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Nova gespa al Camp 
de Futbol Municipal

Entrevista:
Pepe Méndez

21 24

Torna la ruta ‘Parets D 
Tapes’

Recull d’imatges de la 
Festa Major d’Estiu

38 anys fent costat a 
Ràdio Parets

15 177

Campanya per a l’esporga viària 2018
La campanya de l’esporga viària d’enguany començarà el pròxim 15 
d’octubre i tindrà una durada de 10 setmanes, una menys que l’any 
anterior. 
Per explicar-ne les característiques, l’Ajuntament farà dues reunions: el 
dimecres 10 d’octubre, a la sala d’exposicions Can Rajoler, a les 19.30 h 
i el dimecres 17 d’octubre, al Club Sant Jordi, a la mateixa hora. Pàg. 5

En els darrers mesos, l’Ajuntament de Parets ha invertit més de 200.000 euros en la reforma d’equipaments i edificis municipals, dels quals més 
de la meitat s’han transformat en una cinquantena d’actuacions als centres educatius del municipi.
Amb motiu de les vacances dels estudiants, l’Ajuntament ha executat diferents obres de manteniment i reforma a les escoles que han consistit, 
entre d’altres, en treballs de pintura, climatització, i millora de les condicions de les aules i annexos.
Una de les obres en què s’està treballant és la reforma del casal per a la gent gran de Ca n’Oms, on s’estan duent a terme arranjaments integrals 
i de millora de l’accessibilitat a la planta baixa del centre. Aquesta actuació forma part dels objectius i compromisos establerts al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) 2015-2019. Pàg. 3

Més de 200.000 euros en 
millores als equipaments

Es presenta el primer fascicle de L’Abans
El pròxim 5 d’octubre el Teatre Can Rajoler acollirà la presentació del 
primer fascicle de la col·lecció fotogràfica L’Abans, una publicació que 
recull imatges del municipi entre els anys 1890 i 1976. El primer fascicle 
del col·leccionable, les cobertes, guardes i sobrecobertes s’entregaran 
de forma gratuïta i, a partir d’aquí, es podrà adquirir una nova entrega 
setmanal al preu de 2,95 euros. Pàg.19
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Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dimarts 25 setembre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte, a càrrec de Mon 
Mas. 

Dimecres 26 setembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per a adults, 
tertúlia al voltant de la novel·la Els germans Karamàzov de Fiodor Dos-
toievski. 

Dijous 27 setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 

Diumenge 30 setembre
-A les 9 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Diada de la 
Bicicleta. 
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: La nena dels pardals, de 
Jordi Palet. 

Dilluns 1 octubre 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 2 octubre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The Witch’s broom-
stick, a càrrec de Cambridge School. 

Dimecres 3 octubre 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Llegir el teatre, Els Jocs florals 
de Canprosa de Santiago Rusiñol, a càrrec de Montse Bretones. 

Dijous 4 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte, amb Gemma 
García. 

Divendres 5 octubre
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, presentació del primer fascicle i del 
llibre L’Abans de Parets. 

Dissabte 6 octubre
-A les 5 h, a la plaça de la Vila, sortida de la Marxa Parets-Montserrat. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, cinema: Tanna, dins del cicle La mirada 
dels altres. 
-A les 20 h, a la Biblioteca Can Rajoler, cinema: Beyond Beyond, dins del 
cicle La mirada dels altres. 

Diumenge 7 octubre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle Lo mejor de Yllana, a càrrec 
d’Yllana. 

Dilluns 8 octubre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 9 octubre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: Octubre, octubret, 
s’enduu la calor i ens porta el fred, a càrrec de Carme Brugarola. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de Contes: Més que 
contes..., amb Mercè Martínez. 

Dijous 11 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte: Històries de 
cada dia, amb Mercè Martínez. 

Divendres 12 octubre
-A les 17 h, visita a la Marineta, dins de les Jornades 
Europees del Patrimoni. 
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IES La Sínia
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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)
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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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Poema ‘La ilusión no tiene edad’

Con mucho gusto, La Ilusión no tiene edad
a los de Santo Tomé y Chilluévar les va a cantar
con el propósito de que a todos os va a encantar
ya que somos pueblos de gran hermandad.

Un rayo de sol cayó
en nuestra mente abierta
una voz musical sonó
para celebrar una gran fiesta.

Desde Parets, Santo Tomé y Chilluévar
los hermanados nos juntamos
laten los corazones al recordar
unos tiempos ya pasados.

Estamos para ofrecer nuestra amistad
que los orígenes duren una eternidad
cuánto amor, lágrimas, alegrías y felicidad!!!
pasaron en las familias de la hermandad.

Que este sentimiento sea duradero
para que siempre podamos recordar
lo decimos alegres y muy sinceros
los de Parets, Santo Tomé y Chilluévar.

Jaume Anfruns

Els ports

Els capvespres d’estiu,
eixordats de cigales,
vigilats pels voltors
i atordits per la calda,
passegem pels Estrets
i ens capbussem en algun dels seus gorgs
a recollir l’última llum del dia,

diamant fosc
que ens enduem a casa
per refrescar la nit.

Àlex Susanna és l’excel·lent poeta a qui el Niu d’Art Poètic 
de Parets dedicarem el Festival de la Poesia, ja en la 31a. 
edició, el pròxim dia 20 d’octubre a les 18 h, en el marc del 
Teatre Can Rajoler. 
Enguany seguim intentant fer la millor aportació possible al 
món poètic català i s’ha superat el rècord de participació que 
teníem des de l’any 1993, amb poemes de totes les terres de 
l’àmbit lingüístic. Tant de bo que la qualitat ens acompanyi i, 
per això, us convidem a viure-ho en directe. 
L’organització farà que el programa sigui amè i engrescador, 
amb alguna sorpresa que us agradarà de debò. Fins ales-
hores!
Niu d’Art Poètic

Assemblea de la Penya Blaugrana Parets
Volem informar a tots els nostres socis i sòcies que 
l’assemblea ordinària de la Penya Blaugrana Parets es farà 
el divendres 19 d’octubre a les 20.30 h, al local de l’entitat a 
l’avinguda de Lluís Companys, 25.
Durant la reunió es farà l’aprovació de l’acta anterior, es lle-
girà l’nforme de la presidència i es donarà a conèixer l’estat 
de comptes i aprovació de les mateixes, si escau.
Finalment hi haurà un torn obert de paraula.
Us hi esperem.

