
176
26 d’abril de 2018

B
ut

lle
tí

 d
’in

fo
rm

ac
ió

 m
un

ic
ip

al
 i 

ci
ut

ad
an

a 
de

 P
ar

et
s 

de
l V

al
lè

s 

E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Un any més, Parets va omplir la plaça de la Vila de roses, llibres i activitats per a tota la família durant la Diada de Sant Jordi, que va tenir lloc aquest 
dilluns. Novetats editorials, roses, manualitats fetes per la gent gran i pels nens i nenes del Centre Obert... Tothom va poder comprar, tocar, mirar, 
gaudir i, sobretot, llegir. Perquè, de nou, Sant Jordi compartia espai i celebració amb el projecte ‘Parets, municipi lector’, una iniciativa que pretén 
involucrar el conjunt de la ciutadania per fomentar el gust per la lectura i impulsar un seguit d’actuacions que ajudin a convertir Parets en una vila 
de referència en la promoció del llibre i la lectura.
La consolidació global del projecte es basa en el reconeixement que la lectura esdevé una eina bàsica en l’aprenentatge i en la formació integral 
de les persones, així com una via d’accés primordial al coneixement i a la cultura. Pàg. 3

Parets vila de roses, 
llibres i llegendes

Comencen les obres del Parc del Sot d’en Barriques
Ara fa uns dies van començar els treballs previs d’urbanització del Parc 
Central del Sot d’en Barriques. Inicialment, i durant les pròximes set-
manes, es faran els moviments de terres que prepararan l’espai per a 
les instal·lacions de serveis i clavegueram. El futur parc és una de les 
actuacions més rellevants que farà l’Ajuntament de Parets, inclosa en 
el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019. Pàg. 5

Parets celebra l’11a Setmana de la Família
Parets celebra l’11a Setmana de la Família, prenent com a referència 
el 15 de maig, Dia Mundial de la Família. La Setmana de la Família és 
un programa d’activitats compartides amb la participació activa de 
les famílies. Del 14 al 20 de maig, els centres educatius i altres espais 
municipals programen un seguit d’activitats on les famílies hi tenen un 
rol protagonista. Pàg.17
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Gran èxit de la Bastar-
da i la Klandestina

Entrevista: 
Alfred López
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Els avis de Parets es 
‘mobilitzen’

La Biblioteca Can 
Butjosa fa 35 anys

2a fase de les obres del 
Barri Antic de Parets

11 199



 26 d’abril 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.

Consells des del CAP
L’activitat física
Quan parlem de sedentarisme ens referim a períodes de temps 
que passem asseguts o estirats (no contem el temps que dor-
mim). Els experts consideren nociu el fet de no moure’s durant 
més de dues hores seguides.
La inactivitat física és un dels deu factors de risc que contribuei-
xen a l’aparició de malalties cròniques: malalties cardiovascu-
lars, càncer de colon i mama, obesitat o diabetis tipus 2, entre 
d’altres, que són causants de gairebé el 60% de les morts. Està 
al mateix nivell dels factors de risc de fumar i l’obesitat, comp-
tant més de 3.000 morts anuals a Catalunya relacionades amb 
problemes associats al sedentarisme. 
Els adults necessiten aproximadament una mitjana de 30 mi-
nuts d’activitat física al dia, com a mínim cinc dies per setmana, 
podent-se dividir en períodes de 10 minuts. És a dir, al final de 
la setmana, un adult hauria d’haver acumulat un mínim de dues 
hores i mitja d’exercici físic.
L’exercici físic és positiu a totes les edats, però és fonamental 
per a les persones d’edat avançada, ja que ajuda a mantenir la 
seva independència i autonomia en les activitats de la vida diària 
i promou la socialització.
Alguns beneficis de l’activitat física són immediats, com ara una 
sensació de benestar en acabar una única sessió d’exercici, i 
d’altres s’obtenen només amb la constància, com ara la dismi-
nució del risc de mort per malaltia coronària.
Els efectes més estudiats són els produïts per les activitats aerò-
biques d’intensitat moderada, els més importants dels quals són: 
les persones actives viuen més anys que les sedentàries i amb 
millor qualitat de vida; disminució del risc de patir un infart de 
miocardi o cerebral, osteoporosi o diabetis tipus 2; ajuda a man-
tenir un bon hàbit intestinal; pot esdevenir un bon antidepressiu, 
disminueix el dolor articular i contribueix a deixar mals hàbits 
com el tabac o l’alcohol.
El pla d’activitat física, esport i salut (PAFES) és una campanya 
per augmentar la pràctica esportiva en la vida diària i potenciar 
un estil de vida actiu, incrementant així el nivell de salut. El pro-
grama està dirigit preferentment a la població adulta sedentària 
amb factors de risc cardiovascular. Amb l’adhesió al programa, 
cal que els professionals sanitaris i els tècnics esportius facin 
cursos i tallers específics per tal de receptar i facilitar la pràctica 
d’activitat física als usuaris dels centres d’atenció primària.
Podeu trobar més informació a CanalSalut: http://canalsalut.
gencat.cat/ca/vida-saludable/activitat_fisica/ 
Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès

Los papás facturas
Es muy común que los padres pasen factura, conducta aprendi-
da de generación en generación, y lo hacemos al decir: “Yo que 
me sacrifiqué por ti y te lo di todo” o “Yo me quité el pan de la 
boca por ti”, pero ¿acaso no son las funciones que asumimos al 
convertirnos en padres?. Por eso los vestimos, alimentamos y 
educamos, actos voluntarios y placenteros, que no deberían ser 
causas de ataque cuando los hijos crecen y se revelan.

No deberán creer que lo merecen todo, que recibir es su úni-
co trabajo y que nuestra obligación es de por vida, para ello 
démosle valores y sentimientos para que aprendan a ser res-
ponsables. 
Es un deber moral enseñarles que en el futuro deberán hacerse 
cargo de sus propios gastos y familias. También que sepan 
el esfuerzo que hacemos para que sean adultos, eso sí ense-
ñando, no sacando factura, explicándoles que requiere tiempo, 
dinero, dedicación y amor.  Que lo hicimos voluntariamente por-
que los amamos, pero como todo tiene un principio y un fin, en 
su momento ellos deberán abrir sus alas y volar.
Para eso cuentan con el maletín de primeros auxilios que ela-
boramos desde su nacimiento donde hay herramientas que 
les permitirán crear sus propias vidas y convertirlos en seres 
seguros de sí mismo y agradecidos con sus padres y por ende 
con la vida misma.
Candelaria Diaz

Els cors de les mares

Els cors de les mares
són nius de neguits.
Pateixen, angoixades,
quan creixen els fills.
            ...
Els anys semblen llamps
de lluites i d’afanys,
i quan pares compte
els fills s’han fet grans.

Els vols veure créixer
per tenir-los florits,
i quan pares compte
s’escapen dels dits.

Després voldries
tenir-los petits.
Els dies són curts.
Que llargues, les nits!...

Joan Navarro i Montoliu (1940-2018), si voleu, també Jona-
mont, ha fet el viatge definitiu fa poques setmanes i ens ha 
deixat una presència d’aquell poeta reflexiu, combatiu i ferm 
que no podrem oblidar mai els paretans. 
Entre els anys 1987 i 2011 va participar un munt de cops en el 
Festival de la Poesia de Parets i va reeixir en guanyar set cops el 
premi al rapsode local. Poemes com “La droga me l’ha robat” o 
“Quan les roses són bardisses” són inoblidables per als qui els 
hem escoltat en la veu del Joan Navarro al Teatre Can Rajoler! 
El Niu d’Art i Parets sencer volem recordar la seva figura i, per 
això, li vam fer un merescut homenatge dins els actes d’un 
dels dies més importants per als catalans i per a la literatura, 
la Diada de Sant Jordi. 
Gràcies, Joan Navarro!

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 26 abril 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte a càrrec de 
Queralt Illa. 

Divendres 27 abril
-A les 18.30 h, a l’Escola de la Natura, xerrada ‘La biodiversitat i el des-
envolupament urbà’, a càrrec del Dr. Martí Boada. 

Dissabte 28 abril
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, Gala del Dia Internacional de la Dan-
sa, amb coreografies de l’equip de competició de l’escola Elite Dance i 
actuació de les alumnes de dansa benestar de ProDansa. 
-A partir de les 10 h, a les pistes municipals d’atletisme, Cros Escolar 
2018. 
-A les 11 h, al Casal Asoveen, Festa de la Rosa, amb presentació de rams 
i roses, deliberació del jurat i lliurament de premis. 
-A partir de les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Torneig de FIFA.
 
Diumenge 29 abril
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, Dia Internacional de la Dansa amb 
demostracions de PROdansa i Elite Dance.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle poètic i musical: Set 
dones i moltes paraules, a càrrec del Niu d’Art Poètic.

Dijous 3 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte: Em va explicar 
un ocellet, a càrrec de Pati de Contes. 

Divendres 4 maig
-A les 14 h, al Casal Ca n’Oms, arrossada.

Dissabte 5 maig
-De 10 a 20 h, a la plaça de la Vila, Fira d’artesans. 
-De 10 a 13 h, a Can Jornet, sortida ‘Rèptils i amfibis’. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb el grup 
Tempo. 

Diumenge 6 maig
-A les 9 h, sortida de la caminada Piolet 2018. 
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: CabaretA. 

Dilluns 7 maig 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro.

Dimarts 8 maig
-De 13 a 15 h, a l’Escola Pau Vila, trobada XEF, amb l’assessorament 
de M. Jesús Comellas
-A les 16 h, al Casal Ca n’Oms, xerrada informativa sobre incontinència. 
La xerrada també es farà a les 17 h, al Casal Sant Jordi i, a les 19 h, al 
Casal Asoveen. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The three Billy Goats 
gruff, a càrrec de Cambridge School.

Dijous 10 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte: Us diré un secret 
molt fi, a càrrec de Mercè Martínez. 

Divendres 11 maig
-A les 10 h, a l’aparcament del camp de futbol, ‘Netegem el Tenes’. 
Itinerari d’anada i tornada fins al pont de l’av. Josep Tarradellas.
-A partir de les 16 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, obertura de 
l’exposició ‘Música de ceràmica’. 
-A les 20.30 h, al Teatre Can Rajoler, Gala Vallès Visió 2018. 

Dissabte 12 maig
-A Cal Jardiner, sortida de paintball a Can Putxet.
-A les 17 h, al Casal Asoveen, Tarda de country. 
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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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La Diada de Sant Jordi omple la plaça de la Vila d’activitats
La plaça de la Vila es va omplir de gom a gom durant tot el dia per acollir la Diada de Sant Jordi i la festa Parets, municipi lector

La Diada de Sant Jordi i la V Festa Parets, municipi lector 
han estat de nou un gran èxit.
Durant tot el dia, els més menuts van poder gaudir de 
tallers, jocs literaris i de l’edició especial del programa 
radiofònic infantil RAP107.edu, que es es va fer en direc-
te des de l’estand que l’emissora municipal RAP107 va 
instal·lar a la plaça de la Vila.
També es va preparar un programa especial de Sant Jordi 
que es va emetre en directe des del mateix espai i que es 
pot escoltar al podcast del web de l’emissora.
La companyia Alehop Productions va fer les delícies dels 
nens i nenes amb l’espectacle familiar Xou de Sant Jordi 
organitzat per Rialles Parets.
Com a part de les activitats, durant el dia, els partits polí-

tics municipals i entitats com Ara Sarau, Òmnium Cultural 
o les biblioteques municipals van preparar tallers i activi-
tats lúdiques i participatives per a tota la família. També 
es va fer l’exposició de vestuari i de forques realitzades 
per l’artista Josep Plandiura, i es van poder adquirir tre-
balls manuals i roses fetes per la gent gran de la Resi-
dència Pedra Serrada i pels nens i nenes del Centre Obert.

