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L’Ajuntament, a través de ParetsEmpreses, impulsa un nou cens d’autònoms del municipi. A més de promoure’n un millor accés a la contractació 
pública, un altre dels objectius és afavorir una major col·laboració amb empreses de l’entorn i optar a accions de formació específica per millorar 
el seu múscul empresarial, amb la voluntat de prioritzar els professionals paretans en les contractacions menors de l’Ajuntament i en les de les 
grans empreses del municipi. L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, afirma que “si no hi ha polítiques actives d’ocupació no es poden generar més 
oportunitats de treball. Amb aquest cens tindrem un document real per oferir noves oportunitats”. Mingote afegeix que són aquests tipus de 
mesures les que han propiciat que el passat mes de febrer a Parets hi haguessin 901 persones aturades, una xifra molt inferior, gairebé la meitat, 
als 1.706 aturats que hi havia el febrer de l’any 2013. Pàg. 3

L’Ajuntament de Parets posa 
en marxa el cens d’autònoms

La ciutadania tria el nou model de la pl. de la Salut
Més d’un miler de paretanes i paretans han votat el nou model urba-
nístic que lluirà a la plaça de la Salut. Finalment ha estat la proposta 
número 2 la preferida per la ciutadania. El model triat inclourà tres 
espais de jocs infantils, diferenciats per franges d’edat, i dos d’estada 
amb bancs de pedra i de fusta. També hi haurà jocs inclusius i adaptats 
per a infants amb necessitats especials de mobilitat. Pàg. 5

‘Ningú no és igual, el meu ADN m’identifica’ 
Des del 3 d’abril fins al 29 de juny , l’Ajuntament durà a terme la segona 
fase de la campanya ‘Ningú no és igual, el meu ADN m’identifica’ per 
recordar l’obligatorietat de censar els gossos i fer la prova de l’ADN.
Les accions planificades tenen per objecte reduir els excrements de 
gossos al carrer, evitar abandonaments i facilitar la recuperació en cas 
de pèrdua. Pàg.15
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‘Petjada Gallecs”
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Esteve Llanes
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Nit d’art jove al Casal 
Cal Jardiner
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llibres per Sant Jordi
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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.

Llengua Materna
Quin tresor de mare que, en veure néixer
el seu estimat nadó, delint-se del dolor
l’hi besa el llagrimeig del seu plimer plor.
I, acaronant-li ses tendres galtones,
l’hi entonar la cançó del bressol:
“No ploris fill meu. Fes nones... ninó.
Que tens una mare la millor del món”
Oh, dolça cançó, allotjada per sempre més,
dins l’ànima dels fills d’un poble
que avança i alça la veu!
A mercè de sa llengua materna.

Josep Bernal

Com la flama roja

Corre la flama roja
amunt i avall
d’un corsecat tió.
La cendra vella
espera impacient
la cendra nova
que es desprendrà
del tronc.

Així mateix,
el meu beneit amor,
tan vell i nadó alhora,
corre encelat
pel buscall del record
cercant caliu,
esgratinyant 
el munt grisós
d’una cendra apagada.

Joan Gimeno Conesa (Vic 1952), és un poeta reflexiu 
i humà que es pregunta sense pressa sobre el pas del 
temps i sobre l’entrellat de l’amor. Ha voltat per mig 
món i ha retornat a la seva Plana de Vic primigènia, 
ric de bagatges i amb ulls que miren els mapes d’una 
altra manera, com es miren els propis passos i els 
propis mots. Així és el seu darrer llibre de poemes, 
Demano la paraula, que serà ben present el diumen-
ge 25 de març a les 6 de la tarda, a la Sala Serra Co-

perativa, en la trobada mensual del Niu d’Art. A part 
del peculiar micròfon obert habitual, els qui vingueu 
podreu conèixer la poesia i conversar amb el Joan 
Gimeno Conesa que, sense dubte, us farà sentir pro-
pers i part del seu univers poètic. 
Us hi esperem!

Consells des del CAP
El càncer 

El càncer és una malaltia crònica degenerativa que 
comença a les cèl·lules, les unitats bàsiques de 
vida. Normalment, les cèl·lules creixen i es dividei-
xen per formar-ne de noves, per tal de reemplaçar 
les velles. A vegades, el cicle es pot veure alterat: 
les cèl·lules no moren quan ho haurien de fer i això 
produeix un creixement descontrolat. Així doncs, 
aquest excés pot formar una massa o teixit que rep 
el nom de tumor. 
Gràcies a la detecció a temps, els avenços en la 
investigació, la promoció de salut i els hàbits de 
vida saludables actualment es pot reduir la taxa de 
mortalitat anual de càncer. 
Per aquest motiu, la comissió d’atenció comunitària 
de l’equip d’atenció primària de Parets del Vallès 
va instal·lar una taula al vestíbul del centre de salut 
durant la setmana del 4 de febrer, amb motiu del Dia 
Mundial contra el Càncer. El seu objectiu era infor-
mar la ciutadania sobre el càncer, les seves con-
seqüències i, sobretot, els recursos que hi ha per 
reforçar-ne la prevenció. A la taula, les persones que 
anaven al CAP hi podien trobar tríptics sobre pre-
venció i sobre les tècniques per detectar la malaltia, 
informació de les diferents associacions de la po-
blació en matèria oncològica, recomanacions per 
als pacients i un pòster elaborat pels professionals 
d´infermeria amb estadístiques de supervivència 
segons el tipus de càncer, l’edat i el sexe de les per-
sones que ho pateixen. 
Podeu trobar més informació a CanalSalut:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Can-
cer-00001.
Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 22 març
-A les 16.45 h, a la plaça de la Salut i davant de l’escola Lluís Piquer, 
tallers i contacontes per promoure un ús sostenible de l’aigua.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: Bromes i men-
tides, a càrrec de Núria Clemares. 

Divendres 23 març
-A partir de les 16.30 h, a l’estació meteorològica del Pau Vila, jornada 
de portes obertes.

Dissabte 24 març
-A les 17 h, al Casal ASOVEEN, ball amb The Choffers. 
-A les 20.30 h, a la plaça de la Vila, a la plaça Dr. Trueta i a la plaça 
de la Salut, apagada lumínica contra el canvi climàtic i la pèrdua de 
biodiversitat.

Diumenge 25 març
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, tarda d’scalèxtric. 
-A les 18 h, a la Sala Serra Cooperativa, trobada poètica dedicada a 
Joan Gimeno Conesa. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar El llibre gegant dels 
gegants, a càrrec de la Cia. Roger Canals. 

Dimarts 3 abril 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: I dont’ want to go to 
bed, a càrrec de Cambridge School. 

Dijous 5 abril 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte: Paraules que 
tenen màgia, a càrrec de Rosa Fité. 

Divendres 6 abril
-D’11 a 13 h, al Sot d’en Barriques, al carrer la Mina/av. Catalunya i a 
la plaça de la Vila, parades de les farmàcies de Parets per informar de 
la protecció solar.
-De 17.30 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, tallers de natura en família: 
L’espectacular món dels insectes. 

Dissabte 7 abril
-A partir de les 15 h fins a les 2 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, festa 
de la independència del Senegal. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre: Gente triste, 
amb Oswaldo Digón. 

Diumenge 8 abril
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Clic!, a càrrec de 
la Cia. Jordi del Rio. 

Dilluns 9 abril
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 
-A les 19 h, al Centre de Recursos Empresarials la Marineta, acte públic 
de signatura del conveni de cessió a l’Ajuntament de materials de la 
indústria tèxtil, per part dels germans Puig Serra. 

Dimarts 10 abril 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: Contes de pau, a 
càrrec de Carme Brugarola. 

Dimecres 11 abril 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Book Club - Club de lectura en 
anglès, tertúlia en anglès al voltant de la novel·la Book of ghost stories 
de Roald Dahl. 

Dijous 12 abril
-A les 16.30 h, al Casal Ca n’Oms, xerrada informati-
va ‘Parlem de sexualitat’, a les 17.45 h, al Casal Sant 
Jordi i a les 19 h, al Casal Asoveen. 

APUNTA’T

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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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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ParetsEmpreses impulsa un nou cens d’autònoms
S’ha enviat una carta a tots els autònoms de Parets i la intenció és disposar del nou cens abans de l’estiu

