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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Parets ja té un Pla local d’infància i adolescència
L’Ajuntament ha elaborat el primer Pla local de la infància i l’adoles-
cència de Parets 2018-2022, amb la voluntat de millorar la planificació 
estratègica de les polítiques municipals adreçades als nens i nenes i 
adolescents de Parets. Després d’un treball transversal s’han identificat 
16 eixos en els quals s’incidirà per tal de millorar el benestar, els drets 
i les condicions actuals dels nostres infants i adolescents. Pàg. 16

El Talent Parets s’obre a la participació del públic
Ja es poden consultar les bases per participar a la 3a edició del Talent 
Parets. Enguany, com a novetat, el concurs repartirà un únic premi, 
d’entre les tres categories, de 500 euros per al guanyador/a i hi haurà 
un premi del públic que consistirà en vals de compra de productes als 
establiments adherits a l’ASIC, Associació de Serveis i Comerços de 
Parets. Pàg.18
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Més de 400 atletes a la 
Cursa popular

Entrevista: 
Montserrat Salvador
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5è aniversari del Cornu-
còpia Fest

Clou la Setmana de la  
Família a Parets

Neix l’entitat Parets 
Solidari 
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Després de 7 anys, Sergi Mingote deixa l’alcaldia de Parets del Vallès. El proper dissabte 2 de juny, a les 10 del matí, a la Sala Cooperativa, està prevista 
l’elecció del nou alcalde en sessió plenària extraordinària. La persona proposada per prendre el relleu és en Francesc Juzgado, actualment regidor de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i Serveis Econòmics. Mingote, que tanca la seva etapa política per obrir-ne una de nova, esportiva, va deixar l’alcaldia 
en un ple extraordinari celebrat a la Sala Cooperativa dissabte passat,  26 de maig, tot just a un any exacte de les properes eleccions municipals. 
Sergi Mingote era regidor pel PSC a Parets des de l’any 2003. Va ser tinent d’alcalde i responsable d’àrees com Esports, Promoció Econòmica,  
Urbanisme o Comunicació. Es va presentar com a cap de llista pel PSC a les eleccions del 2011, quan es va convertir, amb 7 regidors, en alcalde 
per primera vegada. Quatre anys més tard, a les eleccions del 2015, va revalidar la victòria. El PSC va aconseguir 8 regidors i es va quedar a un 
regidor de la majoria absoluta. Pàg. 3

Relleu a l’alcaldia
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Tota l’agenda al web www.parets.cat

Divendres 1 juny
-A les 19 h, a la Sala Exposicions Can Rajoler, inauguració de l’exposició 
d’obres del taller de pintura i dibuix del Casal de Cultura Can Butjosa. 
Oberta fins al 17 de juny. 

Dissabte 2 juny
-A partir de les 9 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Diada 
de l’Esport: tenis taula, futbol sala, handbol. 
-A les 16 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, cloenda del 
curs d’escacs. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amenitzats 
per Duet d’Ambient. 

Dilluns 4 juny
-A les 18.30 h, a la Sala Serra Cooperativa, xerrada ‘Intel·ligència emo-
cional a casa’, a càrrec d’Alexandre Maset.

Dimarts 5 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte per a nadons: 
Petons de colors, a càrrec de Mercè Rubí. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, concert de cloenda de curs de l’Escola 
de Música. 

Dimecres 6 juny
-A les 15 h, a l’Escola Bressol La Cuna, xerrada ‘Les rebequeries’, a 
càrrec del CDIAP. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Picardies literàries, a càrrec 
de Montse Bretones, un tast del conte Com dues gotes d’aigua, d’Anna 
Pujabet. 

Dijous 7 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de 
Gemma Garcia. 

Divendres 8 juny
-A partir de les 9 h, a la Sala Cooperativa, FOTOgraphic 2018, 6a edició. 
-De 17 a 19 h, a l’Escola de la Natura, taller de natura en família: Apicul-
tura, la vida de les abelles. 
-De 19 a 20.30 h, a l’Escola de la Natura, xerrada sobre ‘El món de 
les abelles (actualitat, problemàtica i propostes de futur)’, a càrrec de 
Jaume Clotet. 
-A les 18 h, al Casal Ca n’Oms, cloenda dels Cursos de Català. Volunta-
riat per la llengua i Cantem en català. 

Dissabte 9 juny
-A partir de les 9 h, a la Sala Cooperativa, FOTOgraphic 2018, 6a edició. 
-A partir de les 10 h, al Casal Can Butjosa, Festa del final del Ramadà. 
-A les 18 h, al Camp de futbol municipal Josep Seguer, 2a jornada de 
futbol femení contra el càncer. 
-De 0 a 1.30 h, a la plaça de la Vila, FOTOgraphic 2018, 6a edició.

Diumenge 10 juny
-A partir de les 9 h, a la Sala Cooperativa, FOTOgraphic 2018, 6a edició. 
-De 9 a 14 h, al parc la Linera, Taller FOTOgraphic 2018. 
-A les 9 h, al Camp de futbol municipal Josep Seguer, VII Torneig escoles 
Memorial Josep Seguer.
-A les 14 h, a Llevantpark, dinar de germanor i cloenda del 38è aniversari 
de la Penya Blaugrana Parets. 

Dimarts 12 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: De quin planeta 
ets, Anna Tarambana?, a càrrec de Mon Mas. 
-A les 18 h, al Casal Ca n’Oms, sessió informativa sobre la Xarxa de 
Voluntariat de Parets. 

Divendres 14 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, lliurament 
de premis del XXII concurs de punts de llibre Sant 
Jordi i hora del conte. 

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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Grup Municipal PSC-CP 

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
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Can Berenguer i Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

Can Roura, La Sardana i
Estació
Miquel J. Pérez Rodríguez
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Per Parets
Rosa Martí Conill
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Demòcrata Europeu Català
Raul Urtusol Bou
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Manuel Losada Seivane
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PAPA
No sé què pensar ni tampoc què dir. No sé què fer.
Per un moment vaig pensar que tot aquest malson es podia 
acabar aviat, però estava ben equivocada.
Encara recordo aquell dia quan ens acomiadàvem per se-
gona vegada, plens de tristesa, amb llàgrimes als ulls. No-
més volia plorar, cridar i sortir corrents. No m’agraden els 
comiats i encara menys quan el retrobament és incert i 
segurament més llunyà del que jo voldria. És una sensació 
horrible, i ja l’he viscuda dues vegades.
Em pregunto per què, per què ens castiguen d’aquesta ma-
nera? Per què a nosaltres? Per què tanta injustícia? 
Aquestes preguntes no deixen de repetir-se dins el meu 
cap intentant trobar alguna resposta. Però és impossible, 
tot això no té cap sentit.
La tristesa, la ràbia, els nervis i la impotència intenten apo-
derar-se de mi; però una vegada, algú especial em va dir: 
“Somriu, perquè el somriure és la millor arma de l’indefens i 
dona esperança a aquells que es veuen vençuts”. Aquestes 
paraules aconsegueixen d’alguna manera tranquil·litzar-
me, respiro, tanco els ulls i em dic a mi mateixa que tot 
acabarà bé.
Papa, ja fa més d’una setmana que ens van tornar a sepa-
rar. No hi ha dret. Et trobo molt a faltar, tot és molt diferent 
sense tu.
Els matins són silenciosos. Enyoro despertar-me amb les 
notícies de RAC1 que escoltaves mentre et vesties, enyoro 
l’olor dels teus cafès matiners, enyoro el teu crit de “Es-
pavila, Marta!!! Que tornaràs a fer tard!!!”,  enyoro els teus 
atacs de riure explicant històries o veure’t com te’n rius de 
mi després de fer-me alguna de les teves bromes, enyoro 
les nostres tardes de diumenge mirant les pel·lícules que 
tant ens agraden, enyoro les nostres discussions, enyoro 
les nostres xerradetes abans d’anar a dormir, enyoro els 
teus “bona nit, perquè t’estimo”. Ara tot això ha desapare-
gut perquè tu no hi ets.
Cada nit, abans d’anar a dormir escolto Que tinguem sort de 
Lluís Llach i My way de Frank Sinatra, són dues de les teves 
cançons preferides, em recorden els viatges amb cotxe que 
fèiem els quatre.
Ara he d’acostumar-me a veure’t dues simples hores al 
mes. Però per arribar a Estremera, hauré de seguir fent  un 
viatge de moltes hores, passar per tots els controls de se-
guretat,  travessar un llarg passadís que porta fins a un 
pati, i arribar a una petita sala on esperem el crit de “familia 
de Turull i Negre, sala 1”. Tot això una vegada al mes per 
poder-te abraçar i parlar amb tu sense cap vidre de segu-
retat al mig.
Aquest Sant Jordi compraré tres roses, dues vermelles per 
la mama i la Laura i una groga per tu. Per l’aniversari de la 

Laura, pels seus 21 anys, li faré l’abraçada i el petó que 
tu li hauries donat. A Josa de Cadí pujaré de nou el Pas 
dels Gosolans, -la muntanya que et va ensenyar a estimar 
l’avi, la mateixa que tu m’has ensenyat a estimar-  i en 
el pic més alt hi posaré un llaç groc, per a tu i per a tots 
vosaltres.
Papa, és difícil i injust, però aquí estem bé. Una de les co-
ses que m’has ensenyat des de petita és a ser més forta 
cada dia i avui prenc consciència que ho sóc. Però so-
bretot, cuida’t tu i recorda que no estàs sol. Tant tu com 
tota la resta (Josep, Raül, Oriol, Quim, Carme, Dolors, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart) teniu un poble al darrere.
Ningú no pot saber el temps que estareu privats de lliber-
tat, però et prometo que el dia que siguis de nou a casa 
tornarem a asseure’ns a parlar sense pressa, tornarem 
a fer dinars amb amics i família que es converteixen en 
sopars, tornarem a pujar a Josa i passajarem per cada una 
de les  muntanyes que l’envolten.
En definitiva, tornarem a somriure.
Aviat ens abraçarem de nou, però aquesta vegada, les  llà-
grimes seran de felicitat. T’estimo.
La teva filla petita, 
Marta

Okupa del meu cor
dur-te al pensament
no és abraçar-te
i a la boca de la boca 
els petons se’m glacen
i les ninetes em dolen
de no mirar-te
i les mans se m’encarcaren
en no tocar-te
i el cos se me’n ressent 
de no estimar-te...
dobler d’or...
fugitiu pirata...
com enyoro el teu far...

Maria Rosa Blázquez, ambaixadora poètica del seu estimat 
Sabadell, amb pinzellades italianes i de nord enllà, està re-
blant una excel·lent obra amb dos volums tan importants 
com han estat Odissíaques i el recentment presentat Es-
trips a la pell. Fervent lluitadora, és d’aquelles que saben  
mullar-se per les causes i pels principis, però també viure’n 
d’acord. Aquí, el seu esforç per Proactiva Open Arms o per 
la situació de la dona. Ens portarà la seva sensibilitat i la 
seva saviesa en una trobada memorable del Niu d’Art en el 
Restaurant el Jardí, el diumenge 17 de juny a partir de les 18 
h. A la fresca dels arbres i amb l’escalfor de les persones...