Junta de la Penya Blaugrana Parets

El taxista murri
Carlos va oblidar la seva mandolina al tren, inútilment va 
buscar a les oficines per si una ànima caritativa l’havia re-
tornat; era un regal que en vida li havia donat la seva mare. 
A l’explicar-ho, es queixava de la poca sensibilitat que tenim 
els humans, que per avarícia no ens aturem a pensar una 
mica més enllà. Això em va recordar aquesta història:
Silvia va enviduar i el seu marit, home de camp, li havia de-
manat que, en morir, el sepultés prop del lloc on va passar 
la major part de la seva vida, amb els seus sembrats; també 
li va sol·licitar que cuidés del seu gos i que, quan aquest 
morís, l’enterrés al seu costat.
Montañés va acompanyar un any més a la vídua i després 
va morir. La dona va voler complir l’última voluntat del seu 
marit, dies abans va comprar un televisor, del qual conser-
vava la caixa, per això amb molta delicadesa va col·locar el 
cos de Montañés i precintar la caixa .
Va trucar a una línia de transport perquè la traslladés al 
lloc on estava enterrat el seu marit i que es convertiria en 
l’últim estatge de la seva mascota. El xofer, amablement, la 
va ajudar a col·locar la caixa (molt pesada), al maleter i van 
emprendre el viatge. Silvia va demanar al conductor que 
s’aturés per anar al lavabo i comprar aigua.
El taxista, amablement, va accedir i, quan la dona va baixar 
del cotxe, va emprendre la marxa a tota velocitat, deixant a 
la senyora abandonada al lloc.
Sílvia pensava que Montañés no acompanyaria al seu amo 
i plorava desconsoladament, però una imatge va aparèixer 
en la seva ment: la cara del lladre en obrir la caixa per treure 
el seu flamant televisor i la seva tristesa es va convertir en 
una gran riallada.
Gran lliçó per a qui s’apropia del que no és seu. Carlos, la-
mento això de la teva mandolina, desitjo que el que la va 
prendre també rebi la seva lliçó.

Candelaria Diaz Martín

LÍNIA OBERTA
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Enguany, prop de 3.000 alumnes han iniciat el nou curs a Parets, amb millores als centres escolars del municipi

Reformes als centres educatius amb motiu del nou curs escolar

Enguany, 2.953 alumnes han començat el nou curs es-
colar als centres educatius de Parets. D’aquests, 579 ho 
han fet en educació infantil, 1.393 cursaran estudis de 
primària, i 981 de secundària.
Pel que fa a Batxillerat i cursos de formació de Grau Mitjà 
i Grau Superior, les matriculacions per a aquest curs han 
estat de 328, fins al moment.

Obres d’arranjament als centres escolars
Aprofitant el descans estival, l’Ajuntament de Parets ha 
dut a terme diferents obres d’arranjament als centres es-
colars del municipi així com als equipaments municipals.
Algunes de les actuacions més rellevants han estat: a 
l’Escola Pau Vila, la plantació de dues moreres al pati 
d’infantil, la instal·lació d’una marquesina i protecció so-
lar de la façana del menjador o diferents espais del centre 
que han estat repintats.
A l’Escola Pompeu Fabra, s’han enfosquit els vidres de 
les finestres de l’aula d’informàtica, i s’hi han instal·lat 
mosquiteres, entre d’altres.
A l’Escola Lluís Piquer, s’ha aïllat la passarel·la metàl·lica 
de la planta superior de primària per eliminar el soroll i 
s’han substituït les cisternes dels lavabos amb cadena 
per botó, a més d’altres feines de pintura i petits arran-
jaments.

També s’han fet obres d’adequació a les escoles bressol 
municipals, com ara aparells de climatització, treballs de 
pintura i arranjament d’embornals i zones exteriors.
A l’Escola Municipal de Música s’ha dividit la porta gran 
de l’auditori per facilitar el control visual de l’escenari des 
de la taula de so i s’han posat noves mosquiteres a les 
finestres.
El cost total de les obres als centres educatius ha estat 
de 106.971,64 euros.

Renovació i reforma del Casal de Ca n’Oms
Un dels equipaments en què s’està fent una de les refor-
mes més importants és el casal per a la gent gran de Ca 
n’Oms. Les obres van començar a primers d’aquest mes 
de setembre i es preveu que tinguin una durada aproxi-
mada d’execució de 2 mesos.
Els treballs consisteixen en l’adequació de la planta baixa 
de l’equipament, amb un canvi del terra, substitució de 
la fusteria de marcs i portes, millora de les instal·lacions 
d’electricitat i subministraments, a més d’altres canvis de 
terra, fusteria, instal·lacions, i col·locació d’elements per 
a la millora de l’accessibilitat.
Mentre durin les reformes, les activitats que es duen a 
terme al casal han estat traslladades a l’espai de la Sala 
Cooperativa.

INAUGURACIÓ DEL CURS

“Educar a través de la sorpresa: com aprèn el cervell” 
és el títol de la conferència que va oferir el Doctor 
en Biologia i professor i investigador de Genètica a 
la Universitat de Barcelona, David Bueno i Torrens, 
amb motiu de l’acte inaugural del nou curs escolar 
2018-2019.
La conferència es va centrar en dos aspectes fona-
mentals dels aprenentatges i del desenvolupament 
de les habilitats cognitives: la emocions, entre les 
quals cal destacar l’alegria, el plaer i la sorpresa (i, 
per oposició, la por), i la socialització, ja que és el 
principal mecanisme de recompensa i motivació que 
percep el cervell, el que contribueix a forjar les xarxes 
neurals. 
La trajectòria professional i acadèmica del doctor 
David Bueno està centrada en la genètica del desen-
volupament i la neurociència i la seva relació amb el 
comportament humà, i s’ha desenvolupat principal-
ment a Barcelona. Ha estat investigador a diferents 
universitats d’arreu del  món.
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. 

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

100 dies d’alcalde
Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
Fa uns dies vaig superar els meus primers 100 dies com a alcalde de Parets del Vallès. Per aquest motiu, volia informar-vos de 
primera mà i amb detall de què estem fent per millorar el nostre poble. Hem fet un seguiment acurat del nostre Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) i, com a alcalde, dedico encara més temps a escoltar les paretanes i els paretans, les seves necessitats i les 
seves idees i propostes per seguir millorant. Les nostres veïnes i veïns i Parets són la meva prioritat i els temes que afecten 
a tothom.
Ja hem iniciat el nou curs, i amb aquest, vull recordar tots els canvis i millores en matèria d’equipaments, places i carrers del 
nostre poble. 
És el cas de les obres del carrer Major i del Barri Antic, que es troben a la seva recta final. 
D’altra banda, el Camp de Futbol Municipal Josep Seguer ja disposa de la nova gespa, on el primer equip va debutar aquesta 
temporada amb victòria. També avancen a bon ritme les obres del Complex Esportiu del Tenes, del Parc del Sot d’en Barriques 
i la rehabilitació del casal de Ca n’Oms.
I està previst l’inici de les obres de la plaça de la Salut, la renovació d’escocells dels arbres, i millores a la via pública del nostre 
poble. Tot, al marge del dia a dia habitual, i les diferents mesures implementades per garantir la seguretat, el civisme, la con-
vivència i la igualtat d’oportunitats. L’equip de govern vetlla, en definitiva, per tenir un Parets cada dia més amable i acollidor 
per viure i conviure.
Soc l’alcalde de tothom, i ja sabeu que estic a la vostra total disposició, que em trobareu com sempre al carrer i que podeu 
comptar amb mi per tot allò que em vulgueu consultar o fer arribar. 
Us desitjo un bon inici de curs i que ens continueu ajudant a fer de Parets un poble cada dia millor.

