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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Parets es prepara de nou per viure un dels esdeveniments més esperats pels paretans i les paretanes. Ja tenim a tocar la Festa 
Major d’Estiu! Els concerts al parc la Linera, les orquestres a la plaça de la Vila, les representacions de la Nit de Teatre al Carrer, els 
espectacles de foc, o les diferents activitats programades per les entitats, són un bon exemple de la diversitat d’actes que grans i 
petits podrem gaudir enguany i que, més que mai, reivindicaran una Festa Major respectuosa i tolerant que fomenti la preocupació i 
la consciència cívica per l’espai comú. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament, el Consell de Joves de Parets, i la Faktoria d’Idees han elaborat un seguit de missatges en forma de 
mems que es difondran durant la festa, i que aposten pel respecte i la convivència ciutadana. Pàg. 3 i 4

Aquest any, 
dona ‘Festa’ a l’incivisme!

Les obres del Complex Esportiu del Tenes, en marxa
Aquest juliol han començat les obres del nou Complex Esportiu del 
Tenes. El projecte suposarà el tancament de l’actual pista d’atletisme 
amb una tanca per protegir-la, la creació d’una pista de terra (de 400 
m) al voltant per a entrenaments, un gimnàs de 60 metres quadrats i 
vestidors, així com el trasllat del bar a un nou equipament del costat, 
entre d’altres actuacions. Pàg. 5

“Bibliolab” i “Llegir el teatre” a la Biblioteca Can Rajoler
El BiblioLab i “Llegir el teatre” són dues de les noves activitats que la 
Biblioteca Can Rajoler té programades per al darrer trimestre d’aquest 
2018. El Bibliolab està destinat al públic infantil i familiar i consta de tres 
activitats participatives, mentre que “Llegir el teatre” s’adreça al públic 
adult i consisteix en un club de lectura sobre textos teatrals dinamitzat 
per la professora de literatura Montse Bretones. Pàg.17
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Nova programació als 
teatres de Parets

Sergi Mingote corona 
els dos primers vuitmils

18 21

Clou la jornada sobre 
l’ús d’armes de foc

Acord per al foment de 
l’ocupació

“Mira” la ràdio: Ràdio 
Streaming Parets

11 167
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Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.cat

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça premsa@parets.cat.

Aquest poema està dedicat a Sor Marta, professora 
de l’escola Nostra Senyora de Montserrat que, des-
prés de molts anys en aquest centre del municipi, 
es trasllada a una escola bressol de Som Ferriol, a 
Palma de Mallorca, per seguir el seu camí en el món 
de la docència.
Amics, alumnes i companys de l’escola la trobarem 
molt a faltar.

A Sor Marta

Un día de sol radiante
Suena de la campana un tañido
Fue un instante,
me lo dijeron al oído.

Tanto tiempo, tantos recuerdos
has sido generosa, con ayuda de Dios
buenas enseñanzas, buenos consejos
nos has impartido a todos.

Sor Marta, tu corazón late
por servir a los demás
tu vocación es como un escaparate,
un ejemplo porque a todos amas.

Has servido fielmente, y en esta escuela,
Nuestra Señora de Montserrat,
una lágrima se nos cuela
porque habrá que volver a empezar.

Sor Marta y toda la congregación
os habéis dedicado a enseñar
lo cual os agradece nuestra población,
ya que nos enseñasteis a amar.

Gracias y que Dios te ilumine
estés donde estés, siempre te vamos a recordar.
Que tu semilla germine.
Aquí está tu casa: Ntra. Sra. de Montserrat.

Jaume Anfruns

Prescripció social i qualitat de vida
Amb la crisi econòmica es va notar un augment dels 
problemes de salut emocional, que arribaven als dis-
positius de salut i als serveis socials. Cal remarcar 

l’augment de consultes en salut mental.
Per això, el Departament de Salut promou un pro-
jecte per reduir l’impacte de la crisi econòmica en 
la salut de la ciutadania. A partir de l’atenció biop-
sicosocial, s’aborda la part econòmica dels proble-
mes i també la social, familiar i personal. A més, 
s’ofereixen recursos no farmacològics per millorar 
la salut emocional i, per tant, la qualitat de vida.
La prescripció social forma part del Projecte Co-
munitat i Salut de la Generalitat. Actualment es 
desenvolupa a setze equips d’atenció primària. El 
desplegament es fa amb els dispositius locals de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
L’Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès ha ini-
ciat els contactes amb entitats i Ajuntament per 
desplegar la prescripció social perquè reverteixi en 
un millor benestar físic i emocional de la població i 
una millora de la seva qualitat de vida.
Més informació al Canal Salut: http://drogues.gen-
cat.cat/ca/professionals/prevencio_de_trastorns_
mentals/prsis/
i al 061, CatSalut respon.
EAP Parets del Vallès

A un riu

“Quan beguis aigua recorda la font” (proverbi xinès)

Ai, riu de nostra infantesa,
que havent seguit 
el teu curs temps passats,
assoleix enyorança
vers el teu cristal·lí naixement.
Malauradament en veure’t farcit
d’un munt de brutícies,
del teu detriment.
Sortosament tot i empastifat,
segueixes essent font de vida
per l’home conscienciat
que, et torna al mar purificat.

Josep Bernal

LÍNIA OBERTA

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 
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Francesc Juzgado Mollá
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Parets
Casandra García Rodríguez 
Ana Fernández Monteagudo
Antonio Molina Herrera
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Jordi Seguer Romero
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Manuel Losada Seivane
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L’ambient de Festa Major omple els carrers de Parets
Tot és a punt per a la festa més intensa i esparada de l’any pels paretans i les paretanes 

Ha arribat l’estiu i Parets es prepara de nou per viure 
quatre dels dies més importants de l’any: la Festa Ma-
jor d’Estiu. Enguany tornem amb un programa nou, fresc 
i atractiu ple de novetats, però que inclou alguns dels 
grups més emblemàtics de la nostra festa: Hotel Coc-
hambre, Apache, La Banda del Coche Rojo, el Vaparir Tour 
de Ràdio Flaixbac, orquestres com La Maravella, el Holi 
Fest del CEM Maria Grever, el Talent Parets, o el Prins 
Revival amb Marta Pujol, en són un bon exemple.
Durant els pròxims quatre dies també podrem gaudir de 
les atraccions de la fira, lliscar amb el tobogan gegant 
Splash Slide, fer esport, omplir-nos d’escuma, ajudar 
els Manyacs a ‘fer pinya’, jugar, cantar, seguir el Marcel i 
l’Elisenda pels carrers del poble, veure balls de saló, fer 
fotos, ballar sardanes, cobrir-nos de foc... i, si se’ns fa 
tard, sempre podrem mirar El Rellotge, que enguany anirà 
a càrrec de l’escola de ball Elite Dance.
Tampoc ens podem perdre la màgia de la Nit de Teatre 

al Carrer, l’espectacular Castell de focs, la tradicional re-
presentació de la Pedra del Diable, o l’espectacle familiar 
de Rialles a la plaça de la Vila.
Tot plegat gràcies a la tasca de la Taula d’Entitats que, 
amb esforç i il·lusió, han elaborat el programa de la nostra 
gran festa.

Pregó amb el Consell d’Infants de Parets
Els nostres petits consellers i conselleres, acompanyats 
de l’alcalde i els regidors del consistori, seran en aquesta 
ocasió els encarregats de ‘pregonar’ la nostra festa i con-
vidar-nos a gaudir de les activitats, sempre amb civisme 
i respecte.
Però la Festa Major també té un vessant solidari i, a més 
de destinar l’import de la venda de tiquets de la fira a 
l’entitat Càritas Parets, el Banc de Sang i Teixits i l’Ass. 
de donants de sang del V.O. faran un acapte el dia 28 de 
juliol, a les 9, a la Cooperativa.

Tota la programació de la nostra festa es pot consultar al 
web de l’Ajuntament www.parets.cat.

Un bus a demanda per impedir les agressions sexistes
Enguany, a iniciativa de les regidories de Cultura i d’Igual-
tat de l’Ajuntament, i de la mà de l’Assemblea de Joves, 
es fa un pas més dins el protocol “No és no! Contra les 
agressions sexistes”. Durant la Festa Major, aquelles do-
nes que ho demanin al responsable de seguretat del bus, 
podran sol·licitar que el vehicle s’aturi en parades inter-
mèdies en horari nocturn.

Vesteix-te de festa!
Com cada any s’han posat a la venda les samarretes, en 
aquesta ocasió amb el disseny del jove Víctor Martínez, 
guanyador del concurs d’aquest 2018, els gots i les mo-
nedes del milcentenari. Tot plegat es podrà adquirir al bar 
de la Comissió de Festes, al parc La Linera.

Segueix-me
c/e: francesc.juzgado@parets.cat 
facebook: Francesc Juzgado Mollá

La nostra festa, la festa de totes i tots!
Per primer cop en molts anys, aquesta Festa Major serà diferent per a mi. Continuarà sent una festa plena de creativitat, 
de llum i color, de diversió, però també de responsabilitats. I és en aquest sentit que necessito la vostra col·laboració. 
Fem de la Festa Major de Parets també un referent en valors, en respecte, en tolerància, en convivència i en igualtat. 
Això només ho podem fer entre totes i tots.
Podem gaudir sense cridar, podem divertir-nos sense beure en excés i sense drogues, podem entretenir-nos sense 
molestar ningú ni fer malbé les coses que hi ha al carrer i que són nostres, de tots nosaltres. Aquest és el sentit de pas-
sar-ho bé de debò. Perquè la Festa Major d’Estiu de Parets no seria res sense la seva gent, sense vosaltres i totes les 
persones que hi ha al darrere: els que programen les activitats, les entitats que d’una manera o una altra hi col·laboren, 
tècnics, muntadors, voluntaris i associacions. I aquest ha de ser l’esperit que ens mogui, el de respectar tota aquesta 
feina i aquest esforç.
Aquest any també estic especialment il·lusionat perquè podré gaudir de la millor companyia durant el pregó, els nens 
i nenes del Consell d’Infants, que han aportat un grapat d’idees fresques i divertides que hem recollit en el programa 
d’enguany.
Tinc moltes ganes de compartir aquests dies amb vosaltres, de veure i viure plegats totes les activitats que any rere 
any fan de la Festa Major de Parets un esdeveniment inoblidable, ple de sensacions i emocions.
Així doncs, us espero. Ja sabeu on estaré, a la festa, passejant pels carrers engalanats, disposat a escoltar-vos, a passar 
una bona estona, a gaudir amb els amics i amb la meva gent, que sou vosaltres.
Només em queda desitjar-vos una gran Festa Major d’Estiu. Viviu-la de ple!