LÍNIA OBERTA
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Sergi Mingote deixa l’alcaldia després de 7 anys
Francesc Juzgado és la persona proposada per prendre el relleu, en un ple que tindrà lloc dissabte 2 de juny, a les 10 del matí, a la Sala Cooperativa

Sergi Mingote va deixar l’alcaldia de Parets del Vallès du-
rant la sessió plenària extraordinària celebrada a la Sala 
Cooperativa el passat dissabte 26 de maig. Tot just a un 
any de les properes eleccions municipals. Mingote tanca 
una etapa política per iniciar-ne una de nova, esportiva. 
Al tancament d’aquesta edició està previst que el proper 
dissabte 2 de juny, a les 10 del matí, la Sala Cooperativa 
aculli el ple extraordinari per escollir el nou alcalde. La 
persona proposada és l’actual regidor de l’Àrea de Territo-
ri i Sostenibilitat, i Serveis Econòmics, Francesc Juzgado. 
Juzgado és també el primer tinent d’alcalde de l’equip de 
govern i portaveu del Grup Municipal Socialista.    
En paraules de Mingote “sempre he estat partidari de la 
limitació de mandats, ja que considero que contribueix a 
una millora de la qualitat democràtica i a la regeneració 
de la política”. I afegia “des del primer dia, la meva aposta 
personal ha estat escoltar la gent, acostar la política al 
carrer, als nostres barris i establir com a màximes priori-
tats la igualtat, els drets socials, l’ocupació i l’educació, 
sense deixar de banda la resta d’àmbits”. 

Sergi Mingote era regidor pel PSC a Parets des de l’any 
2003. Va ser tinent d’alcalde i responsable d’àrees com 
Esports, Urbanisme, Promoció Econòmica o Comunicació. 
Mingote es va presentar com a cap de llista pel PSC a les 
eleccions del 2011, després que el socialista Joan Seguer 
deixés l’alcaldia. El PSC va guanyar aquells comicis amb 7 
regidors i Mingote es va convertir en alcalde per primera 
vegada.

Quatre anys després, a les eleccions del 2015, va revalidar 
la victòria, millorant els resultats de les eleccions muni-
cipals anteriors. El PSC va aconseguir 8 regidors i es va 
quedar a un únic regidor de la majoria absoluta.

Diplomat en Administració Pública a ESADE, Mingote ha 
combinat el servei públic amb la seva faceta d’esportis-
ta.  Alpinista, preparador físic, tècnic esportiu, ha coronat 
un parell de cops l’Everest per les dues cares i ha estat 
habitual en els últims anys veure’l participar en algunes 
proves esportives amb finalitats solidàries. El 26 de maig 

va deixar l’alcaldia i tanca la seva etapa política per cen-
trar-se en la carrera esportiva. El seu pròxim repte és el 
projecte esportiu, inclusiu i solidari 3 x 8000, on vol coro-
nar els tres cims més alts del món en un any.

Mingote assegurava que “marxo satisfet, feliç i il·lusionat 
perquè us deixo en bones mans. En mans de gent del po-
ble, amb moltes ganes de culminar el nostre full de ruta 
però també amb noves idees i amb nous projectes”.  En 
relació a Francesc Juzgado va afirmar que “coneix l’ad-
ministració millor que jo”, agraint-li “el seu intent d’acon-
seguir que no fes efectiva la meva autopromesa de dos 
mandats que m’havia fet. Sé que les seves paraules, quan 
em va intentar convèncer que no ho deixés, eren sinceres 
i això m’enorgulleix venint d’una persona tan honesta, ín-
tegra i treballadora com en Cesc”. Mingote va agrair en 
general el suport incondicional de l’equip de govern que 
l‘ha acompanyat durant la seva etapa com a alcalde, axí 
com a les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès. 

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

“Gràcies per tant, Parets, el millor poble del món”

Com ja sabeu, fa uns dies vaig deixar l’alcaldia del nostre poble. He decidit tancar aquesta etapa fascinant de la meva vida, 
la política, per iniciar-ne una de nova, no menys apassionant, l’esportiva. I ho he fet quan estem a punt de culminar el full 
de ruta que em vaig fixar quan vaig arribar a l’alcaldia i, també, per ser coherent i conseqüent amb els meus principis. 

Fa 7 anys vaig manifestar públicament la meva voluntat de ser alcalde si la majoria de veïnes i veïns em feien confiança i 
que, en cap cas, seria per un període superior a dues legislatures. Sempre he estat partidari de la limitació de mandats, ja 
que considero que contribueix a una millora de la qualitat democràtica i a la regeneració de la política. 

Han estat 7 anys dedicats en cos i ànima al meu poble, en què he d’agrair molt especialment el suport incondicional de la 
meva família, sobretot de la meva dona i de la meva filla.

Penso que ara era el millor moment per prendre aquesta decisió amb serenor, el moment per fer un relleu al capdavant 
d’aquest projecte, en clau de continuïtat, amb la garantia que us deixo en mans d’un equip amb gran experiència en la gestió 
municipal que continuarà treballant incansablement per a la millora del nostre poble. 

Deixo l’alcaldia però sempre caminaré al vostre costat. Em tindreu sempre tan a prop com vulgueu i, en la nova etapa, en 
cada repte i en cada somni, continuaré lluint amb orgull i passió el nom de Parets.

No tinc més que paraules d’agraíment per a totes i per a tots vosaltres, per fer-me confiança durant tota la meva trajectòria 
política. 
Gràcies, Parets, per haver-me deixat fer realitat molts dels meus somnis, sempre al vostre costat.

Sergi Mingote

“Gràcies, Parets, per haver-me 
deixat fer realitat molts dels 

meus somnis, sempre al vostre 
costat”
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PLUSVÀLUASEGURETAT

HABITATGE
Ajuts per al pagament de lloguers 2018
S’ha obert la convocatòria per presentar les sol·licituds 
d’ajuts per al pagament del lloguer corresponents a l’any 
2018. L’ajut consisteix en el pagament del 40% del lloguer 
amb un límit màxim de 200 € mensuals/2.400 € anuals 
per habitatge. El termini per presentar la documentació 
finalitza el pròxim 29 de juny de 2018.
Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars de 
contractes d’arrendament d’habitatge destinat a residèn-
cia habitual i permanent, ubicats a Catalunya i que no 
superin els 600 € del preu del lloguer, o els 900 € en el 
cas de famílies nombroses.
Requisits:

- Tenir la residència legal a Catalunya.
- Tenir uns ingressos de la unitat de convivència sufici-
ents per poder pagar el lloguer i que no superin els límits 
establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes 
de terrorisme.
- Ser titular, en qualitat d’arrendatària, del contracte de 
lloguer de l’habitatge, que sigui el domicili habitual i per-
manent i estar-hi empadronada. 
- No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior 
als imports establerts a les convocatòries corresponents.
- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una 
entitat financera i pagar-lo per mitjà de transferència 
bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès 
per la persona administradora de la finca, com a mínim 
a partir del mes següent a la data de presentació de la 
sol·licitud.
- Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
- Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Ge-
neralitat i les obligacions amb la Seguretat Social.
Es pot accedir a les bases completes a l’enllaç: http://ha-
bitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvenci-
ons-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-
a82c-11e3-a972-000c29052e2c. 

El lliurament de sol·licituds es pot fer a l’Oficina Local 
d’Habitatge de Parets del Vallès, carrer Major, 1, de dilluns 
a divendres 9 a 14 h, i dimarts de 16 a 18 h.

COMMEMORACIÓ

Dia Internacional contra la LGTBIfòbia
El 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, 
Parets es va sumar als actes de commemoració amb la 
lectura d’un manifest institucional. Amb aquestes i altres 
accions, el consistori paretà reclama el reconeixement del 
dret de totes les persones a viure en igualtat i en llibertat, 
i reitera la seva lluita contra les  discriminacions per raó 
d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

La Policia ajuda una estudiant de criminologia
La Policia Local ha donat suport a una jove estudiant de 
Criminologia de la UOC en el seu treball de final de carrera.
La noia es va adreçar a l’inspector en cap, Joan Pérez, 
per sol·licitar la seva col·laboració i, ja fa unes setmanes, 
agents del cos l’acompanyen a entrevistar l’alumnat de 1r 
curs d’ESO sobre el consum d’alcohol i les seves conse-
qüències.  

PLUSVÀLUASEGURETAT

Continuen les campanyes de mobilitat segura
La Policia Local continua les campanyes per a una mobili-
tat segura, adreçades als alumnes de les escoles de Parets 
del Vallès. 
El programa té com a finalitat fer reflexionar els nens i 
nenes sobre els possibles perills de la mobilitat i, alhora, 
detectar conductes de risc que es produeixen per desco-
neixement o per imprudència.

L’Ajuntament de Parets ha iniciat una campanya informa-
tiva i un seguit d’actuacions per evitar la propagació del 
mosquit tigre. La campanya consisteix en la distribució 
de cartells pels equipaments municipals, que especifi-
quen de quina manera pot participar-hi la ciutadania i 
què cal fer en cas de picada.
Pel que fa a les mesures preventives, els tècnics muni-
cipals han començat les accions per limitar la presèn-
cia d’aquest insecte a la vila. El més important és evitar 
la posta d’ous i el creixement de les larves, per aquest 
motiu, s’estan tractant els punts d’aigua estancada, per 
exemple en embornals, espais humits, basses o pous. 
En aquesta línia, és important la col·laboració ciutadana 
per evitar acumulacions d’aigua en espais privats com 
ara piscines, safareigs, cisternes o dipòsits. Es recomana 
mantenir coberts aquests espais sempre que es pugui i 
buidar-los amb certa freqüència.

L’Ajuntament pren mesures contra el mosquit tigre

Xerrada sobre la conservació de les abelles
D’altra banda, l’Escola de la Natura ha programat una 
xerrada sobre ‘El món de les abelles: l’actualitat, la pro-
blemàtica i les propostes de futur’. 
Les abelles esdevenen, cada cop més, una espècie ame-
naçada i en perill d’extinció i la seva desaparició tindria 
conseqüències directes molt greus per a l’ésser humà. 
Per conscienciar els experts i la població d’aquest proble-
ma s’ha previst aquesta xerrada, que tindrà lloc divendres 
8 de juny, a les 19 h, i anirà a càrrec de Jaume Clotet, 
apicultor i fundador de l’empresa Mel·lis.
Les abelles són, en gran part, responsables de la 
pol·linització de moltes de les plantes que produeixen les 
fruites i verdures que consumim habitualment, per això, 
la seva desaparició amenaça greument la nostra alimen-
tació i, en definitiva, l’equilibri de la biodiversitat, del medi 
ambient i dels ecosistemes del planeta.

S’ha iniciat una campanya informativa i de prevenció contra aquest insecte invasor
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Us hi esperem!

Cloenda Cursos de Català,
Voluntariat per la Llengua
i Cantem en català

Divendres 8 juny 2018
18 h Casal Ca n’Oms

Taller per aprendre a ballar sardanes, 
a càrrec del grup Amics de la Sardana 
de Parets del Vallès.

AMICS DE LA SARDANA

Saps com?
 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 

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.