Premis Parets, municipi lector
Per tercer any consecutiu, la celebració Parets, municipi 
lector es va fer coincidint amb la Diada de Sant Jordi. 
En el marc de les activitats, es va fer el lliurament dels 
‘Premis Superlectors 2018’, del concurs Endevina-la i 
del ‘Premi Parets, Municipi Lector’, que enguany es va 

concedir a les escoles bressol La Cuna i El Cirerer, i a 
l’IES Torre de Malla, pels projectes presentats de foment 
i dinamització de la lectura.

Homenatge a Joan Navarro i cloenda amb Diables
Un dels moments més emotius va arribar de la mà del Niu 
d’Art Parets, que va fer un sentit recital en homenatge al 
recentment desaparegut poeta paretà Joan Navarro.
El fi de festa el va posar Diables Parets amb l’espectacle 
de Sant Jordi, a càrrec del grup Ànimes de Foc, que va 
interpretar la seva particular versió de la llegenda i va es-
trenar un piromusical inèdit que acompanyava la Bèstia, 
la figura més emblemàtica de la colla.

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

Una Diada per viure i gaudir
La Diada de Sant Jordi és un d’aquells dies plens de simbolisme i tradició. I a Parets ens agraden les tradicions i 
tot el que té a veure amb el foment de la cultura i la nostra identitat com a poble.
Aquest any, com ja ve sent habitual en els darrers temps, la Diada ha estat vinculada al projecte Parets, municipi 
lector, que té com a objectiu mantenir viu el compromís de la vila amb la lectura i consolidar la tasca duta a terme 
en els darrers anys per les dues biblioteques de Parets. Des d’aquí vull convidar a tothom a formar part activa 
d’aquesta iniciativa, a apropar-se a la lectura com a font de plaer i vehicle d’accés a la cultura. Volem impulsar 
un poble de lectors.
Però també ha estat l’oportunitat de veure els nostres floristes i llibreters a peu de carrer, d’acostar-nos a parlar 
amb ells perquè ens recomanessin les millors novel·les i novetats literàries, perquè ens aconsellessin quina és la 
millor rosa per dir t’estimo a les nostres mares, dones, filles, companyes o amigues.
Durant el dia es van lliurar premis, vam escoltar poesies, els més petits van poder gaudir d’espectacles, jocs i tallers 
organitzats per les nostres entitats, cada dia més actives i participatives i que em fan sentir tan orgullós del meu 
poble.... Al final del dia, Diables Parets va posar la guinda del pastís amb un espectacle de foc emocionant, digne 
de veure i de viure. Una Diada plena i completa!
Com he dit, a Parets ens agraden les tradicions perquè ens defineixen com a vila i mantenen vius els nostres valors 
com a persones.
Us vull animar a continuar llegint, a continuar regalant roses, i a continuar dient ‘t’estimo’ cada dia de l’any.

Sergi Mingote

“A Parets ens agraden 
les tradicions perquè ens 

defineixen com a vila i 
mantenen vius els nostres 

valors com a persones”
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A la recepció del Centre de Recursos Empresarials La Ma-
rineta ja es pot veure el teler tèxtil cedit per Antoni i Josep 
Puig Serra a l’Ajuntament de Parets.
La maquinària és del mateix model que els telers que feia 
servir la indústria tèxtil La Linera al municipi i, per tant, 
idoni per tenir-lo exposat com a mostra permanent d’uns 
dels elements fonamentals de la història de la primera 
indústria existent a Parets.
El teler va ser adquirit el 1991 pels dos germans a Jaume 
Bertran Mañosa, fabricant de mocadors de Granollers.
La cessió, que es fa per un període inicial de 20 anys, és 
fruit d’un conveni signat entre els propietaris i l’Ajunta-
ment, amb l’objectiu d’afavorir la preservació i divulgació 
d’aquests materials exposant-los de forma permanent, 
pels seus valors històric i cultural.

Els germans Puig i Serra cedeixen un teler a l’Ajuntament

El teler té unes mides generals aproximades de 260 x 130 
x 200 cm, un ample màxim de pinte de 110 cm de teixit i 
va acompanyat d’un plegador d’ordit de 153 cm; valona 
de 43 cm de diàmetre 37,300.
El pes aproximat del conjunt és d’uns 800 kg i teixia mo-
cadors a una velocitat d’entre 140 a 160 passades per 
minut.

Una fàbrica de referència
L’activitat a la Linera va començar el 1880 amb 28 telers 
mecànics. La fàbrica va anar comprant més maquinària 
(telers, plegadors) a mesura que les necessitats d’expan-
sió ho requerien. 
Finalment va tancar les portes l’any 1971, acollint-se a un 
pla de reestructuració de la indústria tèxtil.

El teler va ser adquirit l’any 1991 a Jaume Bertran Mañosa, fabricant de mocadors de Granollers
SEGURETAT

L’inspector en cap, Joan Pérez, a la Jornada 
de videovigilància de la Diputació
L’inspector en cap de la Policia Local de Parets, Joan 
Pérez, ha participat com a ponent en la Jornada de vide-
ovigilància al món local, celebrada al Centre de Cultura 
Contemporànea de Barcelona, i organitzada per la Dipu-
tació de Barcelona.
Joan Pérez va participar concretament a la taula rodona 
«Experiències de videovigilància en l’àmbit municipal», on 
va explicar la utilització de drons amb càmeres.
Aquesta jornada té com a objectius conèixer l’impacte i 
els riscos de les diverses aplicacions dels sistemes de 
videovigilància en relació tant amb la protecció com en 
l’obtenció d’aquestes dades; conèixer el procediment 
administratiu i la normativa bàsica de videovigilància 
policial per autoritzar la instal·lació i l’ús de les càmeres 
de videovigilància a la via pública; observar l’experiència 
dels municipis en l’ús de videovigilància mitjançant diver-
ses aplicacions: reconeixement de matrícules, drons amb 
càmeres i càmeres a l’uniforme dels agents de policia; 
reunir les diferents disciplines implicades en la realització 
d’un projecte de videovigilància per debatre les dificultats 
i les solucions a l’hora de contractar-lo. 
A la taula també hi van participar Manuel Ruiz, inspector 
en cap de la Policia Local de Caldes de Montbui, Josep 
Maria Molina, inspector en cap de la Policia Local de Sant 
Adrià del Besós i Josep Antoni Gómez, sotsinspector en 
cap de la Policia Local d’Alella.
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VIA PÚBLICA

EFEMÈRIDE

Parets commemora la Segona República
El 14 d’abril, Parets es va sumar als actes de commemo-
ració del 87è aniversari de la proclamació de la Segona 
República amb la lectura d’un manifest institucional, par-
laments de l’associació Taula per la Memòria Històrica de 
Parets, una lectura poètica a càrrec de Ramona Arimon i 
una interpretació musical de Xavier Iglesias. 

Renovació dels escocells i de l’arbrat viari al 
carrer de la Salut de Parets
Aquest mes d’abril ha tingut lloc una reunió entre l’Ajun-
tament i els residents al veïnat del barri de la Salut, per 
donar a conèixer les diferents alternatives que afectaran 
les voreres i els escocells en aquest sector.
De les propostes presentades, els assistents van deci-
dir, finalment, la tercera opció, que implicarà la retirada 
de l’arbrat existent, l’ampliació dels escocells a les dues 
voreres, la plantació d’arbrat de port petit a les voreres i 
el cobriment dels escocells amb graves.
Les obres, que tot just acaben de començar, s’executaran 
en dues fases: la primera entre els carrers de Sant Jaume 
i Montseny, i la segona des del passeig de la Ribera fins 
al carrer Independència.
Es preveu que els treballs tinguin una durada aproximada 
de quatre setmanes.

GUARDONS

Parets acull la gala dels Premis Vallès Visió
L’11 de maig, el Teatre Can Rajoler, serà l’escenari de la 
8a gala del lliurament dels Premis Vallès Visió.
Aquests premis tenen com a finalitat distingir persones 
o entitats que han destacat al darrer any per la tasca 
realitzada, per la seva trajectòria o bé per portar el nom 
dels municipis baixvallesans més enllà de les nostres 

fronteres. En total, seran 6 premis que es repartiran entre 
les persones o entitats dels municipis que conformen el 
Consorci Teledigital Mollet, del qual en forma part Parets 
del Vallès. 
L’acte comptarà amb la presència dels alcaldes dels mu-
nicipis del Consorci, de representants polítics, membres 
del Consell Consultiu i Assessor del CTM, de les entitats 
que hi participen i de les persones o entitats premiades.
Durant la celebració, es podrà gaudir de les actuacions 
d’Elite Dance, de l’Escola Municipal de Música de Parets, 
del CEM Maria Grever i de Patrick Resende, guanyador del 
Talent Parets 2017. 
La gala i el lliurament dels Premis Vallès Visió es podrà 
veure per la televisió del Baix Vallès a partir de les 20.30 h.
D’altra banda, l’aprovació del pressupost de 2017 de la 
televisió del Baix Vallès, Vallès Visió, ha donat un resultat 
positiu de més de 100.000 euros, que el canal destinarà a 
la renovació de les infraestructures tecnològiques.

Comença la 2a fase de les obres del carrer Major 

Ara fa uns dies s’han iniciat els treballs corresponents a la 
2a fase de les obres d’urbanització del Barri Antic de Pa-
rets, que afecten els carrers Travessera, Barcelona i Major.
En aquesta fase de les obres, s’actua al carrer Major i 
afecten a tot l’àmbit del carrer, des de l’avinguda de Lluís 
Companys fins al carrer de Joaquim Guasch.
Per tal de facilitar la mobilitat dels vehicles, les cruïlles del 
carrer Major amb Ferrer i Guàrdia i Empordà resten ober-
tes a la circulació, tot i que es podran fer talls puntuals per 
dur a terme les tasques de reposició dels serveis. Durant 
el temps que durin els treballs, la circulació en els carrers 
Empordà, Ferrer i Guàrdia i Via Piquer serà de doble sentit 
des dels carrers de Sant Antoni i Migdia.
Queda prohibit l’aparcament als carrers Ferrer i Guàrdia, 
Via Piquer i Empordà -des de Sant Antoni al carrer Major-, 
tot i que es permet l’estacionament al lateral del carrer 
Empordà, entre els carrers Major i Migdia.
Pel que fa als vianants, s’han habilitat accessos i passeres 
per poder accedir als habitatges i als comerços.

Els contenidors de deixalles i de recollida selectiva s’han 
traslladat al principi del carrer de Joaquim guasch.
Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a l’Oficina 
d’Atenció al Veïnat, al carrer Major 18, els dilluns, dimecres 
i divendres de 9 a 13 h.
El projecte de remodelació del Barri Antic forma part dels 
objectius establerts pel consistori en Pla d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) 2015-2019, amb la voluntat de millorar l’en-
torn, guanyar espais per als vianants i llocs de trobada i 
de relació ciutadana.

Restes del mur d’una antiga casa
Durant l’excavació que es duia a terme en el tram inicial 
del carrer, els operaris van destapar una estructura que, 
tot i que inicialment es va dir que podria pertànyer a un 
mur de l’època medieval, presumptament, i a l’espera de 
la confirmació per part d’un arqueòleg, podrien ser els fo-
naments d’una de les antigues cases del carrer Major, que 
sobresurtia de l’alineació de la resta dels habitatges. 

L’actuació afecta al carrer Major, des de l’av. de Lluís Companys fins al carrer Joaquim Guasch
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CONCURS DE
FESTA MAJOR ESTIU 2018

disseny

PARETS DEL VALLÈS

El tema d’enguany és el patrimoni cultural 
de Parets. 
Els treballs han d’incloure aquest text:
Festa Major 2018. Parets del Vallès. 27, 
28, 29 i 30 de juliol.