Francesc Juzgado

“Fem de la Festa Major de Parets 
també un referent en valors, 

en respecte, en tolerància, en 
convivència i en igualtat”
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Fruit de les converses mantingudes amb el veïnat en 
referència al desenvolupament de la Festa Major d’Es-
tiu i les molèsties que puntualment pogués ocasionar, 
l’Ajuntament de Parets, el Consell de Joves de Parets i 
la Faktoria d’Idees han elaborat una campanya de difu-
sió de missatges que aposti pel respecte, la convivència 
ciutadana i el civisme, en la línia de la campanya ‘No és 
no!’ contra les agressions sexistes, que es va posar en 
marxa l’any passat.
Per tal que els missatges arribin sobretot al públic més 
jove, s’han fet en forma de mems, una imatge humorís-
tica que s’escampa per les xarxes socials i és imitada i 
compartida per un gran nombre de persones. 
En el cas de la nostra Festa Major, els missatges fan re-
ferència, sobretot, al consum responsable de begudes 

Dona exemple. Planta cara a l’incivisme

alcohòliques o substàncies artificials, i al respecte per la 
convivència ciutadana. 
A més, s’han consensuat amb els veïns i veïnes de l’en-
torn, una sèrie d’accions que es posaran en marxa durant 
els quatre dies de la Festa Major d’Estiu per tal de preveu-
re i reduir l’impacte que la festa pugui ocasionar.

Qüestió de respecte, Parets c@sa de tots
L’acció s’emmarca dins de la campanya Qüestió de res-
pecte, Parets c@sa de tots, que l’Ajuntament va posar en 
marxa l’octubre del 2016, amb l’objectiu i el compromís 
de fer de Parets un espai de convivència social, respec-
te mutu i tolerància, on es tingui en compte la diversitat 
d’idees, costums i cultures i per contribuir en la consoli-
dació d’actituds cíviques per al bé comú.

Accions principals que es posaran en marxa:

Tancament d’algun sector amb accés exclusiu per al 
veïnat.
- Tancament d’accés només per al veïnat de l’entorn 
del carrer Raval.
- Tancament del carrer Vapor i del parc del Tren.

Reforç policial 
- A més del dispositiu policial habitual que actua amb 
el suport del cos de Mossos d’Esquadra, hi haurà dos 
agents en motocicleta de forma permanent en l’horari 
nocturn de més afluència de públic.

Més espais amb WC
- A més del que ja s’instal·len als espais del parc la Li-
nera i a la plaça de la Vila, s’instal·laran dos WC mòbils 
a la plaça Ildefons Cerdà.
- Es continua amb el servei de neteja permanent durant 
l’horari d’activitat al parc La Linera.

Limitació dels horaris en la programació 
- Les activitats al parc la Linera acabaran, com a molt 
tard, a les 5 h de la matinada.
- Es potencia la música en directe.
- Es limiten les sessions de discoteca al Vaparir Tour 
de diumenge i a la Festa Major alternativa al Casal Cal 
Jardiner.

Difusió d’imatges de conscienciació
- Mems elaborats pel jovent de Parets que es difondran 
els dies previs i durant tota la Festa Major.
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Comencen les obres del Complex Esportiu del Tenes

A principis d’aquest mes de juliol, s’han iniciat les obres 
del nou Complex Esportiu del Tenes. Si tot marxa segons 
el previst, el nou complex serà una realitat en 4 mesos.
El projecte suposarà el tancament de l’actual pista d’at-
letisme amb una tanca per protegir-la, la creació d’una 
pista de terra al voltant (de 400 m) per a entrenaments, 
un gimnàs de 60 metres quadrats i vestuaris, així com 
el trasllat del bar a un nou equipament del costat, entre 

Amb l’acta de replanteig es formalitza l’inici d’obres del nou complex esportiu

Obres al talús de l’av. de Catalunya
La Diputació de Barcelona, com a titular i impulsora de 
l’obra del talús de l’av. de Catalunya amb el carrer de Bar-
celona, està fent una actuació provisional consistent en 
retirar la vorera malmesa pels moviments hídrics a l’es-
pera de trobar una solució definitiva.
Aquesta és una actuació de durada curta que, a més, 
implica recol·locar la tanca de fusta a la línia de l’actual 
vorera amb la calçada i evitar així riscos en la zona de 
moviments.
Paral·lelament la Diputació també està realitzant els es-
tudis tècnics necessaris per a trobar la solució definitiva.
L’Ajuntament ha habilitat la vorera de l’altre marge i pin-
tant un nou pas de vianants per tal de facilitar l’accés a 
peu pel carrer.

d’altres millores. 
Durant el disseny del projecte s’han tingut en compte les 
necessitats del Club d’Atletisme Parets.
Francesc Juzgado recorda que “el nou complex preserva 
i potencia la naturalesa de l’entorn, mantenint el protago-
nisme del parc fluvial”. I afegeix que “es tracta d’un dels 
projectes destacats del PAM, el Pla d’Actuació Municipal 
2015-2019, que veurà la llum la pròxima tardor”.

SOT D’EN BARRIQUES

Avança el nou pulmó verd de Parets
L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, ha vi-
sitat recentment les obres del futur nou pulmó verd del 
poble, el Parc del Sot d’en Barriques. Un espai multige-
neracional, que tindrà jocs d’aigua per a infants i aparells 
de gimnàstica per a la gent gran. 

El parc, resultant del procés participatiu on van prendre 
part gairebé 3.000 paretanes i paretans, disposarà de 167 
arbres de diferents fulles i colors.
Juzgado ha afirmat durant la visita que “estic convençut 
que la gent de Parets gaudirà molt del futur nou parc lúdic 
del nostre poble que unirà l’Eixample i el Barri Antic. Con-
vertirem un espai erm en un pulmó verd amb 167 arbres”. 
Juzgado ha afegit que “s’han hagut de sacrificar alguns 
arbres pel projecte. Un projecte contrastat per una reco-
neguda paisatgista com la Roser Vives, que ha supervisat 
el tema de l’arbrat i la plantació baixa. De fet, s’han tras-
plantat algunes de les alzines que s’han tret i es tornaran 
a replantar”.
L’alcalde ha remarcat que hi haurà jocs infantils adaptats 
i inclusius per a infants amb necessitats especials. 
Finalment, ha recordat que tot i les pluges de les últimes 
setmanes, les obres avancen a bon ritme i podrien estar 
enllestides per a principis de novembre.

VIA PÚBLICA

L’Oficina d’Habitatge supera amb nota l’audi-
toria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
El passat mes de juny, l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya va auditar el funcionament de l’Oficina Local d’Habi-
tatge de Parets i el funcionament de la Borsa de Mediació, 
per verificar el compliment de la normativa vigent i els 
procediments establerts per l’Agència en relació amb el 
conveni i el protocol d’actuació. L’auditoria, respecte dels 
processos, pren com a referència el compliment de l’ISO 
9001, on es destaca la qualitat en l’atenció a la ciutada-
nia, la mediació per al lloguer i la tramitació dels ajuts. El 
model de tramitació electrònica dels expedients ha estat 
valorada com a punt fort, també la publicitat per fomentar 
la captació d’habitatges per la borsa, els criteris d’adjudi-
cació d’habitatges de mediació i la implantació de la cita 
prèvia per atendre les persones interessades.

AUDITORIA
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CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS
SETEMBRE 2018

MATRÍCULA OBERTA!

INSCRIPCIONS
Del 14 al 21 de setembre
de dilluns a divendres de 10 a 13 h
dimarts i dijous de 16 a 19 h
Exalumnes
12 i 13 de setembre de 10 h a 13 h

INICI CLASSES
Dimarts 25 de setembre

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

Hi poden optar els alumnes dels centres educatius de la vila, els alumnes 
empadronats a Parets que estudiïn fora del municipi i els mestres dels centres 
d'ensenyament de Parets.

premis a la millor nota
· Millor nota de selectivitat, dotat amb 300 €
· Millor nota de treball de recerca de batxillerat, dotat amb 100 €
· Millor nota de batxillerat, dotat amb 250 €
· Millor nota de grau mitjà, dotat amb 200 € i de grau superior, dotat amb 250 €

premis al mèrit docent i escolar
· Premi a l’ESO, dotat amb 100€ i de primària, dotat amb 50€ (un per centre)
· Premi al mèrit docent, dotat amb 300

Data de presentació de documentació:
Fins al 14 de setembre, a l’OAC
Consulteu les bases completes a www.parets.cat
Lliurament de premis: 29 octubre, 18 h, Sala Cooperativa

5a edició
dels premis
reconeixement
al mèrit educatiu

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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Ràdio Streaming Parets: la ràdio que també es veu

Ràdio Streaming Parets permetrà que, des d’ara, poseu 
cara a algunes de les veus habituals de la nostra ràdio. 
Una altra de les possibilitats que ofereix aquesta nova 
tecnologia és la retransmissió en directe d’actes que se 
celebrin al poble. Dimarts 24 de juliol a les 11 del matí i 
en directe, naixia Ràdio Streaming Parets (RSP) amb un 
programa especial de Festa Major. De fet, el pregó serà 
retransmès en directe a través del canal Youtube de RSP, 
al qual podreu accedir també a través de les pàgines web 
de la ràdio, www.rap107.fm i de l’Ajuntament de Parets, 
www.parets.cat. 
De moment, s’emetran en streaming alguns dels progra-
mes més destacats de la graella de l’emissora radiofò-
nica. 

Dimarts RAP107 estrenava tecnologia i divendres podreu seguir el pregó de Festa Major en directe
SOPAR SOLIDARI

Associació Protectora d’Animals de Parets
400 persones van gaudir del quart sopar solidari que va 
tenir lloc a Can Butjosa. Gràcies al sopar, molts casos 
urgents podran ser atesos. L’Associació també va agrair 
la tasca dels voluntaris i a la Majida Brown i al Martin i al 
DJ Enric Bermudez Mateu per amenitzar la nit de forma 
desinteressada, i a tots els comerços col·laboradors.