Vols optar a la contractació pública?
L'Ajuntament vol prioritzar els professionals 
paretans en les contractacions menors i entre 
les grans empreses de l’entorn

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

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

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

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

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

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

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

7a convocatòria · 2018
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SALUT

Alumnes del Pau Vila col·laboren amb el CAP 
Avui, 31 maig, se celebra arreu el Dia Mundial Sense Ta-
bac. Com cada any, el Centre d’Atenció Primària de Pa-
rets del Vallès desenvolupa accions destinades a donar 
a conèixer les iniciatives per lluitar contra el tabaquisme, 
així com tot el que les persones poden fer per reivindicar 
el seu dret a la salut i a una vida sana.
Enguany, sota el lema “el fumador passiu, els nens”, els 
professionals del CAP compten amb la participació d’una 
cinquantena d’alumnes de l’escola Pau Vila, que han ela-
borat una exposició amb dibuixos de temàtica antitabac. 
La mostra es pot veure durant tot el dia a la recepció de 
l’equipament.
Durant el matí també hi ha instal·lada, a l’entrada del CAP, 
una taula informativa amb consells per la deshabituació 
del tabac, els efectes nocius que provoca el seu consum, 
una presa de mesures del nivell de CO2 als usuaris i es fa 
difusió dels tallers que s’organitzen periòdicament per tal 
d’abandonar-ne l’hàbit.
A més, el passat dilluns, els professionals de la salut del 
CAP van fer una xerrada a l’institut La Sínia sobre els 
“vapers”, les noves formes d’habituació tabàquica.
El Dia Mundial Sense Tabac, promogut per l’OMS des de 
1988, pretén centrar l’atenció general sobre el principal 
problema que representa el consum de tabac per a la 
salut pública, i informar la població sobre els perills que 
suposa el consum d’aquesta substància.

CELEBRACIÓ

L’Asoveen premia les millors roses i rams
Aquest mes de maig, el casal Asoveen va acollir la Festa 
de la rosa amb premis a les millors flors i rams. Els premis, 
en la categoria de rams, van recaure en Mercedes Gazulla, 
Mercedes Moreno i Lola Sola en 1r, 2n i 3r lloc respectiva-
ment. Pel que fa a les millors roses, els premiats van ser 
Jaime Peiró, Concha Martínez i Fanny Paz. En total, entre 
rams i roses, es van presentar prop de 110 propostes.

GALA SOLIDÀRIA

IX Gala benèfica ‘Parets contra el càncer’
Dissabte 26 de maig, Parets contra el càncer va organit-
zar una nova edició de la gala benèfica al Teatre Can Ra-
joler. La gala va comptar amb el suport de l’Ajuntament 
de Parets i la participació de l’Associació Balls de Saló 
Parets, l’Escola Municipal de Música, l’escola de ball Elite 
Dance i Emma Comas Vidal. La recaptació es destinarà a 
tenir cura dels malalts i de les seves famílies.

ANIVERSARI

8è aniversari de Balls de Saló Parets
El 5 de maig, l’Associació Balls de Saló Parets va cele-
brar el seu 8è aniversari amb el grup Tempo. Durant la 
festa es van poder veure exhibicions a càrrec d’amics i 
col·laboradors de l’entitat, com ara Dance’s five, Montse 
i Cele, l’Associació Balls de Saló Mollet i, en ball esportiu, 
Carmen i Lute. La celebració va comptar amb l’assistèn-
cia de prop de 250 persones.

Parets Solidari és el nom del nou projecte que, en estreta 
col·laboració amb Creu Roja, neix com a entitat al nos-
tre municipi. L’Associació neix amb la voluntat de donar 
suport a la tasca de les persones voluntàries de Càritas 
en el nou model del banc d’aliments, que es convertirà 
pròximament en una nova botiga solidària, ‘El rebost de 
Parets’.
Un altre dels objectius de Parets Solidari és crear una 
xarxa de voluntariat amb Creu Roja, propera i comprome-
sa, per donar suport a les persones que es troben soles o 
en situacions de vulnerabilitat: gent gran, persones nou-
vingudes... La relació entre Parets Solidari i Creu Roja es 
va crear amb la voluntat de sumar esforços per arribar 
al nombre més gran de persones i dur a terme projectes 
per a les paretanes i paretans.

Creu Roja i Parets Solidari sumen pel voluntariat  

Creu Roja aportarà els coneixements, la formació, l’expe-
riència, els recursos i el suport logístic, mentre que Parets 
Solidari ajudarà a la captació de voluntaris per posar en 
marxa programes d’atenció per a gent del municipi.

Jornades de captació de voluntaris
Creu Roja i Parets Solidari faran pròximament una presen-
tació del projecte i la captació de voluntaris per tal de tro-
bar persones que vulguin col·laborar. Serà el dia 12 de juny, 
a les 18 h, a Ca n’Oms, i el 14 de juny, també a les 18 h, al 
Casal Can Butjosa. D’altra banda, tothom que vulgui infor-
mar-se de les accions i en què consisteix aquest projecte, 
podran passar per les carpes informatives que es posaran 
els dies 4 de juny, al mercat ambulant de l’Eixample o, el 6 
de juny, al del Camp de les Peces.

El dia 12 de juny a Ca n’Oms i el 14 al Casal Can Butjosa, a les 18 h, es farà la captació de voluntaris 
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Mostra de Teatre de Parets

Teatre Can Rajoler

19 juny

21 juny

18 juny
Grup Petits Escola Pau Vila
Grup Mitjans Escola Pau Vila

dilluns

A LES 19 H

dijous

A LES 19 H

dimarts

A LES 19 H

Grup Mitjans 2 Casal Can Butjosa
Grup Grans 1 Casal Can Butjosa
Grup Joves Casal Can Butjosa

Grup Petits Col·legi Jardí
Grup Mitjans Col·legi Jardí
Grup Grans Col·legi Jardí
Grup Joves Col·legi Jardí

22 junydivendres

A LES 20 H

Grup Adults Casal Can Butjosa
Grup Adults Bigues i Riells

20 junydimecres

A LES 19 H

Grup Petits Casal Can Butjosa
Grup Mitjans Casal Can Butjosa
Grup Grans Casal Can Butjosa

18, 19, 20, 21 i 22 de juny de 2018

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

CASAL

Per a joves de 12 (1r d'ESO) a 17 anys
Del 25 de juny al 20 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Casal de Joves Cal Jardiner

Hi ha la possibilitat d'apuntar-se per setmanes
Preu setmanal: 50 €, joves de Parets  / 90 €, resta de joves

Amb activitats com: 
Espo�s, piscina, balls urbans, percussió, videojocs,
youtubers… i so�ides cada setmana a la platja, 
Illa Fantasia, Tibidabo…

INSCRIPCIONS
Fins al 15 de juny
al Casal de Joves Cal Jardiner
Dinamitzat per Projecte AlfabeTICza

D’ESTIU
JOVE 20

18

XERRADA

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

ABELLES
sobre el món de les

Actualitat, problemàtica i propostes de futur 

Divendres 8 de juny
de 19 a 20.30 h
A càrrec de Jaume Clotet, 
apicultor i fundador de l’empresa Mel·lis

Adreçat a apicultors professionals, afeccionats, interessats en l'afectació 
d'espècies invasores, tècnics municipals, alumnes de biologia, pagesos, 
agricultors ecològics i totes les persones interessades.

Previ a la xerrada (17 h) hi haurà un taller per 
als més petits. Posteriorment, els acompan-
yants que vulguin incorporar-se a la xerrada 
podran deixar que els nens facin una visita al 
centre comentada per un monitor.
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XERRADA L’entorn del Tenes ja té un nou bernat pescaire
L’alliberament de l’au es va fer en el marc de la jornada Let’s clean up Europe

Un any més, l’Ajuntament de Parets, 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 natural, que pretén fomen-
tar la consciència ciutadana respecte a la conservació 
d’aquests entorns.
La jornada es va dur a terme l’11 de maig, i va comptar 
amb la participació dels alumnes de 1r d’ESO de l’IES la 
Sínia.
Durant el matí, els nois i noies que van formar part de 
l’activitat van recollir 7 bosses grans amb residus plàs-
tics, 1 bossa amb cartró i paper, 1/2 bossa amb ampolles 
i vidre, 1 bossa amb restes genèrics i prop de 10 bosses 

amb residus voluminosos que es van dur a la deixalleria 
municipal. Entre els materials voluminosos que es van 
trobar a la llera del riu, es va recollir mig para-xocs d’un 
vehicle o un rentamans de cuina.
La matinal va finalitzar amb l’alliberament per part dels 
agents forestals de la Generalitat de Catalunya, d’un ber-
nat pescaire que havia estat rescatat i guarit al Centre de 
Recuperació d’Animals de Torreferrussa.
El Let’s Clean up day és una iniciativa emmarcada en 
la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que té 
l’objectiu de conscienciar sobre els residus que llencem 
de forma incontrolada a la natura, i de promoure’n la re-
collida, així com el respecte per l’entorn i el medi ambient.

Martí Boada omple l’Escola de la Natura
Martí Boada, Doctor en Ciències Ambientals, geògraf i 
naturalista, va omplir l’auditori de l’Escola de la Natura de 
Parets durant la xerrada sobre biodiversitat i el desenvo-
lupament urbà que va oferir a mitjans d’abril.
L’objectiu de la xerrada va ser donar a conèixer un dels te-
mes que en els darrers temps ha esdevingut una proposta 
ecològica i de futur a l’hora de la redacció de projectes 
urbanístics.
Un espai urbà, on els elements com la connectivitat, la 
cultura o la mobilitat són aspectes importants, no ha de 
ser asèptic i desconnectat de la natura. 
Els valors ecològics i de biodiversitat s’han d’incorporar 
de forma harmònica, sota el criteri que això repercutirà 
de forma positiva en la ciutadania i en la conservació de 
la natura.

Natura i urbanisme en equilibri
Martí Boada afirmava a la quarentena d’assistents que “si 
aconseguim suprimir la frontera entre la natura silvestre i 
la urbana, podrem gaudir de ciutats sanes i biodiverses”
El Dr. Boada va explicar com haurien de formular-se es-
tratègies urbanes basades en el coneixement, la difusió 
i la gestió de la fauna i la flora als municipis, i presentar 
propostes on es conservi, s’enriqueixi i s’apreciï la bio-
diversitat com a part del patrimoni dels pobles, per tal 
que esdevingui un llegat per a les generacions presents 
i futures. 
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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

Dilluns 25 juny
A les 17 h, a Can Rajoler, inauguració de les 
Jornades Els nostres avis 2018 i de l’exposició 
d’obres dels tallers dels casals de gent gran (es 

podrà visitar �ns al 8 de juliol).  

A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de 
playback ‘La música és vida’.           

Dimarts 26 juny
A les 16 h, al Casal Ca n’Oms, �nal del campio-
nat de petanca.

A les 16.30 h, a la Residència Pedra Serrada, 

xocolatada.

Dimecres 27 de juny
A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, exhibició de 
l’alumnat de gimnàstica i ioga.
A les 18.30 h, al Casal Ca n’Oms, actuació de 
l’alumnat de la classe de sevillanes.

Dijous 28 juny
A les 18 h, al jardí de Ca N'Oms, recital poètic a 

càrrec del Casal de Ca n’Oms, amb la col·laboració 

de Niu d'Art, Josep M. Mauri i Manuel Torres.      