Francesc Juzgado

“Estic a la vostra total 
disposició. Em trobareu com 

sempre al carrer i podeu 
comptar amb mi per tot allò 

que em vulgueu consultar o fer 
arribar.”
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Fa uns mesos, l’Ajuntament de Parets va iniciar diferents 
obres, algunes de les quals es troben en fase d’execució, 
destinades a millorar els espais públics i urbans i amb la 
voluntat de crear indrets destinats a potenciar la partici-
pació, la vida en comú dels paretans i paretanes, fomentar 
l’activitat comercial als barris i refermar la identitat de 
Parets com a municipi.

Les obres del Barri Antic, a punt de finalitzar
Una de les més rellevants afecta el Barri Antic, on es tre-
balla ja en la darrera fase, que afecta la part final del car-
rer Major amb l’av. de Lluís Companys. En aquesta fase, 
s’han d’instal·lar l’enllumenat definitiu, el mobiliari urbà, 
els elements de jardineria i la senyalització viària, entre 
d’altres. Es preveu que les obres finalitzin durant la dar-
rera setmana del pròxim mes d’octubre.

Les actuacions urbanístiques a Parets prioritzen les persones i els espais per compartir

El projecte de la plaça de la Salut, en marxa
Pel que fa a la plaça de la Salut, el projecte està en fase 
d’aprovació i ja s’ha iniciat la licitació de les obres. La 
previsió és poder començar les obres d’execució a finals 
d’aquest any.
Fruit del procés participatiu que es va posar en marxa per 
tal de triar el model urbanístic preferit pels paretans i les 
paretanes, la plaça de la Salut acollirà tres espais de jocs 
infantils, diferenciats per franges d’edat, i dos d’estada, 
amb bancs de pedra i de fusta. També hi haurà jocs in-
clusius i adaptats per a infants amb necessitats especials 
de mobilitat.

Comencen les obres del Complex Esportiu del Tenes
Tot just fa unes setmanes van començar les obres del 
Complex Esportiu del Tenes. Es van fer els treballs previs 

Durant els darrers mesos, l’Ajuntament ha posat en marxa diferents obres al municipi amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania

de preparació amb el tancament de l’espai, el muntatge 
per a la instal·lació del bar i l’equipament per al Club d’At-
letisme, l’arranjament del tartan a les pistes i l’adequació 
de les zones posteriors per millorar-ne l’accés.

El parc del Sot d’en Barriques avança a bon ritme
D’altra banda, les obres del futur parc del Sot d’en Barri-
ques continuen amb el moviment de terra previ, els tre-
balls de delimitació del solar per ubicar els diferents es-
pais que s’han d’encabir i la selecció i reserva de les espè-
cies d’arbres que es plantaran posteriorment. El disseny 
del nou parc respon a un caràcter lúdic i d’entreteniment 
amb sortidors d’aigua pensats com a espai d’oci i joc.
Totes aquestes obres forment part del Pla d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) desenvolupat per l’Ajuntament per millorar 
els parcs, places i espais públics del municipi.
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Arranjament i adequació de camins 
Aquest mes de setembre, en el marc de les actuacions 
que es duen a terme per part de l’Ajuntament de Parets, 
s’han fet els arranjaments dels camins més emblemàtics 

SEGURETAT
de la vila.
Concretament s’ha actuat al camí de Can Serra, el camí de 
la Torre de Malla i el camí del passeig Fluvial.
Els treballs han consistit, entre d’altres, en la renovació del 
sauló, el reompliment dels sots i l’adequació dels espais 
per a l’ús dels vianants.
Els treballs s’emmarquen dins de les d’actuacions d’ade-
quació i millora de l’entorn previstes en el Pla d’Actuació 
Municipal 2015-2019.

Nova tanca als horts urbans
D’altra banda, a petició dels usuaris dels horts urbans, 
a més d’una nova pèrgola instal·lada al mes de juliol, i 
amb l’objectiu de millorar l’entorn, delimitar l’espai, evitar 
l’accés dels conills i altres animals i com a mètode de 
dissuasió d’actes incívics, l’Ajuntament està instal·lant 
una tanca metàl·lica al voltant de les parcel·les dels horts.

SEGURETAT

El Drogotest, l’eina que evita accidents
El mes de febrer, la Policia Local va posar en marxa les 
proves de consum d’estupefaents amb el nou Drogotest. 
Des d’aleshores, s’han realitzat un total de 45 proves de 
detecció de drogues a conductors de vehicles.
Als conductors que donen positiu se’ls immobilitza el 
vehicle, se’ls imposa la consegüent sanció i la retirada 
de punts del carnet de conduir; en el cas de Parets, s’ha 
informat la DGT de la retirada d’un total de 270 punts. 
El Drogotest és una eina que s’ha demostrat molt efectiva 
en la prevenció dels accidents quan els conductors han 
consumit substàncies no autoritzades.

MOBILITAT

Novetats sobre el desdoblament de la R3
A finals del mes d’agost, l’Administrador d’Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif), que depèn del Ministeri de Foment, 
va publicar el projecte de remodelació de la via i l’elec-
trificació de les estacions de tren de Parets, Canovelles, 
les Franqueses i la Garriga. Prèviament, ja havia estat 
publicada, per part de la Direcció General de Biodiversitat 
i Qualitat Ambiental, la declaració d’impacte ambiental 
del projecte.
Aquest document preveu, en resposta a les al·legacions 
presentades per l’Ajuntament de Parets i el veïnat de la 
zona afectada, la construcció d’un mur per tal de garantir 
l’estabilitat dels habitatges que es troben tot just al cos-
tat de les vies del tren.
Les tasques remodelació de la via i l’electrificació són el 
pas previ a l’inici de les obres de desdoblament de la línia 
de Rodalies de Barcelona R3, en el tram entre Parets-la 
Garriga i l’Hospitalet-Puigcerdà.