MANYACS DE PARETS

Exhibició castellera el diumenge de Festa Major
Manyacs de Parets organitza l’exhibició castellera de diu-
menge 29 de juliol, a partir de les 12 h, a la plaça de la Vila 
amb la colla local i les colles de Sant Feliu i de Castellar. 
Primer es farà una cercavila, amb sortida del local dels 
Manyacs (c. Ponent, 18), un volt pels carrers del Barri 
Antic i arribada a la plaça de la Vila per fer l’exhibició.
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18:30 // Plaça de la Vila 
Batala Barcelona (Catalunya)
BANDA DE PERCUSSIÓ 
Connexions musicals entre espectacles

18:55 // Plaça de la Vila
Diables Parets i Església Sant Esteve
TOC DE CAMPANES
Campanades i tronada dels Diables

19:00 // Plaça de la Vila
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari
TOC D’INICI 
Entrada de �gures i bestiari local

19:15 // Ajuntament
Consell d'Infants de Parets
PREGÓ
Pregó d'inici de Festa

19:30 // Plaça de la Vila
Batala Barcelona (Catalunya)
BANDA DE PERCUSSIÓ
Connexions musicals entre espectacles

19:45 // Plaça de la Vila
Alex Marionettes (Dinamarca)
Mr. BARTI
Manipulació titelles

20:20 // Plaça Vila a carrer la Fàbrica
Batala Barcelona (Catalunya)
BANDA DE PERCUSSIÓ
Connexions musicals entre espectacles

20:45 // Carrer la Fàbrica
Circ vermut
NI CAP NI PEUS
Circ

21:45 // Carrer la Fàbrica a plaça Vila
Batala Barcelona (Catalunya)
BANDA DE PERCUSSIÓ
Connexions musicals entre espectacles

22:00 // Plaça de la Vila
Colla de Gegants i Diables Parets
LA FESTA DE LA PEDRA DEL DIABLE
Representació de la llegenda local
Emesa en directe via streaming al parc 
La Linera
www.parets.cat/festa-pedra-del-
diable-2018

23:00 // Linera, xemeneia
Teatre Nu (Catalunya)
MRS. BROWNIE
Teatre musical / titelles

23:15 Linera, Escola Música
Companyia la Industrial Teatrera 
(Catalunya)
NÀUFRAGS
Teatre de carrer / circ

00:15 // Linera, xemeneia
Guillem Albà & La Marabunta (Catalunya) 
MARABUNTA
Música / Teatre de carrer

01:35 // Linera, escenari gran
Mascarats
TRENCAREM L’IMAGINARI
Concert cloenda Nit Teatre Carrer

03:00 // Linera, escenari gran
Ovella Xao
CANT CORRAL
Concert cloenda Nit Teatre Carrer

Divendres
27 de juliol

2018

P ROGRAMAC I Ó

Divendres 27 juliol
22 h Festa Pedra Diable
 (projecció)
23 h  Nit del Teatre al Carrer
1.35 h  Mascarats
3 h Ovella Xao

Dissabte 28 juliol
21 h  Sessió Prins Revival  
 amb Marta Pujol
23.15 h  Concert d’Apache
2.30 h  Concert de La Banda   
 del Coche Rojo

Diumenge 29 juliol
13 h  Concert vermut amb  
 Stromboli Jazz Band
21 h  Sessió Prins Revival  
 amb Marta Pujol
22.45 h  Concert 
 Urban Collective Parets
23 h  Concert Illa Carolina
00.30 h  Vaparir Tour 
 Ràdio Flaixbac 2018

Dilluns 30 juliol
18. h  Linera Parc, espai de
 jocs i tallers
19.15 h Holi Fest: CEM Maria   
 Grever
20.30 h  Show Elite Dance 
 + Talent Parets
23.45 h Concert Friday Mood
00.30 h  Concert 
 d’Hotel Cochambre

Divendres 27 juliol
18 h Paintball Consell   
 Joves (Lluís Piquer)
18.30 h Nit del Teatre al Carrer
19.15 h  Pregó Consell Infants
22 h  Festa Pedra Diable

Dissabte 28 juliol
11 h  Splash Slide 
 (C/ Monistrol)
20.15 h  Concert Orquestra La  
 Nova Blanes
23.30 h  Ball Orquestra La 
 Nova Blanes
00 h  El Rellotge (Elite Dance)
1 h  Exhibició balls de saló

Diumenge 29 juliol
11 h VII Torneig Futbolí
12 h  Exhibició castellera
19 h  Espectacle familiar   
 Jugajoglars (Rialles)
20.15 h  Audició de sardanes:  
 Cobla Sant Jordi
23.15 h  III Talent Parets (�nal)

Dilluns 30 juliol
11 h  Splash Slide 
 (C/ Monistrol)
20.30 h  Concert de l'Orquestra  
 Maravella
22 h  Bateig i correfoc 
 de Diables
23 h  Castell de focs
00 h  Toc a plegar
00.15 h  Ball amb l'Orquestra   
 Maravella

ACTES PRINCIPALS

Parc la Linera
ACTES PRINCIPALS

Plaça de la Vila
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Àfrica Martínez Belles
Regidora de Seguretat Ciutadana, Cultura, 
Mediambient, Habitatge, Comerç i Consum
Barris: 
Sot d’en Barriques i Escorxador

Susanna Villa Puig
Regidora de Serveis Socials, Gent Gran, 
Igualtat i Cooperació.
Barris:
Eixample Central

Dídac Cayuela Núñez
Regidor d’Esports i Mobilitat
Barris:
Barri Antic

Cerdanet, Jardiner i Riera Seca
Lloc: Cal Jardiner / Horari: dilluns de 20 a 21 h
A/e: regidorbarri.tonifernandez@parets.cat
facebook.com/regidorbarri.tonifernandez

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
A/e: francesc.juzgado@parets.cat
facebook: Francesc Juzgado Mollá

A j u n t a m e n t  d e  P a re t s  d e l  Va l l è s  |  C a r t i p à s  M u n i c i p a l  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Can Roura, la Sardana i Estació
Lloc: ASOVEEN / Horari: dimarts de 19 a 20 h
A/e: regidorbarri.miquelperez@parets.cat
facebook.com/regidorbarri.miquelperez

Barri Antic
Lloc: Ajuntament / Horari: dilluns de 20 a 21 h
A/e: regidorbarri.didaccayuela@parets.cat
facebook.com/regidordebarri.didaccayuela

Eixample Central
Lloc: Club Sant Jordi / Horari: dimarts de 19 a 20 h
A/e: regidorbarri.susannavilla@parets.cat
facebook.com/regidorbarri.susannavilla

Can Butjosa, Riera Seca i la Salut
Lloc: Casal Can Butjosa / Horari: dimecres de 19 a 20 h
A/e: regidorbarri.paolagratacos@parets.cat
facebook.com/regidorbarri.paolagratacos

Ens trobaràs a...

Miquel Pérez Rodríguez
Regidor d’Educació, Comunicació, Joventut 
i Arxiu Municipal
Barris:
Can Roura, la Sardana i Estació

Paola Gratacós Ballescà
Regidora d’Atenció Ciutadana, Participació, 
Transparència i Recursos Humans i 
coordinació amb les regidories de barri
Barris: Can Butjosa, Riera Seca i la Salut

Antoni Fernández Arimon
Regidor de Desenvolupament Econòmic, 
Ocupació, Turisme i Noves Tecnologies
Barris:
Cerdanet, Jardiner i Riera Seca

Can Berenguer i Espai Central
Lloc: Pl. Dr. Trueta / Horari: dimarts de 19 a 20 h
A/e: regidorbarri.eva@parets.cat
facebook.com/regidorbarri.evariulas

Eva Riulas Huet
Regidora de Serveis Urbans
Barris:
Can Berenguer i Espai Central

Sot d’en Barriques i Escorxador
Lloc: Residència P. Serrada / Horari: dimarts de 19 a 20 h
A/e: regidorbarri.africamartinez@parets.cat
facebook.com/regidorabarri.africamartinez



 26 de juliol de 201810 PUBLICITAT

Ajuts per a esportistes amb necessitats econòmiques

Edats:
de 5 a 18 anys
Període de sol·licitud:
del 24 de setembre al 19 d’octubre de 2018
Podeu consultar la normativa a:
www.parets.cat

INFORMACIÓ
Servei d'Esports
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez Oliver
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Tel. 93 562 52 06

BEQUES
A ESPORTISTES
TEMPORADA 2018/2019

INSCRIPCIONS CURSETS DE NADONS 
SETEMBRE 2018
EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS
Del 20 al 24 d’agost, a partir de les 9 del matí

NO EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS
Del 27 al 31 d’agost, a partir de les 9 del matí

INSCRIPCIONS AQUAGIM 
OCTUBRE 2018
NOMÉS PER A EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS
Del 17 al 21 de setembre
A partir de les 7 h (les inscripcions poden fer-se per telèfon o 
presencialment) 
Es farà la inscripció de tothom que vulgui entrar en el sorteig de les 
places i se’ls donarà un número d’ordre.
Sorteig de les places: dimarts 25 de setembre a les 11 h, a la piscina

Piscina Municipal Miguel Luque
La Salut, 46 - Tel. 93 562 06 02
A/e. piscina@parets.cat

Venda d’entrades
a partir del 18 de setembre:

AVANÇ PRINCIPALS ESPECTACLES

Paula Valls
Bruno Oro ‘Immortal’

Miguel
    Lago

Quico el Cèlio...

Protecció de dades:
www.parets.cat/utilitats/proteccio-de-dades

divendres 27 de juliol, 22h , plaça de la Vila

S’emetrà en directe al parc La Linera.
També s’oferirà via streaming perquè la pugueu seguir
per internet en la vostra smart TV, tauleta o mòbil.

www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2018
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Aquest mes de juliol, la sala Basart de la Cooperativa ha 
acollit la jornada ‘Noves eines en l’ús de les armes de 
foc a les Policies Locals’, organitzada per l’Associació 
de Caps i Comandaments de Cossos de Seguretat Local 
del Vallès Oriental i Occidental (ACCCSVO2), amb el su-
port de l’Associació de Caps i Comandaments de Policia 
Local de Catalunya (ACCPOLC) i l’Ajuntament de Parets 
del Vallès.
A la jornada, hi van assistir més d’un centenar de perso-
nes, entre caps i sotscaps de diferents cossos policials, 
representants de la Diputació, de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, de la Federació de Municipis de 
Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis o de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, entre d’altres.
L’objectiu de les jornades va ser crear un debat útil en-

Èxit de la jornada sobre l’ús d’armes de foc
A la convocatòria van assistir més d’un centenar de professionals vinculats als cossos de seguretat

focat en la formació que s’imparteix a Catalunya en l’ús 
de les armes de foc, no només en la pràctica sinó també 
en com afecten en l’àmbit psíquic les accions en què se’n 
fan ús.
Membres del grup especial d’intervenció van explicar les 
conseqüències emocionals i psicològiques quan es pro-
dueixen accions en què és necessària la utilització de les 
armes o com es preparen els agents per fer-hi front.
També es va organitzar una galeria virtual de tir per tal de 
mostrar als assistents altres formes de fer pràctiques de 
tir de manera assídua, sense la necessitat de fer despla-
çaments als camps específics.
La presentació de les jornades va a càrrec de l’alcalde de 
Parets, Francesc Juzgado, i del president de l’ACCPOLC, 
Conrado J. Fernández.