A les 22 h, al parc la Linera, havaneres amb el 

grup Port Vell i cremat de rom a càrrec de Ramon 

Talarn i Jaume Anfruns. 

Divendres 29 juny
A les 17 h, als tres casals municipals de gent gran, 

bingo.

A les 22 h, a l'era de Ca n'Oms, ball de les 
Jornades amb el grup Cafè Trio.

Dissabte 30 juny       
A les 10 h, al parc la Linera, Trobada de 
puntaires. 

A les 12 h, al parc la Linera, sardanes amb la 

Cobla Jovenívola de Sabadell.

Diumenge 1 juliol
A les 12 h, sortida amb autocar a Calaf, on 

tindrà lloc el dinar de cloenda de les Jornades.

A més a més, del 15 al 22 de juny es faran 

altres activitats relacionades amb les jornades 

(country i ball en línia, revetlles, campionat de 

petanca, concurs de cuina, risoteràpia i txi kung). 

VENDA DE TIQUETS I ENTRADES:
dies 11, 12 i 13 de juny, de 10 a 13 h a Can 

Rajoler (imprescindible portar DNI).  

29
ELS NOSTRES

JORNADES

AVIS
Uneix-te a la conversa

#liceualafresca

LICEU A LA FRESCA
MANON LESCAUT
DISSABTE 16  JUNY 2018, A LES 22 H PARC LA LINERA

AMB EL SUPORT DE

A PARTIR DE LES 21.15 h ACTUACIONS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE PARETS I PRESENTACIÓ A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ 
D’AMICS DE L’ÒPERA DEL VALLÈS ORIENTAL
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CASAL D’ESTIU

Segona edició del casal d’estiu de Cal Jardiner
Ja s’han obert les inscripcions per a la segona edició del 
casal d’estiu jove del Casal de joves Cal Jardiner. L’activi-
tat va destinada a joves d’entre 12 i 17 anys, començarà 
el 25 de juny i s’allargarà fins al 20 de juliol en horari de 
matí, amb activitats de 9 a 13 h. 
El preu del casal és de 50 € per setmana per als joves de 
Parets, i 90 € per setmana per als joves d’altres munici-
pis. Per fer la inscripció cal presentar-se al casal situat 
al carrer Montcau s/n, fins al dia 15 de juny.
Algunes de les activitats que es faran al casal seran es-
ports, piscines, balls urbans, percussió, videojocs i sor-
tides a la platja, al parc aquàtic Illa Fantasia o al parc 
d’atraccions Tibidabo. 
A més d’aquestes sortides, el casal comptarà amb una 
temàtica centrada en l’aprenentatge de les noves tecno-
logies. Mitjançant activitats, els joves participants practi-
caran amb la creació de pàgines web o disseny d’imatge.
“Estem molt contents perquè durant tota la setmana el 
casal està ple de joves i això demostra que el que s’està 
fent allà és força positiu”.

Inscripcions
Per formalitzar la inscripció cal anar al casal situat al 
carrer Montcau sense número fins al dia 15 de juny. Per 
a més informació es pot trucar al telèfon 93 573 72 00 
o escriure un correu a l’adreça caljardiner@parets.cat.

El casal de cultura Can Butjosa acull el 5è aniversari del 
festival Cornucopia Fest que se celebrarà el pròxim 16 de 
juny a les 19.30 h. 
El festival, organitzat per l’entitat juvenil Venado Crew i 
el ServeI de Joventut amb la col•laboració del casal de 
cultura Can Butjosa, serà l’escenari de grups de música 
Metal Extrem amb grups internacionals.
L’activitat és gratuïta per a tots els assistents i pretén 
donar força a la música en directe i potenciar l’estil Metal, 
un gènere que va néixer a principis dels anys setanta al 
Regne Unit i als Estats Units caracteritzat pel so fort de 
les guitarres i, generalment, veus agudes.

El Cornucòpia festival farà tremolar Can Butjosa

Aquesta és una mostra més que el casal ofereix activi-
tats perquè el jovent de Parets tingui un espai on passar 
l’estona de lleure i gaudir de la cultura.

Actuacions d’enguany
Aquest any actuen Cytotoxin (Technical Death Metal) 
d’Alemanya, Korpse (Salm/Brutal Death) d’Holanda, El 
Kaso Urkijo (Grindcore) de Barcelona, Human Ashtray 
(Death Metal) de Girona i Phrymerial (Brutal Deathcore) 
de Blanes.
Durant el festival hi haurà servei de bar amb begudes per 
als assistents a preus populars.

El casal de cultura Can Butjosa serà l’escenari de la 5a edició del festival el pròxim 16 de juny



Parets és... 
El nostre poble sempre s’ha caracteritzat per la gran i 
variada oferta d’activitats per a la gent gran, especial-
ment les organitzades des dels tres casals municipals: 
Asoveen, Sant Jordi i Ca n’Oms. 

A tots tres es celebren les següents festes populars: 
Carnestoltes amb berenar, ball i concurs de disfresses; 
Sant Jordi amb berenar, música, poemes i repartiment 
de roses i llibres; Castanyada amb ball i berenar, cas-
tanyes, panellets i vi bo; Nadal, amb una festa al pavelló 
per a tots els avis, amb ball, berenar i sorteig d’obsequis; 
Jornades Els Nostres Avis, dues setmanes normalment 
a finals de juny, quan acaba el curs, plenes d’activitats, 
que acaben amb un dinar fora del municipi (enguany les 
29 Jornades Els Nostres Avis tindran lloc la setmana del 
dilluns 25 de juny al diumenge 1 de juliol, amb dinar i 
ball de cloenda a Calaf).

També es fa el bingo als Casals Sant Jordi i Asoveen 
l’últim divendres de mes i a Ca n’Oms el primer i tercer 
dissabte de mes.

Periòdicament es fan xerrades informatives relaciona-
des amb temes de salut (a càrrec de metges i infermeres 
del CAP), de seguretat (a càrrec de mossos d’esquadra), 
de consum. A més, hi ha ordinadors i xarxa wifi a dis-
posició dels usuaris. Ca n’Oms i Sant Jordi disposen de 
taula de billar; Asoveen i Ca n’Oms disposen de pistes 
de petanca.

Tots els tallers són gratuïts, excepte el patchwork 
de l’Asoveen, les manualitats del Sant Jordi, el ta-
ller de memòria de Ca n’Oms i el curs “Alfabetictza’t” 
d’alfabetització digital per a majors de 55 anys, que es 
realitza dos cops a la setmana al Casal de Cal Jardiner.

Cal destacar que totes les activitats i la majoria de ta-
llers es poden fer gràcies als voluntaris dels Casals, 
especialment cal agrair la seva tasca tenint en compte 
que cada vegada són més grans i tenen més dificultats. 
Tothom que vulgui ajudar pot fer-ho! 

Les targetes gratuïtes de Bus urbà es poden renovar a 
Ca n’Oms i al Sant Jordi.

CASAL ASOVEEN
A la primavera es fa un concurs de roses i rams que sempre té molta participació i es premien els tres 
millor rams i les tres millors roses.
L’últim dissabte de mes hi ha ball amb música en directe.
El segon dissabte, cada dos mesos, es fa “Tarda de Country”.
A part dels tallers, cada tarda va un grup d’homes i dones a jugar a la petanca, jocs de cartes i dòmino.
Cursos i tallers: patchwork, manualitats, pintura a l’oli, puntes de coixí i teatre (novetat d’enguany).

Trobada de puntaires

Festa de Carnestoltes a Ca n’Oms

Festa de la flor ASOVEEN

Playbacks avis



 gent gran

Exposició a La Cuna

CASAL SANT JORDI
El Casal fa la funció d’Oficina d’atenció ciutadana per a 
la gent gran. Intenten resoldre qualsevol tipus de dubte i 
necessitat o derivar-los cap al servei corresponent.
Recentment s’ha dut a terme el curs “Mobilitza’t, avi”, amb 
alumnes voluntaris de 4t d’ESO de l’Institut Torre Malla.
Disposen d’un servei de préstec de llibres, revistes i mate-
rial multimèdia que els ofereix la biblioteca de Can Rajoler.
Cursos i tallers: Cuina al microones, pintura a l’oli, infor-
màtica, coral, manualitats, ganxet i punt de mitja, ball en 
línia, country (es fa a la Corefo per temes d’espai), txi kung 
(es fa a la masia de Can Jornet per temes d’espai) i risoterà-
pia (novetat d’enguany).

CASAL CA N’OMS
L’organització del casal (a diferència dels altres) va a càrrec de la Junta (funcionen com a entitat), amb el suport de 
la conserge. Composició de la Junta:  presidenta, Elisa Mató; secretari, Jaume Anfruns i tresorer, Miquel Molina.
Cada divendres hi ha ball i cada diumenge  ball amb música en directe.
Bingo el primer i el tercer dissabte de mes.
Al mes de maig es fa una arrossada popular.

Cursos i tallers: puntes de coixí, taller de memòria, informàtica, gimnàstica, ioga, pintura a l’oli, punt de creu, presa 
de tensió, ball en línia, iniciació a les sevillanes, ganxet i punt de mitja, playback, manualitats, tall i confecció.

Horaris dels Casals
Asoveen: De dilluns a divendres de 15 a 20 h i els dissabtes que hi ha ball de 16 a 20 h.
Sant Jordi i Ca n’Oms: De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 20 h, dissabtes i diumenges de 11 a 13 h i de 
16 a 20 h.

Què cal fer per anar als Casals?
Si sou majors de 60 anys heu d’emplenar un document d’inscripció que us facilitaran al casal, juntament amb 
dues fotografies. Us donaran un carnet que serveix per accedir als tres casals.

Ball Jornades Els Nostres Avis

Sant Jordi als casals

Mobilitza’t Avi

Anna Cumelles, Coordinadora dels Casals Municipals de 
Gent Gran de Parets, resumeix l’oferta i els Casals com a 

“espais de relació, entreteni-
ment  i aprenentatge per a per-
sones majors de 60 anys resi-
dents a Parets”. 

De la seva banda Susanna Villa, Regidora de Benestar So-

cial, Igualtat i de Gent Gran afirma que

“a Parets la gent gran sempre ha 
estat una prioritat i bona mostra 
és l’amplíssima i variada ofer-
ta per a les nostres persones 
grans. Continuarem treballant 
en aquesta línia i amb aquestes 
ganes de fomentar una vida ac-
tiva per la nostra gent gran”.

Havaneres Jornades Els Nostres Avis
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CONSUM

Per fer consultes cal demanar cita prèvia al telèfon 93 573 88 88 
www.parets.cat/per-temes/comerc-i-consum

Recomanacions al contractar viatges combinats 
• Informeu-vos bé de les característiques i del detalls del viatge.
• La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment. Conserveu els catàlegs, els 
anuncis, les ofertes, etc. per si calgués reclamar.
• Informeu-vos sobre les diverses assegurances (de cancel·lació, sanitària...) que inclou 
el viatge.
• Llegiu molt bé el contracte i les condicions (mirant que inclogui tot el que hagueu 
pactat expressament) abans de signar o d’acceptar i conserveu justificants de tots els 
pagaments que feu.
• L’empresa només us pot demanar fins a un 40% del preu total del viatge en concepte 
de dipòsit (llevat de condicions justificades del proveïdor).
• Només poden variar-vos el preu en casos taxats (variació del cost dels transports, 
dels carburants, taxes o impostos, canvi de moneda) i sempre que estigui previst en el 
contracte. Us ho han de comunicar 20 dies abans de viatjar.
• Si l’empresari fa canvis essencials en el viatge, especialment en el preu, us ho ha de 
notificar amb antelació suficient i podeu rescindir el contracte. 
• Si decidiu cancel·lar el viatge, haureu d’abonar les despeses de gestió, 
les d’anul·lació i una penalització que variarà en funció de l’antelació 
amb què ho comuniqueu a l’empresa.

