Ha sido un nuevo record de votos y decir 
que seguiremos en esta línea de trabajo, ya que Ciutadans nació 
para Gobernar y lo demostraremos en las próximas elecciones 
municipales de mayo de 2019. Todo hace indicar que, ya aproba-
dos los presupuestos municipales, al Alcalde el Sr. Mingote y su 
socio, el Sr.Urtusol, les será más fácil seguir en la misma línea. 
Aunque rompieron el pacto el pasado mes de diciembre, cree-
mos que siguen una línea de pacto oculto, ya que en los plenos 
se echan un cable entre ellos. Ciutadans Parets seguirá presen-
tando las iniciativas y mociones necesarias para que nuestro 
municipio mejore en trabajo, servicios y NO en enchufismo.

CIUTADANS CATALUNYA
1.100.000 valientes
Ciutadans va guanyar les eleccions del 21D per oferir una alter-
nativa política per a tots els catalans. Va començar la legislatura 
com vàrem veure acabar l´anterior, amb un míting d’ERC des 
de la mesa del Parlament i amb un President que va treballar 
només per la independència. Cs ha guanyat les eleccions, som 
la primera força a Catalunya i seguirem fent tot el possible per 
liderar l’alternativa a l´independentisme. En el Parlament haurien 
d’estar parlant de sanitat, educació o dependència i no sobre 
la comissió del reglament per beneficiar els interessos d’ERC i 
Junts per Catalunya. Per a nosaltres és molt més important par-
lar dels problemes que uneixen els catalans i afecten les famílies 
que centrar-se en temes que separen i divideixen. En el mont 
real, el President de la Generalitat és investit en el Parlament 
respectant les normes, el reglament i les resolucions judicials. 
Podem ha tancat la porta a que el Parlament tingués un Presi-
dent de la força més votada. El major “chollo” per als partits del 
procés són els senyors de Podem.

Partit Demòcrata Europeu 
Català 
www.ciu.cat/parets/ 
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Com va néixer el projecte d’aquesta publicació?
L’aleshores president de Niu d’Art poètic, en Joan Sala Vila, volia fer una revista de 
l’entitat que divulgués la seva tasca i donés visibilitat a la vida cultural del poble, que 
és molta i, molts cops, massa desconeguda, i em va proposar ser-ne el responsable.
La idea em va semblar molt bé i vaig dir que d’acord. D’això en fa quasi un any, perquè 
fer una revista nova no és qüestió de dos dies, porta molta feina. Per a la passada Festa 
Major vam treure un número zero de prova.

És Parets es defineix com una revista exclusivament cultural. Què hi poden trobar els 
paretans?
Continguts culturals entenent la cultura de la manera més àmplia possible. No hi trobaran 
política ni actualitat estricta, perquè això ja es pot trobar a molts altres mitjans. Venim 
a omplir un buit que crec que hi havia a Parets. 
Hi trobaran continguts que no trobaran a altres llocs, o si més no, no tractats de la ma-
teixa manera.

Què aporta de diferent És Parets al municipi?
L’especialització: només temes culturals o socials, i només de Parets. I amb una alta 
llegibilitat, fruit del disseny del també paretà David Alcaide. 
D’alguna manera, és un producte diferenciat del que pugui ser el butlletí municipal Parets 
al Dia o la revista Parietes, més de tall històric, passant pels mitjans més generalistes 
com Línia Vallès o Contrapunt.
Crec que, en un món tan globalitzat, cal una espècie de retorn als orígens, i d’aquesta 
manera també fem poble, volem contribuir a crear ponts dins del teixit social.

Com a professional portes tota una vida dedicada al periodisme local...
Doncs sí, sense pretendre centrar-me en el periodisme de proximitat, ja vaig començar 
a treballar a la desapareguda Revista del Vallès quan encara estava estudiant la carrera. 
Des d’aleshores m’he especialitzat en això, sobretot a Granollers, tant en premsa com 
en ràdio, televisió o Internet.
Ja són quasi vint anys de professió parlant d’allò que ens queda més a prop, i espero 
que en siguin molts més amb És Parets!

Jaume Ribell Serradell. Periodista i director de la revista ‘És Parets’
Jaume Ribell és un periodista que ha treballat en diferents mitjans de comunicació 
local i que, des de fa uns mesos, dirigeix la revista de nova creació ‘És Parets’, de 
l’entitat cultural ‘Niu d’Art Poètic’.
La publicació s’edita amb una periodicitat bimensual i ocupa 16 pàgines on es poden 
trobar temes culturals, però també de comerç, empresa, medi ambient, salut o esport. 
La revista està oberta a col·laboracions contactant a l’adreça esparets@gmail.com.

M’agrada... 
La música.
El cinema.
La literatura.

No m’agrada...
La hipocresia.
El poder.
La injustícia.

“En un món tan globalitzat, cal un retorn als orígens”

Ajuntament de
Parets del Vallès

PARETS DEL VALLÈS
març

tothomde
2018

Diumenge 4 de març
10 h Casal de Joves Cal Jardiner
Marxa Violeta: #JoEtCrec
Al �nal del recorregut, vermut musical. Preu: 1€. 

18.30 h Teatre Can Rajoler
CabaretA, de Maria Molins i Bárbara Granados.

Dijous 8 de març
19 h Casal de Joves Cal Jardiner
Xerrada: Recuperem la memòria històrica de les persones LGTBI als camps 
de concentració feixistes a càrrec de David Serrano.

Dissabte 10 de març 
20 h Casal de Joves Cal Jardiner
Cinefòrum: Tomboy (2011) 

22 h Casal de Joves Cal Jardiner
Concert Març de Dones amb les actuacions de Célia Varón i Noa Briceño, Las 
Minervas i 2 Ladies on the Stage.

22.30 h Sala Basart Cooperativa
Monòlegs 10 woman amb Yolanda Ramos i Paloma Jiménez.

Divendres 16 de març
21 h Sala Basart Cooperativa
Sopar de Dones. porta el teu plat i el teu somriure! 
Amb �nal de festa. Inscripcions prèvies al Casal de Joves Cal Jardiner �ns al 14 de març.

Dimecres 21 de març
18.30 h Biblioteca Can Rajoler
Club de lectura per a persones adultes
Tertúlia al voltant de la novel·la Vés on et porti el cor, de Susanna Tamaro.

De l’1 al 10 de març
Biblioteca Can Rajoler
Exposició de documents relacionats amb el tema

De l’1 al 16 de març
Biblioteca Can Butjosa, exposició de llibres. Dia 8, a les 18 h, hora del conte

Tot el mes
Tallers de prevenció de discriminacions per raó de gènere als instituts de secundària a 
càrrec de l’Associació Candela i dins del projecte de joventut, Gènere als instituts.