Sessió d’acollida als nous Plans 
d’Ocupació Local
Ara fa unes setmanes va tenir lloc la ses-
sió d’acollida a les persones contractades 
per mitjà dels plans d’ocupació local im-
pulsats per l’Ajuntament de Parets.
En aquesta ocasió, han estat 31 paretans 

OCUPACIÓ
i paretanes que desenvoluparan diferents 
tasques i projectes a l’administració: su-
port a consergeria/manteniment, suport 
a consergeria, auxiliars de la llar, neteja 
de la via pública, brigada d’escocells, ne-
teja i vigilància de parcs i jardins, pintors, 
agents cívics, projecte d’atenció a perso-
nes amb especials dificultats d’inserció, 
recuperació de les varietats en jardineria i 
horticultura local, suport als horts urbans, 
i suport d’obres, activitats i solars.
Algunes d’aquestes persones ja s’han 
incorporat a la feina i la resta ho faran 
aquesta setmana.
Els Plans d’Ocupació són una de les ac-
cions previstes dins dels eixos estratègics 
del Pla d’Actuació Municipal. 

Horaris d’estiu dels serveis municipals

Biblioteca Can Rajoler: tancada del 6 al 19 d’agost.
Biblioteca Can Butjosa: tancat del 27 de juliol al 19 
d’agost.  
Casal Can Butjosa: tancat de l’1 al 31 d’agost.
Casal Cal Jardiner: tancat de l’1 al 31 d’agost.
Cementiri municipal: fins al 31 de juliol, obert als 
matins de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 
a 18 h. Dilluns i diumenges tancat. De l’1 al 31 
d’agost obert al matí de dimarts a dissabte de 9 a 
13 h. Tardes, dilluns i diumenges tancat. 
Centre Cultural Can Rajoler / Serveis Personals: 
tancat de l’1 d’agost al 3 de setembre.
Escola de la Natura: tancada de l’1 al 31 d’agost.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Plaça de la Vila: 
Obert tot el mes d’agost de dilluns a divendres de 
9 a 14 h. L’oficina romandrà tancada per les tardes 
del 5 de juliol al 15 de setembre. 
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Carrer Major: 
L’oficina romandrà tancada  de l’1 al 31 d’agost 
Serveis Territorials: tancat del 13 al 19 d’agost. 
Servei d’Incidències i Via Pública: del 15 d’agost al 
24 d’agost, el servei no tindrà personal d’atenció al 
públic, però hi haurà tècnics per atendre les urgèn-
cies. Caldrà enviar un correu a l’adreça incidenci-
es@parets.cat.
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez: tancat 
del 28 de juliol al 26 d’agost ambdós inclosos. Del 
27 al 31 d’agost l’horari serà de 17 a 23 h.
Piscina Municipal Miguel Luque: tancada del 31 de 
juliol al 12 d’agost per manteniment de les instal·la-
cions. La resta del mes d’agost, l’horari serà de di-
lluns a divendres de 8 a 21 h i dissabtes i diumen-
ges de 10 a 15 h.
Servei de Desenvolupament local i Ocupació, Co-
merç i Turisme: tancat del 6 al 17 d’agost.

SERVEIS

MOBILITAT

Ampliació del servei d’autobús a 
l’Hospital de Mollet
El passat dia 2 de juliol i a petició de veï-
nes i veïns de Parets, l’alcalde, Francesc 
Juzgado, va mantenir una reunió amb el 
sotsdirector general de Transports de la 
Generalitat de Catalunya, Benjamín Cubi-

llo, per demanar l’ampliació dels horaris 
del bus que arriba a l’Hospital de Mo-
llet. Pocs dies després es va confirmar 
l’ampliació. Aquesta mesura beneficiarà 
els usuaris i usuàries de Parets, Mollet i 
Santa Perpètua de Mogoda. 
Juzgado va agrair “la bona acollida, com-
prensió i complicitat amb la Generalitat en 
aquest tema.”. 
Els nous horaris entraran en vigor a partir 
del 12 de setembre i suposen l’ampliació 
dels horaris habituals.
S’afegeixen 2 torns més al vespre. En el 
cas de Parets, els dos nous busos de di-
lluns a divendres sortiran a les 18.35 h i 
a les 19.35 h de la parada Av. Catalunya-
Col.legi Lluís Piquer.



Parets és... 
Del 14 al 30 de juliol, s’han programat gairebé un centenar de propostes i actes vinculats amb l’Eixamplem la festa i la Festa Major de Parets. 
Més concretament, un total de 93 activitats. 67 d’aquestes, que suposen el 72,04%, corresponen a programació d’entitats locals, propostes dels Consells d’Infants i de 
Joves, i participació de grups o artistes paretans. 
Les activitats restants, 26, suposen el 27,96% i és programació directa del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Aquestes dades posen de manifest que la Festa Major és la Festa que volen les paretanes i els paretans i les seves entitats.

Cal destacar el paper de la Comissió de Festes de Parets, formada per 
unes 25 persones, reconeguda enguany amb el premi de Parets de Vallès 
Visió durant la seva gala celebrada al nostre poble. És la responsable de 
produir les activitats que genera el Servei de Cultura de l’Ajuntament 
de forma altruïsta, i col·labora, a més, amb la Festa Major.

Una Festa Major participativa, que comença a preparar-se un any abans 
en el cas dels concerts amb grups més potents i balls, per poder oferir la 
millor programació -i a la moda- possible. 

Per a Juli Bosch, director de l’Àrea de Serveis Personals i Cap de Servei de Cultura 

i Protocol de l’Ajuntament de Parets, “des del Servei de Cultura recollim 
i implementem les propostes que ens fan les entitats del poble 
per fer-les realitat i intentem donar cabuda als grups i artistes 
paretans”.
De la seva banda, Àfrica Martínez, regidora de Cultura, destaca que “si per al-
guna cosa es caracteritza la Festa Major del nostre poble és pel 
paper actiu de les paretanes i paretans a l’hora de configurar i 
col·laborar en la programació”.
Finalment l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, afirma que “la Festa Major 
de Parets és un exemple de participació, de convivència, to-
lerància i igualtat. El model funciona i l’anem adaptant i ade-
quant als nous gustos, tendències i necessitats. Les últimes 
novetats, com el ja consolidat tobogan inflable, o enguany el 
paintball i el servei de bus de parada a demanda de les dones, 
en són un bon exemple”.



 festa major

Cal recordar que dins del protocol per unes festes lliures de violències masclistes i LGB-
TIfòbiques es va incloure una clàusula específica als contractes dels grups musicals par-
ticipants. En aquesta Festa Major es potenciarà la música en directe i es conscienciarà 
tothom a favor d’una Festa Major respectuosa i tolerant que fomenti la preocupació i la 
consciència cívica per l’espai comú. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Parets i el Consell 
de Joves de Parets,  han elaborat una campanya de difusió de missatges que aposti pel res-
pecte, la convivència ciutadana i el civisme, en la línia de la campanya ‘No és no!’ contra 
les agressions sexistes, que es va posar en marxa l’any passat.
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La directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de 
l’Ajuntament de Parets, Imma Ruiz, va ser una de les po-
nents a la presentació i debat sobre bones pràctiques en 
la governança dels polígons, que es va fer en el marc de 
la darrera Jornada Tècnica de la Xarxa C-17.
Durant l’exposició, Ruiz va explicar el funcionament del 
Consell Industrial i com aquest òrgan afecta la millora de 
la competitivitat territorial. En aquest sentit, Parets i el 
personal tècnic encarregat de desenvolupar els projectes 
al municipi, demostren novament ser un referent també 
en matèria d’indústria i promoció empresarial.

La trobada ha servit, a més, per repassar i explicar l’estat 
dels projectes en què la xarxa treballa actualment, com 
ara les millores previstes de la carretera C-17, i l’ampliació 
amb tercer carril, o el desdoblament de la línia R3 en el 
pas de Parets a la Garriga.
La Xarxa C-17 té com a objectiu reivindicar i fer valer el 
patrimoni industrial, territorial i de coneixement del corre-
dor de la carretera C-17. A més, reclama millores en in-
fraestructures, com el desdoblament de la línia ferroviària 
R3 i busca solucions al col·lapse i la falta de seguretat de 
la carretera C-17.

El Consell Industrial, a la Jornada Tècnica Xarxa C-17 
La trobada va tenir lloc a principis del mes de juliol al municipi de Torelló

PREMI

DSM Neoresins Spain rep el premi “SHE Award”
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va assistir al lliu-
rament del reconeixement “SHE Award 2017” que DSM 
Spain va rebre juntament amb Santa Margarida.

RECONEIXEMENT
El Consell Industrial, projecte estratègic des-
tacat per la Diputació i la Cambra de Comerç
La Diputació i la Cambra de Comerç de Barcelona han 
fet públic l’informe anual on es fa un balanç de l’evolució 
econòmica del territori. L’informe també recull els 10 
projectes estratègics més rellevants de cada comarca, 
entre els quals destaca el Consell Industrial de Parets 
del Vallès.
Aquest òrgan va néixer l’any 2012 amb l’objectiu 
d’impulsar el desenvolupament econòmic i poten-
ciar l’ocupació al municipi i a l’entorn. Està format per 
l’Ajuntament, agents econòmics i un centre tecnològic. 
El Consell Industrial és un òrgan de participació amb es-
tratègies a curt, mitjà i llarg termini, totes dirigides cap a 
un model d’economia competitiva, renovada, generadora 
d’ocupació i benestar.
L’informe de la Diputació i la Cambra de Comerç de Bar-
celona també posa de manifesta que el Vallès Oriental 
és la comarca de la província de Barcelona on més va 
augmentar el teixit empresarial durant l’any 2017.
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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

Panadería - Pastisseria Petri, 25 anys a Parets
Des de fa 25 anys, aquest comerç ve oferint al nostre 
poble productes alimentaris del dia a dia: embotits, be-
gudes, brioixeria, pa, pastisseria, gelats, torrons. 
També cal destacar els productes artesanals i especials 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
per a diades assenyalades com Sant Joan, Dilluns de 
Pasqua, la Castanyada, Reis...
Una de les característiques d’aquest establiment és 
l’atenció personalitzada als clients. 

L’horari d’atenció al públic és: 
- De dilluns a divendres de 07.00 a 14.00 i de 16.30 a 
21.00 h.
- Dissabtes de 07.00 a 14.00 h.
- Diumenges de 08.00 a 14.00 h.

El telefon és el 93 573 02 56.
E-mail: panaderiapetri@gmail.com
Instagram: panaderiapetri 

Podeu trobar aquest establiment a la Plaça de Josep Pla, 
número 5, de Parets del Vallès.

Nou centre de perruqueria i estètica Più lolita
Più lolita és la nova perruqueria i centre d’estètica de Pa-
rets. Allà es pot trobar, entre d’altres, els Beauty party, 
un circuit de bellesa per a grups, aniversaris o qualsevol 
celebració. Un dels trets distintius del centre, a més de 
les manicures habituals (ungles de gel, acrílic, etc.), és 
l’ús d’esmalts ecològics per a persones al·lèrgiques, ne-
nes, dones embarassades o que segueixen tractaments 
farmacològics.