El dilluns dia 15 d’octubre s’iniciarà la campanya d’espor-
ga d’hivern dels arbres al municipi. Enguany els treballs 
començaran pels carrers del barri del Cernadet i continu-
arà pels carrers de l’Eixample perpendiculars a l’Avinguda 
Catalunya, per a continuar per tota la trama de l’Eixam-
ple en primer lloc, i posteriorment a la resta de barris. 
El termini previst per l’esporga de l’arbrat viari és de 10 
setmanes, una setmana menys respecte l’any anterior. 
Per tal d’informar el veïnat dels trams, els termins i les ca-
racterístiques de la campanya, l’Ajuntament ha previst fer 
dues reunions, la primera de les cuals serà el dimecres 10 
d’octubre, a la sala exposicions Can Rajoler, a les 19.30 
h. La segona reunió es farà el dimecres 17 d’octubre, al 
Club Sant Jordi, també a les19.30 h.
A Parets tenim gairebé sis mil arbres als carrers i uns 
mil cinc-cents a les places, zones verdes i equipaments. 
L’esporga serà la més adequada per a cada espècie n 
funció del seu estat fisiològic i dels condicionants de la 

Sessions informatives sobre la campanya d’esporga

seva ubicació.
S’ha de tenir en compte que per mantenir el valor orna-
mental, la salut dels arbres i els seus beneficis ambientals 
a l’entorn urbà, s’ha d’esporgar només el necessari, evitant 
en la mesura del possible fer podes dràstiques que minven 
la salut i el valor de l’arbrat i afavoreixen l’aparició de pla-
gues i malalties. També cal tenir en compte que algunes 
espècies, en funció de la seva ubicació, no és recomanable 
ni necessari podar-les tots els anys, si no només cada 
dos o tres anys.
Els avisos i la senyalització del treballs d’esporga es 
col•locaran als carrers amb una antelació mínima de 48h 
per a facilitar la bona organització del veïnat. En aquest 
sentit, es demana la col·laboració dels veïns i veïnes, no 
aparcant els dies indicats als carrers que és senyalitzin 
per aquest motiu.
Per qualsevol dubte o aclariment, poden adreçar-se a 
l’Àrea de Via Pública.

Enguany, la campanya començarà el 15 d’octubre i durarà 10 setmanes
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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

100 hores de formació directament a l’empresa
Compromís de contractació del 50% mínim 
dels participants 
Places limitades

Més informació:
SLOP C/ Major,1
formacio@parets.cat

Inici de la formació:
octubre 2018

R E Q U I S I T S
Tenir experiència prèvia en soldadura i gust
per l’ofici
Estar en situació d’atur
Estar inscrit correctament a l’SLOP

SOLDADURA
Amb compromís de 
contractació a Parets

Formació 

C A R A C T E R Í S T I Q U E S

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

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

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

És fàcil
És divertit
És enriquidor



27 de setembre de 2018 7ACTUALITATACTUALITAT

RAP107 FM celebra els 38 anys a la plaça Doctor Trueta
L’emissora va muntar un estudi a la plaça, on una vuitantena de persones van gaudir de l’acte

El dissabte 15 de setembre l’emissora municipal RAP107 
va fer un programa especial a la plaça Doctor Trueta de 
l’Eixample amb els col·laboradors que fan possible l’àm-
plia varietat de programes que recull la graella. 
Va ser un moment important per commemorar els 38 
anys de vida de la ràdio, que va néixer l’11 de setembre 
de 1980. RAP107 va ser la desena emissora municipal 
de Catalunya que va entrar en funcionament i la segona 
del Vallès Oriental. 
Després de passar per diferents dials, l’any 2006 se li 
va adjudicar de manera definitiva el dial 107.2 de la FM. 
La ràdio emet la seva programació en directe a través 
d’aquest dial, de la TDT, una aplicació per a dispositius 
mòbils Android i a través del web www.rap107.fm, des 
d’on també es poden descarregar els programes.

L’equip de RAP 107 va voler treure la ràdio al carrer per 
presentar tots els espais que l’emissora té en l’actualitat.
També va haver-hi dues actuacions musicals del grup 
Red Velvet, una demostració de balls de saló i entrevis-
tes a alguns dels fundadors de la ràdio, com és l’actual 
alcalde de Parets, Francesc Juzgado, que recordava que 
l’emissora té 38 anys de manera oficial, però que abans 
ja hi havia un grup de persones fent ràdio al poble. Durant 
l’acte es va fer un recordatori a Pere Planas, amant del ball 
i col·laborador de la ràdio, que va morir al febrer d’aquest 
any a l’edat de 81 anys.
RAP 107 FM és una emissora de ràdio gestionada per 
l’Ajuntament, compta amb una plantilla estable de treba-
lladors i una trentena de col·laboradors que fan possible 
una programació informativa, musical, cultural i esportiva. 

GENT GRAN

Segona edició del curs AlfabeTICza’t
L’Ajuntament de Parets ha programat la segona edició 
del curs d’alfabetització digital adreçat a persones del 
municipi majors de 60 anys ‘AlfabeTICza’t’. L’objectiu del 
programa és, entre d’altres, donar a conèixer els concep-
tes necessaris per al bon ús de l’ordinador, o fomentar 
l’autonomia i l’autoestima. Les inscripcions es poden 
fer al Casal Sant Jordi, al carrer de Galende, 1, telèfon 
93 562 26 38. 

CELEBRACIÓ

Diada Nacional de Catalunya a Parets
L’11 de setembre va tenir lloc, a la plaça dels Països Ca-
talans, la tradicional ofrena floral davant del monument 
commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya, en 
què van participar l’Ajuntament de Parets del Vallès, així 
com associacions i entitats del municipi i les formacions 
polítiques locals.

SOLIDARITAT

El Rebost de Parets obre les portes
La nova botiga solidària El Rebost de Parets, en col-
laboració amb Càritas, l’Associació Parets Solidari, el 
Banc d’Aliments, i l’Ajuntament de Parets ja ha obert les 
seves portes. Pròximament es farà la inauguració oficial 
de l’establiment i es donarà a conèixer el seu nou funci-
onament a la ciutadania. 

PLUSVÀLUAACOLLIDA

Cicle de cinema ‘La mirada dels altres’
Aquesta tardor, Parets acull una nova edició de ‘La mira-
da dels altres’, un projecte d’intercanvi social organitzat 
pel Servei d’Acollida de l’Ajuntament de Parets, que pre-
tén donar a conèixer els moviments migratoris humans 
mitjançant diferents activitats. Enguany, consta d’una 
exposició, la projecció de cuatre pel·lícules i un especta-

cle familiar a càrrec de Rialles Parets.
La primera activitat serà el dissabte 6 d’octubre, al Teatre 
Can Rajoler amb el film Tanna, que explica la història real 
de l’amor impossible entre una parella de la mateixa tribu.
Paral·lelament, a la mateixa hora, a la Biblioteca Can Ra-
joler es projectarà Beyond Beyond, una pel·lícula per als 
més petits. 
El divendres 19 d’octubre es podrà veure Incendies i, el 26 
d’octubre La estación de las mujeres, totes dues al Teatre 
Can Rajoler, a les 20 h. El preu de l’entrada per al cinema 
és d’un euro.
A més del cicle de cinema, la sala d’exposicions Can 
Rajoler acollirà l’exposició ‘The most important thing’, 
d’ACNUR que es podrà veure del 5 a 28 d’octubre.
El cicle ‘La mirada dels altres’ s’emmarca en el Pla d’aco-
llida per a les persones nouvingudes de l’Ajuntament de 
Parets, que forma part de les actuacions municipals de 
sensibilització al voltant de la immigració.
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PARETS
TAPA + QUINTO