El concurs ‘Un tomb per Parets’ ja té guanyadora
Yaiza Contreras Malagón, amb la imatge que es pot veure a dalt, és la guanyadora del 
concurs ‘Un tomb per Parets, impulsat per la regidoria de Desenvolupament Econòmic, 
Ocupació, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Parets.
Tot i que el nombre de publicacions a la xarxa d’Instagram amb l’etiqueta #untom-
bperparets a les 00:01 del dia 8 de maig va ser de 162 imatges, només 29 fotografies 
van formalitzar la participació a través del correu i complien les bases de participació.
La foto guanyadora, amb el títol Recuerdos. Església Sant Esteve, Parets del Vallès. Abril 
1962, va obtenir 317 ‘m’agrada’, seguida de Capvespre per terres de Parets al voltant de 
la Torre Malla, de Cesc Polonio Quer, que va aconseguir 302 vots i, en tercera posició, 
Acomiadant el dia des de la passarel·la, d’Heribert Gallardo Poncelas, que va obtenir un 
total de 278 suports.

Fem turisme, fem Parets!
El premi consisteix en 2 entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de Mo-
toGP 2018, que se celebrarà el 17 de juny de 2018 al Circuit de Barcelona-Catalunya. 
El concurs ‘Un tomb per parets’ s’emmarca en el projecte Turisme Parets que té l’objectiu 
de contribuir al desenvolupament econòmic del nostre municipi, mitjançant el foment i 
la potenciació de l’aprofitament turístic sostenible dels recursos culturals, arquitectò-
nics, esportius, naturals, industrials i gastronòmics del nostre territori i entorn proper.

TURISME

Ribas do Sil, el gust de Galícia al carrer Major 
Ribas do Sil és el nou restaurant gallec que acaba d’inau-
gurar-se a Parets, al carrer Major, 32, en ple centre de la 
vila. Ribas do Sil aposta per la cuina casolana i tradicional 
gallega i té menú entre setmana o carta a escollir. Per 
reserves es pot trucar al 93 782 51 90 o per WhatsApp 
al 681 243 483.  Obre de dilluns a dissabte de 8 a 16 h i 
els dijous, divendres i dissabte, de 8 a 16 i de 20 a 24 h. 

INAUGURACIÓ

Can Tomàs, 60 anys a Parets
Carnisseria, cansaladeria, xarcuteria, cafeteria i ros-
tisseria. Can Tomàs porta 6 dècades al nostre poble. 
Tres generacions d’aquest negoci familiar que va 
començar a finals dels anys 50 i que avui, des del 
número 27 de la Via Piquer, cantonada carrer Sant 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
Antoni, ofereix serveis de rostisseria i cafeteria de-
gustació. 
L’horari és de dimarts a divendres, de 8 del matí a 
les 15 hores del migdia. Dissabtes de 8 a 16 hores, 
i diumenges i festius de 9 del matí a 16 de la tarda. 
Els seus telèfons d’atenció al client són el 93 562 01 
16 i el 669 33 21 55. També podeu consultar el seu 
Facebook: Can Tomàs.
Entre les seves ofertes destaquen el menú per em-
portar d’entre setmana a 5’95 euros consistent en un 
primer, un segon i postres. 
També entre setmana i caps de setmana el pack de 
pollastre amb patates i all i oli per 9’95 euros que, amb 
8 canelons té un preu de 17’95 o bé, amb 10 croquetes 
surt per 14’95 euros. 
Pel que fa al servei de cafeteria degustació, podeu 
trobar-hi pa, pastes, bolleria, pastisseria i begudes.
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Segons les darreres dades publicades per la Diputació de 
Barcelona, corresponents al primer trimestre de 2018, el 
Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès ha escalat 12 posicions en el rànquing 
d’altes del Termòmetre PAE de de Barcelona, situant-se 
en el número 18 del 36 ens locals autoritzats que exis-
teixen actualment.
El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Parets va esdevenir punt PAE el maig de 2016 i, des 
d’aleshores, ha tramitat un total de 12 altes, 6 com a so-
cietats i 6 per a empresaris autònoms.
Els punts PAE permeten constituir Societats Limitades i 
autònoms mitjançant l’ús d’una plataforma en línia, que 
connecta amb els diferents organismes competents en 

el procés de constitució d’una empresa. 
Aquest sistema permet estalviar desplaçaments i ges-
tions a la persona emprenedora que vol iniciar un negoci.
Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor públics (2016), tot i 
representar el 7,9% del total d’entitats que ofereixen el 
servei a la província, donen d’alta al 60% de persones que 
l’utilitzen. 
Les empreses de la província de Barcelona, constituï-
des l’any 2017 a través dels PAE van tenir un estalvi de 
347.895 € aproximat de mitjana en el seu conjunt.
El Termòmetre PAE és una eina elaborada pel Servei de 
Teixit Productiu per tal d’informar de les dades d’activitat 
dels punts PAE i promoure la tramitació, gratuïta i tele-
màtica, de constitució d’empreses.

El PAE de Parets puja 12 posicions al rànquing de  Barcelona
Les dades han estat publicades al Termòmetre de punts PAE de la província

PROJECTES

Les cooperatives dels alumnes de 5è del 
CUEME posen a la venda els seus productes
El mercat ambulant del Camp de les Peces va acollir, la 
setmana passada, les parades de venda de productes 
dels alumnes de 5è de primària de l’Escola Nostra Se-
nyora de Montserrat, en el marc de les dues cooperatives 
que han posat en marxa dins del projecte CUEME (Cultura 
emprenedora a l’escola).
Els noms escollits pels 53 nens i nenes del centre per a 
les cooperatives són: MaxiMont Productes, de 5èA, i LIM 
-Little Imaginatives of Montserrat-, de 5èB. 
Durant el curs escolar, els estudiants han creat i gestionat 
les cooperatives amb el suport dels professors i tutors, 
de l’Ajuntament de Parets i d’altres agents socials de la 
localitat (empreses i establiments); han creat els estatuts 
i els logotips de les dues empreses, i han establert els 
càrrecs i les funcions que desenvolupen cada un d’ells. 
La culminació del projecte es podrà veure demà als es-
tands que s’instal·laran al mercat del Barri Antic del mu-
nicipi. 
CUEME és un programa educatiu que vol fomentar l’es-
perit emprenedor i les competències bàsiques definides 
en el currículum d’educació primària. El programa vincula 
els centres educatius i els ens locals a partir de dos pilars 
bàsics: el programa educatiu a l’escola i l’estratègia local.
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L’Ajuntament de Parets ha elaborat el primer Pla local 
de la infància i l’adolescència de Parets 2018-2022, amb 
la voluntat de millorar la planificació estratègica de les 
polítiques municipals adreçades als nens i nenes i ado-
lescents de Parets.
Per elaborar el pla es van establir dos objectius princi-
pals:
- conèixer la situació de la infància i l’adolescència al mu-
nicipi, concretant les actuacions que es fan actualment, 
quines problemàtiques i oportunitats hi ha, i quines són 
les polítiques i prioritats en aquest àmbit que es volen 
portar a terme en els pròxims anys.
- Valorar les activitats que s’han posat en marxa en 
aquesta matèria.
Fruit d’aquest treball transversal, en què han participat 
tots els agents implicats (socials, familiars, nens i ne-

S’aprova el primer Pla local d’infància i adolescència

nes, adolescents, personal tècnic, etc.) s’han identificat 
16 eixos en els quals es treballarà per tal de millorar el 
benestar, els drets i les condicions actuals dels nostres 
infants i adolescents.
Partint d’aquest diagnòstic, s’ha elaborat el primer Pla 
local de la infància i l’adolescència de Parets 2018-2022, 
que integra els objectius de l’agència per al desenvolu-
pament sostenible defineix noves accions que incidiran 
en el benestar dels nens, nenes i adolescents, així com 
redefineix i millora accions que ja es realitzen al municipi, 
per tal que siguin més efectives.
Un cop posat en marxa, en dos anys, l’efectivitat del pla 
serà avaluada i es farà un seguiment per part del Consell 
d’Infants, el Consell de Joves i la Xarxa local d’infància i 
adolescència i s’elaboraran els informes d’avaluació pre-
vistos en el programa de Ciutats amigues de la infància.

L’objectiu és establir polítiques municipals per millorar el benestar dels nostres infants i adolescents

PREMIS

Es lliuren els ‘Premis Freudenberg’
Vanesa Masero i Sandra García, amb el seu projecte de 
botiga de roba per a nadons prematurs, han estat les 
guanyadores de la darrera edició dels ‘Premis Freuden-
berg’ que s’han lliurat dilluns passat a la Sala Basart Coo-
perativa de Parets.
En segona posició han quedat Estela Álvarez i Andrea 
Reruela amb la proposta d’un bar musical. 
Enguany han participat 21 alumnes de segon Cicle de 
Grau Superior d’Administració i Finances de l’Institut To-
rre de Malla, que han presentat un total de 7 projectes.
Des de la darrera edició, el plantejament del concurs no 
s’ha limitat a trobar idees per a l’empresa, sinó a la recer-
ca de noves oportunitats de negocis per cobrir les man-
cances actuals que existeixen al mercat.
En aquesta edició s’han presentat una gran varietat de 
projectes de temàtiques diferents com ara un restaurant 
vegà, un servei integral per a l’atenció de gossos, una 
fleca o un restaurant de menjà ràpid.
El concurs, dissenyat per la multinacional alemanya i 
l’Ajuntament de Parets, té l’objectiu d’apropar els alumnes 
al món empresarial i, alhora, aprofundir en la col·laboració 
entre els centres educatius, l’administració i les empre-
ses. 
El premi per a les guanyadores consisteix en una visita  
a les instal·lacions de la seu central del grup d’empreses 
Freudenberg a Weinheim (Alemanya), acompanyats per 
Jaume Cané, conseller delegat de Freudenberg España.
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Coincidint amb el Dia Internacional de la Família, el 15 de 
maig, Parets ha celebrat l’11a edició de la Setmana de la 
Família, del 14 al 20 de maig.
Durant tots els dies s’han organitzat tallers i activitats 
diverses que s’han dut a terme en diferents equipaments 
del municipi. Per a l’ocasió, els centres educatius van pro-
gramar un seguit d’activitats perquè les poguessin viu-
re conjuntament totes les famílies. Una de les activitats 
destacades ha estat la xerrada ‘L’educació dels primers 
anys condiciona el futur adolescent?’, a càrrec de Ramon 
Casals, expert en relacions pares-fills.