INAUGURACIÓ

Vacances i transport aeri
Informeu-vos de les condicions de la tarifa que contracteu (impossibilitat de fer canvis o de 
cancel·lar el bitllet, etc.), pareu atenció als serveis addicionals que poden fer incrementar el 
preu final (assegurances, opció de triar el seient) i comproveu si el preu inclou l’equipatge per 
facturar i amb quin límit de pes. Reviseu les dades del bitllet. Un simple error us pot fer perdre 
el viatge. En cas de retard, demaneu informació a la companyia aèria i recordeu que: 
- A partir de 2 hores, us han de donar gratuïtament menjar i beguda suficients i sistemes de 
comunicació.
- Si el vol surt l’endemà o dies més tard, teniu dret a allotjament gratuït (desplaçaments in-
closos).
- A partir de 3 hores de retard, teniu dret a una compensació econòmica en funció de la distància 
del vol (entre 250 i 600 €).
En cas de cancel·lació, podeu escollir entre la devolució de l’import del bitllet o un mitjà de 
transport alternatiu i també: 
- Us han d’oferir menjar, begudes i sistemes de comunicació gratuïts.
- Si el transport alternatiu surt l’endemà o dies més tard, també teniu dret a allotjament. 
- També us correspon una compensació econòmica, excepte que la cancel·lació es degui a 
circumstàncies excepcionals, us ho comuniquin amb 2 setmanes d’antelació 
o accepteu un vol alternatiu en un horari similar.

Acord entre Laser Mimar i l’Ajuntament per fomentar l’ocupació
Laser Mimar 2000 SLU, empresa especialitzada en la transformació metàl·lica, i 
l’Ajuntament de Parets han signat, aquest dimarts, un acord de col·laboració amb 
l’objectiu comú d’impulsar polítiques de desenvolupament econòmic i de foment de 
l’ocupació. L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i per 
Miguel Martínez Aparicio, representant de l’empresa.
Aquest conveni respon a la voluntat del consistori d’incidir en el desenvolupament 
local des d’una perspectiva àmplia, treballant de la mà amb el sector privat, i seguint 
en la línia de col·laboració amb grans empreses com ha estat el Consell Industrial.
D’entre els punts de l’acord destaquen l’interès per ajudar les pimes, que representen 
el 98% del teixit productiu de Catalunya i que són els principals generadors d’ocupació, 
així com promoure la millora de la qualificació dels treballadors en la recerca de feina, 
facilitant accions formatives totalment adaptades a les necessitats de les empreses 
per tal d’ajudar a l’enfortiment del nostre teixit productiu a través de la millora del seu 
capital humà. També es pretén vetllar per l’ocupació establint acords amb empreses 
que prioritzin la contractació de paretans i paretanes.
El conveni forma part de les polítiques establertes al Pla d’Acció Municipal (PAM) 
2015-2019 i al Pla Estratègic Parets com tu el vols, 2010-2025 que defineixen els 
objectius i eixos prioritaris que vol desenvolupar l’Ajuntament, per tal de treballar per 
una indústria de qualitat i competitiva, un comerç que esdevingui referent al municipi 
i potenciar l’ocupació i els serveis a empreses i les persones treballadores.

CONVENI
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A més de les activitats habituals que es duen a terme 
a la Biblioteca Can Rajoler, enguany es posen en marxa 
dues noves propostes vinculades al món de la lectura i 
l’escriptura: el BiblioLab i “Llegir el teatre”.
El BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM) que desenvolupa i dóna suport a ac-
cions que tenen com a finalitat l’accés al coneixement a 
través de l’experimentació i metodologies innovadores i 
creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.
Concretament es faran tres activitats destinades al públic 
infantil i familiar.
La Fàbrica d’històries, un taller on els participants aprenen 
a inventar petites històries a partir de desencadenants 
diversos es farà els dies 4 i 25 d’octubre a les 17.30 h.
L’explorador d’enigmes literaris tindrà lloc el 8 de novem-
bre a les 17.30 h, i consistirà a “explorar” enigmes literaris 

que es plantejaran a través de codis QR.
Finalment, es farà el Modela contes interactiu, un taller 
on s’uneix tecnologia, literatura i modelatge per fer un 
conte interactiu en forma d’App. Serà el 22 de novembre 
a les 17.30 h.
‘Llegir el teatre’ és un projecte impulsat pel Servei de Bi-
blioteques i el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), amb la 
col·laboració d’Arola Editors, que consisteix en un club de 
lectura sobre textos teatrals dinamitzat per la professora 
de literatura Montse Bretones. Cada sessió està dedicada 
a un text de la programació del TNC que facilita als parti-
cipants la possibilitat d’anar a veure la representació de 
les obres comentades. 
Totes les activitats requereixen inscripció prèvia i tenen 
les places limitades. Per apuntar-s’hi, cal anar a la Biblio-
teca Can Rajoler en horari d’atenció al públic.

Crea i participa amb el BiblioLab i ‘Llegir el teatre’
Aquestes són dues de les noves activitats que la Biblioteca Can Rajoler proposa per al darrer trimestre de l’any

SELECTIVITAT

Aproven la selectivitat el 100% dels alumnes 
del Torre de Malla presentats a les PAU
Els 47 alumnes de l’Institut Torre de Malla que es van 
presentar el passat mes de juny a les proves de selec-
tivitat han aprovat amb notes considerablement altes. 
D’entre els aprovats, 3 han assolit la Distinció PAU que 
s’atorga als estudiants que a la convocatòria obtenen una 
puntuació superior a 9. L’Enaitz Quílez, amb un 9’3, i la 
Júlia Sesat i el Marc Saludes, amb un 9’1 cadascun, són 
els alumnes que s’han examinat de la Prova d’Accés a la 
Universitat i que han obtingut una nota igual o superior a 
9 a la fase general. Els tres guardonats, les seves famílies 
i la direcció del centre van assistir a l’acte de lliurament de 
les Distincions PAU 2018, que que es va celebrar el passat 
20 de juliol a l’Auditori de Barcelona.  Cal destacar que 
en les proves d’anglès, 13 dels 47 alumnes han superat 
l‘examen amb una puntuació superior a 9.

INICI CURS ESCOLAR

David Bueno a la presentació del nou curs escolar
El dimecres 5 de setembre, de 9 a 12 h, la Sala Basart 
Cooperativa acollirà l’acte inaugural del nou curs escolar 
2018-2019. L’acte està adreçat a la comunitat educativa 
i als professionals de l’educació, així com a les persones 

Clouen les ‘Tardes joves’ de Cal Jardiner
Durant tot el mes de juliol, el Casal de joves Cal Jardiner 
ha programat un seguit de tallers per a infants i joves. 
Algunes de les activitats que s’han dut a terme han estat 
un taller de posca, per aprendre a personalitzar roba i ob-
jectes; un taller de tatuatges de henna; un de maquillatge 
de fantasia, a càrrec de Sílvia García; una activitat d’elabo-
ració de sucs naturals i batuts; i un taller de granissats na-
turals. A més, també s’han fet jocs de taula i jocs d’aigua.

ACTIVITATS

vinculades a l’ensenyament.
“Educar a través de la sorpresa: com aprèn el cervell” és 
el títol de la conferència que oferirà el Doctor en Biologia 
i professor i investigador de Genètica a la Universitat de 
Barcelona, David Bueno i Torrens. 
La seva trajectòria professional i acadèmica, centrada 
en la genètica del desenvolupament i la neurociència i la 
seva relació amb el comportament humà, s’ha desenvo-
lupat principalment a Barcelona. Ha estat investigador a 
la Universitat d’Oxford, i ha realitzat estades a la Univer-
sitat d’Innsbruck (Àustria) i l’European Molecular Biology 
Laboratory de Heidelberg (Alemanya). 
Ha publicat una seixantena d’articles científics, és autor 
de setze llibres i d’una trentena de llibres de text, i col-
labora habitualment en diferents mitjans de comunicació.
El 2010 va guanyar el Premi Europeu de Divulgació Cien-
tífica «Estudi General».
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Ja s’ha donat a conéixer la nova programació d’espec-
tacles que es podran veure als teatres de Parets entre els 
mesos de setembre a desembre.
El tret de sortida es farà el diumenge 30 setembre, a les 
19.30 h, al Teatre Can Rajoler amb La nena dels pardals de 
Jordi Palet, un espectacle poètic i emocionant sobre els 
petits herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa 
innata dels nens.
Durant els mesos següents, es podran veure obres de tots 
els gèneres i per a tots els públics: Lo mejor de Yllana, 
l’espectacle musical La llum del Mediterrani, La noia de la 

Nova i emocionant programació als teatres de Parets

làmpada, de Marta Aran, 25 anys al 4L, amb Quico el Cèlio, 
el Noi i el Mut de Ferreries; Immortal, de Marc Angelet i 
Alejo Levis o escoltar el primer disc de llarga durada de 
la Paula Valls.
Pel que fa al Cafè Teatre, la Sala Basart Cooperativa aco-
llirà les actuacions de Miguel Lago amb el show Miguel 
Lago pone orden; El comediant de Cascai Teatre & Marcel 
Tomàs i el Magia Comedy de Gerard Borrell.
Les entrades per a tots els espectacles es poden adquirir 
a partir del 18 de setembre a Can Rajoler els dimarts de 9 
a 13 h i dijous de 16 a 19 h o a www.ticketea.com.

El darrer trimestre de l’any arriba carregat d’espectacles per a tota la família

TALENT PARETS

Diumenge de Festa Major arriba la final del 
Talent Parets més participatiu i variat
El màxim de representants per categoria, 5 als kids (de 3 
a 10 anys); 5 als teens (d’11 a 17) i 5 als sèniors (a partir 
dels 18 anys). Diumenge 27 de juliol, a partir de les 23.15 
h a la plaça de la Vila, en directe, i també retransmès per 
Vallès Visió, tindrà lloc la gran final de la tercera edició del 
Talent Parets, amb els següents participants: 
KIDS: Sara Muñoz, The Pink Panther (Gisela Vara, Noa 
Rodríguez, Maria Grima, Carla Santamaría i Sara Muñoz); 
Carla Santamaria, Maria Grima, i Daniela Conde i Gisela 
Mateo.
TEENS: Anna Molina i Valeria Vilardell, Celia Varón i Noa 
Briceño, Albert Alsina, Emma Azor i Alba Rodríguez, i Joan 
Liaño.
SÈNIORS: Oliver Polo i Gabriel Hernández, Fernán López, 
Cayetano Clemente i Kevin Moisés, Ramon Castillo i Mari 
Carmen Fernández (Red Velvet), i David Molero.
Enguany com a principals novetats, hi haurà un primer 
premi únic de 500 euros i un premi del públic. Els tres 
primers classificats de cada categoria tindran medalles i 
tots els participants, diploma. El Talent Parets està orga-
nitzat per l’Ajuntament, el CEM Maria Grever i Elite Dance. 
El jurat, en aquesta edició està format per Javier Mala-
guilla, Katerina (Katia) Malaguilla i Patrick José Firmino 
(Patrick Resende), guanyador de l’anterior edició. 
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MÚSICA

Èxit de la 4a edició del Festival Parc de la Linera
A mitjan juliol, Parets va acollir la 4a edició del Festival 
Parc de la Linera, una iniciativa del col·lectiu cultural 
Binary Emotions Knights. Enguany, el festival va comp-
tar amb la presència de grups de l’alçada de Decepción 
Cromàtica, Weia, Docks, Inmerses, Estruç, Bacon Radars, 
Albert Lax o Bounties. 