O REFRESC

DEL 26 D’OCTUBRE  
A L’11 DE NOVEMBRE DE 2018

 Bar La Plaça · Cafè París · Can Tomàs 
El Racó de les Brases ·  Galeria 85 

Hamburguesería Lalola · James Joyce 
L’Antic Paller · La Noria Bakery · La Pèrgola  

Llevantpark · Oh Tapa · Pase · Quibus  
Restaurant Can Romeu · Restaurant La Salut 

Restaurant Ribas do Sil · Restaurant Tres Rosas 

Visites guiades a les masies

Places limitades. Inscripcions �ns l’11 octubre a:
Centre C. Can Rajoler. Tel. 93 573 98 00

Parets del Vallès
12, 13 i 14 octubre 2018

La Marineta, Torre Malla i Torre Cellers

12 octubre, 17 h, La Marineta
13 octubre, 12 h, Torre Malla
14 octubre, 12 h, Torre Cellers

 la dona 
       sàvia 
  

a càrrec d’Isabel Erill
psicòloga, psicoterapeuta corporal 
i professora de ioga

HORARI

A partir del 26 d’octubre, de 17 a 20 h

que sóc

PREU

30 €

INSCRIPCIONS

Fins al 19 d’octubre al Casal Cal Jardiner

SALA COOPERATIVA

GRUPDE
SUPORT
MUTU  

DATES

26 d’octubre 29 març  
23 novembre 26 abril
21 desembre 31 maig 
25 gener 28 juny
22 febrer
 
 

DILLUNS 15 OCTUBRE 19 h 
SALA EXPOSICIONS CAN RAJOLER

amb motiu del 78è aniversari
  del seu afusellament

ACTE INSTITUCIONAL

COMPANYS
Lluís 

Lectura de manifest
Recital poètic i acompanyament
musical

HOMENATGE 
AL PRESIDENT 

1940-2018
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Sota el lema ‘Combina i mou-te!’ l’Ajuntament de Parets 
de Vallès s’ha adherit, un any més, a la Setmana Europea 
de la Mobilitat amb un seguit d’activitats per promoure 
uns hàbits de desplaçament més sostenibles, segurs i 
saludables, així com iniciatives per impulsar un municipi 
més verd, més confortable i menys contaminat.
Les activitats van començar amb el procés per a la im-
plantació del projecte de camins escolars als centres edu-
catius, on les nenes i nens de 5è d’educació primària del 
municipi, mitjançant diverses activitats de dinamització 
van treballar, revisar i proposar el camí cap a la seva es-
cola. Un cop finalitzats els tallers es farà una exposició 
itinerant per les escoles i els equipaments.
En el marc de les accions, els dies 17 i 18 de setembre, 
es van instal·lar dosímetres en l’entorn dels centres edu-

Parets aposta fermament per una mobilitat més segura i sostenible

catius (captadors passius de CO2 i partícules en suspen-
sió) per tal d’avaluar la influència del trànsit escolar en la 
qualitat de l’aire que respirem al voltant de les escoles. 
Aquestes dades permetran tenir una visió de l’impacte 
de la mobilitat en els entorns escolars i els seus efectes 
sobre la salut.
També, i amb l’objectiu d’impulsar l’ús dels transports 
urbans i col·lectius, molt més sostenibles, entre els dies 
17 i 22 de setembre, el bus urbà de Parets va ser total-
ment gratuït. 

1.000.000 d’usuaris al Bus exprés E7
D’altra banda, el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, va 
acollir un acte protocol·lari per celebrar el milió d’usuaris 
del Bus exprés E7, en el qual Parets hi va ser present.

Durant l’any 2018, l’Ajuntament de Parets ha dut a terme 
diferents accions amb la voluntat de promoure l’ús dels 
transports públics urbans, menys contaminants, i alter-
natives als vehicles privats.
També s’han fet diferents jornades adreçades a la ciu-
tadania i tallers i formacions als centres escolars, amb 
l’objectiu de canviar de mentalitat per arraconar progres-
sivament el model de mobilitat actual en favor d’un mo-
del sostenible que transmeti valors i actituds de civisme, 
tolerància i respecte envers els espais urbans col·lectius.
Algunes d’aquestes accions han estat:

    Ampliació del servei d’autobús de Parets a l’Hospital 
de Mollet. 
    I Jornades sobre contaminació atmosfèrica i mobilitat 
a Parets. 
    Instal·lació de dues unitats mòbils de vigilància de la 
contaminació atmosfèrica.  
    Renovació de la flota de vehicles municipals amb la 
incorporació d’un nou vehicle elèctric.  
    Estudi d’entorns escolars segurs a Parets, inclòs al 
projecte de camins escolars segurs. 
    Participació en les taules de treball de la Zona de Qua-
litat Ambiental del Vallès Oriental (ZQA2). Redacció de 
protocol d’actuació en cas d’episodi de contaminació a 
Parets.
    Actualització de la pàgina web www.escolanatura.pa-
rets.cat per comunicar els episodis d’avís preventiu. 
    Subvencions en l’impost de circulació dels vehicles 0% 
i eco (ordenança fiscal núm. 3. Article 5)
    Incorporació d’una nova activitat d’educació ambiental 
adreçada a alumnes de cicle superior de primària i primer 
cicle de secundaria “La mobilitat i els contaminants at-
mosfèrics. Efectes sobre la salut”.

ACCIONS

Parets s’ha adherit, un any més, a la Setmana Europea de la Mobilitat, amb un seguit d’accions i propostes adreçades a la ciutadania i als escolars

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE
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diumenge
a les 18.30 h

La llum del
Mediterrani

Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Kavanakband

octubre21 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un espectacle musical que té el Mediterrani 
com a teló de fons

A les 21 h 
Sopar amb barquetes
(montaditos)

octubre12 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 22.30 h Espectacle

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

Miguel Lago
pone orden
Miguel Lago

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

El nou espectacle del còmic Miguel Lago, més provocador, 
cínic i irònic que mai

diumenge
a les 19.30 h

La nena
dels pardals

Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h
Idioma: Català

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Jordi Palet

setembre30 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un espectacle poètic i emocionant sobre els 
petits herois quotidians, el respecte a la vida i 
la saviesa innata dels nens

GRATUÏT AMB

diumenge
a les 18.30 h

Lo mejor 
de Yllana

Preu: 18 €
15 € menors de 18 i majors de 65
13 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Yllana

octubre7 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una autèntica festa teatral per celebrar els 25 
anys d’Yllana amb una selecció de les seves 
millors creacions
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CURSOS CAN BUTJOSA

Cursos i activitats del casal Can Butjosa 
El pròxim mes d’octubre es posaran en marxa els nous 
cursos, tallers i activitats del Casal de Cultura Can But-
josa de Parets. Ball, cuina, rebosteria, teatre, fotografia, 
dibuix, castanyoles, sevillanes o ceràmica són alguns 
dels cursos que s’ofereixen en aquest darrer trimestre 
de l’any 2018.
Els cursos de cuina són dels que més èxit tenen cada 
temporada; són temàtics i en cada un es tracta una es-
pecialitat culinària. Altres cursos que s’ofereixen són 
els de monitors de teatre infantil, bhangra, bollywood, o 
sevillanes i coro rociero.
Cal fer la inscripció presencialment al Casal de Cultu-
ra Can Butjosa, situat al carrer la Salut, 50 de Parets. 
Per a més informació es pot trucar al telèfon 93 562 35 
53  o escriure un correu electrònic a casal.canbutjosa@
parets.cat. Recordem que l’horari d’atenció al públic 
d’aquest casal és de dilluns a dijous de 15 a 22 h i els 
divendres de 15 a 21 h.