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.
El final de festa va comptar, el diumenge 20 de maig, amb 
tallers de treball manual enfocats al reciclatge i organit-
zats per la CAMPA, tallers de baldufes, clauers i bombo-
lles de sabó, un castell de sorra i el tradicional dinar pícnic 
al parc. Alhora, els Manyacs van fer un taller d’iniciació al 
món casteller i una xocolatada per a tothom.

Parets celebra l’11 edició de la Setmana de la Família
La cloenda va tenir lloc al parc la Linera amb activitats manuals, pícnic, actuació castellera i una xocolatada

VISITES ESCOLARS

Alumnes de l’escola Pau Vila visiten l’Ajuntament

L’escola Nostra Senyora de Montserrat visita l’Ajuntament

Alumnes de l’escola Pau Vila visiten l’Ajuntament

EXPOSICIÓ

Exposició ‘Música de ceràmica’
De l’11 al 27 de maig el centre cultural Can 
Rajoler acull l’exposició ‘Música de cerà-
mica’ dels alumnes del taller de ceràmica 
que es porta a terme per novè any conse-
cutiu. El projecte artístic pretén apropar 

els nens i les nenes al coneixement i la 
pràctica d’alguns conceptes i tècniques 
propis del llenguatge visual i plàstic. 
Cada any es tria un tema sobre el qual els 
alumnes creen figures amb ceràmica i, en 
acabar, s’exposen al públic. En aquesta 
edició, el tema escollit ha estat la música 
i l’exposició es pot visitar de dilluns a di-
vendres de 16 a 20 h i dijous i dissabtes, 
a més, de 10 a 13 h.
El Servei d’Educació de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès impulsa aquest projecte
amb l’objectiu d’apropar els infants a la 
creació plàstica per mitjà de la ceràmica.
Aquest curs hi han participat les escoles 
Lluís Piquer, Vila Parietes, Pau Vila, Pom-
peu Fabra i ACESCO.

Setmana Cultural plena de música
Del 15 al 18 de maig, l’Escola Municipal de 
Música ha celebrat la 19a edició de la Set-
mana Cultural amb una programació ple-
na d’activitats com ara concerts a càrrec 
dels professors, tallers per als visitants i 

alumnes i altres activitats musicals. Van 
preparar un taller d’ampolles afinades, 
de percussió urbana, una botifarrada, un 
concert de piano, i un espectacle musical 
de versions de rock en català. A més, entre 
d’altres accions, es van fer cançons per 
saltar i jocs amb cordes que es convertien 
en instruments rítmics. 
Una de les activitats que es va fer per als 
alumnes va ser un scape room musical, 
un joc en el qual un grup de participants 
han d’escapar d’una habitació o espai 
en el qual han estat tancats i, mitjançant 
unes pistes, han d’aconseguir escapar. 
En aquest cas, l’escape room preparat 
per l’escola es va fer mitjançant proves 
musicals.

MÚSICA
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Ja us podeu apuntar a la tercera edició del Talent Pa-
rets. Ho podeu fer emplenant la butlleta que trobareu a 
talent.parets.cat i adjuntant un vídeo, en qualsevol tipus 
de format i d’una durada màxima de 120 segons, en què 
es mostri el talent amb què voleu participar-hi. El termini 
de presentació és fins al proper 2 de juliol. Recordeu que 
pot participar-hi qualsevol persona a partir dels 3 anys i 
sense límit d’edat. No és necessària cap experiència ar-
tística prèvia i la participació és gratuïta. Es mantenen 
les tres categories de participació: Kids (de 3 a 10 anys); 
Teens (d’11 a 17 anys) i sèniors (a partir dels 18 anys). 
Una de les novetats destacades del Talent Parets 3 és que 
hi haurà un únic premi, d’entre les tres categories, de 500 
euros per al guanyador/a del concurs. Els tres primers 

Tercera edició del Talent Parets amb grans novetats

seleccionats de cada categoria rebran una medalla i la 
resta de participants, un diploma. A més, els tres guanya-
dors/es actuaran a la Festa Major d’Estiu. Com a novetat, 
enguany hi haurà un premi del públic consistent en vals 
de productes a establiments adherits a l’ASIC, Associació 
de Serveis i Comerços de Parets. El càsting per accedir 
a la final tindrà lloc dissabte 7 de juliol de les 11 a les 14 
h a la Sala Basart Cooperativa (cal emplenar la butlleta 
i enviar el vídeo per poder participar-hi. Si sou de fora 
de Catalunya, heu d’enviar el vídeo i no cal ser present 
al càsting). 
La final serà diumenge 29 juliol a les 23.15 hores a la 
plaça de la Vila. Organitzen Elite Dance, CEM Maria Grever 
i Ajuntament.

Enguany hi haurà un únic premi, d’entre les tres categories, de 500 euros per al guanyador/a

ACTUACIONS

Manyacs de Parets i Elite Dance al Circuit de F1
La colla castellera Manyacs de Parets i les ballarines i 
ballarins de l’escola paretana Elite Dance van participar, 
el cap de setmana del 12 i 13 de maig, al Gran Premi de F1 
celebrat al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. 
Els nostres castellers van tenyir de morat el circuit amb 
la seva espectacular actuació, mentre que els i les alum-
nes de l’Escola Elite Dance van acomiadar el públic del 
circuit entre aplaudiments, a més de les actuacions que 
van fer a peu de pista i en l’espai familiar durant tot el 
cap de setmana.

MÚSICA

Premi a la Comissió de Festes 
La Comissió de Festes de Parets, els cas-
tellers de Mollet, els diables de Montor-
nès, el Trencadís de Montmeló i la Unión 
Cultural Andaluza de Martorelles són els 
guanyadors dels 8ens premis Vallès Visió. 
Els guardons es van lliurar en una gala  que 

VALLÈS VISIÓ
va tenir lloc a Can Rajoler, on va assis-
tir-hi l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
representants polítics, membres del Con-
sell Consultiu i Assessor del CTM, entitats 
participants i personalitats del teixit as-
sociatiu del Baix Vallès.
Durant la nit hi van actuar diferents enti-
tats del municipi, entre elles els alumnes 
de l’escola de ball Elite Dance, el guanya-
dor de la darrera edició del Talent Parets, 
Patrick Resende o els alumnes del Centre 
d’Estudis Musicals Maria Grever.
Els premis Vallès Visió tenen com a fi-
nalitat distingir persones o entitats que 
han destacat el darrer any per la tasca 
realitzada, per la seva trajectòria o bé per 
portar el nom dels municipis baixvalle-
sans més enllà de les nostres fronteres. 

El “Liceu a la fresca” arriba a Parets
Fruit del conveni de col·laboració signat 
entre l’Ajuntament de Parets i la Fundació 
del Gran Teatre del Liceu per impulsar el 
“Liceu a la fresca”, el dissabte 16 de juny, 
a les 22 h, el parc La Linera acollirà la pro-
jecció de l’òpera “Manon Lescaut”, de G. 

Puccini. L’activitat, que és gratuïta, té 
l’objectiu de promoure i fer arribar l’òpera 
a tota la ciutadania.
La funció, que es representarà al Gran Te-
atre del Liceu, serà enregistrada i emesa 
pel canal 33 de Televisió de Catalunya i 
simultàniament en una pantalla de grans 
dimensions que l’Ajuntament instal·larà 
a la Linera. 
Prèviament, a partir de les 21.15 h, hi hau-
rà actuacions a càrrec de l’Escola Munici-
pal de Música i una presentació per part 
de membres de l’Associació d’Amics de 
l’Òpera del Vallès Oriental. 
“Liceu a la fresca” és una iniciativa del 
Gran Teatre del Liceu que consisteix en 
posar l’òpera a l’abast de tothom, sense 
limitacions econòmiques ni geogràfiques.
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Parets surt a escena amb la mostra Bambolina
Els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de juny el teatre Can Rajoler acull les obres treballades en el projecte d’arts escèniques

Bambolina dóna nom a un projecte d’arts escèniques en 
forma de Mostra de Teatre a Parets. Es tracta d’una pro-
posta artística organitzada conjuntament per  l’Associació 
Escena Educativa i l’Ajuntament de Parets del Vallès, que 
tindrà lloc els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de juny, a partir de 
les 19 hores, al Teatre Can Rajoler. 
En quatre dies, els actors, petits i grans, representaran les 
obres que han preparat.
Alfredo Rodríguez, coordinador d’Escena Educativa, de-
fineix la Mostra de Teatre de Parets com “el resultat del 
treball realitzat als diversos tallers de teatre on, des del 

més jove fins al més gran, hi han posat il·lusió, esforç i 
talent.”
A hores d’ara, actors i directors es troben fent els últims 
assajos perquè tot estigui a punt per obrir el teló i sortir 
a escena. 

Grups participants
Els participants són grups de petits, mitjans i adults de 
l’Escola Pau Vila, el Col·legí Jardí, el Casal Can Butjosa i 
un col·lectiu de Bigues i Riells, que representaran un total 
de catorze obres al llarg dels quatre dies de la mostra.

FOTOGRAFIA

Al juny se celebra el FOTOgraphic 2018
Els dies 8, 9 i 10 de juny, l’Associació Fotogràfica de Pa-
rets celebrarà la 6a edició del FOTOgraphic Parets. Les 
entrades seran totalment gratuïtes, però cal fer inscrip-
ció prèvia. Hi haurà ponències, tallers, exposicions i un 
concurs.
El divendres a les 19 h es farà una festa del soci i, una 
hora més tard, es farà l’entrega de premis de la Fotolliga 
2017-2018.
El dissabte 9 de juny es farà la inauguració oficial del FO-
TOgraphic Parets 2018 a les 9 h a càrrec de representants 
de l’Ajuntament de Parets; Raimon Moreno, president de 
la Confederació Espanyola de Fotografia; José A. Andrés 
Ferris, president de la Federació Catalana de Fotografia; i 
Miquel Portell, president de l’Associació Fotogràfica Pa-
rets. De 10 a 14 h es farà una revisió de càmeres i neteja 
de sensors i durant tot el dia hi haurà ponències que ofe-
riran diferents marques reconegudes.
El diumenge 10 de juny es farà el I Concurs Nacional de 
l’AFP amb Shooting a la sala Cooperativa amb sets d’il-
luminació i al parc la Linera amb tres models.
El FOTOgraphic Parets és una proposta de l’AFP per pro-
mocionar l’interès per la fotografia entre professionals i 
aficionats amb ganes d’aprendre i experimentar al costat 
d’experts professionals i marques reconegudes de l’àmbit 
de la imatge.

GITANES

Bona valoració de la Ballada de Gitanes Parets
El diumenge 13 de maig es va celebrar la 43a edició de 
la Ballada de Gitanes de Parets amb les colles convida-
des de Castellar, Llinars, Mollet i Santa Eulàlia. La ballada 
manté el nom del 6è Memorial Pere Parera en homenatge 
a l’expresident de la colla de Gitanes Parets.