Poden participar-hi totes les persones interes-
sades majors de 16 anys, amb la presentació 
d’un màxim de tres propostes, originals i 
inèdites.

Les propostes s’han de presentar en un suport 
rígid i, a més a més, en un CD ROM amb els 
treballs en programes de dibuix o imatge. A les 
propostes només hi poden aparèixer quatre 
colors com a màxim (inclòs el blanc, si es fa 
servir). No s’admetran trames ni matisos 
d’aquests colors, ni degradats, transparències 
o altres efectes. Tampoc no s’admetran 
imatges en JPEG.

Les propostes s’han de treballar obligatòria-
ment en sentit vertical a la plantilla de color en 
format document PDF que trobareu al següent 
enllaç:www.parets.cat/concurs-disseny-
fme-2018. No s’admetrà la imatge que estigui 
encaixada dins d’un marc, per evitar que quedi 
tallada pels marges.

Les propostes s’han de lliurar a les o�cines del 
Servei de Cultura, al Centre Cultural Can 
Rajoler, abans del dia 1 de juny de 2018.

S’atorgarà un premi únic de 500 euros bruts a 
la proposta guanyadora. 

BASES PRINCIPALS*

*Consulteu les bases completes al web 
www.parets.cat

F E S TA  M A J O R  D ’ E S T I U  2 0 1 8

P A R E T S  D E L  V A L L È S

XXXIX CONCURS DE
Tema
El patrimoni cultural de Parets, amb motiu 
de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural.

Participants
Pot participar-hi tothom, amb un màxim de 3 
fotogra�es.

Categoria i format
S'estableix un únic nivell: format digital. La 
imatge fotogrà�ca ha de tenir un mínim de 18 
cm pel costat més petit, i pel costat més gran, 
un màxim de 30 cm. La fotogra�a ha d’anar 
muntada sobre un paspartú o cartolina de 30 
x 40 cm mínim 2 mil·límetres de gruix. 

Presentació i termini de presentació
Cada fotogra�a s’ha de presentar físicament i 
també en suport digital amb un mínim de 
1200 píxels pel costat més llarg per exposar-
la al lloc web municipal, juntament amb la 
butlleta d’inscripció, al Centre Cultural Can 
Rajoler (carrer Travessera, 1, 08150 Parets 
del Vallès) adreçada al Servei de Cultura, des 
de la publicació de la convocatòria �ns al dia 
6 de juliol a les 14 h. 

Premis
Els premis seran els següents (Format digital):
1r premi: 400 € i trofeu
2n premi: 250 € i trofeu
3r premi: 150 € i trofeu
1n premi local: 150 € i trofeu
2n premi local: 100 € i trofeu

Els premis s'atorgaran el dia 28 de juliol
a les 19 h al Centre Cultural Can Rajoler. 

BASES PRINCIPALS*

*Consulteu les bases completes al web 
www.parets.cat

municipals

Curs 2018-2019

Presentació de sol·licituds
Del 2 al 15 de maig, amb cita prèvia
A partir del 18 d’abril, cal demanar hora a l’OAC, al tel. 93 573 88 88

Sorteig de desempat
18 de maig, a les 12 h a Can Rajoler

Publicació llistes provisionals d’admesos
23 de maig al Servei d’Educació i a les escoles bressol

Presentació de reclamacions
24 i 25 de maig, instàncies a l’OAC

MATRÍCULA

Període: 
del 4 al 15 de juny, de 10 a 13 h 
i de 15 a 16.30 h
Un cop admesos, cal recollir la documentació 
a l’escola i demanar hora

Preinscripcions

Escoles 
bressol 

PREINSCRIPCIÓ
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Les obres del Sot d’en Barriques, en marxa

Ara fa una setmana van començar els treballs previs per 
a la urbanització del Parc Central del Sot d’en Barriques.
Inicialment, i durant les pròximes setmanes, es faran 
els moviments de terres que prepararan l’espai per a les 
instal·lacions de serveis i clavegueram.
Es preveu que les obres estiguin totalment enllestides 
l’estiu d’aquest any.
1.633 paretans i paretanes i 1.261 escolars del municipi 
van prendre part en el procés participatiu per dissenyar 
el nou Parc Central del Sot d’en Barriques.
La proposta que va comptar amb el número més gran de 
vots va ser ‘Jocs i aigua’, que respon a un caràcter lúdic 

Ja han començat les obres que definiran la fesomia del futur parc central

EN 2 MINUTS...
Fira d’artesans a la plaça de la Vila
El dissabte 5 maig, a partir de les 10 h, la plaça de la 
Vila acollirà la Fira d’artesans on, durant tot el dia, els 
menestrals mostraran els seus productes elaborats de 
manera tradicional. La fira és una iniciativa del Servei 
de Comerç de l’Ajuntament de Parets.

Festa de la Rosa a l’Asoveen
Aquest dissabte, 28 d’abril, a les 11 h, el Casal Asoveen 
torna a programar la tradicional Festa de la Rosa, amb 
presentació de rams i roses, deliberació del jurat i lliu-
rament de premis a les millors flors i rams.

Millora de la climatització a la residència
Amb l’objectiu de garantir el benestar de les persones 
usuàries de la Residència per a la gent gran Pedra Ser-
rada, l’Ajuntament ha iniciat els treballs de millora de la 
climatització del centre. El sistema escollit consisteix 
en conduir l’aire exterior amb ventilació forçada amb 
distribució a baixa velocitat, en funció de la tempera-
tura exterior de forma automatitzada amb un control 
centralitzat. L’actuació forma part de la inversió que 
l’Ajuntament du a terme en millores d’eficàcia i eficièn-
cia energètica en els equipaments municipals.

L’e7 arriba al milió d’usuaris
La línia de Bus exprés del Corredor del Tenes va arribar 
el març al milió d’usuaris. La xarxa Exprés.cat connecta 
diàriament, a través de la línia e7, Riells del Fai, Bigues, 
Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall 
i Parets del Vallés amb l’intercanviador de la Sagrera 
a Barcelona. L’e7 neix com a resposta a la necessitat 
detectada pels municipis que integren el Corredor del 
Tenes, de disposar d’un servei de transport sostenible, 
econòmic, ambiental i social, que cobreixi la demanda 
de connexió ràpida i eficaç amb Barcelona, i que sigui 
una alternativa a la utilització del vehicle privat.

i d’entreteniment que permetrà, alhora, la polivalència de 
l’espai central: sortidors d’aigua intermitents pensats com 
a espai d’oci i joc que podran esdevenir alhora escenari 
per a activitats de caràcter divers, culturals o de lleure.
També hi haurà una zona de pícnic, jocs inclusius per a in-
fants amb necessitats especials, un edifici de bar i serveis, 
una graderia, i un espai polivalent. El mobiliari urbà estarà 
format per bancs lineals i cadires amb agrupacions i bos-
quet, sota els arbres, amb zones de tranquil·litat i ombra.
Aquesta és una de les actuacions més rellevants que farà 
l’Ajuntament de Parets, inclosa en el Pla d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) 2015-2019.
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CASAL DE JOVES CAL JARDINER
Montcau, s/n
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

PRÒXIMES
ACTIVITATS

PAINTBALL NIT DE ROCK

3X3 de BÀSQUET FAKTORIA D’IDEES

19 de maig
a partir de les 22 h
Amb la col·laboració de Vallestage
i CEM Maria Grever

12 de maig
Sortida des de Cal Jardiner

20 de maig
a partir de les 17 h

23 de maig A LES 18 h
Assemblea oberta al jovent i entitats 
juvenils
Sessió especial: Memes pel civisme

Més informació:

Consulteu la resta d’activitats a caljardiner.parets.cat
Per al paintball i el torneig 3x3 de bàsquet cal inscripció prèvia

A CAN PUTXET

E S T U D I S    L O C A L S  - 1 1

Montserrat Salvador i Corros

Aproximació històrica a

l’Eixample de Parets

19 h Sala Polivalent Pau Vila
Presentació del llibre

MUNICIPI

Divendres
18 DE MAIG DE 2018

Aproximació històrica 
a l’Eixample de Parets
de Montserrat Salvador i Corros
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CELEBRACIÓ

Festa anual de la Unió de Germandats
La Unió de Germandats va celebrar el passat diumenge la 
festa anual dedicada a Ntra. Sra. de Montserrat. Durant el 
dia es va fer una missa en record dels difunts de la Ger-
mandat, el concert Cantem en català, el reconeixement i 
lliurament de pins als associats/des més veterans/es, un 
concert a càrrec del grup Duduk Quartet i una sardana. 

REFERENTS

Tècniques de l’Ajuntament participen 
com a ponents en diferents congressos
Begoña Perelló i Alícia Pozo, tècniques de l’Ajuntament 
de Parets, han participat aquest mes d’abril al Congrés de 
Govern Digital, un fòrum de debat de referència a Cata-
lunya en l’àmbit de l’administració digital. Concretament, 
van formar part de la ponència Gestiona: Implementació 
de l’Arxivística i del model e-SET. La presentació d’Alícia 
Pozo es va enfocar en la importància de l’arxivística en 
tot aquest nou món de l’administració electrònica, mentre 
que Begoña Perelló va explicar el sistema de l’Ajuntament 
de Parets per implantar l’administració electrònica, és a 
dir, passar de paper a no paper.

Sònia Farrés a la Jornada d’usuaris d’ENMAPA
D’altra banda, la tècnica de l’Ajuntament, Sònia Farrés, va 
participar com a ponent a la Jornada d’usuaris d’ENMAPA, 
la plataforma GIS (en català: sistema d’informació geo-
gràfica) per a ajuntaments, de l’empresa Nexus Geogra-
fics. Farrés va explicar la implantació, el recorregut i el 
funcionament de la plataforma, introduïda l’any 2010 a 
l’administració paretana. Concretament, es va centrar en  
el Geoportal urbanístic, un visor informàtic que permet 
conèixer la situació urbanística de qualsevol finca i sec-
tor, vinculant la cartografia a la normativa urbanística, 
i en la gestió del GIS Intranet i la integració del gestor 
d’expedients amb aquest sistema, integració en la qual  
l’Ajuntament de Parets ha estat pioner.

L’any 2015 es va posar en marxa el Servei Comunitari 
per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que consisteix a experi-
mentar accions cíviques en la societat mentre posen en 
pràctica els seus coneixements. El servei comunitari s’ha 
anat implantant a tots els instituts i, l’any 2019, serà una 
realitat en tots els centres d’Educació Secundària arreu 
del territori català.
En el cas de Parets, els alumnes de l’Institut Torre de Ma-
lla ofereixen un taller als usuaris del casal Sant Jordi, on 
es va detectar que la gent gran tenia moltes consultes 
relacionades amb l’ús dels telèfons intel·ligents. Alesho-
res, es va pensar en la possibilitat que els adolescents, 
col·lectiu que, majoritàriament domina les tecnologies 
digitals, oferissin consells i resolució de dubtes a qui ho 
necessités. Per això, aquest servei també es porta a ter-
me a l’Escola d’Adults des de finals del mes de març.

‘Mobilitza’t, avi’, la gent gran es digitalitza
Alumnes de l’Institut Torre de Malla ajuden als usuaris del casal Sant Jordi amb els smartphones

Aquesta iniciativa fa que els alumnes es converteixin en 
professors particulars un cop per setmana per resoldre 
dubtes i ensenyar nous usos dels smartphones a la gent 
gran perquè puguin treure més profit dels seus disposi-
tius.

Resultats
El taller per als usuaris del casal va començar el 4 d’abril 
i, des del primer dia, els assistents van mostrar una alta 
participació explicant les coses que més els interessava 
aprendre. Com que les classes es fan de manera particu-
lar (un professor per a cada alumne), el nivell d’aprenen-
tatge és molt positiu. A més, els estudiants d’ESO tenen 
molta paciència i expliquen tantes vegades com calgui el 
contingut. En acabar els tallers, a finals de maig, es farà 
una festa i una entrega de diplomes.