Aula d’informàtica
El casal compta amb una aula d’informàtica que té ca-
pacitat per a vuit usuaris a l’hora. En aquest espai es 
realitzen cursos formatius però també està disponible 
per a l’accés lliure de dilluns a divendres de 15 a 21.30 h.

El Casal de Joves Cal Jardiner ha donat a conèixer la seva 
nova programació de cursos, tallers i activitats d’aquest 
darrer trimestre de l’any 2018. Novament hi ha una oferta 
molt variada d’activitats pensada per a tots els joves pa-
retans. Repeteixen cursos que ja han tingut molt èxit en 
edicions anteriors i també s’incorporen noves propostes, 
com per exemple una activitat musical d’estil rap. També 
hi haurà taller de manga i un curs de francès.
Altres formacions que es poden fer són la d’scooter, taller 
de reparació de bicicletes o aprendre a tocar el tambor. 
A més dels cursos entre setmana, els dissabtes el casal 
ofereix formació teatral. 
El casal Cal Jardiner compta amb altres propostes en 
format d’activitats lúdiques com el torneig de billar, de 
futbolí o el videojoc. Aquest any també es farà la Cas-
tanyada Terrorífica que tant d’èxit va tenir en la darrera 
edició.

El Casal Cal Jardiner inicia la temporada carregat de propostes

Una de les activitats que més costa omplir pel que fa a 
participació juvenil és el cinefòrum. Tot i això, el casal 
continuarà intentant fer que el cinefòrum funcioni amb pel-
lícules de temàtica específica que pugui ser d’interès per 
als joves. Alhora, Cal Jardiner ofereix assessorament la-
boral per als joves que estiguin interessats a trobar feina.
Amb tots aquests cursos, tallers, activitats i serveis d’as-
sessorament, el casal Cal Jardiner comença la nova tem-
porada amb una gran varietat de propostes que fa que els 
joves puguin escollir entre aquelles que més s’ajusten al 
seu interès.

Les inscripcions es tanquen demà
Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar al 
casal de dimarts a diumenge de 17 a 21 h al carrer Mont-
cau sense número, escriure a caljardiner@parets.cat, o 
trucar al  93 573 72 00.

Cursos, tallers, activitats i assessorament juvenil centren la programació del casal en el darrer trimestre



Parets és... 
Amb l’arribada del nou curs escolar s’han posat en marxa totes les ini-
ciatives previstes en matèria escolar per enguany. N’hi ha moltes, com 
és habitual. Entre aquestes, s’implementaran al cicle inicial de la ma-
joria de les escoles l’Entusiasmat i Innovamat, una nova metodologia 
per treballar les matemàtiques de manera més manipulativa. Es tracta 
d’aprendre amb més suport tecnològic. Com a novetat, es duran a ter-
me els habituals tallers de robòtica orientats a cicle mitjà, o la FP Dual 
amb pràctiques remunerades de tècnic d’educació infantil a les escoles 
bressol de Parets i a l’Escola Pau Vila.

El curs ve marcat per la potenciació, per part l’Ajuntament, de l’escola inclusiva, apostant 
novament per vetlladores a les escoles municipals. També es consoliden el Divertillengua, 
projecte per fomentar la llengua; la xarxa 0-6, espai de trobada de 3 escoles bressol muni-
cipals, dues de privades i el cicle infantil de totes les escoles públiques, per coordinar-se i 
compartir formació i experiències per avançar en l’educació dels infants; així com l’aposta 
per la participació a través de la XEF, Xarxa de Debat Educatiu Amb i per les Famílies, o els 
consells d’infants i de joves.

Parets és Ciutat Educadora: participa activament en el projecte i aspira a ser Ciutat Amiga de la Infància. Uns processos participatius que fan de Parets un referent en matèria edu-
cadora com així recollirà el llibre de Bones Pràctiques de la Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb 6 exemples de bones pràctiques del nostre 
poble pel que fa a l’àmbit de l’educació.

També es dóna suport educatiu a les escoles en horari extraescolar, com l’estudi assistit amb plans d’ocupació de perfil pedagògic per a l’institut i les escoles de primària. De fet, aquest 
estudi ha estat recollit i destacat com a un dels exemples de bones pràctiques en matèria d’educació del nostre poble.

Consell d’Infants.
Pregó de Festa Major

Inauguració Curs Escolar Inici escolar

Innovamat



 educació, infància i família

Exposició a La Cuna

Enguany, pel que fa als tallers de ceràmica, el pro-
jecte serà treballar la història del ferrocarril a Parets. 
RAP107.edu arriba a la seva onzena temporada i es po-
drà veure també gràcies a la tecnologia streaming de la 
ràdio. Els participants al programa rebran un obsequi.

Per acabar, cal destacar, un any més, la socialització 
gratuïta dels llibres.

En paraules de Marta Amela, cap del Ser-
vei d’Educació, “la comunitat educativa té 
un paper molt destacat i actiu a l’hora de 
coordinar-nos per desenvolupar els dife-
rents projectes. Treballem per avançar-nos 
i adaptar-nos a les noves necessitats de 
l’escola”.

De la seva banda, el regidor d’Educació, Mi-

quel Pérez, afirma que “Parets és re-
ferent en matèria educadora 
gràcies a la participació i el 
treball transversal i conjunt 
de tots els agents implicats 
en aquest àmbit”.

I finalment l’alcalde de Parets del Vallès, 
Francesc Juzgado, conclou que “des de 
l’Ajuntament de Parets prio-
ritzem l’educació amb tot 
tipus d’iniciatives com ara 
la socialització gratuïta de 
llibres, perquè l’educació és 
una eina fonamental per a 
la construcció d’una socie-
tat plenament democràtica i 
socialment cohesionada, una 
eina per garantir la igualtat 
d’oportunitats de tothom”.