L’Ajuntament, a través de ParetsEmpreses, impulsa un 
nou cens d’autònoms del municipi. A més de promou-
re’n un millor accés a la contractació pública, un altre 
dels objectius és afavorir una major col·laboració amb 
empreses de l’entorn i optar a accions de formació es-
pecífica per millorar el seu múscul empresarial, amb la 
voluntat de prioritzar els professionals paretans en les 
contractacions menors de l’Ajuntament i en les de les 
grans empreses del municipi.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, afirma que “si no hi ha 
polítiques actives d’ocupació no es pot generar més ocu-
pació i amb aquest cens tindrem un document real per 
oferir noves oportunitats a aquest tipus de treballadors”. 
Mingote ha afegit que són aquests tipus de mesures les 
que han propiciat que el passat mes de febrer a Parets hi 
haguessin 901 persones aturades, una xifra molt inferior 
als 1706 aturats que hi havia el febrer de l’any 2013.
De la seva banda, Antoni Fernández, regidor de Desen-

volupament Econòmic, Ocupació i Turisme, ha destacat 
que “Des de ParetsEmpreses, amb el nou cens, la nostra 
voluntat és donar noves oportunitats als autònoms per-
què es desenvolupin. Que la figura de l’autònom tingui 
més valor i que la gent tingui empenta per crear noves 
empreses”.
Els autònoms que vulguin donar-se d’alta al cens poden 
contactar amb el Servei ParetsEmpreses, demanar el for-
mulari d’inscripció a promocio.economica@parets.cat, o 
bé emplenar-lo directament a www.parets.cat/formularis.
php. A més, hi ha prevista una sessió formativa el proper 
24 d’abril a les 18 hores a les dependències del Servei 
Local d’Ocupació de Parets (SLOP).
Finalment, el regidor de Territori, Sostenibilitat i Serveis 
Econòmics, Francesc Juzgado, ha donat dades concretes 
referents als anys 2016 i 2017. Així, ha indicat que “des 
de l’àrea de territori de l’Ajuntament de Parets van desti-
nar-se a la contractació d’autònoms més de 70.000 euros 

l’any 2016 i el 2017 més de 160.000. Juzgado ha insistit 
que “l’equip de govern de l’Ajuntament de Parets sempre 
ha apostat per generar ocupació”.
Amb el nou cens d’autònoms l’Ajuntament pretén con-
tinuar donant suport a la creació d’ocupació, tant per 
compte aliè com per compte propi, i ajudar a consolidar 
les petites empreses. 
Aprofitant el canvi normatiu en la Llei de contractació 
impulsa aquest nou projecte, amb la creació d’un cens 
d’autònoms paretans perquè des de l’ajuntament els pu-
guin contractar per a realitzar petits treballs en el mu-
nicipi. Igualment els ajudaran a través de la formació a 
col·laborar entre ells per tal que puguin optar a contractes 
majors, i també a treballs amb altres empreses de Parets. 
Es tracta d’una oportunitat per obrir la possibilitat d’accés 
a contractes menors a empresaris autònoms, i un cop 
tinguin el cens complet podran oferir aquest teixit a la 
resta d’indústries.

Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote 
twitter: @sergi_mingote

Noves i millors oportunitats per a les persones autònomes

L’Ajuntament de Parets del Vallès crea el nou cens d’autònoms. Amb aquest nou instrument volem prioritzar els autònoms paretans en 
la contractació pública. Si ets de Parets i ets autònom dona’t d’alta en el cens. Només t’esperen oportunitats. Ho pots fer contactant 
amb el Servei ParetsEmpreses, demanar el formulari d’inscripció a promocio.economica@parets.cat, o bé emplenar-lo directament 
a www.parets.cat/formularis.php.
A més de promoure un millor accés dels/de les autònoms/es paretans/es a la contractació pública, volem afavorir una major col-
laboració amb empreses de l’entorn i optar a accions de formació específica per millorar el seu múscul empresarial. Volem prioritzar 
els professionals paretans en les contractacions menors de l’Ajuntament i en les de les grans empreses del municipi.
Sense polítiques actives d’ocupació no es poden generar més oportunitats de treball i amb aquest cens tindrem un document real 
per oferir noves oportunitats.  
Aquests tipus de mesures són les que han propiciat, per exemple, que el passat mes de febrer a Parets hi haguessin 901 persones 
aturades, una xifra molt inferior, gairebé la meitat, als 1.706 aturats que hi havia el febrer de l’any 2013.
Volem fer coses diferents per obtenir resultats diferents i millors. La part formativa també és important, així com les sinergies i col-
laboració amb el teixit empresarial del nostre municipi. Hem d’alinear-ho tot i trobar eines que siguin útils. Amb el nou cens d’autònoms 
volem que hi hagi més persones ocupades i amb noves i més oportunitats.
Continuarem donant suport a la creació d’ocupació, tant per compte aliè com per compte propi, i ajudar a consolidar les petites em-
preses. Aprofitem el canvi normatiu en la Llei de contractació per impulsar aquest nou projecte, perquè des de l’Ajuntament de Parets 
poguem contractar autònoms paretans per realitzar petits treballs en el municipi. I els ajudarem a través de la formació a col·laborar 
entre ells per tal que puguin optar a contractes majors, i també a treballs amb altres empreses de Parets. 
Es tracta d’una oportunitat per obrir la possibilitat d’accés a contractes menors a empresaris autònoms, i un cop tinguem el cens 
complet podrem oferir aquest teixit a la resta d’indústries.
Autònomes i autònoms de Parets, a què esteu esperant per donar-vos d’alta en el nou cens?

Sergi Mingote

“Si no hi ha polítiques 
actives d’ocupació 

no es poden generar més 
oportunitats de treball”
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L’Ajuntament de Parets ha posat en marxa un nou projec-
te amb l’objectiu d’editar un llibre, en format de fascicles, 
amb contingut historiogràfic de la vila. La publicació és 
fruit de l’acord entre l’administració paretana i l’editorial 
Efadós, que n’assumirà íntegrament el cost així com la 
gestió de distribució i venda de l’obra.
Durant la presentació l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
va posar de manifest la rellevància d’aquest projecte que 
“ens ajudarà a recuperar la memòria històrica i mirar al 
futur sense oblidar èpoques passades”.
Jaume Alcanza, director de l’editorial Efadós, va explicar 
les dimensions de la publicació, que contindrà milers de 
fotografies cedides en gran part per famílies del municipi, 
algunes de les quals són inèdites.
Josep Maria Tarrès, llicenciat en història i autor del llibre, 

Una publicació recollirà 100 anys d’història de Parets

concretava que aquest “no és un ‘treball d’història’ sinó 
un recull d’imatges per tal que la gent, que els alumnes 
de demà, facin història”.
El documentalista, impulsor del projecte i paretà il·lustre, 
Jaume Anfruns, feia una crida a l’aportació de fotografies 
per tal “que tothom s’impliqui en aquest projecte perquè 
és la història del nostre poble”.
El llibre estarà estructurat en blocs temàtics que mostra-
ran diferents escenes de la vida quotidiana dels paretans 
i les paretanes: els paisatges i els edificis de relleu, les 
festes, les entitats, les escoles, el treball o els esdeveni-
ments històrics més importants de la població.
L’Abans és una col·lecció que compta amb més de 100 
volums editats que recullen la memòria i la fotografia his-
tòrica dels pobles de Catalunya i de les Balears.

L’Abans és un recull en format col·leccionable que es podrà adquirir a partir de l’octubre

RECERCA

Primera detecció de la Dermocystidium
El Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets 
(GRENP), conjuntament amb el Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i el Servei d’Eco-
patologia de Fauna Salvatge del departament de Medi-
cina i Cirurgia animal de la Facultat de Veterinària de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, han descrit en un es-
tudi, per primera vegada a Catalunya, la Dermocystidium, 
una malaltia emergent que posa en risc les poblacions 
d’amfibis de la península Ibèrica.
L’any 2014, el GRENP i el CRARC van certificar el desco-
briment de la Quitridiomicosi a Catalunya. En aquesta 
ocasió ha estat la relació entre el projecte de recupera-
ció de les poblacions catalanes de tritó palmat (Lisso-
triton helveticus), desenvolupat pel GRENP, i el projecte 
ECTOPYR, un projecte conjunt entre França, Andorra i 
Espanya, que estudia el canvi climàtic al Pirineu, on han 
trobat un protozou del grup anomenat Dermocystidium, 
que provoca malformacions a la pell d’amfibis i altres or-
ganismes aquàtics, i una fallada sistèmica que en moltes 
ocasions li provoca la mort.
Aquesta malaltia ja havia estat detectada a França, Itàlia, 
Suïssa i Gran Bretanya. Tant el Grup de Recerca de l’Esco-
la de la Natura com la resta dels grups que han participat 
en l’estudi, conjuntament amb l’institut de biologia evo-
lutiva CSIC- UPF i la universitat de Lleida, continuen els 
treballs per poder ampliar les dades que ajudin a donar 
llum a aquesta malaltia, i així poder ajudar els amfibis. 
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VIA PÚBLICA

Accions de millora a la via pública
Aquest mes de març s’han portat a terme diferents acci-
ons de millora i arranjament de la via pública en diferents 
indrets del municipi.
Fa unes setmanes es va plantar un Pyrus calleryana 
‘Chanticleer’, o Perera de Callery, a la rotonda entre l’avin-
guda d’Espanya i l’avinguda de la Pedra del Diable. 
Es tracta d’un arbre caducifoli, amb fulles que es tornen 
de color escarlata carmí o porpra vermellós a la tardor.
Una altra de les accions que encara s’estan executant és 
la substitució de l’enrajolat malmès del terra de la plaça 
de la Vila, que lluirà noves rajoles en consonància  amb 
les que ja existien. En breu també es preveu començar 
amb la renovació i posada a punt d’algunes de les tra-
vesses de la pèrgola de la plaça de la Vila, dissenyada pel 
famós arquitecte Enric Miralles (1955-2000).

Més de mil persones voten el nou model de la plaça de la Salut
1.023 paretans i paretanes han participat  en el procés per escolllir la nova fesomia de la plaça

RESULTATS:

Ara fa unes setmanes s’enllestia el procés participatiu, 
obert a tota la ciutadania, per decidir quin serà el nou mo-
del que lluirà l’espai emblemàtic de la plaça de la Salut.
Concretament, 1.023 paretans i paretanes han dipositat 
la seva butlleta a les urnes, o han fet la seva elecció a tra-
vés del lloc web. Finalment ha estat la proposta número 
2 la preferida per la ciutadania.
Dels 1.023 participants, 972 han optat per la segona op-
ció, mentre que 51 ho han fet per la primera.
Un 66,28% de les votacions han estat d’homes i un 
33,72% de dones.
Per franges d’edat, la més participativa ha estat la po-
blació d’entre 31 i 50 anys (512 vots), seguida pels més 
grans de 50 (316 vots). Els més menuts, de 3 a 15 anys, 

també han preferit l’opció número 2, amb 82 vots, per so-
bre de la primera opció amb només 5 vots.
Pel que fa a la franja jove de la població, de 16 a 30 anys, 
han participat 76 persones, de les quals 72 han apostat 
per la segona proposta i només 4 per la primera.
La proposta escollida inclou tres espais de jocs infantils 
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. També hi haurà jocs inclusius i adaptats per a in-
fants amb necessitats especials de mobilitat, es millorarà  
l’accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòni-
ques i retirada de murs i escales als accessos i a l’entorn, 
i es mantindrà un espai polivalent amb paviment. 