NIU D’ART

Festival de poesia escolar del Niu d’Art
El passat cap de setmana, el Teatre Can Rajoler va acollir 
el 10è Festival de poesia escolar de l’ESO organitzat pel 
Niu d’Art Parets, que va comptar amb la participació dels 
centres ACESCO, N.S. de Montserrat, l’Institut La Sínia i 
l’Institut Torre de Malla.
Enguany hi va haver 69 poemes acceptats, d’entre els 

quals es van escollir els 13 finalistes. 
Per categories, els guardonats amb el 1r premi han estat:
1r d’ESO, Carlos Molina (ACESCO) “La dama de ferro”. 
2n ESO, Isabel Alonso (la Sínia) “Abraçada a la tristesa”.
3er ESO, Paula Costa (Torre Malla) “No més veus tren-
cades”.
4t ESO, Sara Cardona (la Sínia) “El silenci”.

Els millors rapsodes escolars
Pel que fa als rapsodes, els premis van ser per a:
1r, Carla Pastor (ACESCO) “No sóc normal?”.
2n, Clàudia Garrido (ACESCO) “Perfecta imperfecció”.
1a menció honorifica, Kike Castells (Torre Malla) “Ella”.
2a menció honorifica, Emy Gheorghe (Montserrat) “Nina 
trencada”.
En el decurs del Festival també es va poder gaudir d’un 
concert acústic a càrrec d’Ona MN & Dani G. i Dani G. & 
Iván R.
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diumenge
a les 19.30 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

maig6 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
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A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

maig12 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

Mójate
conmigo
Juan Aroca

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Un divertidíssim monòleg del còmic sevillà Juan Aroca, amb 
un estil directe que garanteix les riallades

diumenge
a les 19.30 h

Mala broma
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 Jordi Casanovas

maig20 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Una comèdia negra que posa al límit els seus 

personatges i ens fa re�exionar sobre els límits 
de l’humor
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diumenge
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
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EN DOS MINUTS...
Xerrada a càrrec del Dr. Martí Boada
Aquest divendres, 27 d’abril, a les 18.30 h tindrà lloc, 
a l’Escola de la Natura de Parets, la xerrada “La bio-
diversitat i el desenvolupament urbà” a càrrec del Dr. 
Martí Boada, científic ambiental i geògraf.
L’objectiu de la xerrada és donar a conèixer un dels 
temes que en els darrers temps ha esdevingut una 
proposta ecològica i de futur a l’hora de la redacció 
de projectes urbanístics.
El Dr. Boada explicarà com haurien de formular-se 
estratègies urbanes basades en el coneixement, la 
difusió i la gestió de la fauna i la flora als munici-
pis, i presentar propostes on es conservi, s’enriqueixi 
i s’apreciï la biodiversitat com a part del patrimoni 
dels pobles, per tal que esdevingui un llegat per a les 
generacions presents i futures.

Parets se suma a la Let’s clean up Europe
Un any més, l’Ajuntament de Parets del Vallès, a través 
de l’Escola de la Natura i la regidoria de Medi Ambient, 
s’ha adherit a la campanya Let’s clean up Europe, una 
jornada popular de neteja dels espais d’interès na-
tural, que pretén fomentar la consciència ciutadana 
respecte a la conservació d’aquests entorns.
La jornada es durà a terme el pròxim divendres, 11 de 
maig, i comptarà amb la participació dels alumnes de 
l’IES la Sínia, tot i que l’activitat està oberta a tothom.
La matinal se centrarà en la recollida de les deixalles 
abocades per la llera i camins adjacents del riu Tenes. 

Sortida per identificar rèptils i amfibis
En el marc del programa de sortides que organitza 
l’Escola de la Natura aquesta primavera, el pròxim 5 
de maig es farà una passejada per identificar rèptils 
i amfibis. La sortida serà per l’entorn de Can Jornet i 
tindrà un cost de 2 euros per a les persones de Parets, 
i de 4 euros per als residents fora del municipi. Ins-
cripcions a l’Escola de la Natura, telèfon 93 562 17 94.

Clou amb gran èxit la ‘Setmana del planeta’ 
L’Escola de la Natura va organitzar tallers i activitats relacionades amb la cura del planeta i de l’entorn

Els dies 22, 23 i 24 de març, l’Escola de la Natura va or-
ganitzar diferents activitats vinculades a la ‘Setmana del 
Planeta’. Una de les propostes va ser la commemora-
ció del Dia Mundial de l’aigua, que va aplegar prop d’una 
cinquantena d’alumnes davant de l’Escola Lluís Piquer 
i a plaça de la Salut, on es van organitzar tallers i jocs 
relacionats amb aquest element. També es va celebrar el 
Dia Internacional de la Meteorologia amb una jornada de 

portes obertes a l’Estació Meteorològica de l’Escola Pau 
Vila. Per últim, el dissabte 24, l’Ajuntament es va adherir 
a l’apagada de llums mundial tallant la il·luminació a les 
places Dr. Trueta, la Salut i la plaça de la Vila. L’objectiu 
d’aquestes activitats ha estat sensibilitzar la població 
sobre la degradació que pateix el planeta i conscienciar 
les persones sobre l’ús eficient i responsable de l’aigua, 
l’energia i els recursos.

Ser marxant és molt més que dir que treballes al mercat. Ser 
marxant és pensar en companys, amics aquí i allà, en tradició, en 
famílies, en aire lliure, en novetats a bon preu, en passar fred i 
calor…, ser marxant és una forma diferent de vendre, però no 
per això pitjor… ser marxant és la feina que més m'agrada!

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE



Parets és... 

Festa Parets Poble Lector (any 2013)

Una de les grans apostes de l’Ajuntament de Parets de l’última dècada és el 
foment de la lectura.

L’any 2008 naixia el projecte “Parets, Poble Lector”. 10 anys després, el nostre 
municipi ja és “Municipi Lector” des què l’any passat va adherir-se al projecte 
Municipis Lectors de Catalunya.

El programa Municipi lector pretén assolir un compromís ferm per part de 
tota la societat envers la lectura i el desenvolupament de la mateixa.

Avui, a banda de les escoles, biblioteques i equipaments municipals, també s’han sumat 
al projecte els comerços locals. De moment, ja s’hi han adherit establiments comercials 
com Perruqueria Ribas, Perruqueria Pèls, Perruqueria DYE & DRY, La Barbería de Juanjo, 
Perruqueria Colors, Montse Perruquers, Peluquería Estética Duetto, La Noria Bakery, La 
Guàrdia (Barri Antic i Eixample), Gelateria Cafeteria Noa, El Dentista de la Vila, Centre 
d’Estudis Musicals Maria Grever, l’Acadèmia Cambridge d’anglès, Vallès Clínic, Centre 
Mèdic i Dental Parets, Zulay i Sanidents. En el cas del comerç local, la iniciativa té per 
objectiu fomentar la lectura al municipi per mitjà de llibres i revistes. En aquests establi-
ments, com poden ser perruqueries o bé pastisseries, entre d’altres, els clients hi poden 
llegir llibres i revistes atractius de diverses temàtiques. Els comerços vinculats al projecte 
han rebut un segell distintiu d’establiment comercial adherit a Parets, Municipi Lector. 

Altres de les iniciatives i activitats que s’han sumat al projecte des del seu 
naixement són tallers de ceràmica i pintura a les escoles, la BiblioPiscina, el 
BiblioCAP, el BiblioParc, el BiblioMercat i el BiblioPavelló, espais de lectura 
com els de la Plaça Marcer i Cal Jardiner, les Galletres, així com l’entrega de 
premis per Sant Jordi, exposicions, i festes específiques per commemorar 
aquesta iniciativa, entre d’altres.

Sempre és un bon moment per llegir

Establiment adherit al programa Parets, Municipi Lector

Galletres de Parets

BiblioParc de La Linera

BiblioPavelló



 municipi lector

Miquel Pérez, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Parets, afirma que “estem molt 
contents de l’acollida que està tenint aquesta iniciativa i que té com 
a objectiu el foment de la lectura. A banda de llegir a casa, a les es-
coles, a les biblioteques i als equipaments municipals, crèiem que 
havíem de donar una nova passa endavant i fomentar la lectura en 
llocs on, sovint, tenim temps per poder agafar un llibre i una revis-
ta. Avui dia ja s’hi han adherit més d’una quinzena de comerços i 
esperem que s’hi sumin molts més”. 

Per la seva banda, Àfrica Martínez, regidora de Cultura, afegeix que “aquest projecte 
fomenta la participació paretana i estimula l’hàbit de llegir, enri-
quint la vida de les nostres veïnes i veïns. Llegir és una activitat 
indispensable en la vida de les persones”.

Finalment, l’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, conclou dient que “Parets i el 
seu Ajuntament tenen la lectura i el seu foment com un tema prio-
ritari. Llegir ens fa lliures i ens permet enriquir el nostre esperit. 
Vull felicitar a totes i tots els que han convertit el nostre poble en 
un municipi de referència també pel que fa a la lectura”.

L’any 2017, Parets es va adherir al projecte de la Generalitat “Municipis 
Lectors de Catalunya”, la qual cosa implica que les biblioteques munici-
pals i totes les escoles de primària i secundària de Parets desenvolupen 
accions a favor de la lectura per un període mínim de 5 anys. Un compromís 
al qual s’afegeixen les escoles bressol, entitats i altres col·lectius que vul-
guin formar-ne part. És el cas ara del comerç local, complint l’objectiu de 
l’Ajuntament de Parets d’obrir aquest projecte a tothom. 

A més, dos cops l’any, l’Ajuntament de Parets difon unes guies bibliogràfi-
ques de lectures recomanades i, d’altra banda, coordina la visita d’autors i 
il·lustradors per totes les escoles del municipi.

Es tracta, en definitiva, d’un projecte viu, transversal, obert a tota la ciuta-
dania, que vol implicar tot el teixit associatiu del municipi per promoure la 
lectura i encomanar les ganes de llegir des de tots els àmbits.

Exposició a La Cuna

Primera Festa Parets Poble Lector

Reunió Parets Municipi Lector

Premi Parets Municipi Lector 2017

Premi Parets Municipi Lector 2018
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L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Desenvolupa-
ment Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme, i amb la 
col·laboració del Circuit de Barcelona-Catalunya, ha po-
sat en marxa el projecte Turisme Parets i el concurs de 
fotografia ‘Un tomb per Parets’.
Turisme Parets neix amb la voluntat de contribuir al des-
envolupament econòmic del nostre municipi, mitjançant 
el foment i la potenciació de l’aprofitament turístic sos-
tenible dels recursos culturals, arquitectònics, esportius, 
naturals, industrials i gastronòmics del nostre territori i 
entorn proper.

Concurs de fotografia ‘Un tomb per Parets’
El concurs de fotografia digital “Un tomb per Parets”, 
forma part de les accions impulsades pel Servei de Des-
envolupament Local, Ocupació i Turisme i té l’objectiu, 

entre d’altres, de reivindicar el capital turístic tangible i 
intangible del municipi, identificar al territori espais, re-
cursos i experiències existents a Parets, susceptibles 
d’aprofitament i/o gaudiment turístic i documentar grà-
ficament els espais, recursos i experiències turístiques 
per a la seva catalogació.

Per participar-hi, caldrà publicar al perfil d’Instagram de 
la persona participant, una fotografia entre les 1 hores del 
dia 12 d’abril fins a les 24 hores del 7 de maig de 2018. 
Cal esmentar el compte creat @TurismeParets i utilitzar 
l’etiqueta #untombperParets. La fotografia guanyadora 
serà la que obtingui més ‘m’agrada’ a Instagram. El premi 
són 2 entrades per al Gran Premi Monster Energy de Ca-
talunya de MotoGP 2018 del 17 de juny de 2018 al Circuit 
de Barcelona-Catalunya.