Socialització gratuïta de llibres

Divertillengua

RAP 107.edu

Visites escolars a l’Ajuntament
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Plantada Multigestió renova la seva imatge
Després de 53 anys situats al número 12 del carrer Sant 
Antoni de Parets, Plantada Multigestió SL, Corredoria 
d’Assegurances, es trasllada al número 18 del carrer 
Sant Antoni cantonada amb la Fàbrica. I ho fan per re-
novar la seva imatge i adaptar-se a una nova forma de 
treballar. 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
Actualment, ofereixen tot el que pot assegurar-se: as-
segurances per a la llar, cotxes, vida, pensions, pimes, 
responsabilitat civil i un llarg etcètera. 
A banda del canvi d’imatge i de forma de treballar, man-
tenen la seva manera de fer i d’atendre al client: servei 
i proximitat. 
Tothom disposa de molta tecnologia i avenços però 
aquesta corredoria aposta fermament per l’atenció 
personalitzada i el factor humà, més enllà de la típica 
màquina o contestador a l’altra banda de la línia telefò-
nica. Volen donar el millor servei a un preu competitiu. 
I és per això que recentment, per donar continuïtat al 
negoci familiar, s’han incorporat al Grup MDC, que és 
una mutualitat amb més de 100 anys al sector.
Els seus telèfons d’atenció al públic són el 93 573 11 52 
i el 93 573 10 77. 
Els horaris d’obertura d’oficina són de dilluns a dijous 
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i els divendres, de 9 a 14.30 h.

Sagalés, distinció de qualitat ambiental 
L’empresa de transports Sagalés, concessionària del 
transport públic urbà de Parets i Mollet, ha obtingut, 
aquest mes de setembre, el distintiu de qualitat ambien-
tal del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat. L’etiqueta de qualitat mediambiental s’atorga a 
flotes de vehicles d’empreses que compleixen exigències 
ambientals que superen els límits que la normativa vigent 
estableix com a obligatoris.

EMPRESA

Vols fer un mos i guanyar premis? Segueix la ruta ‘Parets D Tapes’ 

Per tercer any consecutiu, el Servei de Comerç de l’Ajuntament de Parets organitza la 
ruta gastronòmica ‘Parets D Tapes’, un circuit que té l’objectiu de donar a conèixer el 
potencial gastronòmic de Parets i, alhora, convertir-se en un referent de les rutes gas-
tronòmiques a la rodalia.
Turnedó de filet de porc ibèric amb ceba caramel·litzada i formatge de cabra; broqueta 
de ploma ibèrica a la graella amb salsa de nyores i pebrots vermells fumats; croquetes 
de sípia banyades en salsa de tinta negra; cassoleta de calamars farcits... Aquestes són 
només algunes de les delícies proposades pels restaurants que participen en aquesta
segona edició del Parets D Tapes.
Enguany seran divuit els establiments de restauració que es podran visitar entre els dies 
26 d’octubre i 11 de novembre. Els restaurants i bars participants formen un recorregut 
gastronòmic entre el Barri Antic i l’Eixample.

Vine a fer unes tapes i emporta’t un premi
Com en les edicions anteriors, fer tapes a Parets tindrà diferents premis en funció de la 
quantitat de restaurants que es visitin.
Els participants hauran d’emplenar una butlleta i demanar als establiments, per cada 
una de les tapes que s’hagin tastat, el segell que acredita la visita.
Els premis i la data del seu lliurament es donaran a conèixer durant la presentació oficial 
de l’esdeveniment, que tindrà lloc pròximament.

RUTA GASTRONÒMICA CONSUM

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

Avís en relació al tancament de les clíniques iDental

Si teníeu contractats tractaments dentals en les clíniques iDental de Barcelona, Girona 
i Tarragona, tancades sense avís previ, i heu pagat la totalitat o una part de l’import del 
servei sense que us l’hagin prestat completament, recopileu tota la documentació de què 
disposeu  i presenteu una denúncia als Mossos d’Esquadra. 
Si vau finançar el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei, 
dirigiu-vos a l’entitat financera que us ha concedit el préstec, aportant la denúncia als 
Mossos d’Esquadra, per reclamar l’anul·lació dels càrrecs pendents de pagament, ja que 
s’ha produït un incompliment del contracte. Per altres casos podeu consultar amb l’SCAC.
L’Agència Tributària està enviant una carta als afectats d’iDental referent a un requeri-
ment d’embargament, ja que la societat iDental té deutes amb l’Agència Tributària, carta 
que s’acompanya amb un model de contestació. L’escrit s’ha de presentar al registre de 
l’Agència Tributària. És important contestar el requeriment. 
A conseqüència del cessament d’activitat d’Idental, el Departament de Salut s’ha fet cà-
rrec de les històries clíniques, per custodiar-les i gestionar les possibles consultes. Si vau 
rebre tractament i voleu consultar o accedir a la vostra història clínica, 
us podeu adreçar a: Arxiu del Departament de Salut
Telèfon: 93 556 64 80 o 93 556 64 78.
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Més informació:
Escola de la Natura
Galende, 12
Tel. 93 562 17 94
escolanatura.parets.cat

Curs escolar 2018-2019

SESSIONS INFORMATIVES 
de la CAMPANYA D’ESPORGA 2018 
Parets del Vallès

BARRI ANTIC
Dimecres 

10 d’octubre
19.30 h

Sala 
d’Exposicions

Can Rajoler

EIXAMPLE
Dimecres 
17 d’octubre
19.30 h
Casal Sant Jordi
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FESTA MAJOR
Com cada any, la Festa Major d’Estiu ha estat un èxit en totes les activitats 
que s’hi van programar. Milers de paretans i paretanes, sols o acompanyats, 
van poder gaudir de quatre dies intensos i plens d’actes. Enguany, a més, 
els missatges de civisme, tolerància i respecte han marcat la línia de la 
nostra Festa Major, un esdeveniment que any rere any guanya en qualitat i 
assistència de públic.
I aquests dies ens han deixat imatges fantàstiques per recordar. En aquesta 
pàgina hi ha un petit recull, però es poden trobar moltes més fotografies al 
Flickr de Parets Connecta.
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Es consolida l’agermanament Parets-Chilluévar-Santo Tomé
El president de l’associació Hermanados/Agermanats, Paco Galera, va ser el pregoner de les Festes de Chilluévar d’enguany i va emocionar el públic assistent