EN 2 MINUTS...
Nova formació de l’SLOP a La Marineta
Del 23 al 27 d’abril, de 9.30 a 13.30 h, el Centre de 
Recursos empresarials La Marineta acollirà una nova 
formació adreçada a millorar l’ocupabilitat. En aquest 
cas el curs se centrarà en la interpretació de plànols 
elèctrics i mecànics com a eina especialment im-
portant per a qualsevol professional en l’àmbit de la 
indústria.

Acord de cessió d’un antic teler de la Linera
El dilluns 9 abril, a les 19 h, al Centre de Recursos 
Empresarials la Marineta, tindrà lloc l’acte públic 
de la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de  
Parets i els germans Puig i Serra, per la cessió de ma-
terials provinents de la indústria textil, especialment 
d’un antic teler mecànic. Els germans Antoni i Josep 
Puig i Serra van ser treballadors de la Linera, que va 
tancar les portes l’any 1971 acollint-se a un pla de 
reestructuració de la indústria tèxtil.

Parlem de sexualitat als casals de gent gran
El dijous 12 d’abril hi haurà una xerrada informati-
va sobre sexualitat adreçada als usuaris dels Ca-
sals Municipals de gent gran de Parets. Es farà a Ca 
n’Oms, Sant Jordi i Asoveen. La xerrada anirà a càrrec 
de la llevadora Gemma Olivera, i les infermeres Alicia 
Gómez i Rebeca Raya de l’Institut Català de la Salut. 
A Ca n’Oms es farà a les 16.30 h; al casal Sant Jordi 
a les 17.45 h; i al casal de l’Asoveen a les 19.00 h.
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Pimes, empresaris i empresàries 
individuals de Parets poden optar a 
contractes públics de l'ajuntament

Vols saber com?
1 Dona’t d’alta al cens d’empreses i autònoms que trobaràs a   
 www.parets.cat/formularis.php o demana’ns la plantilla a   
  promocio.economica@parets.cat 

2 Assessora’t el proper 24 d’abril a les 18 h a les      
 dependències de l’SLOP.

El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la llei 9/2017 de 8 de novembre de 
contractes del sector públic i t’explicarem les modificacions per tal que puguis 
obrir mercat treballant amb l’administració pública.

ParetsEmpreses
Consolidem el teixit empresarial de Parets
Generem un mercat de treball de qualitat

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

PARETS DEL VALLÈS
2018

V FESTA

MUNICIPI

Plaça de la Vila. De 10 a 21 h
DILLUNS 23 D’ABRIL

Parades de llibres i flors

Programes en directe de RAP 107

Poetes de Parets, homenatge a
Joan Navarro

Lliurament de Premis 
Superlectors 2018

Lliurament del Premi Parets, 
municipi lector 2018

Lliurament de premis 
Endevina-la!

Espectacle familiar Xou de Sant 
Jordi, Cia. Alehop Produccions

Tallers i espais de participació 
(jocs literaris, punts de llibre, 
roses, dracs, etc)

Exposicions
(Endevina-la! Figures, vestuari i 
taller de Diables Parets; mostra de 
la revista Parietes; mostra 
d’Òmnium Cultural, etc.

El divendres 20 d’abril es farà la 
revetlla de Sant Jordi a la Biblio-
teca Can Rajoler amb diferents 
activitats relacionades amb el món 
del country

MUNICIPI

Dissabte 14 abril 2018
12 h
Plaça de la Vila

Commemoració del
87è aniversari
Segona República

de la

Lectura del manifest institucional

Parlaments de l'associació Taula per la
Memòria Històrica de Parets del Vallès

Lectura poètica a càrrec de Ramona Arimon

Interpretació musical 
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SEGURETAT

La Policia reforça el servei d’atenció a la ciutadania
La regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de 
Parets ja ha posat en marxa el projecte pilot per reforçar 
el servei d’atenció a la ciutadania a la comissaria de la 
Policia Local. L’objectiu és poder oferir un millor servei, 
si cal personalitzat, dels fets penals i/o administratius 
d’àmbit judicial, i arribar a tramitar el 100% de les de-
nuncies per fets delictius que es produeixin a la població.
Des d’inici d’aquest mes, un agent que fa horari de matí i 
tarda, pot cursar i recollir les denúncies que s’interposen 
a la mateixa comissaria.
El personal del servei administratiu que ja funcionava 
continua però, donant suport als agents en l’horari habi-
tual d’atenció al públic.
Durant la primera quinzena de març, l’agent de policia 
encarregat de la recepció de les denúncies ja ha tramitat 
més d’una vintena d’expedients relacionats amb pèrdues, 
petits furts, infraccions de trànsit, danys de poca consi-
deració o requeriments pendents, entre d’altres.
Fins ara, quan els agents de servei atenien una emergèn-
cia fora de les oficines, les persones que volien tramitar 
una denúncia havien de desplaçar-se fins a la comissaria 
de Mollet del Vallès.
La posada en marxa d’aquest servei ha estat possible 
gràcies a la consolidació de l’actual plantilla, després que 
tres agents hagin superat el procés de selecció per optar 
a la plaça.

Ara fa uns dies, l’empresa de biotecnologia InKemia pre-
sentava a Parets el nou biocombustible O·Bio, desenvo-
lupat pel grup al seu centre de Mollet.
La prova es va fer en un cotxe de la marca Seat, perta-
nyent a la flota de l’empresa.
Carles Estévez, director científic d’Inkemia qualificava 
aquest com “un dia històric i una gran fita perqué és la 
primera vegada que un vehicle circula amb biocarburant”.
L’O·Bio està fet amb residus de glicerina i olis de cuina 
usats, redueix les emissions de gasos fins a un 30% res-
pecte dels seus competidors i suposa un estalvi del 70% 
de les emissions d’efecte hivernacle respecte del dièsel 

InKemia presenta a Parets el biocombustible O·Bio

convencional. A més, és el biocombustible oxigenat més 
estable que existeix actualment, serveix per a qualsevol 
vehicle dièsel i es pot comercialitzar a un preu assequible.
 El O·Bio es podrà utilitzar als motors dels vehicles sense 
necessitat de fer-ne cap modificació ni instal·lar cap mena 
de sistema especial o infraestructura.

Planta mòbil de producció per a aquest 2018
La presentació es va fer tot just davant de l’acceleradora 
d’empreses biotecnològiques que té previst d’impulsar 
pròximament al municipi on, durant aquest any, també 
posarà en marxa una planta mòbil per produir el carburant.

L’O·Bio serveix per a qualsevol motor Dièsel i es podrà comercialitzar a un preu assequible
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Les farmàcies surten al carrer per informar-vos sobre la protecció 
de la llum solar, amb motiu del Dia Internacional de la Salut.

Farmàcia del Poble
Plaça de la Vila

Farmàcia Alegria 
Avinguda Catalunya (Sot d'en Barriques)

Farmàcia Isern
Avinguda Catalunya a l'altura número 98, 
cantonada carrer de la Mina

Divendres 6 d’abril

Jornada de la

Parets del Vallès
Ciutat Educadora

Gaudeix del sol 
amb protecció

d’11 a 13 h

PREINSCRIPCIONS

curs 2018 / 2019

Del 13 al 24 d'abril
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CENTRES INTEGRATS
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Del 14 al 24 de maig
BATXILLERAT
CICLES DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I D’ARTS GRÀFIQUES I DISSENY

Del 29 de maig al 7 de juny
CICLES DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I D’ARTS GRÀFIQUES I DISSENY
Enguany s'incorpora, com a novetat, la preinscripció 
electrònica en els cicles formatius de grau superior 
d'FP, amb la qual cosa s'elimina la preinscripció en 
paper, com a primer pas en el repte de l'Administració 
electrònica i l'entrada necessària en el procés 
de preinscripció.
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RÀDIO

La gent gran participa al programa RAP107.edu
Dolores Gavilán Molina, una de les àvies més actives del 
nostre municipi, ha participat aquest mes de març com a 
convidada d’excepció de la secció “nens grans” del pro-
grama educatiu RAP107.edu.
La Dolores, que va arribar amb 13 anys a Parets, els va 
explicar a la Paula, al petit Arnau, a l’Aina, a la Mar, a la 
Judith, a l’Alma, a l’Ariel i a la Irene, els nens i nenes que 
participaven aquell dia al programa, com era el poble, que 
feia quan era petita i quines són les diferències entre la 
seva infantesa i la que viuen ara els menuts.
El programa s’emmarca dins el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), i està inclòs en l’eix que té per objectiu fomentar 
la participació de la nostra gent gran en espais de comu-
nicació i establir canals de relació entre els infants del 
municipi i els nostres avis i àvies.

En només unes setmanes, RAP 107FM donarà un nou pas 
endavant en la seva aposta per les noves tecnologies.
Es tracta del Ràdio Streaming Parets, que permetrà, a 
banda de les emissions habituals, la retransmissió en 
directe d’alguns dels seus programes gràcies a la instal-
lació d’una càmera als estudis de l’emissora municipal i 
a través d’un canal propi de YouTube.
L’objectiu és posar cara a algunes de les persones que 
fan la nostra ràdio de forma habitual, tant els professio-
nals de la casa com les convidades i convidats dels di-
ferents programes de la graella radiofònica, per tal que 
RAP 107 sigui encara més propera i amena.
La presentació d’aquesta nova oferta de la nostra ràdio 
tindrà lloc durant un programa especial amb les diferents 
veus (i cares) de les companyes i companys de l’emis-
sora municipal. Podreu connectar a través d’ordinadors, 
tabletes i dispositius mòbils, a més d’smart tv.