Water memories, un curt rodat a Parets
El curtmetratge Water memories, dirigit pels paretans Anaís 
Medina i Tony Navarro, ha estat guardonat amb 5 premis 
i seleccionat per a la seva projecció en més de 22 festi-
vals nacionals i internacionals. El document es va gravar 
a la Piscina Municipal Miguel Luque, el maig de 2017, i 

PLUSVÀLUACINEMA
va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Parets i la 
col·laboració del cos de Protecció Civil, la Barcelona Film 
Commission i el programa de ràdio Cine Sótano.
El film, protagonitzat per Raquel Alcalà i Tamara Ndong, 
tracta sobre la diversitat racial i sexual de dues joves neda-
dores, la Carla i l’Helena, que tot i l’oposició racista de les 
seves famílies decideixen trobar-se en secret per entrenar 
i fer realitat el seu somni. 
La banda sonora és obra de Toni Torres, conegut arreu per 
la seva participació en projectes nacionals i internacionals 
i per col·laborar amb artistes de la talla de Larry McCon-
key (Kill Bill, Ghostbusters II, Guerra Mundial Z, Shutter Is-
land) o Christopher Wilkinson (Ali, Jugada Maestra, Nixon), 
entre d’altres. La productora cinematogràfica dels joves 
paretans, Dawn Melodies, ja va obtenir grans èxits amb 
els seus anteriors muntatges: Subliminal (2015) i Hofuku 
(2017). 
El tràiler del curt es pot veure a https://vimeo.
com/222151531. 
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Més de 400 atletes van participar a la Cursa Popular de 
Parets que va organitzar un any més el Club d’Atletisme 
Parets amb la col·laboració de l’Ajuntament i de diferents 
patrocinadors i col·laboradors locals.
Va assolir un gran èxit tant de qualitat com de quantitat, 
tenint en compte el gran nombre de curses que es feien el 
mateix dia i que coincidien amb la cursa paretana. 
Hi va haver tres recorreguts, la de 21 km que van guanyar 
Jordi Martos i la paretana Vanessa Pérez; la de 10 km que 
van guanyar l’entrenador del CA Parets Otmane Btaimi i 
Ester Reguant; i la de 5 quilòmetres que van aconseguir 
vèncer Josep Díaz i l’atleta del CA Parets Júlia Lahosa. 

Èxit multitudinari a la cursa popular i al cros escolar
Aquestes dues cites destacades del calendari esportiu paretà van omplir d’esport i valors el nostre poble

Sergi Mingote intentarà un rècord guiness 
d’alpinisme: “3x8000 Solidary Project”

El Museu Colet de Barcelona va acollir la presentació oficial 
del nou repte esportiu i solidari de Sergi Mingote. Mingote 
intentarà assolir un nou rècord guiness d’alpinisme, pujant 
les muntanyes més altes del món en només un any.

Mingote compta amb el suport de la Generalitat de Cata-
lunya, del CAR, de la FEEC, així com de diferents marques 
i mitjans de comunicació que ajudaran a difondre no no-
més el repte esportiu sinó també la vessant solidària que 
l’acompanya. De fet, les diferents muntanyes que pujarà el 
reconegut alpinista paretà com ara el K2, el Kanchenjun-
ga i l’Everest, entre d’altres, aniran associades a diferents 
entitats inclusives com Rodamunt, APINDEP, BeArtsy i la 
Fundació Catalana Síndrome de Williams. 
Cal recordar que, recentment, Mingote va ser el protago-
nista, conjuntament amb un altre esportista paretà molt 
destacat i que també participa en diferents iniciatives so-
lidàries, Miguel Luque, del documental “On són els límits” 
del reconegut realitzador televisiu Albert Barceló. 
L’audiovisual recull l’experiència viscuda per tots dos es-
portistes paretans amb les i els joves d’APINDEP durant la 
seva travessa per relleus de l’estret de Gibraltar. En aquesta 
ocasió, Mingote i Luque també van voler posar de manifest 
les capacitats de les persones discapacitades.

SOLIDARITAT

Cal destacar que més de la meitat dels corredors que van 
participar en aquesta cursa eren del nostre municipi o 
estan vinculats amb entitats de Parets del Vallès. 
Pel que fa al cros escolar celebrat el passat dissabte 28 
d’abril, la participació de nens i nenes d’entre 3 i 10 anys 
va ser massiva, així com l’expectació a càrrec de familiars, 
companys i amics.

El cros estava organitzat, com és habitual, pel Servei d’Es-
ports, amb la col·laboració del Club d’Atletisme Parets.
La cursa popular va passar tant pel poble com per Parets, 
mentre que el cros va tenir lloc a les pistes d’atletisme.

Nit de l’Esport
2018

Nit de

l’Esport
2018

Elecció dels 
millors esportistes
i dels millors 
equips, masculí 
i femení

Divendres
29 de juny
a les 20 h
Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

PARTICIPANTS
Pot participar-hi qualsevol persona a partir dels 3 anys i sense límit d’edat. 
No és necessària cap experiència artística prèvia. La participació és totalment gratuïta.

CATEGORIES
S’estableixen tres categories de participació:
Kids: de 3 a 10 anys (nascuts entre 2008 i 2015)
Teens: d’11 a 17 anys (nascuts entre 2001 i 2007)
Sèniors: a partir de 18 anys (nascuts abans de 2000)

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Les persones interessades han d'emplenar la butlleta que trobaran a talent.parets.cat i adjuntar-hi 
un vídeo, en qualsevol tipus de format i d'una durada màxima de 120 segons, en què es mostri el 
talent amb el qual volen participar-hi. El termini de presentació és �ns al 2 de juliol de 2018.

PREMI 
Un únic premi, d’entre les tres categories, de 500€ per al guanyador/a del concurs. Els tres primers 
seleccionats de cada categoria rebran una medalla i la resta de participants, un diploma. A més, tots 
els �nalistes podran actuar a la Festa Major d’Estiu.

BASES PRINCIPALS

‘18

Formulari vídeoBases

www.parets.cat talent.parets.cat

Tens algun talent artístic?

Vine i participa-hi!
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MOTOSATLETISME

ESCACS

EN 2 MINUTS...

Iker Vera corre a Montmeló
El jove pilot paretà va entrenar i competir el passat cap de 
setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. 
D’entre les nombroses visites que va tenir Vera durant la 
seva estada i participació, cal destacar la de l’encara alcal-
de de Parets, Sergi Mingote. 
Mingote va voler saludar i compartir una estona amb la 
jove promesa local.

500 participants a la marxa Piolet
Tot i la pluja, el Piolet va comptar amb 500 participants 
que van gaudir del recorregut de 13,5 quilòmetres per 
l’entorn de Parets. Els participants, a més, van rebre una 
samarreta, entrepà, avituallament i van participar al sorteig 
de regals a l’arribada. El Piolet forma part de les activitats 
fixes anuals organitzades pel Centre Excursionista Parets, 
CEP.

El sub12 de la Paretana, campió de lliga
L’equip sub12 de la Paretana d’Escacs ha estat campió 
a la final de la lliga catalana, competició que es fa per 
províncies i el primer i el segon de cada província van a la 
final. La Paretana d’Escacs ha aconseguit guanyar la lliga 
convertint-se en el millor equip sub12 en partides lentes 
de Catalunya. Pau Manel Prada no va perdre cap partida 
jugant contra rivals que eren de més edat que ell. 
L’equip sub12 estava format per Lucas Puente, Pau Manel 
Prada, Adrià Prada, Martí Muñoz i Denis Romero.

Futbol femení contra el càncer
El 9 de juny, a partir de les 18 h, al Camp de futbol municipal 
Josep Seguer, tindrà lloc “Dona, fem un gol al càncer!”, una 
jornada de futbol femení a favor de la lluita contra el càncer 
que organitzen el CF Parets, Parets contra el càncer amb el 
suport de l’Ajuntament.

L’Aleví B del CF Parets, campió de lliga 
Es va proclamar campió guanyant 2-6 al camp del Can Rull. 
El conjunt de Jordi Poma ha estat campió del grup 5 de 
Primera Divisió i jugarà a Preferent. D’altra banda, l’Aleví A 
del Club Futbol Sala Parets s’ha proclamat campió de lliga 
i puja a segona divisió.

El Club Natació Parets prepara els Campio-
nats de Catalunya i Espanya de juny i juliol
Un CN Parets que té bones notícies perquè la Norma Rodrí-
guez, al primer any en categoria aleví, anirà al Campionat 
d’Espanya amb la mínima en 100 m crol. 

Nacho Pérez és el nou entrenador del sènior 
masculí de l’Handbol Parets. 
El tècnic ja havia estat diverses temporades com a jugador 
i entrenador de la base del club, i torna per agafar el sènior 
de l’Handbol Parets.

XVI Bicicletada del Besòs
Diumenge va tenir lloc la XVI bicicletada, que coincidia amb 
el 30è aniversari del Consorci Besòs Tordera.

El Club Patí Parets, al Campionat de BCN
A la categoria absoluta, la paretana Sara Castillo ha acon-
seguit el títol amb 335,5 punts. Sílvia Rodríguez ha estat 
segona. A la categoria júnior destaca el segon lloc de la 
també integrant del CP Parets, Carla Pérez.

El sènior A masculí del CB Parets es va proclamar campió 
de lliga en un partit que va retransmetre en directe RAP 
107. Els de Javi Hernández necessitaven la victòria en la 
darrera jornada contra el Cardedeu a casa i ho van fer de 
forma molt clara 88-39. Amb aquesta victòria, els pare-
tans tornen a Segona Catalana. Han guanyat 22 partits 
amb només 6 derrotes. D’altra banda, el cadet femení del 
CB Parets que entrena Arnau Álvarez ha quedat primer del 
grup 3 del Nivell B-1 després de derrotar el Sant Ignasi 
per 60 a 68. 
El pre-mini vermell masculí del CB Parets també s’ha pro-
clamat campió del grup 3 del Nivell D-2. L’equip d’Edu Vi-
llena va vèncer en la darrera jornada el Vila de Montornès 

El bàsquet, protagonista a Parets
Gran èxit de diferents equips del CB Parets i del VI Torneig Triple Debama Parets

i ha aconseguit 13 victòries i 1 sola derrota. Finalment el 
pre-mini negre masculí del CB Parets es va proclamar 
campió del seu grup en guanyar tots els partits que ha 
disputat. 

Torneig Triple Bàsquet
Pel que fa al torneig de l’Associació Triple Bàsquet Pa-
rets per a esportistes amb capacitats especials, aquesta 
edició va tenir lloc durant tot el dia amb la participació 
d’equips d’arreu de Catalunya com el Vila de Montornès, 
l’Elna, el Mollerussa, els Clubs Fem i Pungüi, o Lluïsos de 
Gràcia, entre d’altres. 
A més del dinar, també es va fer un esmorzar solidari.
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Va nèixer a Barcelona el 29 d’abril de 
1961 i arriba a Parets del Vallès amb 
només un any, quan la seva família 
es trasllada al barri de l’Eixample del 
nostre poble. 

És mare de l’Adrià (28) i el Gerard 
(24).

És llicenciada en Geografia i Història 
per la UAB. 

També té un curs d’especialització 
en projectes de SIG (Sistemes Infor-
màtics en Geografia) per la Universi-
tat de Girona.