L’Eixamplem la Festa d’enguany va omplir el mes de juliol 
amb activitats com les que es van fer el dissabte 14 de 
juliol, al parc Can Berenguer, amb el Sot Park amb atrac-
cions d’aigua o, per al jovent, el tobogan inflable de més 
de 100 metres
Com ja és habitual, l’espectacle d’Elite Dance, la botifa-
rrada o cinema a la fresca va aplegar un gran nombre de 

L’Eixamplem la Festa!, de nou un èxit de públic

participants que van gaudir de la vetllada.
Les activitats van continuar amb una ballada de gitanes i 
un concert de rumba catalana a càrrec de Miliu Calabuch. 
Durant la nit també hi va haver servei de bar ofert per la 
Comissió de Festes i es van poder adquirir les samarretes 
de Festa Major i els tiquets solidaris de la fira, que desti-
naran els diners recaptats a Càritas Parets.

Les activitats van omplir diferents espais a l’entorn de la plaça del Dr. Trueta

EXPOSICIÓ

Exposició de fotografies, Gallecs al descobert
El Consorci de Gallecs i l’ADF de Gallecs, amb el suport de 
l’Ajuntament de Parets, organitzen una mostra fotogràfica 
que es podrà veure del 14 al 30 de setembre al Centre Cul-
tural Can Rajoler. Es tracta d’una selecció de 25 fotografies 
de Cesc Gudayol que recullen la gran diversitat natural i 
paisatgística de l’Espai de Gallecs.
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Albert José Gonzalvo (Club Triatló) i Júlia Lahosa Calvo 
(Club Atletisme), com a millors esportistes individuals, i 
Santi Rodríguez Núñez (Club Futbol), i Marina Platel Here-
dero (Futbol Sala), com a millors esportistes d’equip van 
ser els guanyadors dels guardons de la darrera edició de 
la Nit de l’Esport a Parets, celebrada el divendres 29 de 
juny, al Teatre Can Rajoler. Pel que fa als millors equips de 
la temporada 2017-18, els reconeixements van ser per a 
l’equip sub-12 de l’Associació Paretana d’Escacs i l’equip 
cadet femení del Club Bàsquet Parets.
Novament es va lliurar el premi al foment dels valors a 
l’esport, que en aquesta ocasió va recaure en Alejandro 
Villena Urbaneja, impulsor dels equips femenins de futbol 
sala al municipi, i es va reconèixer com a activitat desta-
cada la ‘Marxa Parets-Montserrat’. A més dels esportistes 
guardonats, es va fer un reconeixement com a esportista 
destacat a Sebastián Jesús García Cruz, pel seu viatge 
entre Parets del Vallès i Dakar amb una Honda xl 200.
Pel que fa als reconeixements durant la recepció del 12 
de juliol a la Sala Basart Cooperativa aquests van ser per: 
- Taekwondo: José Luís Estudillo Vela, Christian Villar Fe-
noy, Aitor Pérez Milán, Adrián Gallego Casiano, Lucía Neira 

Parets guardona els millors esportistes i equips
Un any més, la Nit de l’Esport i la recepció als esportistes més destacats van omplir-se de gom a gom

Ruiz, Lucía Navío González, Natàlia Fernández Albarca, 
Irune Fernández Castillo, Alba Rodríguez Martínez i Ferran 
Domínguez Alcantarilla en Arts Marcials Mixtes.
- Atletisme: Júlia Lahosa Calvo, Martí Ullar Calvo, Gerard 
Corbera Lacal, Gerard Fuentes Brustenga i Cesc Ullar Cal-
vo.
- Tennis taula: Agustí Martín Cucurella.
- Natació: Albert Cabezuelo Arévalo, Norma Rodríguez 
Pérez, Alex Jiménez Risquez, Clàudia González Gomis, 
Miguel Luque.
- Patinatge: Pau Garcia Domec, Sara Castillo Martínez, 
Carla Pérez Petidier, Natàlia i Paula López Tormo.
- Escacs: Equip Sub-12 de l’Associació Paretana d’Es-
cacs: Pau Manel Prada (també reconegut com a sots-
campió d’Espanya Sub-8), Martí Muñoz, Adrià Prada, 
Lucas Puente i Denís Romero.
- Handbol: Roger Portella Ferràs. 
- Futbol. Escola A, Prebenjamí A, Aleví B, Infantil A, Infantil 
B i Cadet A.
- Bàsquet: Pre-mini masculí vermell, pre-mini masculí 
negre, cadet femení i sènior masculí.
- Futbol Sala: Aleví A i Alba Sòria Pous.

Guardonats
millors esportistes 

de la temporada 
2017-2018

Ivan M. Fernández
base masculí

equips
Club Futbol Sala

Julia Lahosa
base femení

individual
Club Atletisme 

Adrià Prada
base masculí

individual
Paretana d’Escacs

Laia Grande
iniciació femení

equips
Club Bàsquet

David Alonso
iniciació masculí

equips
Club Futbol Parets

Laia Martínez
iniciació femení

individual
Club Patí 

Martí Muñoz
iniciciació masculí

individual
Paretana d’Escacs

Santi Rodríguez
promesa masculí

equips
Club Futbol Parets

Carolina Pérez
promesa femení

individual
Club Patí 

Gerard Fuentes
promesa masculí

individual
Club Atletisme

Marina Platel
base femení

equips
Club Futbol Sala

Sebastián Jesús
García Cruz

reconeixement 
esportista destacat

Agustí Martín
veterà masculí

individual
Club Tennis Taula 

Danae Ponce
sènior femení

equips
Club Bàsquet

Aleix Rosell
sènior masculí

equips
Club Bàsquet

Vanessa Pérez
sènior femení

individual
Club Atletisme

Albert J. Gonzalvo
sènior masculí

individual
Club Triatló

Laia Turull
promesa femení

equips
Club Futbol Sala

Alejandro Villena
premi al foment 

dels valors
en l’esport

De dalt a baix:
- El Chuck Norris va imposar-se a l’Steagua del Grifo per 
4 a 3 al torneig de futbol 7 d’estiu del CF Parets. 
- El JG Reformas/Inter-Avia/Bar Tres Rosas va guanyar, 
davant el Wursi, les 24 hores de Futbol Sala Torneig Jordi 
Turull Negre 
- Molt bon ambient esportiu i familiar durant el partit de 
futbol sala de pares i mares de les escoles de Parets.

FUTBOL 7 I FUTBOL SALA
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Els passats dies 16 i 23 de juliol, Sergi Mingote culminava 
el Broad Peak (8.051m) i el K2 (8.611m) respectivament, 
els dos primers dels sis vuitmils que vol assolir en menys 
d’un any per aconseguir un nou rècord Guinness d’alpi-
nisme.

Mingote informava de la fita a les seves xarxes socials.
Van ser 12 hores i 13 hores d’ascens als dos cims. Els 
següents cims que intentarà Mingote seran el Manaslu 
(8.156 m), el Lhotse (8.516 m), l’Everest (8.848 m) i el 
Kanchenjunga (8.586 m), dins l’anomenat 3x2x8000 So-
lidary Project.

Mingote corona el K2 i el Broad Peak
El paretà culmina els 2 primers dels 6 vuitmils en un any per assolir el rècord guinness d’alpinisme

Obertes les inscripcions de la Parets Montserrat 2018
Es farà el 6 d’octubre amb sortida a Montserrat i arribada 
a la plaça de la Vila de Parets. 3 modalitats: trail compe-
titiu de 62 quilòmetres; marxa de resistència de 62 quilò-
metres; LaD38 marxadors i corredors, amb sortida a Ma-
tadepera i arribada a Parets. Obertura inscripcions: online, 
l’1 de juny. Presencial: 1 de juliol. Tancament inscripcions: 
26 de setembre. Inscripcions limitades: 300 participants 
als 62 quilòmetres. 50 participants LaD38. Preus: marxa 
de resistència i ultra trail: 25 € menors de 21 anys i socis 
del CEP. 30 € no socis federats FEEC/FEDME. 35 € per a 
la resta de participants. D38: 25 €.

BÀSQUET IRONMAN HANDBOL PLATJA

EN 2 MINUTS...

Cal Jardiner acull el 3x3 de Manyacs
Manyacs de Parets va organitzar aquesta jornada espor-
tiva i lúdica de bàsquet, sopar popular i festa de cloenda 
al Casal de Joves de Cal Jardiner, el passat dissabte 7 
de juliol. 
El bon ambient va presidir la trobada.

El Club Triatló Parets a Frankfurt
Àngel Carreño, Albert de la Torre, Montse Vela i Pere 
Bermúdez, del Club Triatló Parets, van completar l’Iron-
man de Frankfurt. L’Albert debutava en la llarga distància 
mentre que, per a la resta, era el segon Ironman que feien 
i tots la van acabar bé.

Campions al Maresme Week de Caldes d’Estrac
Un equip, integrat en la seva majoria per paretans, va pro-
clamar-se campions de la Copa Caldetes. Es tracta dels 
Red Devils Llevantpark HP. 
L’handbol platja està assolint un bon grapat de nous 
adeptes en els últims anys.

Des del Parets al Dia donem el nostre condol a fa-
miliars i amics de Zigor Amador, que va ser entre-
nador del sènior B de l’Handbol Parets, amb el qual 
va aconseguir dos ascensos de categoria, i també 
exjugador de l’equip sènior amb Jaume Solé. 

Excel·lents resultats del Club Natació Parets als 
Campionats de Catalunya aleví: Albert Cabezuelo 
va obtenir 4 medalles (or en 200 papallona, plata 
als 400 lliures i 200 esquena i bronze en 400 estils); 
Àlex Jiménez va ser bronze en 100 lliures i Norma 
Rodríguez bronze en 100 lliures.