Ràdio Streaming Parets, la ràdio que es veu

Actualment està en període de proves i la intenció és 
emetre alguns programes d’entreteniment i tertúlia per 
anar ampliant en el futur.
De fet, aquesta nova tecnologia també possibilita la re-
transmissió d’actes i esdeveniments. 
En aquesta mateixa línia, una de les propostes és retrans-
metre a través de la nostra ràdio alguns dels actes de po-
ble més destacats a través del Canal YouTube del Ràdio 
Streaming Parets.
El que veieu en imatges és el nou logo del Ràdio Stre-
aming Parets, que conserva l’essència de la imatge de 
l’emissora, adaptant-lo al nou sistema d’emissió audio-
visual. En uns dies s’aniran donant més detalls de la nova 
aposta de la nostra ràdio local, una emissora històrica i de 
referència al dial català de les emissores públiques locals.
Us anirem informant a través dels diferents mitjans de 
comunicació públics paretans.

A banda de programes, també es retransmetran altres esdeveniments i actes populars

PUBLICACIÓ

Col·laboració en un llibre sobre la fauna d’Oman
Daniel Fernández, coordinador i assessor científic del 
GRENP, ha participat en en l’estudi i la publicació de l’Atles 
de diversitat, distribució i conservació dels rèptils terres-
tres d’Oman, a la península d’Aràbia. Es pot descarregar a 
la pàgina de l’Escola de la Natura. Al treball han participat 
39 autors de 16 institucions i 11 països.

MEDI AMBIENT

L’Escola de la Natura celebra la Setmana del 
Planeta, del 22 al 24 de març
Sensibilitzar la població sobre la degradació que pateix el 
planeta, fer conscients les persones sobre l’ús eficient i 
responsable de l’aigua, l’energia i els recursos, o com amb 
les nostres accions podem ajudar a tenir un desenvolupa-
ment sostenible, són alguns dels objectius de la Setmana 

del Planeta que l’Escola de la Natura de Parets organitza 
entre els dies 22 i 24 de març.
La primera activitat es farà avui dijous, 22 de març, coin-
cidint amb el Dia Mundial de l’Aigua. Serà a partir de les 
16.45 h a la plaça de la Salut i davant de l’escola Lluís 
Piquer, amb tallers i contacontes per als més petits sobre 
la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua.
L’endemà, de les 16.30 h fins a les 18.30 h, serà el torn de 
la tarda de portes obertes a l’estació meteorològica del
Pau Vila perquè tothom pugui conèixer de prop com funci-
ona aquesta instal·lació municipal adscrita al METEOCAT. 
Finalment, dissabte 24, L’Hora del Planeta connectarà a 
centenars de milions de persones arreu del món perquè 
actuïn contra el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversi-
tat amb una apagada de llums de 20.30 a 21.30 h.
L’Ajuntament se sumarà a aquesta acció amb l’apagada 
de la llum de la plaça de la Vila, la plaça Dr Trueta i la plaça 
de la Salut.
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A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

abril7 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

Gente triste
Oswaldo Digón

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

El nou espectacle de l'actor i monologuista gallec Oswaldo 
Digón, amb un humor molt teatral

Preu: 7€
Socis Rialles: gratuït

dissabte
a les 18.30 h

Set dones i 
moltes paraules

Preu: 7 €
7 € menors de 18 i majors de 65
4 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 m
Idioma: Català

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Niu d’Art Poètic

abril29 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Un espectacle que combina la poesia i la 

música a càrrec del Niu d’Art Poètic de Parets

diumenge
a les 17.30 h

Sota la catifa
Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 m
Idioma: Català

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

+ concert de Malacara & Wilson Band

abril15 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Un thriller en clau de comèdia i, alhora, un 

retrat proper i costumista de la societat actual
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LLIBRES

El millor hip-hop al Parets-Dakar de Cal Jardiner
A final de febrer, El casal de Joves Cal Jardiner va acollir 
el concert Parets-Dakar Hip-Hop & Reggae & Afrobeat. 
Durant la nit van actuar els grups Music in My Soul Se-
lektah, Jaza KilosGuarros & Ktano & Xinako, MC Sai Ca-
mara, Hidro & Karma & Shoiz i 2M_Dou. El servei de barra 
va anar a càrrec de Las Haches del Valle.

Eternamente, el primer llibre del raper Blon 
El raper paretà Pablo Pérez (Blon) ha publicat el seu pri-
mer llibre. Eternamente és un llibre de poesia urbana edi-
tat per Edicions Aguilar que ja es pot adquirir a l’FNAC, 
Casa del Libro, El Corte Inglés, llibreries en general, a més  
d’Amazon i altres plataformes digitals.

El febrer de 2015 s’inaugurava a Parets el Casal de Jo-
ves Cal Jardiner, un espai destinat a la promoció d’oci i 
de lleure del jovent paretà, sota paràmetres educatius i 
alternatius. 
Ara, dos anys després, el casal ha commemorat l’efemè-
ride amb una jornada plena d’activitats, jocs i música per 
a tothom. La jornada de portes obertes va començar amb 
un dinar musical i les actuacions de grups vinculats als 
bucs d’assaig i el grup de batukada ‘Tambors de Parets’. 
També es va fer un escape room a l’exterior del centre i 
tornejos de tennis taula, futbolí i play.

Una nit dedicada als joves, a l’art i a la creativitat 

La Nit d’art jove va començar cap a les 10 de la nit i va ser 
l’aparador dels joves artistes del municipi, que van poder 
exposar i explicar les seves obres als assistents.
Durant la nit, també es va poder fer un tast dels cursos i 
tallers que es duen a terme a Cal Jardiner: dibuix manga, 
grafits, batukada o teatre. La mostra es va desenvolupar 
simultàniament, en un ambient lúdic i festiu, amb la mú-
sica de DJ Panko, un dels ex components del grup Ojos 
de Brujo.
L’objectiu de la Nit d’art jove ha estat potenciar i donar a 
conéixer els i les artistes emergents del municipi. 

La Nit d’art jove es va celebrar coincidint amb la jornada de portes obertes al centre



Parets és... 

Flor Social Parets

Parets sempre s’ha caracteritzat pel seu compromís i respecte pel medi ambient. Un clar exemple és el complet i variat programa d’activitats per a tothom que cada curs ofereix l’Escola 
de la Natura i del que parlem en aquest especial. També us avancem en primícia dues novetats destacades. D’una banda, el projecte de recuperació de la varietat local de la Mongeta 
Paretana que donarà pas a tot una sèrie d’accions de dinamització comercial i turística a la nostra vila. D’altra banda, no menys novedós és el nou projecte-taller Flor Social Parets.

Pel que fa més concretament a la Mongeta Paretana, l’objectiu inicial és aconseguir 850 quilos aquest any. En el quadre adjunt podeu comprovar quines són les primeres accions i 
objectius previstos en línies generals. A mesura que les diferents línies d’actuació es vagin desenvolupant us anirem informant amb tot detall, si bé ja us podem avançar que una de 
les mesures destacades seria l’organització de la setmana de la Mongeta Paretana un cop consolidada la seva producció.

Menció especial, com dèiem, mereix també el nou projecte 
Flor Social Parets que promourà la creació i manteniment 
d’un jardí urbà al solar de davant de l’Escola Bressol La Xana. 
Aquest vol esdevenir una alternativa cultural, social i de 
lleure, de transformació mediambiental i veïnal amb un 
desenvolupament sostenible. Un altre dels objectius prin-
cipals és fomentar la participació en una activitat de grup, 
així com afavorir la interrelació dels veïns i veïnes a través 
del coneixement de l’entorn natural i la transformació d’un 
espai urbà per un espai d’ús comunitari. La proposta pretén 
convertir espais en una eina de treball social, adreçant-los 
cap a zones verdes més sostenibles que serveixin d’espai 
d’esbarjo i cohesió social. Els destinataris poden ser des de 
jubilats que volen continuar actius, a persones que no dis-
posen d’espai propi per conrear o que disposen de temps 
lliure i tenen ganes de compartir. Es preveuen sessions de 
formació per recordar com s’organitza un jardí, com plantar 
i com tenir cura de les plantes, per exemple. 

Centrant-nos en l’Escola de la Natura, recordem que té tres funcions bàsiques: l’educadora, la de sensibilització 
envers el medi ambient i oferir un complet programa d’activitats per al públic general.

Pel que fa a les activitats de primavera, el proper mes d’abril el tema que es tractarà serà el del món dels insectes; 
al maig, el canvi climàtic serà el protagonista; 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 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 podrà 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 van ser l’excursió relacionada amb l’ornitologia al Tenes 
del passat 17 de març: el 5 de maig hi ha prevista una altra excursió 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 na-
tural. 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.



 medi ambient

Recentment, l’Escola de la Natura publicava les dades corresponents al curs passat. Van ser prop de 7.000 els nens i nenes que van visitar o van fer activitats al centre, distribuïts en 
un total de 269 grups. D’entre les activitats dutes a terme destaquen els tallers, les sortides i els audiovisuals relacionats amb natura, fauna, residus, mobilitat, energia o astronomia, 
entre d’altres.

 L’objectiu del programa de l’actual curs 2017-18 és millorar la proposta escolar promovent la conservació del nostre entorn, i fomentar els hàbits de civisme, protecció, conservació i 
respecte per la natura. Actualment l’escola ja compta, fins al mes de juny, amb una reserva de més de 400 grups interessats en dur a terme activitats o visites al centre.