Fes turisme per Parets i publica la teva foto. Tu guanyes, Parets també!
L’Ajuntament impulsa el projecte Turisme Parets i el concurs de fotografia digital ‘Un tomb per Parets’ amb l’objectiu de promocionar el municipi

“El turisme és un dels sectors econòmics més po-
tents del país i hem de poder vertebrar els actius 
del nostre poble de tal manera que contribueixin a 
la generació de riquesa i ocupació a Parets com ho 
estan fent d’altres”

“El concurs ‘Un tomb per Parets’ forma part del tre-
ball que s’està fent des del servei per tal de definir 
el model de promoció del sector més adequat a les 
característiques del municipi”

Sergi Mingote
Alcalde de Parets

Toni Fernández
Regidor de Desen-
volupament Local, 

Ocupació i Turisme
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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

Maria Salut, més de 55 anys de servei a Parets
Aquest negoci familiar porta des de l’any 1962 perfu-
mant Parets. Tot just han celebrat els 55 anys de servei 
a les paretanes i els paretants, la Maria Salut, la Mercè 
i en Miquel.
Els podeu trobar a l’avinguda Catalunya, 92, a l’Eixample. 
Des de sempre han estat fidels al poble de Parets i als 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
seus clients, als que agraeixen la seva fidelitat. 
En un mateix espai trobareu productes de diferents sec-
tors: perfumeria, amb perfums selectius de dona, home i 
infantil; cosmètica facial i de color (maquillatges); roba 
de dona amb una àmplia varietat que es renova cada 
temporada i amb novetats cada setmana. I comple-
ments per a tots els gustos, originals i diferents: bosses 
de mà de dona i home, bijuteria, mocadors de coll, cintu-
rons, paraigües, moneders... Un altre reclam és l’oferta 
de perfums selectius amb grans descomptes, moda de 
dona urbana, complements i regals, i una secció infantil.
Les principals novetats les tenen en perfums, cosmètica, 
moda i complements amb les últimes tendències i a un 
preu molt competitiu.
L’horari és de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h, i de 17 
a 20 h i, els dissabtes matí, de 9.30 a 13 h. Tel. 93 562 36 
37, e-mail: mariasalut92@gmail.com, Facebook (Maria 
Salut) i Instagram (mariasalut92).

Perfums Paris canvia de propietaris
Ara fa unes setmanes, Perfums Paris va dur a terme la 
inauguració de la botiga que, recentment, ha canviat de 
mans. La nova propietària és Raquel Villar, usuària del 
Servei d’emprenedoria de l’Ajuntament de Parets. Per-
fumeria Paris és al carrer Fra Francesc d’Eiximenis, 5 de 
Parets.

INAUGURACIÓ

Es lliuren els premis del joc lingüístic Endevina-la!
Aquest dilluns, coincidint amb les activitats programades amb motiu de la Diada de 
Sant Jordi, la plaça de la Vila va acollir el lliurament de premis del joc lingüístic “Ende-
vina-la!” impulsat pel 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.
Al concurs van participar-hi un total de 434 persones i es van dipositar 1.768 butlletes 
amb les solucions als jeroglífics que es proposaven.
Un dels premis del joc va ser per a Gemma Bosch Garcia, de 6 anys, que va rebre una 
entrada familiar per a un espectacle infantil al Teatre Can Rajoler (Rialles) durant el 2018. 
Àngels Gallardo Rodríguez va aconseguir una entrada doble per a un espectacle al Teatre 
Can Rajoler. Finalment, entre les persones que van resoldre correctament més jeroglífics 
es van sortejar dos premis de 100 euros en vals de compra de l’ASIC. Els guanyadors 
van ser Teresa Esteve Carreras i l’única persona que va resoldre i escriure correctament 
els 32 jeroglífics, l’Aitor Castañeda Márquez.

PREMIS

Comprar un habitatge
Abans de comprar. 
Si demaneu un préstec hipotecari, la quota mensual a pagar no hauria d’excedir del 30%-35% 
dels ingressos familiars. Informeu-vos bé de les característiques de l’habitatge. 
Si la comunitat de propietaris està constituïda, pregunteu sobre les despeses de manteniment, 
si hi ha previstes obres de rehabilitació, les limitacions d’ús de zones comunes i si l’habitatge 
està desocupat.
En el moment de la compra. 
Segons sigui nou o de segona mà, heu de rebre un seguit de documents en el moment de 
comprar i en cap cas heu de pagar per obtenir-los. Teniu dret a triar el notari que ha de fer 
l’escriptura pública de compravenda. Les despeses de la compravenda es reparteixen entre 
el venedor i el comprador. Informeu-vos-en.
Després de la compra. 
Quan es tracta d’una obra nova, el promotor ha de respondre dels danys materials següents: 
els causats per vicis o defectes d’acabament de l’obra, durant 1 any a partir de la data en què 
el constructor lliura l’obra acabada al promotor. Els causats per vicis o defectes d’elements 
que incompleixen els requisits d’habitabilitat, durant 3 anys. Els causats 
per vicis o defectes que afecten la cimentació, els suports, les bigues, els 
forjats..., durant 10 anys. 
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Del 14 al 20 de maig, Parets acull una nova edició de la 
Setmana de la Família, amb l’organització de tallers i ac-
tivitats diverses que es duran a terme en diferents equi-
paments del municipi. Durant tota la setmana, els centres 
educatius programen un seguit d’activitats perquè les pu-
guin viure conjuntament mares/pares, fills/es i avis/àvies. 
La iniciativa pretén crear espais participatius i potenciar 
la implicació dels membres familiars en l’educació dels 
nens i nenes, de manera que puguin prendre part de ma-
nera activa en la vida dels infants i joves, i coneguin el 
que l’escola els ofereix. Altres serveis municipals també 
programen activitats amb el mateix objectiu d’afavorir el 
protagonisme i la participació de les famílies.

Activitats d’enguany
El 17 de maig, es farà a l’escola Lluís Piquer una xerrada 
sota el títol ‘L’educació dels primers anys condiciona el 
futur adolescent?’, a càrrec de Ramon Casals, expert en 
relacions pares-fills. A més, els centres escolars faran 
activitats familiars durant tota la setmana fins arribar a 
la cloenda, el dia 20 de maig, d’11 a 14 h, al parc la Line-
ra. El fi de festa comptarà amb tallers de treball manual 
enfocats al reciclatge i organitzats per la CAMPA, tallers 
de baldufes, clauers i bombolles de sabó, un castell de 
sorra i el tradicional dinar pícnic al parc. Alhora, Manyacs 
Parets faran un taller d’iniciació al món casteller i oferiran 
una xocolatada a tothom.

Parets celebra l’11a edició de la Setmana de la Família
La cloenda tindrà lloc el 20 de maig al parc la Linera amb un seguit d’activitats i tallers familiars a l’aire lliure

JORNADES

Segona edició de les jornades Divertillengua
Els dies 2 i 3 de maig Parets acollirà les segones jornades 
‘Divertillengua’, una proposta que neix del seminari de 
la llengua que s’imparteix a primària i secundària de les 
escoles de Parets i de l’escola García Lorca, de Mollet. Les 
jornades consisteixen a organitzar un seguit d’activitats 
de frases fetes, endevinalles i proves d’habilitat lingüística 
en català perquè els alumnes, dividits en equips, partici-
pin en un joc no competitiu que promogui la interacció i 
l’aprenentatge de la llengua catalana. Els alumnes parti-
cipants seran els estudiants de 6è de primària i 1r d’ESO 
de tots els centres públics de Parets, i de l’escola García 
Lorca de Mollet. Com a novetat, aquest any s’hi adhereix 
l’escola Nostra Senyora de Montserrat que ha estat con-
vidada a les jornades. 
En total, seran més de 500 alumnes els que tinguin l’opor-
tunitat de participar en aquestes jornades que compten, 
a més, amb l’ajuda de voluntaris de 4t d’ESO en l’organit-
zació. El dia 2 de maig, els alumnes de Nostra Senyora de 
Montserrat, Lluís Piquer i la Sínia es reuniran a l’escola 
Nostra Senyora de Montserrat de 9.30 a 11.30 h per fer 
les activitats. La resta d’escoles faran la jornada el dia 
3, en el mateix horari, a l’escola Pau Vila. Les jornades 
estan coordinades pels Centres de Recursos Pedagògics 
(CRP) i tenen com a objectiu ajudar en l’aprenentatge i l’ús 
correcte del català.

VISITES ESCOLARS

Els alumnes de les escoles de Parets visiten l’Ajuntament per conèixer el seu funcionament
Els alumnes de tercer de Primària de les escoles ACESCO i Nostra Senyora de Montserrat han visitat en aquestes dar-
reres setmanes l’Ajuntament de Parets per conèixer de prop com treballa l’Administració Local i la gestió dels diferents 
departaments del consistori. Durant la seva visita, els nens van estar acompanyats pel regidor d’Educació, Miquel Pérez, 
i l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, qui els va acompanyar a fer una ruta pels serveis de Recursos Humans, Intervenció, 
Alcaldia o Informàtica entre altres serveis. Durant la seva visita van poder conèixer algunes de les persones que treballen 
en l’Administració Local i van poder veure la seva feina en primera persona.

Parets commemora el Dia Mundial de la Salut
El dia 7 d’abril, Parets va commemorar el Dia Mundial de 
la Salut, efemèride que té a veure amb el dia que es va po-
sar en marxa l’Organització Mundial de la Salut, nascuda 
l’any 1948. Les farmàcies de Parets van sortir al carrer 
per informar sobre com gaudir del sol amb protecció i per 
conscienciar sobre l’ús de cremes solars durant tot l’any.

SALUT
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COMPETICIÓ

Cal Jardiner organitza una competició d’scooter
El 21 d’abril es va celebrar la competició d’scooter en el 
Casal de Joves Cal Jardiner, una activitat organitzada pel 
mateix casal, l’Ajuntament i el Pla Local de Joventut, amb 
la col·laboració de Bestial Wolf i Las Haches del Valle.
A l’activitat hi van assistir una setantena de persones en-
tre participants i públic, entre ells, el regidor de Joventut, 
Miquel Pérez, que va qualificar l’activitat d’èxit rotund en 
veure l’alta participació que hi va haver.
Durant tota l’activitat, el sol va acompanyar una tarda que 
els participants van aprofitar per mostrar les seves habi-
litats sobre l’scooter fent unes acrobàcies espectaculars 
molt aplaudides pel públic.

El Casal de Joves Cal Jardiner ha iniciat un nou trimestre 
amb una àmplia i oferta formativa i un conjunt d’activitats 
destinades al jovent de Parets. 
En el segon trimestre de l’any, que s’allargarà fins al 25 
de juny, s’ha programat un curs de DJ, a càrrec de DJ 
Panko, excomponent de la formació Ojos de Brujo; un ta-
ller d’introducció al disseny i edició audiovisual a càrrec 
de Projecte Alfabeticza; o un taller de percussió i ritme 
que té com a objectiu la creació d’un grup de batukada a 
Parets, en el qual poden formar part nens i joves a partir 
de sis anys. El taller està dirigit per Javier Malaguilla i es 
fa els dimecres de 18 a 20 h. Altres tallers que es poden 

Nou trimestre de cursos al Casal Cal Jardiner

trobar en el casal són un per aprendre a dibuixar manga, 
creació de samarretes Rainbow, break dance o taller de 
bijuteria. 
D’altra banda, el casal ofereix activitats puntuals com 
cinefòrum el 20 de maig i el 30 de juny; un torneig de 
FIFA el 28 d’abril, 26 de maig i 16 de juny; o la festa final 
de curs, que inclourà un concert el dissabte 16 de juny a 
partir de les 22 h.
El casal compta, a més, amb un servei d’assessorament 
sociolaboral al qual es pot assistir demanant hora a tra-
vés del correu caljardiner@parets.cat i una aula d’estudi 
oberta de dimarts a dissabtes en horari de matí i tarda.