Enric Núñez serà el nou entrenador del sènior A 
masculí del CB Parets en substitució de Javier 
Hernández. Núñez és el president de l’Associació 
Bàsquet Triple de Parets i ja havia estat entrenador 
i coordinador al CB Parets.

El CP Parets organitza, del 3 al 7 de setembre, un 
curs de tecnificació i casal d’estiu amb Isabel Re-
pullo, Oriol Terradas i Marta Carreras com a entre-
nadors. Més informació al Pavelló Municipal.

El CF Parets perfila temporada. Pablo Martínez, se-
cretari tècnic del primer equip i l’entrenador David 
Parra han fitxat en Dani, porter de les Franqueses; 
torna Otman Naya, lateral que estava al Mollet; 
Alexis García, destacat mitjapunta del Molletense; 
Davi Sánchez, golejador de les Franqueses; Gerard 
Galindo, mig paretà del juvenil de Granollers o Jordi 
Vallcorba, central de Sant Feliu de Codines. També 
puja Alberto Alcoba del juvenil del Parets. Continua 
el golejador Francisco González.
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INCIVISME. Ara Parets ERC demana una revisió del model de la 
Festa Major que tingui més en compte el descans i la convivèn-
cia dels veïns i veïnes que resideixen al voltant de la Linera. Una 
de les possibilitats que hem posat damunt la taula ha estat el 
trasllat de totes les activitats per al públic més jove en un espai 
descentralitzat i que alliberi de la pressió actual el nucli urbà, 
tal com es fa a altres municipis de l’entorn. El que no podem 
fer és “normalitzar els episodis incívics” tal com va denunciar 
el veïnat en una reunió amb el Govern Socialista.

EQUIPAMENTS. Des de la campanya electoral de 2015, ERC ha 
proposat la construcció d’una piscina descoberta a la zona es-
portiva. Tot i que veiem amb bons ulls el conveni amb COREFO 
pensem que és necessari aquest nou equipament i proposem 
la seva construcció a la zona esportiva, on ja hi ha els dos pa-
vellons i les pistes d’atletisme.

EDUCACIÓ. Des d’Ara Parets ERC celebrem que el nostre poble  
mantingui totes les línies de P-3 el pròxim curs escolar 2018-
19. Alhora, considerem prioritària la construcció del nou edifici 
de l’Institut La Sínia, que fa 7 anys que es troba en barracons a 
Can Fradera. Treballarem a fons per fer-ho possible.  

ESPAI PÚBLIC. Hem proposat al Govern Socialista que en la 
pròxima convocatòria de plans d’ocupació es creïn places per 
vigilar, mantenir i netejar tots els nostres parcs públics i les 
zones de jocs infantils. Ja seria hora d’acabar amb la deixadesa 
generalitzada.

MEDI AMBIENT. Ara Parets ERC ha demanat que es mantingui 
tot l’arbrat en bon estat de l’entorn de la plaça Font de la Salut. 
Alhora, vam reclamar explicacions al PSC per la tala de quasi 
30 arbres (pins i plàtans) en el futur parc del Sot d’en Barriques, 
sense avisar la ciutadania. També hem lamentat que s’han ini-
ciat les obres del parc i del complex Tenes sense explicar el 
projecte a l’oposició.

Des d’Ara Parets ERC continuem treballant per millorar el nostre 
poble de la mà de tots els paretans i les paretanes. Estem a la 
vostra disposició.

Que tingueu una molt bona Festa Major!! 

El passat cap de setmana del 21-22 de juliol, les ja tradicionals 
24 hores de Futbol Sala de Parets del Vallès han estat el gran tret 
de sortida que marquen l’inici de la Festa Major. Aquesta edició, 
la número 34, que ha comptat amb la col·laboració entusiasta 
de l’entitat esportiva paretana del Futbol Sala Parets, ha canviat 
el seu nom tradicional al llarg dels anys per Torneig Jordi Turull 
Negre. En Jordi, membre del PdeCat-Parets, ha estat un dels 
fundadors d’aquest torneig, al qual no ha deixat d’assistir ni 
una sola edició, treballant colze a colze amb tots nosaltres per 
poder arribar a dia d’avui, assolint un gran èxit edició darrere 
edició. Amb aquest nou nom hem volgut mostrar el suport del 
col·lectiu del PDeCat-Parets a la família i al mateix Jordi. I així 
es dirà mentre el nostre company estigui injustament en presó 
preventiva sense judici, sense proves, amb delictes inventats i 
que no ha comès, que no suporten ni la més mínima anàlisi de 
tribunals judicials de països seriosos, on existeix una veritable 
separació de poders. Hem volgut que el nostre company sàpiga 
que no l’oblidem, que té el nostre suport i, alhora, fer sentir escalf 
a la família i amics.
El PDeCAT ha aprovat la seva incorporació al moviment de la Cri-
da Nacional per la República que lidera el president Puigdemont. 
La Crida, un nou referent en el panorama polític català, suposa 
establir com a prioritat la defensa col·lectiva de Catalunya, per 
això convidem als paretans i les paretanes a formar-ne part. De 
ben segur que aquest moviment, més enllà de les sigles parti-
distes, tindrà un reflex en forma de candidatura a les pròximes 
eleccions municipals. 
I també, com no pot ser d’una altra manera, desitgem a tots els 
nostres veïns una bona Festa Major, un gaudir del nostre poble, 
on la recuperació del comiat de la festa amb focs d’artifici ha 
estat una iniciativa nostra. I no tan sols això, el vot del nostre 
regidor Raul Urtusol, en acompliment dels punts del programa 
electoral, ha fet efectives millores en la vida dels nostres con-
ciutadans, la qual cosa ja tindrem oportunitat de valorar pròxi-
mament. Ara toca gaudir de l’estiu i de les festes!!
Bon estiu i bona Festa Major a tothom!!

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Propostes Tots SOM Parets

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Bon estiu i bona Festa Major No nos callaran!!

Parque del Sot d’en Barriques

Un parque que nos costará 1.500.000 € (de momento) es para 
tomárselo muy en serio. 
Se cortan 29 árboles, se plantan alrededor de 170 y se tras-
plantan 6. Una plaza central rodeada de pequeños bosques, 
cada uno con un tipo de árbol y uso (juegos para mayores, 
para pequeños, etc.). Hasta aquí podríamos verlo bien, pero 
vayamos un poco más allá, ¿por qué se cortan unos y se ponen 
otros? ¿por qué no reciclamos el agua para volver a utilizarla en 
el riego? ¿Y la energía necesaria, no podríamos poner placas 
solares? ¿Y el mantenimiento de un espacio tan complejo, lo 
concesionaremos otra vez a una empresa privada como OHL? 
¿Y lo votado por la ciudadanía? Estético sí, pero también lo 
más sostenible tanto medioambiental como económicamente 
posible. 

La mayoría de los árboles a plantar crecen cerca de los ríos, 
son especies adaptadas a zonas con abundante agua, con el 
gasto de riego que ello supondrá. Un sistema para reciclar la 
lluvia hubiera sido una buena solución, más aún cuando la ciu-
dadanía votó por un espacio con juegos de agua…y el sol, como 
siempre abandonado: ni una placa solar que utilice su energía 
gratuita…y nos tememos que al no contar con una brigada es-
pecialista en mantenimiento de parques (y éste tiene mucha 
complejidad), volveremos a contratar su gestión a empresas 
privadas, pudiendo gestionarlo directamente el Ayuntamiento. 

Resumimos con la contestación de los redactores del proyec-
to a una de nuestras preguntas: “la sostenibilidad no ha sido 
uno de los ejes centrales del proyecto y los juegos de agua 
tampoco”. No entendemos porque la campaña de participación 
entonces. 
Y otro dato: en este pleno se presenta a aprobación una partida 
económica de 36.000€ que contempla el gasto en su inaugu-
ración.
Y mientras tanto en el nuevo gobierno del PSOE un nuevo mi-
nisterio para la “transición ecológica de la economía” …pues en 
Parets, parece lenta, muy lenta.

Aprovechamos la ocasión para desearos una estupenda FIESTA 
MAYOR. 

Ciutadans Parets ha presentado una moción sobre el respeto y 
la neutralidad institucional en los edificios públicos, los espa-
cios públicos y el mobiliario urbano que NO ha sido aprovada 
con la siguiente votación: Cs a favor – Sumem en contra – ERC 
en contra – NOPP en contra – PDCAT en contra y el PSC ¿? 
ABSTENCIÓN!!
Con esta moción presentada queda claro qué partidos estamos 
a favor de la neutralidad en las Instituciones y cuales NO. Es una 
pena que el PSC de Parets se posicione al lado de los indepen-
dentistes y no respetar la neutralidad institucional.

“PSCdeCAT” ¿SABIAS QUE??
El Ayuntamiento de Parets hace tiempo que se ha posicionado 
al lado de los golpistas y del gobierno del xenófobo y suprema-
cista Torra. El ayuntamiento de nuestra ciudad NO es de todos 
los ciudadanos.
Prueba de ello es que en el lugar donde debería ondear la ban-
dera constitucional que nos representa a todos, se halla un gran 
lazo amarillo en honor a los políticos presos que han desobe-
decido las leyes. 
Vecinos, el Ayuntamiento de Parets del Vallès ha subvenciona-
do la 34 edición del Torneo Jordi Turull Negre. Serán  24 horas 
de practica deportiva combinada con mensajes y simbolos de 
índole política, pues no faltaran lazos amarillos y pancartas 
reivindicativas. 
Evidentemente todo el mundo es libre de hacer y asistir a este 
evento, lo que no es tolerable es que el Ayuntamiento de todos 
los paretenses subvencione actos de naturaleza política, con 
855 euros de nuestros impuestos. 
Desde Ciudadanos Parets, exigimos la retirada inmediata de la 
subvención a un acto claramente político y partidista. 
Seguiremos trabajando para todos los paretenses y en mayo 
del proximo año las urnas pondran a cada partido político en 
su lugar.
El Grupo Municipal Ciutadans Parets os desea que paséis una 
feliz fiesta mayor y disfrutéis todos en família y con amistades. 
También desearos que paséis felices vacaciones este verano, 
nos veremos de nuevo en septiembre con energias renovadas.
FELIÇ FESTA MAJOR!!