 Cal destacar també el treball d’adaptació de l’oferta didàctica als diferents centres d’ensenyament especial de la comarca que han sol·licitat activitats.

Per a la Directora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, 

Marta Molins, “una de les claus que expliquen la bona ac-
ceptació de l’oferta que oferim en matèria mediam-
biental és el treball conjunt i transversal entre tots els 
departaments. Intentem avançar-nos i renovar la nos-
tra completa oferta per oferir propostes variades per a 
tothom”.

Ferran Lozano, director de l’Escola de la Natura de Parets, destaca 

“la feina permanent que any rere any es realitza amb 
les escoles del nostre municipi, així com els tallers de 
natura en família, activitat que vol apropar el conei-
xement del medi ambient a tots els públics d’una forma 
entenedora”

De la seva banda, Francesc Juzgado, regidor de l’Àrea de Territori i Soste-

nibilitat, i Serveis Econòmics afirma que “a més de renovar cada 
dia la nostra oferta en matèria de medi ambient, apos-
tem per novetats que fan de Parets un poble referent 
en temes com ara la Mongeta Paretana com a model de 
producció autòctona o amb iniciatives tan innovadores 
com el projecte Flor Social Parets. Volem fer partícips 
els nostres veïns i veïnes perquè gaudeixin de la natura 
i del medi ambient, compartint-ho, i en família”.

Finalment l’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, conclou recordant 

que “Parets també és referent en l’àmbit mediambiental. 
El nostre compromís amb l’educació i respecte pel medi 
ambient és clar i ambiciós. Des del consistori estem 
constantment sensibilitzant tothom de la importància 
de preservar el nostre entorn i la natura”.
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L’Ajuntament engega la segona fase de la campanya “Ningú no és igual, el meu ADN m’identifica”, 
que tindrà lloc des del 3 d’abril fins al 29 de juny,  amb l’objectiu de completar el registre censal 
dels gossos a Parets del Vallès. 
A diferència de la fase anterior, en aquesta ocasió, el titular del gos haurà d’assumir el cost de 
l’alta al cens, de 10 €,  si bé les extraccions i analítiques d’ADN seran gratuïtes si es fan en un 
dels quatre centres veterinaris de Parets adherits a la campanya.
Amb dades actualitzades del passat mes de gener, hi ha 1.854 gossos censats, 800 més que a 
l’inici de la campanya d’ADN, l’octubre de 2016. En aquest període, els sistemes d’identificació 
han permès la recuperació de gairebé 100 gossos perduts. 
Pel que fa a l’ordenança de tinença responsable d’animals de companyia, s’han obert prop 
de trenta expedients per incompliment de la normativa i s’han pres una vintena de mostres 
d’excrements als carrers. 

S’inicia la 2a fase de la campanya ‘Ningú no és igual, el meu ADN m’identifica’
Del 3 d’abril al 29 de juny, la inscripció al cens tindrà un cost de 10 € i les extraccions i analítiques d’ADN seran gratuïtes als centres veterinaris adherits
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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

Xiquets, de tot per als més menuts
Situada a l’Avinguda Catalunya, número 104, de Pa-
rets del Vallès, Xiquets porta gairebé una dècada, 
concretament 9 anys, oferint roba per als més petits 
de la casa. 
Una de les novetats més destacades dels últims 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
temps és la introducció de sabateria dins de la seva 
oferta per oferir aquest tipus de producte al nostre 
poble, a banda de la roba infantil que els caracteritza.
Dins el sector infantil, aquest establiment comer-
cial destaca per treballar amb les millors marques 
com, per exemple, Mayoral, Losan, Nameit i Boboli, 
entre altres. Una oferta caracteritzada per oferir una 
excel·lent relació qualitat-preu.
El seu horari d’obertura al públic és de dilluns a dis-
sabte de 9.30 a les 13.30 h del migdia i per les tardes, 
de les 17 a les 20.00 hores.
Per a qualsevol consulta el telèfon de contacte i 
d’atenció al públic és el 93 562 27 00.
Xiquets ofereix productes de temporada i a la moda, 
amb un ampli ventall de marques líders i a preus com-
petitius. A la roba, des d’ara cal sumar-hi la sabateria 
infantil.

L’SCAC tramita la devolució de 29.330,21 euros als ciutadans

Xerrada sobre els drets dels consumidors
A mitjan març, l’SCAC i l’empresa CASSA van programar 
una taula rodona sobre els drets de les persones con-
sumidores. La taula va comptar, entre d’altres, amb la 
participació de Montserrat Ribera, directora general de 
l’Agència Catalana de Consum; Laura Martínez, diputada 
de Consum de la Diputació de Barcelona i Josep Escartín, 
director de clients de CASSA. 

XERRADA

Compra, juga i aprèn català.... T’hi apuntes? Endevina-la!
Aquest dilluns, el Servei de Comerç de l’Ajuntament de Parets i l’Oficina de Català del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, amb la col·laboració de l’Associació de 
Serveis i Comerços de Parets, ASIC, han presentat el joc lingüístic “Endevina-la!”, que 
té l’objectiu de promoure l’ús de la llengua catalana al comerç d’una manera lúdica, en-
grescadora i que propiciï que la gent s’acosti als establiments comercials per participar 
en un joc de llengua.
L’Endevina-la! es posa en marxa fins al 15 d’abril, i consisteix a sumar punts tot resolent 
els jeroglífics que es poden trobar a les butlletes que hi ha a cada una de les 32 botigues 
de Parets que, fins al moment, s’han sumat a la iniciativa.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, animava a tothom a participar perquè, deia, “és una 
proposta engrescadora, educativa i amb el valor afegit de dinamitzar el comerç local, 
el nostre comerç”.
Pietat Sanjuán, directora del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, 
n’ha explicat el funcionament i ha definit el joc com una eina més que des de l’ens volen 
utilitzar perquè “el català sigui una llengua d’ús normal en tots els àmbits, una eina de 
cohesió social i d’igualtat d’oportunitats”.
Un cop finalitzat el concurs, es farà un sorteig entre les persones que hagin resolt els 
jeroglífics. Hi haurà un sorteig per als encertants que consistirà en entrades per a obres 
al Teatre Can Rajoler i, per a aquells que hagin resolt correctament més enigmes, se 
sortejaran dos vals de compra de l’ASIC per valor de 100 euros cadascun.

COMERÇ, CULTURA I CATALÀ
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INFÀNCIA

Parets vol ser Ciutat Amiga de la Infància
Els representants del Consell de Joves i el d’Infants s’han 
reunit amb tècnics i responsables del Servei d’Educació 
per aconseguir el segell de Ciutat Amiga de la Infància. Els 
consellers explicaran la feina que han dut a terme fins ara.

El 7 d’abril es commemora l’inici de la fundació de 
l’Organització Mundial de la Salut’, nascuda l’any 1948. 
Per aquest motiu es va establir aquest dia com a Dia 
Mundial de la Salut.
Coincidint amb aquesta efemèride, Parets prepara una 
jornada per conscienciar sobre la salut de la pell. El 
pròxim divendres 6 d’abril, d’11 a 13 h, les farmàcies del 
municipi sortiran al carrer per oferir informació sobre la 
prevenció de malalties dermatològiques que, cada cop 
més freqüentment, apareixen en les persones. 
Les farmàcies, com ja és habitual any rere any, tindran 
un espai d’11 a 13 h a la via pública i informaran sobre 
la radiació solar, un factor que pot esdevenir carcinogen 
per la seva capacitat d’induir mutacions en l’ADN, per la 
qual cosa es farà una campanya per protegir la pell de 
l’exposició solar utilitzant una crema protectora.

Educació per a la salut
L’educació per a la salut es refereix al procés 
d’ensenyament-aprenentatge entre persones per modi-
ficar hàbits saludables o per canviar accions perjudicials 
per conductes saludables. 
Cal crear consciència de la importància que té la bona 
alimentació, la salut mental, el desenvolupament infantil, 
la prevenció d’accidents i el fet d’evitar drogues o alcohol. 
El tema que es tractarà durant el matí del dia 6 serà que 
no només durant l’estiu s’ha de tenir cura de la pell, sinó 
que el sol ens pot afectar negativament durant tot l’any. 
La ubicació de les farmàcies que participen en aquesta 
campanya serà la següent:
-Farmàcia Isern: avinguda Catalunya, 98.
-Farmàcia del poble: plaça de la Vila.
-Farmàcia Alegria: Sot d’en Barriques.

Parets commemora el ‘Dia Mundial de la Salut’ al carrer
Les farmàcies de Parets surten al carrer per conscienciar de la importància de la cura de la pell durant tot l’any

ACCÈSSIT

Accèssit per a l’escola NS de Montserrat
L’escola Nostra Senyora de Montserrat ha guanya l’ac-
cèssit de la novea edició del premi Armengol Mir.
El treball Impossible, elaborat per la mestra Carmen Al-
bana i la psicòloga Virginia Espejo, de l’escola Nostra Se-
nyora de Montserrat de Parets, ha estat guardonat amb 
l’accèssit del prestigiós premi Armengol Mir, que conce-
deix la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Impossible parteix de l’ideari d’un centre educatiu en el 
qual s’incorpora l’educació emocional i es descriu el tre-
ball i l’experiència obtinguda a través de membres del 
centre amb una escola de Montevideo (Uruguai).
L’objectiu és proporcionar eines emocionals perquè els 
nens i nenes siguin estables i puguin desenvolupar una 
consciència per conviure en societat. Amb l’aplicació de 
l’Educació Emocional en alumnes, es poden prevenir com-
portaments no desitjats com la violència de gènere, la 
falta de respecte o fins i tot les depressions.
La Carmen Albana i la Virgina Espejo treballen a l’escola 
Nostra Senyora de Montserrat, on hi ha un projecte d’Edu-
cació Emocional implementat. 
La Carmen realitza un treball d’investigació relacionat 
amb la seva tesi de Magisteri. Concretament investiga 
la importància que té l’Educació Emocional dins del cur-
rículum escolar. Cal recordar que a causa d’aquesta in-
vestigació, va estar convidada a exposar el seu projecte 
davant de 30 directors d’escola que s’estan formant en 
aquest àmbit.