Com arriba a la política?
Vinc d’una família de persones involucrades amb la política com són els meus avis, que van estar amb el PSUC i la CNT.
Jo arribo l’any 2003 quan vaig formar part de les llistes del NOPP. 
A les següents ja no em presento i l’any 2011 en Sergi Mingote em dóna l’oportunitat de formar part del seu equip i 
assumeixo la regidoria de Cultura, Comerç i Consum. En aquesta legislatura he continuat en el seu equip com a regi-
dora de Comunicació, Seguretat Ciutadana i Relacions Institucionals. Actualment porto Cultura, Seguretat Ciutadana 
i Consum després de la remodelació que vam fer a meitat de mandat.

Què destacaria de la seva trajectòria a la política local?
La potenciació de la Festa Major d’Hivern i l’acostament de l’Ajuntament a les entitats. Les entitats i el teixit associatiu 
són la base de qualsevol municipi i, en el cas del nostre poble, en tenim un exemple molt clar. Vull agrair la complicitat 
i col·laboració que sempre hem tingut amb el món associatiu paretà.

És Parets un referent cultural a la comarca?
I tant. I jo m’atreviria a dir que també a Catalunya. Parets té les millors Festes Majors d’Estiu i d’Hivern que conec en 
relació a la seva població. Fins i tot venen a gaudir-ne gent del Ripollès. L’èxit és el resultat de la suma i col·laboració 
de treballadors, entitats, voluntaris i l’Ajuntament de Parets. Hem potenciat el teatre, de fet hem superat els 100 carnets 
d’Amic, i hem apostat pel teixit cultural local en els programes d’activitats municipals.

Meses de Seguretat Ciutadana, web de la policia... ?
Hem apostat per la proximitat i la transparència en un tema molt important com és el de la seguretat. Un dels nostres 
compromisos és informar de forma transparent de tot el que fem. Volem que les paretanes i els paretans sàpiguen que 
una de les nostres prioritats és la seva seguretat. Parets és un poble tranquil i volem que comparteixin de primera mà 
qualsevol neguit amb nosaltres. Vull destacar l’excel·lent coordinació entre els cossos de seguretat i la ciutadania. En 
les noves meses de seguretat han sorgit propostes que ens han ajudat a millorar la seguretat del nostre poble.

Quins són els projectes de futur a les regidories que encapçala?
En realitat volem seguir en la línia que hem dut a terme fins ara. En el cas de la regidoria de Seguretat Ciutadana vo-
lem que la nostra Policia Local sigui cada cop més un cos de proximitat, sempre al costat de la ciutadania. Per això 
continuarem amb les xerrades a les escoles, amb la col·laboració amb els especialistes mèdics, amb el reforç de la 
vigilància en èpoques de més consum... Però també volem una policia preparada, formada i especialitzada i això ja ho 
estem fent amb diferents formacions específiques i cursos per als i les agents.
Pel que fa a la regidoria de Cultura, és bàsic seguir dinamitzant i donant suport a les nostres entitats i impulsar des de 
l’administració el seu creixement i consolidació. Tenim un compromís ferm amb les associacions i entitats de Parets 
perquè són bàsiques en la transformació social i el desenvolupament de qualsevol municipi.

Què li sembla el relleu proposat a l’alcaldia de Parets?
En Francesc Juzgado, Cesc, és una persona que conec des de fa gairebé 40 anys, del poble, que hi viu des de sempre. 
En Cesc és de les persones que formen part de les nostres vides. Hi ha persones que són amigues, altres que són 
família i altres que formen part del nostre dia a dia, com és el cas del Cesc.
És una persona honesta, afable, treballadora i amiga dels seus amics. Té una gran experiència en gestió pública local. 
És, en definitiva, una bona persona que podrà desenvolupar molt bé la tasca d’alcalde.
Quan en Sergi ens va donar la notícia que deixava l’alcaldia, ens va agafar per sorpresa tot i que ja havia dit que la seva 
intenció era no estar més de dues legislatures, tenint en compte el seu total compromís tots els dies i a totes hores.
Estem convençudes i convençuts que serà un goig tenir com a relleu natural del Sergi a en Cesc, si em permeteu, la seva 
mà dreta des de que en Sergi és alcalde. En Cesc serà un bon i gran alcalde per al nostre poble, al que tant estimem i 
pel qual treballem amb tanta il·lusió. 

En primera persona

“Les entitats i el teixit 
associatiu són la base de 
qualsevol municipi. En el 

cas de Parets tenim un 
exemple molt clar”

Àfrica Martínez
Regidora de Cultura, Seguretat Ciutadana 

i Consum, i del barri Sot d’en Barriques i 
Escorxador



31 de maig de 2018 23EL CALAIX

LA IMATGE DEL MES

Imatge de la Sessió d’Acollida als 
alumnes de català del bàsic 1 de 
Parets del Vallès.

Sardanes a la Cloenda dels Cursos de Català, VxL i Cantem en català
La Cloenda dels Cursos de Català, el Voluntariat per la llengua i Cantem en català es farà el pròxim divendres 8 de 
juny, a les 18 h, a Ca n’Oms. Durant l’acte, es lliurarà un diploma als alumnes, voluntaris i aprenents per reconèixer 
la seva participació en les activitats de llengua, cultura i entorn que s’han organitzat durant l’any al municipi. A 
continuació, hi haurà un petit taller d’iniciació al món de la sardana, a càrrec del grup Amics de la Sardana de Parets, 
que ens ensenyaran a ballar-ne i ens n’oferiran una petita mostra. 

Un any més, volem agrair la col·laboració de les persones que ens han ajudat de manera voluntària a crear espais 
de conversa per practicar català: d’una banda, a tots els voluntaris i voluntàries lingüístics, perquè faciliten l’apre-
nentatge del català a les seves parelles lingüístiques i, d’altra banda, a l’Ernesto i l’Iván Briceño, del Centre d’Estudis 
Musicals Maria Grever, i a l’Enric Miro, l’Alicia Moro i el Gabriel Abreu, perquè han fet possible practicar català a 
través de la música, les cançons i el ball. 

Els nous cursos de català tornaran passat l’estiu. Les inscripcions es faran del 12 al 21 de setem-
bre a Can Rajoler. A partir d’ara, els cursos seran trimestrals, en classes de dues hores dos dies 
per setmana. Això vol dir que en un curs escolar es pot assolir el certificat oficial del nivell que es 
dugui a terme. A Parets, se n’han programat dos: un curs de nivell Intermedi 1 (itinerari certificat 
oficial B2) i un de Suficiència 1 (itinerari certificat oficial C1). 

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

QUÈ N’OPINES DE...
Parets Solidàri

Paola Gratacós
Si tens una hora a la set-
mana, hi ha gent a Pa-
rets que et necessita. Us 
convido a participar en 
aquest projecte contac-
tant amb parets.solidari@
gmail.com

Albert Sánchez
Crec que és un projecte ne-
cessari per a Parets, perquè 
dóna l’oportunitat d’ajudar 
la gent que ho necessita. A 
més, si ajudes les persones, 
reps més del que dónes.

Núria Pujol
Penso que és una gran inici-
ativa de cara a les persones 
que necessiten altres per-
sones per desenvolupar el 
seu dia a dia com ara anar 
al metge.

Antonio Villa
És una iniciativa en què 
es demana una hora a la 
setmana per ajudar les 
persones que ho neces-
siten. Si us animeu, tru-
queu-nos al 662 56 60 47.
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Per a una historiadora ha de ser un goig escriure sobre la història del seu municipi.
Parets és el meu poble, jo vaig néixer a l’Eixample, a la casa on visc. I és clar, estic molt 
contenta perquè la gent m’ha fet confiança i m’ha deixat, en definitiva, els seus records 
en forma d’entrevistes i fotografies. M’hauria agradat incloure més informació, més 
fotografies, plànols... però cal tancar el projecte perquè la investigació i la recerca no 
poden durar eternament.

Com va sorgir la idea de fer un llibre per recopilar la història de l’Eixample?
Tot va començar amb una celebració de la COREFO, aquí va ser quan, amb l’Ajuntament, 
vam voler fer un llibre. La història de l’Eixample és molt desconeguda i no se sap que 
des del segle XIX  hi vivien pagesos: Can Berenguer, Can Butjosa, Can Riera, Torre Malla, 
etc.  L’Eixample no era només d’estiuejants i ho demostro en el llibre.

Però sí que hi havia molta més afluència durant l’estiu.
Correcte. Hem de pensar que abans de la Guerra Civil ja venia gent a estiuejar a l’Eixample 
perquè els terrenys eren molt econòmics. No s’ha de pensar que era gent amb molt po-
der adquisitiu, perquè no era necessari per poder comprar un terreny en aquesta zona 
aleshores.

Concretament, què podrem trobar en el llibre?
Bàsicament un treball de buidatge de diversos arxius, de bibliografia i d’hemeroteca, amb 
el suport i l’ampliació de la memòria oral. Les coses que ens podem imaginar no són tal 
com les pensem, per això he anotat tot els records de les persones que formen part de 
la història de l’Eixample i els he contrastat amb dades i documents.

Pots posar un exemple d’alguna cosa que puguem descobrir llegint el llibre?
L’empenta i les ganes de millorar. També, per exemple, que abans de la COREFO ja hi 
havia una associació de veïns, aquestes persones va construir la xarxa de proveïment 
d’aigua, el clavegueram, i l’església. Van ser molt productius.

La presentació del llibre va comptar amb persones que han cedit imatges.
Sí, i em va agradar molt. Jo tracto bé les meves fonts, per respecte i per convenciment, 
és una manera de treballar, jo en dic treballar en xarxa.

Montserrat Salvador, autora d’un llibre sobre la història de l’Eixample
És historiadora i acaba de presentar Aproximació històrica a l’Eixample de Parets, un 
estudi sobre el barri més poblat del municipi. La publicació mostra testimonis de per-
sones que coneixen de primera mà els orígens d’aquest barri que durant una època va 
esdevenir un espai d’estiueig, una zona residencial on vivia poca gent durant tot l’any 
i on famílies de Barcelona es compraven un terreny i anaven fent la casa per passar 
els estius fora de la ciutat comtal.

M’agrada... 
La muntanya.
La platja.
La música.

No m’agrada...
Les mentides.
Els mentiders.
La intolerància.

“L’Eixample no era només una zona per passar l’estiu”

Dissabte 2 de juny

Torneig 4 x 4 d’handbol
Diferents categories repartides en 
funció de les edats dels participants 
del club.
Hora: 9 h
Organització: Club Handbol Parets
Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Torneig de tennis taula
Portes obertes on es faran entrena-
ments, partides ràpides o simplement 
jugar amb un amic.
Hora: 9 h
Organització: Club Tennis Taula Parets
Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Torneig 4x4 de futbol sala
Torneig 4x4 futbol sala diferents 
categories.
Hora: 9 h
Organització: Club Futbol Sala Parets
Lloc: Polisportiu Joaquim Rodríguez
Preu inscripció: 4 € per persona

Diumenge 10 de juny

VII Torneig escoles de futbol 
Memorial Josep Seguer
Torneig  d’escoles de futbol amb la participació 
de dotze clubs de la comarca.
Hora: 9 h
Organització: Club Futbol Parets
Lloc: Camp Futbol Municipal Josep Seguer

Dissabte 17 de juny

Torneig 3 x 3 bàsquet
Torneig de 3x3 de diferents categories masculi-
nes i femenines d’equips de 3 o 4 jugadors/es.
Hora: 9 h
Organització: Club Bàsquet Parets
Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez
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