El centre ofereix serveis, tallers i activitats gratuïtes de tot tipus per al jovent de Parets del Vallès
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35 anys d’història de la Biblioteca Can Butjosa
L’equipament es troba més viu que mai i així ho va demostrar el 12 d’abril, durant la celebració del seu aniversari

El 10 d’abril la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa va 
fer 35 anys. Per commemorar l’efemèride es va fer una 
hora del conte amb el contacontes especialista en ron-
dalles Ferran Campabadal, qui va explicar el conte ‘Set 
ratolins cecs’. Durant l’acte, es va estrenar el tradicio-
nal pastís d’estadístiques, es va fer el descobriment del 
nou calendari d’activitats i es van bufar les 35 espelmes. 
Aquest any, el pòster commemoratiu de l’aniversari ha 
estat dissenyat per la il·lustradora Carme Garcia Vilardell.

Una mica d’història
La biblioteca va néixer el 10 d’abril de 1983; posseeix el 
rècord català del soci lector més petit, un nadó de quatre 
hores; figura com a centre adscrit a la Universitat de Vic 
per a l’obtenció del certificat d’especialització en la gestió 
de biblioteques escolars; i està integrada a la UNAL, fet 
que li permet intercanviar material amb una cinquantena 
de biblioteques d’arreu del món. A més, el 2004 va obtenir 
el premi a la millor iniciativa de foment de la lectura.

EN 2 MINUTS...

DANSA

Elite Dance triomfa en el IX Premi Jove Jujol 
i celebra la Setmana de la Dansa
Aquest mes d’abril, l’escola de ball Elite Dance ha partici-
pat en el IX Premi de Dansa Jove Jujol, en què ha guanyat 
un nombre important de medalles, diferents ‘J’ de Jujol 
i nombroses beques. Els guanyadors han estat: en con-
temporani júnior solo, medalla d’or per a Marta Garcia; 
medalla de plata per a Laia Prat i medalla de bronze per a 
Noemí Rodriguez. En contemporani infantil solo, medalla 

Concurs de disseny i fotografia per a la FM
És motiu d’alegria saber que, a poc a poc, s’acos-
ta la Festa Major d’Estiu de Parets i, amb ella, una 
nova edició dels concursos d’imatge i fotografia. Pel 
que fa al concurs de fotografia, enguany el tema a 
tractar és el patrimoni cultural de Parets. Imatges de 
masies, edificis, escultures o qualsevol altre element 
públic d’interès. El concurs és obert a tothom, esti-
gui o no empadronat a Parets. Cada fotografia s’ha 
de presentar físicament i en suport digital al Centre 
Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera, 1, abans 
del 6 de juliol a les 14 h. Els premis s’atorgaran el 27 
de juliol a les 19 h al Centre Cultural Can Rajoler. En-
guany hi ha 5 premis que van des dels 100 € i trofeu 
fins a 400 € i trofeu.
Pel que fa al concurs de disseny per crear la imatge 
de la Festa Major d’Estiu de Parets, el tema serà el 
mateix, el patrimoni cultural de Parets, i haurà d’in-
cloure el text ‘Festa Major 2018. 27, 28, 29 i 30 de 
juliol’. Les propostes s’han de presentar en un suport 
rígid (FOAM, polipropilè, cartolina...) d’una mida mí-
nima de DIN-A4 i màxima de DIN-A3, i, a més, en un 
CD ROM amb els treballs en programes de dibuix o 
imatge: Adobe Illustrator, InDesign, Freehand, Corel 
Draw o Photoshop. Les propostes s’han de lliurar al 
Centre Cultural Can Rajoler fins al dia 1 de juny. El 
guanyador obtindrà un premi de 500 € i la seva imat-
ge serà la que representi la Festa Major d’Estiu 2018.
Les bases íntegres per participar en tots dos con-
cursos ja es poden consultar al web www.parets.cat.

Ballada anual de la colla de Gitanes
El diumenge 13 de maig, la plaça de la vila acollirà la 
ballada anual de l’associació les Gitanes de Parets. A 
partir de les 11 h, el Ball de Gitanes de Parets actuarà 
a acompanyat per les colles de Castellar del Vallès, 
Llinars, Mollet i Santa Eulàlia de Ronçana. L’activitat 
estarà amenitzada amb la música que oferirà l’or-
questra La Catxutxa. A més, l’acte comptarà amb un 
vermut popular. En cas que la meteorologia impedeixi 
el correcte desenvolupament de la ballada, l’acte es 
traslladarà al pavelló d’esports a les 17 h del mateix 
dia.

Aproximació històrica a l’Eixample de Parets
El divendres 18 de maig, la historiadora paretana 
Montserrat Salvador i Corros, que va treballar com a 
arxivera municipal a l’Ajuntament de Montmeló, pre-
sentarà un llibre sobre la història de l’Eixample sota 
el títol ‘Aproximació històrica a l’Eixample de Parets’. 
L’acte tindrà lloc a les 19 h a la sala polivalent de 
l’escola Pau Vila, on l’autora parlarà del contingut de 
la seva publicació, que inclou molta història oral, és 
a dir, testimonis de persones que coneixen de prime-
ra mà els orígens d’aquesta zona del municipi, que 
durant una època va esdevenir un espai d’estiueig. 
A l’acte de presentació hi assistirà l’historiador Joan 
Garriga, que va ser director del Museu de Granollers i 
compta amb una llarga trajectòria d’investigació de 
la història de la comarca.

d’or per a Naiara Taboada i medalla de bronze per a Mar 
Rodríguez. En contemporani infantil duo, medalla de plata 
per a Anna Molina i Thais Dalh. 
En contemporani grupal júnior, medalla d’or per a Exspirit 
i en contemporani Grupal Infantil medalla d’or per a Settle 
Down.

Celebració de la Setmana de la Dansa
L’escola celebra, a més, la Setmana de la Dansa, que cul-
mina amb un acte el dia 29 d’abril, a les 12 h a la plaça de 
la Vila, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, 
amb demostracions a càrrec de PROdansa i Elite Dance.
Per commemorar l’efemèride, aquest dissabte 28 d’abril 
a les 19 h, actuaran al Teatre Can Rajoler amb una re-
presentació de totes les coreografies que han preparat 
durant l’any els grups de competició i que ara represen-
taran de manera conjunta per a familiars i persones que 
vulguin veure el treball de l’alumnat. Les entrades ja estan 
a la venda al preu de 8 €.
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La caminada o cursa organitzada pel CAM, el Club d’Ac-
tivitats de Muntanya, va tenir lloc el passat dissabte 21 
d’abril, amb sortida a les 6.30 h a l’estació de Parets. 
Una de les novetats destacades d’enguany va ser l’arri-
bada al parc la Linera. 

36 quilòmetres de recorregut
El recorregut, de Sant Martí de Centelles a Parets del Va-
llès, era de 36 quilòmetres, passant pels Cingles del Bertí 
i la Vall del Tenes, entre altres. 
En totes dues modalitats van participar-hi 585 persones, 
que constitueixen una xifra rècord de participació. 
Oci, esport i natura van ser els protagonistes d’aquesta 
prova, consolidada al calendari paretà.

Èxit de participació a la Bastarda i la Klandestina
La novena edició va estar marcada pel bon ambient entre amics, familiars i esportistes participants

Vanessa Pérez, tercera a Eivissa
Gran actuació de l’atleta del Club Atletisme Parets Vanessa 
Pérez a la marató d’Eivissa. Vane va quedar tercera tot i 
els problemes físics que va arrossegar pràcticament des 
d’inici de la cursa. De fet, en la major part del recorregut 
anava segona i només va ser superada per la corredora 
que anava tercera quan faltaven 400 metres per arribar.  
Vanessa Pérez va pujar al podi en una marató molt dura 
com va ser la d’Eivissa.  Va quedar darrera de dues atletes 
de fora d’Espanya, cosa que posa de manifest el nivell de 
participants que hi havia.

MARATÓ I BÀSQUET

Diumenge, 6 de maig, arriba el Piolet 2018 del CEP 
En només uns dies arriba una nova edició del Piolet. Per 
7 euros, els participants rebran una samarreta, entrepà, 
tindran avituallament a Gallecs i participaran al tradicio-
nal sorteig de regals a l’arribada. 
El recorregut és de 13,5 quilòmetres. Està adreçada a tots 
els públics i permet descobrir l’entorn més proper de Pa-
rets del Vallès. 
El Piolet forma part de les activitats fixes anuals organit-
zades pel Centre Excursionista Parets (CEP). 
Les inscripcions estan limitades a un màxim de 500 per-
sones i es poden realitzar al pavelló d’esports fins assolir 
el màxim de participants o fins dijous 3 de maig. Més 
informació a www.ceparets.com

Silviana i Victòria, del CB Parets, fan història 
Dues jugadores en formació del CB Parets han estat pre-
seleccionades per a la Selecció Catalana Mini. Totes dues, 
Silviana i Victòria, formen part del mini vermell. El club 
també va felicitar les seves companyes i cos tècnic.

Concurs de
fotografia

digital
Un tomb
per Parets

Del 12 d’abril al 
7 de maig de 2018

Cal esmentar el compte
@TurismeParets i utilitzar
l’etiqueta #untombperParets

La fotografia guanyadora serà
la que obtingui més ‘m’agrada’

Hi ha en joc 2 entrades per al 
Gran Premi Monster Energy de 
Catalunya de MotoGP 2018, del 
17 de juny, al Circuit de 
Barcelona Catalunya

18
20 maig · 9 h · Exterior Pavelló d’Esports

Inscriu-te a la Cursa (10 km), a la Mitja Cursa (5 km)
o a la Cursa de 21,5 km 
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De Barcelona a Bhimphedi hi ha 7.480 km. Els Amics del 
Nepal s’han proposat sumar quilòmetres entre tots i to-
tes per aconseguir recaptar aquesta quantitat en euros i 
poder renovar les infraestructures i mobiliari de la casa 
d’acolliment de Bhimphedi (Nepal). El repte #KmperNepal 
va començar amb el cop de mà del medallista olímpic 
paretà Miguel Luque. Amb 7.480 € aconseguiran reparar 
els sostres per evitar les goteres, construir llits i lliteres 
per petits i grans, comprar matalassos, roba de llit i co-
ixins per a tothom, bancs i taules pel menjador, armaris 
per poder guardar la roba, i arreglar tots aquells petits 
desperfectes que van creixent amb el pas del temps.

Luque col·labora amb els Amics del Nepal
El nedador paretà dóna el tret de sortida a una nova iniciativa solidària

Podeu col·laborar: https://www.migranodearena.org/es/
reto/18403/kilometres-per-nepal-kmpernepal

Demà es presenta el documental del repte solidari per 
APINDEP de Luque i Mingote 
Albert Barceló presenta demà divendres 27 d’abril a les 
18 h, al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica de Santa Eulàlia 
de Ronçana (Camí del Gual, 40) el seu nou documental 
solidari: “On són els límits”. 
L’audiovisual tracta sobre la travessaa solidària a l’Estret 
de Gibraltar feta per Miguel Luque i Sergi Mingote amb un 
grup de joves d’APINDEP. 

FUTBOL MÉS FUTBOL SKATE ADAPTAT

EN 2 MINUTS...