VISITES ESCOLARS

Alumnes del Lluís Piquer visiten l’Ajuntament
Els alumnes de 3r curs de Primària de l’escola Lluís Piquer 
han visitat l’Ajuntament de Parets per conèixer de prop el 
funcionament de l’administració local. Durant tot un matí 
han vist el treball de polítics i empleats públics de Parets.

ESCOLA DE MÚSICA

18a Edició de la Festa dels Instrumentistes
L’Escola Municipal de Música ha celebrat la 18a Festa dels 
Instrumentistes. La jornada va comptar amb un concurs 
de pastissos, un concert obert a les famílies i un altre on el 
públic va formar part de l’actuació.
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MARÇ DE DONES
Aquest març, Parets s’ha convertit de nou en la plataforma per do-
nar veu a les dones, en un faristol per la igualtat. Com cada any, 
s’han programat tot un ventall d’activitats amb l’objectiu d’impulsar 
la participació igualitària de les dones en la societat i el seu desen-
volupament integral com a persones.
La Marxa Violeta, la lectura del manifest del 8M, el sopar de dones, 
les xerrades, els concerts, les exposicions, el cinefòrum o les obres 
de teatre han estat només una mostra de la voluntat del consistori 
paretà d’evidenciar el seu suport incondicional a les reivindicacions 
de les dones per un món en igualtat real d’oportunitats i drets, i el 
paper indispensable que juguen les dones a la societat, així com 
mostrar un rebuig absolut contra qualsevol tipus de discriminació.

ESCOLA BRESSOL

Visita a les escoles bressol municipals de Vic
Les docents de les escoles bressol municipals de Parets, 
acompanyades per les tècniques del Servei d’Educació, 
van assistir a l’acte que es va fer a Vic per presentar el 
projecte de les escoles bressol municipals d’aquella po-
blació. La jornada va cloure amb una visita guiada a les 
escoles ‘Els Caputxins’ i ‘l’Horta vermella’.

CONCURS

Un alumne paretà, semifinalista d’un concurs
L’alumne de l’escola ACESCO Joan Ninou ha aconseguit 
arribar a la semifinal nacional del Certamen nacional in-
fantil i juvenil de lectura en veu alta, organitzat pel Depar-
tament d’Ensenyament i la Fundació Enciclopèdia Cata-
lana. Joan Ninou ha estat el guanyador de la categoria 
Grumets Verds, corresponent al cicle superior de Primària.

VOZ KIDS 

Una paretana concursant de La Voz Kids
Nerea González té 14 anys i ha aconseguit superar els 
càstings del programa de Telecinco ‘La Voz Kids’ i les 
audicions a cegues. González és estudiant de música 
en el CEM Maria Grever de Parets. Allà també estudia la 
Beatriz Nieto, qui va superar també tots els càstings i va 
poder mostrar la seva fantàstica veu.
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DIA D’ANDALUSIA

Parets va celebrar el ‘Día de Andalucía’
L’entitat Hermanados-Agermanats, amb la col·laboració 
de la Casa de Andalucía, van celebrar el Día de Andalucía 
amb actuacions de sevillanes i flamenc entre altres. La 
festa es va dur a terme el dia 4 de març, ja que el 28 de 
febrer, dia oficial de la festivitat andalusa, era dimecres. 
La celebració va ser un èxit pel que fa a participació.

POESIA

L’entitat Niu d’Art Poètic celebra els 25 anys
El Niu d’Art Poètic de Parets, entitat sense ànim de lucre 
que pretén fomentar i fer difusió de la poesia, va celebrar 
el seu 25è aniversari amb un recital poètic el 25 de febrer 
a la sala Basart Cooperativa. El recital va estar dedicat a 
Helga Simon, premi Amadeu Oller 2017; i Jaume Piquet, 
autor de Miracles del Vers.

AGERMANAMENT

La Germandat i els Manyacs s’agermanen
L’entitat ‘La Germandat’ de Parets del Vallès, dedicada a 
formar una mutualitat d’assegurances d’enterrament, ha 
fet un acte per presentar les seves accions de comuni-
cació i col·laboració i el seu agermanament amb els Ma-
nyacs, la colla castellera de Parets. L’acte tenia l’objectiu 
de donar a conèixer l’associació i la seva nova imatge.

Un Sant Jordi ple de roses, llibres i activitats
Paradetes amb llibres i roses, tallers, espectacles infantils i ràdio en directe per celebrar Sant Jordi a la plaça de la Vila

Parets es prepara per viure un dels dies més agradables 
del mes d’abril: la diada de Sant Jordi i la festa Parets 
Municipi Lector.
Durant la diada les entitats de Parets seran presents a la 
plaça de la Vila. De 10 a 18 h la colla de Diables exhibirà la 
seva paradeta amb la Bèstia, vestuari de Diables i forques; 
a les 21 h de la nit seran els encarregats de posar el punt 
final a la festa amb l’espectacle Ànimes de foc (llegenda 
de Sant Jordi). El Centre d’Estudis Locals Parietes i el Niu 
d’Art Poètic també seran presents. Aquest darrer farà, a 
més, un recital poètic d’homenatge a Joan Navarro. Al-
tres entitats que s’instal·laran a la plaça de la Vila seran 

l’associació Parets Contra el Càncer; Rodola, amb activi-
tats infantils; Rialles, amb l’espectacle Xou de Sant Jordi 
(18 h); i Òmnium Cultural, amb un taller de punts de llibre.
Pel que fa a les biblioteques, tindran tres carpes amb 
espais destinats a tallers i nadons. La ràdio municipal, 
RAP107, emetrà un especial RAP107.EDU, el programa 
infantil, i un especial programa Sant Jordi en directe des 
de la plaça de la Vila.
Amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, es 
posa en marxa el XXII concurs de punts de llibre amb la 
temàtica ‘Bestiari fantàstic’. Les inscripcions es poden 
fer a les biblioteques municipals.

EN 2 MINUTS...
Informatització de la Biblioteca Can Butjosa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa ha infor-
matitzat el seu fons i ha deixat de fer servir els fitxers 
de tràmits en paper que s’utilitzaven fins al moment. 
La biblioteca compta ara amb un historial de préstec 
amb les fitxes informatitzades. Els usuaris que ho de-
sitgin poden anar a buscar una còpia del seu historial 
de préstec que es troba disponible fins a mitjans del 
pròxim mes de juny.  
D’altra banda, el dijous 12 d’abril, a les 18 h, a la Bi-
blioteca Can Butjosa, hi haurà una hora del conte 
especial musicada amb la història Set ratolins cecs 
i altres contes i cançons, a càrrec de Ferran Campa-
badal, amb motiu de l’aniversari del centre. 

Teatre familiar amb Rialles Parets
Aquest diumenge 25 de març, a les 18 h, el Teatre Can 
Rajoler acollirà l’espectacle familiar programat per 
Rialles Parets, El llibre gegant dels gegants, a càrrec 
de la Cia. Roger Canals. El preu de l’entrada és de 7 
euros i gratuït per als socis de Rialles.

Marta García, d’Elite Dance, al Got Talent
La molletana Marta García Hernández, alumna de 
l’escola de ball paretana Elite Dance, ha passat a les 
semifinals del concurs televisiu de talents Got Talent. 
Marta, de 14 anys, va exhibir la coreografía de Kike 
Aranda, director del centre, titulada On the wire.
La jove ballarina va aconseguir els quatre vots afir-
matius del jurat format per Risto Mejide, Edurne, Eva 
Hache i Jorge Javier Vázquez, una puntuació que per-
metrà que la Marta pugui actuar a les semifinals del 
programa, que s’emeten en directe. 
En els 4 anys que la jove ballarina porta participant 
en certàmens, ja ha aconseguit penjar-se 15 medalles 
d’or, 5 de plata i 2 de bronze, en total 22 medalles més 
dues beques d’estudi.
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Els participants van poder gaudir, com és habitual, de 
l’entorn natural de Gallecs, així com de l’esmorzar a base 
de pa amb tomàquet i botifarra a Can Jornet, on tenen 
la seva seu els escoltes. Els organitzadors agraeixen la 
participació de tothom, tant als que van caminar com a 
totes les persones que van col·laborar per fer-la possible. 

38è aniversari de la Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà
El passat diumenge va tenir lloc la celebració del 38è 
aniversari de la Penya, amb la presència de directius del 
RCDE Espanyol. 
El bon ambient i la germanor van protagonitzar aquesta 
trobada blanc-i-blava al restaurant Can Cirili.

XX caminada popular conjunta “Petjada Gallecs”
Destacada participació a la caminada organitzada per la Penya Blaugrana Parets i l’AEiG Sant Jaume

Club Triatló Parets
Grans resultats dels esportistes del Club al Campionat 
d’Espanya de Duatló de Mitja Distància celebrat a Orihuela 
i a Mora la Nova, a la Cursa del Caspolino de 10 km.

Fins a Orihuela hi van anar el míster (l’Albert), Naza Gar-
cía, Marc Sangrà, Pere Bermúdez, Montse Vela i l’Àngel 
Carreño. 