Partit Demòcrata Europeu 
Català 
www.ciu.cat/parets/ 

Arboricidi,  obres al Casc Antic i Festa Major

Hem pogut veure, en el parc del Sot d’en Barriques, com un con-
junt de preciosos pins eren talats sense cap consideració, un 
veritable arboricidi. Abans ja es va podar l’om que hi ha arran 
de l’Av. Catalunya deixant-lo plomat, no feia cap nosa i algun 
il·luminat el va deixar com està. Per quines raons el nou projecte 
no podia integrar els pins existents? Els paisatges es construei-
xen, quan s’actua en un determinat indret cal respectar el que hi 
ha, sempre que no perjudiqui algun que altre interès col·lectiu. 
A qui perjudicaven aquests pins tan bonics? S’han arrencat uns 
arbres adients per aquest indret de secà, i se’n plantaran alguns 
que són arbres de regadiu, que necessiten molta aigua. Aquest 
és un parc molt car de construir i molt difícil i car de mantenir. 
En determinats espais hi hauran heures a terra. Això és viable? 
Les heures a terra necessiten molt reg i han d’estar en llocs per 
mirar, no per trepitjar, com en els Jardins de Pedralbes a Bar-
celona, però és veu que això és el que ens convé. D’aigua poca 
en el projecte, això que va ser la opció guanyadora, segons un 
determinat procés de participació. El que hem vist fins ara no 
ens agrada gaire, un arboricidi, un projecte molt artificial, molt 
car i amb espècies que necessiten molta aigua. Un cost de  més 
de 1.400.000 euros.
Les obres d’urbanització del casc antic, unes obres molt neces-
sàries, nosaltres vàrem presentar una proposta perquè es rees-
tudiessin els acabats per tal que no fos tot d’aquest color entre 
el gris i el negre de l’asfalt. Cap resposta. Quadres alterns entre 
asfalt i rajoles, sembla que no hagin arribat els diners. Veurem 
també si la claveguera del carrer Major amb aquests embornals 
de fireta pot recollir l’aigua de la pluja. Unes obres que valen 
1.227.000 euros. La Festa Major és com cada any, no s’innova tot 
i les protestes dels veïns pel problemes al parc de la Linera que 
concentra molta gent de tot arreu i que alguns d’ells tenen com-
portaments poc cívics, perjudicant al veïnat. L’oposició vàrem 
demanar a primers d’any una reunió per parlar del tema i encara 
no se’ns ha convocat i els veïns, tot hi haver demanat una reunió 
amb l’Ajuntament el setembre de l’any passat, els han convocat 
fa poc sense aportar cap solució i quan la programació de la 
festa major ja estava calcada dels anys anteriors, ens agradaria 
que la festa tornés per a la gent del poble. 
Bona Festa Major a tothom, que els presos polítics poguin sortir 
de la presó ja i que les vacances i l’estiu ens portin bones noticies 
per la tardor.

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

La nostra Festa Major, la festa de tothom!
Nuestra Fiesta Mayor, la fiesta de ¡tod@s! 
Demà comença la Festa Major d’Estiu del nostre poble. Per enda-
vant, activitats per a tothom i de tot tipus amb un únic objectiu: 
gaudir del nostre poble, amb les nostres veïnes i veïns.

La Festa Major és el nostre millor aparador, un esdeveniment 
únic, ple de sensacions i emocions. 

Carrers engalanats, teatre, cercaviles, concerts, castells humans 
i de focs artificials. Llum, color, alegria i diversió.

Us desitgem la millor de les festes en tolerància, en convivència 
i en igualtat. 

Gràcies a tècnics, muntadors, voluntaris, i entitats i associacions, 
i a la Comissió de Festes. 
I gràcies als nostres pregoners,  el Consell d’Infants de Parets.
I a totes i tots vosaltres per la vostra participació. 
Visca la Festa Major de Parets!

Mañana empieza la Fiesta Mayor de Verano de nuestro pueblo. 
Por delante, actividades para todo el mundo y de todo tipo con 
un único objetivo: disfrutar de nuestro pueblo, con nuestras ve-
cinas y vecinos.

La Fiesta Mayor es nuestro mejor escaparate, un acontecimiento 
único, lleno de sensaciones y emociones.

Calles adornadas, teatro, correcalles, conciertos, castillos huma-
nos y de fuegos artificiales. Luz, color, alegría y diversión.

Os deseamos la mejor de las fiestas en tolerancia, en convivencia 
y en igualdad.

Gracias a técnicos, montadores, voluntarios, y a entidades y aso-
ciaciones, y a la Comisión de Fiestas.
Y gracias a nuestros pregoneros, el Consell d’Infants de Parets. 
Y a todas y todos vosotros por vuestra participación.
¡Viva la Fiesta Mayor de Parets!
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LA IMATGE DEL MES

Primera plantada de monge-
tes paretanes.

Fins i tot amb la calorada, parlem amb precisió!
Com que és un any de calor forta, us vull donar uns consells perquè quan el sol piqui i la calor no afluixi (no *apre-
ti), i fins i tot puguem arribar a pensar que ens pot agafar un cobriment, un desmai o sofrir un col·lapse (*i no *ens 
doni), no defallim i siguem capaços de parlar bé en català sense que ens agafi un bon mal de cap (i no *ens doni). 
Si a mig matí la calor del carrer ja us aclapara i no us deixa viure, busqueu un racó, si pot ser amb ombra (i no 
*sombra), on us toqui l’aire (i no *doni) o un banc on no hi toqui el sol (i no *doni). Si sou a casa, pitgeu, premeu o 
cliqueu el botó del comandament (i no *mando) de l’aire condicionat (no *acondicionat) si en teniu (i no *li doneu al 
botó). Ah, i si opteu per menjar-vos un gelat per refrescar-vos una mica, recordeu que els gelats fan venir o agafar 
set (no *donen set) i maten la gana.
El millor, ara a l’estiu, és prendre-s’ho amb calma i si no tenim temps o no hi ha temps (no *no dona temps) de fer-
ho tot, no passa res. Si les coses no són importants, siguem capaços de dir que tant ens fan o ens són igual (i no 
*ens donen igual), perquè, de fet, les vacances són per no fotre brot (i no *donar cop).
Això sí, sempre hi ha d’haver temps, i més ara que tenim la Festa Major a tocar, per fer-nos moltes 
carícies, abraçades i petons (i no *donar), sense que ens faci vergonya (i no *ens doni). El que sí 
que podem donar són moltes alegries a les persones que estimem.
L’Oficina de Català de Parets us desitja una bona Festa Major! Tornarem al setembre amb nous 
cursos de català. Les inscripcions es faran del 12 al 22 de setembre i els cursos començaran la 
setmana següent.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

MERXANDATGE
No oblidis l’equipament per a la festa!
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DE FESTA,
AMB RESPECTE!

El Servei de Joventut de l’Ajuntament i el Consell de Joves de Parets han dut a terme un 
taller de mems per difondre missatges atractius per als joves, advocant pel respecte, la 
convivència ciutadana i contra l’incivisme. 

Per crear els mems s’ha tingut en compte la tipologia dels diferents actes incívics que hom 
pot trobar durant una festa:
· Consum d’alcohol i de drogues · Baralles al carrer
· Miccions i defecacions a la via pública · Sorolls
· Agressions sexistes · Pintades de grafits

S’ha fet una tria dels mems generats pels joves i es difonen durant la Festa Major a través de 
diferents canals:
· Pantalles informatives (OAC pl. Vila i av. Catalunya, i Can Rajoler)
· Parets Connecta: Xarxes socials (Instagram, Twitter, Facebook) 
· Cartells al parc la Linera i als carrers del voltant
· Pancarta a l’escenari del parc la Linera 

Les agressions sexistes i LGBTIfòbiques estan presents constantment en les nostres vides. Moltes 
les patim sense ser conscients de la violència que generen, ja que les acabem interioritzant i 
entenent com a fets normalitzats.

Per això, és de vital importància conscienciar-nos-en per visibilitzar-les i lluitar contra qualsevol 
actitud discriminatòria, de caràcter sexista, LGBTIfòbic i/o racista. 

Les festes majors es converteixen sovint en espais on es reprodueixen i tenen lloc aquestes 
actituds discriminatòries i vexatòries cap a determinats col·lectius de la societat, i està en les 
nostres mans combatre-les.

A Parets disposem del Protocol d’actuació per unes festes lliures de violències masclistes i LGBTI-
fòbiques amb la finalitat d’oferir ajuda a totes aquelles persones que ho necessitin i ho sol·licitin.

RECORDA: Les agressions sexistes no només són violacions i agressions físiques. Les mirades, els 
tocaments, els comentaris, les agressions verbals... també ho són. NO hi ha cap excusa que justifi-
qui cap tipus d’agressió; per motius de gènere, orientació sexual, identitat de gènere, ètnia o 
religió.

Qualsevol persona que pateixi una agressió sexual podrà rebre l’ajuda necessària. Caldrà 
adreçar-se a l’organització, al servei de seguretat o a l’hospital de campanya. L’agressor serà 
advertit i, si escau, expulsat del recinte. 

NI L’ALCOHOL NI LES DROGUES, SÓN UNA EXCUSA; 
NO ÉS NO en qualsevol cas i situació. 

Gaudim d’unes festes on tothom pugui gaudir! On tothom s’hi pugui sentir còmode i segur! 

Segueix

facebook.com/
paretsconnecta fes fotos i etiqueta

la festa! 
#fmeparets2018

escolta la festa 
en directe 
al 107.2 de l’FM

divendres 27, 18.30 h 
Pregó amb el Consell 
d’Infants de Parets.

Radio Streaming Parets

Diumenge, 29, a les les 23.15 h:
en directe III Talent Parets. Fase final 
Dimecres, 1 d’agost, a les 20.30 h: 
especial Festa Major Parets 2018

Vallès Visió

RAP107 FM

Instagram
Facebook

XXIII Festa de la Pedra del Diable 
Colla de gegants, Diables Parets, Colla de Gitanes i Ara Sarau. 
Emès en directe via streaming i al parc la Linera:
www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2018

També…

la
festa!

Per a la seva seguretat, permetrà aturar-se en 
parades intermèdies en horari nocturn. 
Cal sol·licitar-ho al responsable de seguretat del bus.

Servei de parada del bus  
a demanda de les dones

BUS
DE

FESTA
MAJOR

SERVEI DE
TRANSPORT
GRATUÏT

PARETS DEL VALLÈS Els dies de Festa Major, el servei de 
transport en autobús serà gratuït en 
l’horari següent:
Divendres 27 juliol, 
de 21 a 5.30 h
Dissabte 28 juliol, 
de 21 a 6 h 
Diumenge 29 juliol, 
de 10 a 15 h i de 17 a 5 h 
Dilluns 30 juliol, 
de 21 a 4 h

La freqüència de pas serà de 30 minuts 
per les parades següents:
· Escola Lluís Piquer
· CAP Parets
· Club Sant Jordi
· Av. Catalunya / Estació
· Club Sant Jordi
· CAP Parets
· Escola Lluís Piquer

La parada núm.7 (Policia) substitueix la 
núm.1 només:
Diumenge 29, de 22.30 a 23.30 h (correfoc)
Dilluns 30, de 22 a 0 h (castell de focs i 
correfoc)