L’Escola A del CF Parets i el prebenjamí A es 
proclamen campions de lliga
L’Escola A del Club Futbol Parets, que entrena David Jimé-
nez, va proclamar-se campió de lliga de la seva categoria 
a falta d’una jornada havent guanyat tots els partits de 
lliga. Una temporada realment espectacular dels més petits 
del club. El prebenjamí A també s’ha proclamat campió 
aquesta temporada. 

Stage de l’equip B93 de Jessica Rodríguez
L’equip professional danès de futbol femení va fer un stage 
al camp de futbol Josep Seguer de Parets del 26 al 28 de 
març passat. L’entrenadora és la paretana Jessica Rodri-
guez. El B93 es preparava per a la màxima competició del 
país de la categoria femenina i va estar al nostre poble per 
poder entrenar en un clima amb temperatures més altes i 
jugar amistosos amb equips catalans destacats. 

Toni Quiñonero subcampió del món
El paretà va ser segon del món d’skate adaptat de la ca-
tegoria Divisió 1 de WCMX al recent mundial de Fontana 
dels Estats Units d’Amèrica. El WCMX és com el BMX, 
skate en bicicleta, però enlloc de fer-ho en bicycle, es fa 
en wheel chair, cadira de rodes. 
Quiñonero va quedar-se a només 3 punts de Garnett 
Silver-Hall, que es va endur l’or.

Condol a familiars i amics d’en Busi 
Des del Parets al Dia volem transmetre el nostre con-
dol a tots els familiars i amics de l’Albert Busquets 
(Busi), qui ens deixava en patir un accident mentre
practicava escalada al Marroc. 

Iker Vera al Yamaha Stratos#Supersport300
Continua la progressió esportiva del jove pilot de 
motos paretà Iker Vera. Ara s’ha unit al Yamaha 
Stratos#Supersport300 i participarà també a la R3 
BLU CRU Challenge 2018.

Pau Manel Prada al Campionat de Catalunya 
El jove paretà, de 7 anys, de l’Associació Paretana 
d’Escacs, ha participat en el Campionat de Catalunya 
per edats, després de classificar-se en el campionat 
comarcal del Vallès Oriental i Maresme on van par-
ticipar més de 600 nens. Al Campionat de Catalun-
ya d’Escacs per Edats va quedar sots-campió 2018, 
realitzant un excel·lent torneig. Actualment està pre-
parant la seva participació al Campionat d´Espanya 
2018, que serà classificatori per al Campionat del Món 
2018.

Nova victòria de l’Oliver Avilès
El ciclista paretà, Oliver Avilés, va vèncer a la Copa 
Catalana Internacional de BTT celebrada a Santa Su-
sanna en un circuit molt dur i molt tècnic. 

Lee Young, 5 medalles al Campionat de Catalunya
Per primer cop, Hugo López i Adrián Moreno partici-
paven en una competició. Tots dos han tornat amb 
medalla. L’Hugo amb una plata, i l’Adrián amb un 
bronze.  Manel Álvarez s’ha fet amb la segona plaça, 
i Adrià Briante i Guillem han pujat al tercer graó del 
podi.
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L’assemblea de militants d’Esquerra Republicana va escollir 
per unanimitat JORDI SEGUER com a cap de llista del nostre 
partit a les eleccions municipals de 2019. Ara el proper pas serà 
elaborar una candidatura que millori el registre històric assolit 
el 2015: 1.153 vots i tres regidors.

La llista d’ERC serà paritària i cremallera, amb la meitat d’homes 
i dones: “Volem que reflecteixi la diversitat que hi ha a la so-
cietat paretana. Tothom que vulgui millorar el nostre poble pot 
formar part d’un projecte local que serà molt integrador. Tots i 
totes SOM PARETS”, va dir el candidat. 

VOLEM LIDERAR EL FUTUR GOVERN. L’alcaldable republicà ha 
dit que la prioritat en el pròxim mandat, després de 40 anys de 
Govern Socialista, ha de ser el benestar social. L’adquisició i 
promoció d’habitatge assequible, la millora del manteniment de 
l’espai públic, la rebaixa de la pressió fiscal o l’ampliació dels 
efectius de la Policia Local -per reforçar la seguretat ciutadana- 
són només alguns dels objectius que SEGUER vol tirar endavant 
amb el SEU EQUIP.

Independentista convençut, té molt clar que la gent del carrer no 
menja amb les banderes i que cal apostar per polítiques socials 
de debò per ampliar el nombre de persones favorables a una 
REPÚBLICA CATALANA: “Mentre l’Estat espanyol no s’assegui 
a parlar, faci política i ofereixi alternatives, l’única opció real 
de canvi serà la República. És l’únic moviment trencador amb 
l’statu quo actual que defensen els partits del 155: PP, PSC-
PSOE i Ciutadans”.

SEGUER és llicenciat en Periodisme i Història Moderna i Con-
temporània. També té estudis en Comunicació Audiovisual, 
professionalment ha estat director de la ràdio RAP 107 i del 
canal Vallès Visió. Ha col·laborat a EL 9 NOU, Ràdio Montornès, 
SPORT i MUNDO DEPORTIVO i és coautor dels llibres ‘El futbol 
a Parets’ i ‘El ciclisme a Parets’. 

En accedir a la seva acta de regidor, va decidir fer un pas al 
costat en la seva carrera periodística. Darrerament ha treballat 
a la Fundació Josep Irla i actualment és el tècnic de formació 
d’ERC, a la Seu Nacional del partit. 

Et trobem molt a faltar, Jordi. Els teus amics, els teus veïns i, 
sobretot, la teva família, et trobem molt a faltar. Dies enrere, 
la Marta va fer publicar una carta que et dirigia i, com ella, ens 
sentim tan dolguts, tan maltractats per aquesta injusta justícia 
espanyola que no donem crèdit. No donem crèdit a les acusa-
cions que sobre tu i els altres companys presos polítics ens 
pretenen fer creure, i ningú, ningú amb dos dits de front que us 
conegui prou sap de sobres que són un cúmul de mentides i 
falses acusacions. Tots tenim el desig que això acabi tan aviat 
com sigui possible i tu, en Quim, els Jordis -Sànchez i Cuixart-, 
l’Oriol, en Raúl, la Carme, la Dolors i en Josep torneu a casa amb 
les vostres famílies i els vostres amics i que els Consellers que 
resten a l’exili puguin tornar també a casa, amb els seus.

El país no us oblida. Ens mobilitzem i hi ha un munt de llaços 
grocs pels carrers, per les carreteres, a les peces de roba que 
portem, que ens recorden cada dia la vostra situació. No es pot 
tancar ningú per les seves idees i quan veiem comentaris per 
les xarxes de gent que no us coneix opinant sobre vosaltres -tu 
ja saps de qui vénen-, comentaris plens de ràbia de qui se sap 
poderós perquè hi ha un estat que els dóna suport, em vénen 
ganes de respondre’ls, de passar llista de la quantitat de favors 
que, gratuïtament, has fet a Parets, el teu poble, als teus veïns, al 
teu país, Catalunya, i em mossego la llengua i no ho faig perquè, 
com tu ens has ensenyat, la convivència és un bé massa valuós 
per posar-lo en risc en batalles absurdes de xarxes socials.

T’admirem, Jordi, ets una persona molt valenta. Tots els que us 
trobeu en aquesta situació ho sou, però amb tu ens coneixem 
de fa molt temps i ets un referent per a nosaltres, per al nostre 
partit i per a molta gent que, tot i no ser del nostre partit, et 
coneix i et respecta.

Tot això passarà i espero que aquest poble, que aquest país, el 
teu, el nostre, pugui compensar com mereixeu el vostre esforç, 
el vostre sacrifici i la vostra enteresa davant l’adversitat que 
esteu patint.

No descansarem fins que us veiem passejar lliurement pel vos-
tre poble, pel vostre país. Una forta abraçada dels teus amics, 
dels teus veïns, del teu país, de i per a la teva família, que esti-
mem com si fos nostra.

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Seguer, alcaldable per Ara Parets ERC 

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

JORDI, ET VOLEM A CASA PREOCUPADOS!!!  

Porque nos interesan las cosas de todos 
y todas
A los socialistas nos preocupan y ocupan los problemas de to-
dos y todas. Para nosotros es prioritaria la igualdad, el empleo y 
principalmente asegurar unas pensiones dignas.

Asegurar unas pensiones dignas para todos, no tan solo para 
los actuales pensionistas, sino para los futuros, también para 
los jóvenes, aquellos que algún día pasarán a ser pensionistas.

Qué mejor manera que derogar la reforma laboral y facilitar tra-
bajo a aquellas personas en situación de desempleo, pero eso 
sí, un trabajo digno, con sueldos y condiciones dignas, que per-
mitan cotizar a la seguridad social y engrosar los ingresos para 
las pensiones. Trabajo digno, aquello que es de justicia para los 
trabajadores y trabajadoras.

Importante también es asegurar la financiación de las pensiones, 
incluyendo una parte de la misma en los Presupuestos Generales 
del Estado y la creación de un impuesto a las entidades banca-
rias para complementar la Caja de las Pensiones.

Además de garantizar y asegurar la financiación, también es de 
justicia que los actuales pensionistas tengan en las revisiones 
anuales como referente el IPC, y no el irrisorio incremento del 
0,25% actual del Gobierno del PP.

Ahora, después de las recogidas de firmas, de propuestas de los 
socialistas al Gobierno, de manifestaciones multitudinarias de la 
gente mayor, para reclamar un aumento digno de las pensiones... 
el PP dice que aumentarán este año el 3% (aún está por ver) y 
no para todas las pensiones. Otra estrategia para no dar cumpli-
miento del 100% a la demanda de los pensionistas.

Para informaros más y mejor sobre el tema de las pensiones, el 
PSC de Parets organizamos una charla con la responsable del 
PSC en pensiones, Isabel López Chamosa, el próximo jueves 3 
de mayo a las 19.30 en la Sala de Exposiciones de Can Rajoler, 
a la que os invitamos a asistir.

Queremos agradeceros a aquellos que el 23 de abril, día de Sant 
Jordi, nos acompañasteis en la carpa del PSC, participando y 
disfrutando de los Juegos Gigantes y en el taller de rosas, reali-
zando unas rosas (de gominola) muy dulces...

El nostre Ajuntament té poc patrimoni; tot i això, aquests dies 
veiem com surt a subhasta el solar del carrer Batista i Roca, 
núm. 7, on hi havia ubicada l’escola bressol el Cirerer Petit, per 
un valor de 66.000 euros. Quina necessitat té l’equip de govern 
de vendre aquests solar? No seria més lògic com hem propo-
sat des del NOPP que aquest solar i l’edifici que encara hi ha, 
s’aprofités o reformés si és el cas, per destinar-lo a habitatges 
de protecció oficial públics, o bé pisos per a persones tutelades 
o bé habitatges per a dones maltractades?

Les bases assenyalen el preu però no s’especifica la superfície 
del solar, tot i que creiem que és un requisit imprescindible de 
l’anunci, per què no indiquen la superfície?
Vendre des d’una administració pública no és, en general, una 
bona cosa,  perquè sempre qualsevol espai es pot aprofitar per 
alguna que altra necessitat. En el cas que ens ocupa ja hem indi-
cat possibles usos, tots ells de caràcter social i no especulatius 
com és el cas de la subhasta. 

Ens agradaria que s’aturés aquesta licitació i es destinés a algun 
o altre dels usos que hem apuntat. Els socialistes a Parets, en 
el programa electoral, no van pas dir que vendrien patrimoni, hi 
ho fan, per què fan tan poques polítiques socials? Cap pis de 
protecció oficial en aquests quatre anys; això sí, es venen part 
del poc patrimoni que tenim.

No podem deixar passar els moments difícils que pateix el país 
i el nostre poble en especial, volem els presos polítics fora de 
la presó ja.