L’Albert va fer un temps de 3:16’37” per finalitzar 5è del 
seu grup d’edat.
En Naza va acabar 7è amb un temps de 3:21’55”. 
En Marc va finalitzar 6è amb un temps de 3:27’19”. 
En Pere va aconseguir un temps de 3:50’44”.

L’Àngel, amb un temps de 4:13’53”, continua amb pas ferm 
cap a Frankfurt, preparant l’IM. 

La Montse va patir una puntxada de la bici en el quilòmetre 
15 i va haver de plegar.

Finalment en Sergio, a Mora la Nova, tot i còrrer desprès 
d’un entrenament dur de bici el dia d’abans, va ser segon 
en els 10 km de la Cursa del Caspolino, amb un temps de 
38’32”.

TRIATLÓ

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

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

TALLERS DE NATURA
EN FAMÍLIA 2018

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

Comencen les inscripcions als

Introducció al 
disseny i edició 
audiovisual

Photoshop, edició de vídeo...
Dilluns de19 a 20.30 h
A càrrec de Projecte
Alfabeticza

Taller de bijuteria

Dijous de 18.30 a 19.30 h
A càrrec de Sílvia Garcia
A partir de 12 anys

Musicalització
de videojocs

Dijous de 18.30 a 20.30 h
A càrrec de CEM Maria Grever

I el 14 d'abril... 

competició 
d'scooter 
a partir de les 16 h, 
a càrrec de
BESTIAL WOLF

NOUS CURSOS
del Casal de Joves
Cal Jardiner

D’entre les novetats hi ha:
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Vanessa Pérez, del Club Atletisme Parets, va guanyar la 
cursa de 30 quilòmetres de les Vies Verdes. Allà també 
hi van participar en Jose Luis Garcia Abelaira, en Quim 
López, César Arranz i l’Abigail Garcia. No menys destaca-
da va ser la representació paretana a la Marató de Sevilla 
amb 8 components. 
Tots la van poder acabar: Albert Castañeda, Ramon Alcal-
de (debutava en una marató d’asfalt), Teresa Roca, Ma-
nuel Diaz, Mer Lamela, Javier Rodríguez, Abigail Garcia, 
Alfonso Aguilera i Ismael Moreno. 
Van comptar amb llebres de luxe com la Bego del Salto. 
Bego també va fer de llebre per a altres companys a la 
marató de Barcelona. 
Allà hi van córrer del CAP en Dani, en Lluís, en Mariano, la 

El running està de moda, també a Parets
Atletes i clubs paretans participen a diferents proves del calendari del running estatal

Maria, el Txema, l’Abigail i l’Ismael i de llebres per a alguns 
d’ells, en Javi, la Bego, la Tere i la Mercedes. El Club Triatló 
Parets va participar amb en Salva Dastis, en Sergio García 
(debutant) i en Fermín Bellido. 
El millor paretà classificat va ser Esteve Olivé qui, descalç, 
va fer 2’52’35 “. 
A la cursa del Camí dels Ibers, el CA Parets també hi va 
ser present. Per exemple, als 12 quilòmetres, en Cristóbal 
Cortés va fer 1h06 i va ser 3r de la seva categoria. José 
Martínez va fer 1h09 i va ser segon a la seva categoria. 
A la de 20 quilòmetres, Marc Marquès va fer 1h47. 
La Magda Gil va ser 2na a la seva categoria. En la de 30, 
Miguel Ángel López va ser 2n de la seva categoria amb 
2h57.

NATACIÓ ATLETISME ALPINISME

EN 2 MINUTS...

Èxit del Club Natació Parets
El CNP va assolir grans fites al Campionat de Catalunya 
d’hivern en categoria aleví de Manresa. Destaquem la me-
dalla de bronze de Norma Rodríguez en 100 m lliures i les 
medalles de plata d’Albert Cabezuelo en 200 papallona, 400 
m lliures i 400 estils, convocat per participar al Campio-
nat d’Espanya. Bona actuació de Jan Tapias, 12è en 200 
papallona o els relleus, i 21a posició en 4x100 estils amb 
Cabezuelo, Roger Porqueras, Martí Toldos i Jan Tapias.

Gran paper del Club Atletisme Parets
El Club Atletisme Parets va fer un gran paper al Campionat 
de Catalunya de Cross Escolar celebrat recentment. 
Júlia Lahosa va quedar primera en la seva categoria. 
En Martí Ullar va ser sisè, la Paula Peralta vuitena i la Laia 
Soler va ocupar la desena posició. 
Aquests resultats posen de manifest, un cop més, la gran 
feina que està realitzant el Club Atletisme Parets a nivell 
de base.

Audiovisual de l’Ama Dablam
El Centre Excursionista Parets (CEP) va presentar un do-
cumental, a càrrec de Jesús Benavides, sobre l’expedició 
d’alguns dels seus membres a l’Ama Dablam (6.812 m), 
de l’Himàlaia nepalès. Concretament hi van participar el 
propi Jesús Benavides, José Álvarez, Josemi Herrera i 
Sergi Mingote. Es tracta d’una de les muntanyes més 
boniques del món. A banda del passi, els alpinistes van 
explicar als assistents la seva experiència.

Excel·lents resultats de la Clàudia González 
La nedadora paretana del Club Natació Granollers va 
obtenir en sincro la medalla d’or a la categoria de ruti-
nes combinades (combo) del Campionat de Catalunya 
celebrat a Reus a finals del passat mes de febrer. Un 
resultat que va repetir al Campionat d’Espanya dispu-
tat a Saragossa a principis d’aquest mes.

Lluís Martínez Ravetllat i en Marc Plans, del 
Ravet Bike, al Raid Maqui 
La cita, de 130 quilòmetres en BTT, tindrà lloc el 26 de 
maig. Es tracta de l’evolució de la cursa coneguda com 
a Terra de Maquis, una prova d’un dia de 3.800 metres 
de desnivell que va per senders de la comarca del Ba-
ges i rodalia. Cal anar-hi amb GPS i saber orientar-se. 

Obertes les inscripcions per al Cros Escolar 
Les pistes municipals d’atletisme acolliran dissabte 
28 d’abril una nova edició del cros escolar. Ja estan 
obertes les inscripcions, gratuïtes, al Poliesportiu Mu-
nicipal Joaquim Rodríguez,i es tancaran divendres 27 
d’abril a les 19 h o un cop s’arribi al límit de les ins-
cripcions. És obert als nens i nenes d’entre 3 i 10 anys 
i organitzat pel Servei d’Esports i la col·laboració del 
Club d’Atletisme Parets.

Obertes les inscripcions per a la novena edi-
ció de la Bastarda i la Klandestina
La caminada o cursa que organitza el CAM, Club 
d’Activitats de Muntanya, tindrà lloc dissabte 21 
d’abril, amb sortida a les 6.30 h a l’estació de Parets. 
Les inscripcions a la Bastarda (25 euros) poden fer-se 
al local La Morada, a Runners 42, al pavelló o a la-
bastardadelcam.wordpress.com. L’arribada, enguany, 
serà al parc la Linera. El recorregut, de Sant Martí de 
Centelles a Parets, és de 36 quilòmetres.
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Va nèixer a Granollers el 23 de juliol 
de 1971 i viu a Parets des del seu 
naixement, més concretament al 
barri Cerdanet, on actualment és 
regidor de barri. 
Forma part de l’equip de govern del 
PSC com a independent. 

És diplomat en Enginyeria Tècnica 
Industrial Química per la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC) i 
llicenciat en Enginyeria en Organit-
zació Industrial, també per la UPC.

Actualment és cap de planta de 
Nocilla a Idilia Foods.

Com arriba a la política?
Vaig aterrar-hi després de formar part del grup participatiu “Parets com tu el vols 2010-2025”. Llavors treballava de cap 
de producció d’una fàbrica amb 150 persones (Cola Cao) on hi havia menys d’una desena de treballadors de Parets. 
Volia col·laborar perquè les polítiques locals afavorissin que la gent del nostre poble fos majoritària a les empreses 
que operen a Parets. 
Què destacaria de la seva trajectòria com a regidor de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Turisme?
Hi ha una frase que resumeix a la perfecció la meva filosofia i objectius en el món de la política local: “La millor política 
social és que tothom tingui feina”. És per això que estic aquí. Vaig arribar de la mà del grup participatiu que esmen-
tava abans i després, a través del Consell Industrial. Aquest ha esdevingut una eina destacada perquè les empreses 
de Parets se sentin identificades amb el nostre poble com qualsevol ciutadà i ciutadana. Hem implementat ajudes a 
les empreses perquè contractin gent de Parets, hem destinat molts diners i recursos als plans d’ocupació locals i a 
modernitzar la funció del Servei Local d’Ocupació (SLOP). També hem creat ParetsEmpreses per arribar no només a 
les grans empreses com fem des del Consell Industrial sinó a totes.
Com valora dades com les del darrer mes de febrer que consoliden Parets com el municipi de la zona líder en la creació 
de llocs de feina?
El passat mes de febrer, Parets va assolir la xifra d’aturats més baixa en molts anys, amb 901 aturats a finals de mes, 
reduint en 45 el nombre d’aturats durant el febrer. Parets és el municipi que lidera la creació de llocs de feina i noves 
oportunitats dels municipis de la zona. Continuarem prioritzant les polítiques en matèria d’ocupació per reduir al màxim 
la xifra de paretanes i paretans aturats.
Les dades són el resultat d’una bona feina continuada. Deixeu-me que no només parli de polítiques locals que ho han 
fet possible. Aquestes dades no serien possibles sense l’eficàcia i l’excel·lent feina de les companyes i companys del 
Servei Local d’Ocupació, l’SLOP. En massa ocasions es tenen punts forts que no s’aprofiten. No és el cas del nostre 
SLOP. A Parets tenim una indústria potent i l’hem sabut fer nostra. Estem molt satisfets de la feina conjunta per fer 
avui del nostre poble un poble que genera moltes i noves oportunitats.
Per què Parets està reduint tant la seva taxa d’atur en els últims anys?
Perquè des del primer moment les nostres polítiques d’ocupació s’han contrastat amb les empreses que són les que 
realment generen els llocs de feina. Les sinergies que hem establert són garantia d’èxit. La feina conjunta ha generat 
la confiança necessària per implementar oportunitats laborals per a les nostres veïnes i veïns. Aprofito per agrair les 
empreses de Parets la seva predisposició a col·laborar i treballar en favor de l’ocupació i prioritzant les paretanes i 
els paretans. Sense la seva predisposició tot seria molt més complicat. Les bones xifres són resultat de la bona feina 
continuada i conjunta de tothom. Hi ha un equip humà i de professionals al nostre Departament de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació que es renova constantment davant les noves realitats del mercat de treball. També és important 
l’aposta clara de l’equip de govern de l’Ajuntament pels plans d’ocupació locals i les subvencions a les empreses que 
prioritzen les contractacions de paretanes i paretans. Hem millorat el nivell de qualificació en la recerca de feina i in-
novat a nivell d’oferta formativa. Seguirem treballant en aquesta línia i perquè cada vegada hi hagi millors condicions 
laborals i més oportunitats per a tothom. 
Per acabar, quin balanç fa com a regidor del barri Cerdanet, Jardiner i Can Riera, on ha viscut la seva família i vostè 
tota la vida?
Crec que una de les polítiques destacades d’aquesta legislatura ha estat la creació de la figura de regidor de barri. 
Això ens ha permès un tracte directe amb la gent i poder enfocar de forma més encertada les polítiques envers elles 
i les seves necessitats i demandes. En el meu cas concret valoro molt positivament poder haver conegut amb més 
profunditat les meves veïnes i veïns de tota la vida i del meu barri i saber què és allò que realment els preocupa. Això 
m’ha enriquit molt com a persona. M’agrada el tracte directe i les distàncies curtes. Espero poder seguir aportant el 
meu gra de sorra per fer de Parets un poble que genera cada dia noves i millors oportunitats de tot tipus i on es pot 
viure cada dia una mica millor. 

En primera persona

“La millor política social 
és que tothom tingui feina. 

Avui tenim 901 aturats, la 
millor xifra en molts anys. 

La nostra prioritat és 
continuar reduint-la”

Antoni Fernández
Regidor de Desenvolupament Econòmic, 
Ocupació i Turisme, i del barri Cerdanet, 

Jardiner i Can Riera
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tancat i barrat

LA IMATGE DEL MES

Imatge de la masia de Can Serra, després de la nevada de finals del mes de febrer 

L’Endevina-la!, als comerços de Parets
El Servei de Comerç de l’Ajuntament de Parets i l’Oficina de Català, en col·laboració amb l’ASIC, hem posat en marxa 
el joc lingüístic “Endevina-la!”, que pretén promoure l’ús de la llengua catalana als comerços del municipi d’una 
manera lúdica i engrescadora. 
Fins al 15 d’abril, 32 comerços de Parets tindran en un lloc visible del seu establiment, generalment a l’aparador, 
un cartell amb un dels jeroglífics del joc. Només cal anar-hi, desxifrar-lo, emplenar la butlleta amb la solució ben 
escrita i dipositar-la a l’urna que hi ha al mateix establiment. 
El 23 d’abril, dins dels actes de la diada de Sant Jordi, s’exposaran tots els jeroglífics i es lliuraran els premis del 
sorteig que s’haurà fet entre tots els encertants. Es poden guanyar entrades per al Teatre Can Rajoler (una entrada 
familiar per a un espectacle infantil de Rialles i una de doble per a un espectacle d’adults) i dos vals de compra de 
l’ASIC per valor de 100 € cada un per als qui hagin resolt correctament més jeroglífics. Com més 
establiments es visitin i més jeroglífics es desxifrin, més possibilitats de guanyar hi ha. 
L’Endevina-la! va començar a Canovelles l’any 2014, i el mateix any aquest joc de llengua va ser 
reconegut per la Confederació de Comerç de Catalunya amb el Diploma de Reconeixement a Ini-
ciatives Lingüístiques del Sector Comercial Memorial Mercè Canal. Els jeroglífics han estat extrets 
del llibre: Jordi Esteban. Mots amagats. 500 enigmes per descobrir. 500 motius per somriure.
Posa a prova el teu enginy i endevina-la!

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

QUÈ N’OPINES DE...
Recomana’ns un llibre per Sant Jordi

Lluís Isern
Jo recomanaria Siddhar-
ta. Sé que és un clàssic 
però en aquest món fre-
nètic en què vivim, val la 
pena recoradar els valors 
que ensenya un llibre amb 
tanta profunditat.

Montse Gómez
Recomiendo el libro La 
Montaña Mágica, de Tho-
mas Mann. Habla de Hans 
Castorp, el protagonista, y 
su estancia en un sanatorio 
de los Alpes suizos.

Assumpta Torres
Com que recentment ha 
guanyat el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes, us 
recomano algun dels contes 
d’en Quim Monzó.

Lourdes Isern
Fish!, un llibre curt i amé 
que rellegeixo cada any. 
És l’experiència real en un 
mercat de peix, que ens 
ensenya que tot depén 
de nosaltres i de la nostra 
actitud davant les coses.
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Com va néixer l’associació Imatges Solidàries?
Neix d’un grup d’amics que, per afició o professió, tenim relació amb la fotografia o el 
cinema. Volíem ajudar, fer alguna cosa per a la gent que ho necessités, per això va néi-
xer Imatges Solidàries. A través de la fotografia o del cinema fem accions per recaptar 
fons econòmics per a projectes o accions solidàries. El primer projecte que vam fer va 
ser una campanya de Pro Activa Open Arms, on vam tenir l’ajuda del fotògraf Jose Ma. 
Mercado i on van col·laborar la Gemma Mengual, la Thaïs Henriques, en Santi Millán, en 
Denis Suárez i en Juanma Romero.

D’aquí a poc publicareu el llibre ‘50 fotos de Grey’. Què hi podrem trobar?
És un llibre sobre el poble, a les imatges es podran veure persones populars o rellevants 
del municipi. Són retrats individuals d’imatges d’homes i dones que han fet alguna cosa 
carismàtica en el municipi. Hi haurà homes, dones, persones grans i joves. AMACAT 
col·labora amb nosaltres perquè és una entitat molt involucrada amb aquest tipus de 
trastorns, van estar encantats de col·laborar des del primer moment. El text que acom-
panya la fotografia és un element molt important, perquè hi ha curiositats de les històries 
de les persones vinculades a Parets. A més, el llibre inclou un codi QR per escoltar ‘la 
dansa del TEA’, un tema interpretat i compost especialment per a aquest projecte pel 
compositor veneçolà establert a Parets, Ernesto Briceño.

Quin objectiu teniu amb la creació d’aquest document?
Volem donar a conèixer aquesta problemàtica perquè creiem que la sensibilització social 
sobre les malalties o trastorns mentals ajuda a aquestes persones. En el cas del TEA o 
trastorns similars, un diagnòstic precoç és fonamental per a una millor qualitat de vida. 
Actualment ens trobem amb dos grans problemes, alumnes no diagnosticats, i alumnes 
diagnosticats amb problemes a l’escola derivats del seu trastorn. Per això va néixer 
aquest llibre, per recaptar fons per poder pagar un equip de psicòlegs que pugui formar 
gratuïtament als professionals de l’àmbit educatiu i sociosanitari.

Quan podrem gaudir del llibre?
La idea és que el 23 d’abril estigui a la venda a les paradetes que les llibreries tindran 
a la plaça de la Vila. El llibre està molt treballat, s’ha intentat conservar la qualitat foto-
gràfica. El dissenyador Rychi de Paz ha dut a terme el disseny del llibre i la periodista 
Mercè Bayén s’ha encarregat dels textos.

Esteve Llanes, president de l’entitat Imatges Solidàries de Parets
El President de l’associació Imatges Solidàries, l’Esteve Llanes, explica en aquesta 
entrevista en què consisteix el darrer projecte de l’entitat. Es tracta de l’edició d’un 
llibre per ajudar a infants i adolescents que pateixen TEA, autisme, o algun trastorn 
similar, i conscienciar sobre la seva problemàtica. En el llibre ‘50 fotos de Grey’ podrem 
trobar imatges de persones carismàtiques del municipi amb una breu explicació de la 
seva relació amb la història de Parets.

M’agrada... 
La natura.
El cinema.
Les grans biografies.

No m’agrada...
Les injustícies.
El pessimisme.
La incomprensió.

“Un llibre ple d’imatges de persones arrelades a Parets”

1.000
imatges

històriques
de la vila

Els autors cerquem imatges de particulars i d’entitats que il·lustrin la vida
quotidiana, associativa, esportiva, industrial, urbanística, educativa i festiva.

Podeu cedir-nos les fotogra�es per digitalitzar-les amb un equip tècnic 
professional i us les retornarem en 3 o 4 dies.  

Josep M. Tarrés   Tel. 683 347 947 - Jaume Anfruns   Tel. 619 683 429    
  Editorial Efadós - Tel. 93 673 12 12 - paretsdelvalles@efados.cat

Participeu en el llibre amb les vostres fotogra�es de casa 

Recull gràfic 1891-1976
Parets del Vallès

Si t’estimes Parets,t’agradarà 