Vendre patrimoni municipal sembla una 
mala opció

La “titulitis” política

Cuenta la leyenda que aquellos y aquellas con mayor prepa-
ración académica tendrán más oportunidades de elegir un 
trabajo. Aunque esto a la inmensa mayoría de la generación 
mejor preparada de nuestro país puede parecerle chino, a los 
profesionales de la política no tanto, ya que se han dedicado 
durante largos años a engordar y maquillar sus currículums con 
el visto bueno de sus respectivos partidos políticos, propio de 
una cultura de poco hacer y mucho aparentar.

El máster de la señora Cifuentes (Universidad “Juan Carlos I” 
Madrid) ha sido la gota que ha colmado el vaso entre tanta cara 
de cemento. Mientras esta señora era capaz de aprobar exáme-
nes sólo por ser quien es, el señor Casado, del PP, se paseaba 
por los Estados Unidos para recolectar formaciones en Harvard. 
También es digno de mención el caso del líder del PSOE de la 
comunidad de Madrid, supuesto profesor de matemáticas que 
daba clases sin tener la licenciatura.   

En Parets, esto del maquillaje en los títulos no nos suena tan 
lejano por la formación supuesta de algunos cargos electos, 
pero tampoco nos es raro ver que el dinero de todos y todas se 
usa para pagar los costes de los supuestos estudios. Hace ya 
más de un año que Sumem Parets, junto con otras formacio-
nes, pidió que se publicaran los títulos oficiales de todos los 
cargos electos del consistorio en nuestra web oficial, cosa que 
volveremos a solicitar el mes que viene mediante una moción. 
En la citada moción, también exigimos que los cursos pagados 
a los regidores con dinero del Ayuntamiento sean públicos a la 
ciudadanía de nuestro pueblo. 

Y es que, aunque el sentido común y la exquisita transparencia 
deberían primar en esto de la vida pública, todavía en los tiem-
pos actuales vemos cómo, quienes deberían ser representantes 
del pueblo, se dedican a mirar por sus propios intereses y su 
imagen personal, antes que en las necesidades de las perso-
nas que les votaron. Y como dijo Abraham Lincoln “Se puede 
engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede 
engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

El gobierno Mingote cada día más independentista!! Se ha co-
locado el lazo amarillo en el balcón de nuestro Ayuntamiento, 
sí, sí, el Ayuntamiento que es la casa de todos los ciudadanos 
de nuestro municipio, no el de unos pocos. Se debería de tratar 
igual a todos los ciudadanos y no discriminar a los que nos 
sentimos de Parets, catalanes, españoles y europeos, aparte 
del lazo amarillo tampoco encontraremos la bandera de España. 
En los últimos días hemos visto como el Sr. Mingote ha ordena-
do retirar los grafitis a favor y en contra del independentismo, 
pero el gran lazo que está colgado en nuestro Ayuntamiento 
no lo ha retirado, tampoco han retirado los lazos de los árboles 
de la Plaça de la Vila y numerosos plásticos amarillos que hay 
por todo nuestro municipio, ¿nosotros pensamos que puede ser 
un despiste? ¿Al ser tan pequeñito el lazo amarillo no lo habrá 
visto??
Pero… Lo que sí creemos que si los retirara perdería votos de los 
ciudadanos independentistas en las elecciones municipales, Sr. 
Mingote no tenga miedo a perder el trono, hay vida más allá de 
una alcaldía, ¡ya lleva 8 años!! Y no nos extrañaría que quisiera 
más y más y más….Demuestre a los ciudadanos que es impar-
cial, que es lo que se le pide a cualquier alcalde, cumpla la ley 
de banderas y coloque la bandera española con la de nuestro 
municipio Parets y la de Catalunya, tal cual dice la ley de ban-
deras, que usted no cumple.
También en los últimos meses hemos visto una dejadez total en 
los parques y espacios públicos, dar como ejemplo el lago de los 
patos de la entrada del municipio, cristales rotos, árboles caídos, 
agua sucia, dejadez de hierbas y una colonia de ratas paseándo-
se a sus anchas, gracias a Ciutadans Parets conseguimos que 
se vallara provisionalmente hasta arreglar los desperfectos, que 
era un serio problema para nuestros hijos y familias.
Conserve los parques y espacios públicos que tenemos y no 
realice obras como la de Sot d´en Barriques que nos costará 
más de 1,5 millones de euros. Se nota que falta un año para 
elecciones municipales. ¿Verdad? A partir de ahora veremos el 
municipio en obras y después de las obras las inauguraciones!! 
Ya nos comentarán si es cierto o no.

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

LA IMATGE DEL MES

Imatge de l’espectacle de Sant 
Jordi a càrrec de la colla Ànimes 
de Foc de Diables Parets.

L’Endevina-la!, als comerços de Parets

El dia de Sant Jordi a la tarda es fa fer l’acte de lliurament de premis del joc lingüístic de dinamització comer-
cial Endevina-la! Parets, que s’ha dut a terme entre el 20 de març i el 15 d’abril, i que ha estat organitzat per 
les àrees de Comerç i de Cultura de l’Ajuntament, amb l’Oficina de Català i la col·laboració de l’Associació de 
Serveis i Comerços de Parets (ASIC). 
L’Endevina-la! és un joc que pretén promoure l’ús de la llengua catalana i, alhora, dinamitzar els comerços del 
municipi d’una manera lúdica i engrescadora. A Parets, s’ha comptat amb la participació de 32 comerços que, 
durant  tres setmanes, han exposat un cartell amb un dels jeroglífics del joc. Els qui volien participar-hi havien 
d’anar a l’establiment, desxifrar el jeroglífic, emplenar una butlleta amb la solució ben escrita i dipositar-la a 
l’urna que hi havia al mateix establiment. El dia de Sant Jordi es van exposar tots els jeroglífics a la plaça de 
la Vila, amb les solucions, i es va fer el lliurament de premis.
La participació ha estat un èxit: 431 participants (311 majors de 12 anys) i 1.768 butlletes. Vuit 
persones han fet la ruta sencera. Volem expressar el nostre agraïment a tots els establiments 
participants en aquesta primera edició, perquè sense la seva implicació i complicitat, això no 
hauria estat possible. Gràcies a tots! 

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

QUÈ N’OPINES DE...
El joc ‘Endevina-la’

Carlos Amo
Em sembla una molt bona 
iniciativa i, a més, crec 
que és molt divertida. Fo-
mentar la llengua mitjan-
çant un joc engrescador 
ha estat un encert. 

Albert de Manuel
Una gran proposta. Moltes 
persones han entrat en el 
comerç sense ser clients 
habituals per participar. A 
més, els nens també s’hi 
han involucrat.

Susana Cánovas
Penso que és una bona ini-
ciativa popular que serveix 
per conèixer la llengua. Està 
molt bé.

Meritxell Brunés
És una gran iniciativa i 
ens ha encantat partici-
par-hi. La veritat és que la 
gent hi ha participat molt.
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Per què et vas decidir a fer un llibre sobre sexe?
El sexe és un món que està ple de curiositat, hi ha moltes històries per explicar sobre el 
sexe; personatges, reis, presidents, i fets històrics que han passat durant tota la història. 
També la ciència té molt a veure amb el sexe i he trobat moltes curiositats interessants 
que he recopilat en el meu tercer llibre. Els meus dos llibres anteriors ja parlaven de cu-
riositats sota el títol ‘Ya está el listo que todo lo sabe’ i ‘Vuelve el listo que todo lo sabe’. 
Els dos llibres anteriors els va editar una editorial. Aquest no.
Correcte. El llibre és autoeditat, però ha tingut un tractament molt professional. L’editorial 
amb què havia publicat els dos llibres anteriors va fer fallida, però jo vaig decidir con-
tinuar endavant amb el meu tercer llibre i vaig contractar pel meu compte tot l’equip 
necessari per a l’edició del llibre. Cal dir que la distribució ha estat de 2.000 unitats, no 
és un volum sota demanda, així que podríem dir que és un llibre professional.

És un llibre de curiositats sobre el sexe però, específicament, què hi podrem trobar?
Curiositats explicades amb un llenguatge molt senzill, ni violent ni groller, això sí, hi 
ha algunes curiositats una mica picants. Per exemple, explico que el terme ‘sexe’ no 
s’utilitzava per referir-se a les relacions sexuals fins a principis del segle XX. Fins ales-
hores, només s’utilitzava aquesta paraula per parlar del gènere masculí o femení. Una 
altra curiositat que hi podem trobar és conèixer el motiu pel qual es coneix, vulgarment, 
les prostitutes sota el nom de ‘rameres’; i és que a l’edat mitjana es posaven unes rames 
de flors a l’entrada dels habitacles per indicar que allà s’exercia la prostitució.

Molt interessant, Alfred, ens quedem amb ganes de saber més curiositats!
Doncs us puc explicar una altra curiositat.  Mireu, el primer productor de pel·lícules por-
nogràfiques a Espanya va ser el rei Alfons XIII, ell mateix escrivia els guions i es rodaven 
a Barcelona. En les seves pel·lícules sempre sortia alguna persona important, com podia 
ser un metge, un capellà o un polític.

On poden adquirir el llibre les persones interessades? 
El llibre es pot adquirir en les principals llibreries com ara El Corte Inglés, FNAC i altres 
llibreries. A les llibreries locals, si no el tenen, es pot demanar i en 24 hores el tenen per-
què he contractat una empresa professional. A més, el llibre es pot comprar per internet, 
a Amazon i a altres llibreries que disposin de venda en línia.

Alfred López, autor del llibre ‘Ya está el listo que todo lo sabe de Sexo’
Va néixer a Barcelona l’any 1965 i es dedica a la divulgació de curiositats i històries cu-
rioses en el seu blog ‘Ya está el listo que todo lo sabe’ des de l’any 2006. Col·labora en 
diferents emissores de ràdio d’àmbit nacional, autonòmic i local, com ara en l’emissora 
municipal de Parets, RAP107, i és l’autor dels llibres ‘Ya está el listo que todo lo sabe’ 
(2012) i ‘Vuelve el listo que todo lo sabe’ (2015). Aquest any, arriba amb una novetat 
autoeditada sota el títol ‘Ya está el listo que todo lo sabe de Sexo’.

M’agrada... 
Viatjar.
La cuina d’autor.
Parets, com no!

No m’agrada...
La impuntualitat.
L’abús de poder.
La rutina.

“Hi ha curiositats sobre sexe, però amb un llenguatge amable”

PROGRAMA

Del 14 al 20 de maig
A les escoles, instituts i espais municipals de Parets, activitats de caràcter divers amb motiu de la 
11a Setmana de la Família (tallers formatius, audicions, exposicions, gimcanes, jocs, berenars, etc).

dijous 17 maig
a les 17.30 h, a l’Escola Lluís Piquer (amb servei de cangur)
Xerrada ‘L'educació dels primers anys condiciona el futur adolescent?’
A càrrec de Ramon Casals, professor de secundària i expe� en relacions pares-fills 

diumenge 20 maig
d’11 a 14 h, al parc la Linera
festa de cloenda de la Setmana de la Família
Taller de manualitats amb material de reciclatge, organitzat per la CAMPA; 
tallers de baldufes i clauers, bombolles de sabó, castells de sorra, espai 
bebès i jocs en grup a càrrec de la XEF; iniciació al món casteller (posicions, 
pinya, tipus de castells) per a totes les edats, amb xocolatada per a tothom,
a càrrec de Manyacs Parets; dinar picnic (po�a el dinar i una manta i 
queda’t a dinar a la Linera).

Dates i horaris per determinar
A les Escoles Bressol Municipals, xerrades sobre ‘Les rebequeries’ a càrrec 
de l’equip de professionals del CDIAP Spai Tr3s de Parets.

15-21 MAIG 2017
PARETS DEL VALLÈS

SETMANA
DE LA FAMÍLIA11

2018