L’agermanament entre les tres poblacions, nascut el 18 
d’octubre de 2013, s’ha consolidat amb el pas dels anys. 
L’objectiu és dur a terme un intercanvi cultural per com-
partir costums i activitats entre persones i famílies amb 
arrels comunes. Enguany, la Comissió de Festes de Pa-
rets va tornar a protagonitzar el tast de rom cremat. Paco 
Galera, president d’Hermanados/Agermanats va ser el 
pregoner de les festes, i el grup artístic paretà La Il·lusió 
no té Edat va entretenir els centenars de veïnes i veïns que 
van gaudir d’allò més amb els seus playbakcs. A més, van 
celebrar-se diferents actes institucionals i es va avançar 
en propostes de futur entre els alcaldes de les tres po-

blacions: Francesc Juzgado, de Parets del Vallès; José 
Luis Agea, de Chilluévar i Paco Jiménez, de Santo Tomé.
Ja han passat 5 anys i l’agermanament es consolida i es 
reinventa any rere any. 
Són nombroses les paretanes i els paretans que, gràcies 
a aquesta iniciativa, poden visitar els seus familiars o bé 
recordar les seves arrels de forma més senzilla mitjançant 
aquest intercanvi. Un intercanvi cultural organitzat per 
l’associació Hermanados/Agermanats, del qual enguany 
van gaudir un bon nombre de veïnes i veïns de Parets del 
Vallès que van voler desplaçar-se fins a Chilluévar i Santo 
Tomé. L’any vinent, Parets serà el municipi d’acollida.
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EN 2 MINUTS...
Arriben les Jornades Europees del Patrimoni
L’Ajuntament de Parets se suma novament a les 
activitats emmarcades dins les Jornades Europees 
de Patrimoni 2018, amb la programació de visites 
guiades a masies d’alt valor patrimonial i arquitec-
tònic del municipi. El divendres 12 d’octubre, a les 17 
h es farà una visita a la Marineta; el dissabte 13, a 
les 12 h, a la Torre de Malla; el diumenge 14 a les 12 
h es farà una visita a la Torre Cellers. Les Jornades 
Europees de Patrimoni estan organitzades pel De-
partament de Cultura de la Generalitat amb el suport 
de la Federació Catalana de Municipis, l’Associació 
Catalana de Municipis i l’Institut Ramon Muntaner, 
i tenen l’objectiu de donar a conèixer la riquesa pa-
trimonial del territori. Les inscripcions es poden fer 
fins a l’11 d’octubre al Centre Cultural Can Rajoler, 
al carrer Travessera 1. Per a més informació es pot 
trucar al telèfon 93 573 98 00.

Acte d’entrega dels Premis al Mèrit Educatiu
El 29 d’octubre, la sala Cooperativa acollirà l’acte 
dels Premis al Mèrit Educatiu de Parets del Vallès. 
Serà a les 18 h en una cerimònia oberta al públic 
on participaran professors, alumnes, personal del 
servei d’Educació, representació política i, en gene-
ral, la comunitat educativa implicada. Els premis al 
mèrit educatiu pretenen distingir aquells alumnes 
i professorat que han treballat positivament, amb 
l’obtenció de bons resultats, i/o han mostrat un es-
forç significatiu davant el procés d’aprenentatge. 
Enguany, dos alumnes opten al premi de millor nota 
final d’etapa ESO; 3 al premi final d’etapa de Pri-
mària; 1 al premi final de Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i 2 al de Grau Superior. Pel que fa al Treball de 
Recerca de Batxillerat, 10 alumnes han aconseguit 
una nota de 10 i tots opten al premi, només un serà 
escollit pel jurat. En total, 4 alumnes opten al premi 
a la millor nota de selectivitat (PAU); un que acce-
dirà a la universitat des d’un cicle formatiu de grau 
superior, i dos que ho faran des de batxillerat. Tres 
alumnes s’han presentat per aconseguir el premi a 
la millor nota de batxillerat i, aquest any, el premi al 
mèrit docent quedarà desert perquè no s’ha presen-
tat cap professor ni mestre.

La nena dels Pardals, al Teatre Can Rajoler
Aquest diumenge, 30 de setembre, a les 18.30 h es 
podrà veure l’obra ‘La nena dels Pardals’. Un es-
pectacle poètic i emocionant sobre els petits herois 
quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata 
dels nens. Les entrades es poden adquirir al ma-
teix teatre una hora abans de la representació, a les 
oficines de Can Rajoler els dimarts de 9 a 13 h i els 
dijous de 16 a 19 h, o a través del web www.ticketea.
com. El pròxim espectacle en aquest teatre serà la 
representació ‘Lo mejor de Yllana’, una recopilació 
de les millors escenes de la companyia que fa 25 
anys dalt dels escenaris. Es podrà veure el 7 d’oc-
tubre a les 18.30 h.

El 5 d’octubre es presenta la primera entrega de L’Abans a Parets
L’Abans és una publicació en format de fascicles que recull una col·lecció d’imatges de Parets entre els anys 1890 i 1976

El pròxim 5 d’octubre, el Teatre Can Rajoler acollirà la pre-
sentació del primer fascicle de la col·lecció fotogràfica 
L’Abans, una publicació que recull imatges del municipi 
entre els anys 1890 i 1976. 
A l’acte hi intervindran l’alcalde de Parets, Francesc Juz-
gado, el coordinador de la col·lecció L’Abans, Jaume Alcá-
zar, i l’autor i el documentalista del projecte, Josep Maria 
Tarrés i Jaume Anfruns, respectivament.
L’Abans és una col·lecció que compta amb més de 100 
volums editats. Recull la memòria i la fotografia històrica 
dels pobles de Catalunya i de les Balears entre el final del 
segle XIX i el segon terç del segle XX.
Els autors volen fer una crida a la població per tal que 
aportin imatges de particulars i d’entitats que il·lustrin la 

vida quotidiana, associativa, esportiva, industrial, urba-
nística, educativa i festiva del municipi.

L’Abans a Parets del Vallès
El volum de Parets del Vallès és un llibre que recull foto-
grafies representatives de la ciutat entre els anys 1890
i 1976. Posa l’èmfasi en l’aspecte humà: la gent, la ma-
nera de viure, els costums, les tradicions i les festes, i 
també els paisatges, els edificis i els monuments més 
emblemàtics. Els fascicles es podran adquirir a les lli-
breries i papereries de Parets al preu de 2,95 €. El primer 
fascicle de presentació, les cobertes, guardes i sobreco-
bertes s’entregaran de forma gratuïta i, a partir d’aquí, es 
podrà adquirir un fascicle cada setmana.

Albana, nominada a millor docent d’Espanya
Carmen Albana, mestra de l’escola Nostra Senyora de 
Montserrat, és una de les candidates a rebre el premi 
‘EDUCA ABANCA 2018 Mejor Docente de centros públi-
cos y privados de España’. El premi té com a objectiu 
reconèixer públicament la labor dels docents que viuen 
amb passió la seva professió.

PLUSVÀLUAART

Luis Navarro, premiat pel seu èxit a Europa
El pintor paretà Luis Navarro rebrà el Premio Internazi-
onale d’Arte Fondazione Costanza al novembre pel seu 
prestigiós èxit professional en l’art en l’àmbit europeu. 
El reconeixement consistirà en l’entrega d’un trofeu i un 
diploma. L’acte també comptarà amb un sopar solidari en 
favor dels nens malalts de l’associació Arte por la Vida.

PLUSVÀLUAPREMI
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La nova gespa artificial del camp de futbol municipal Jo-
sep Seguer de Parets del Vallès substitueix l’anterior, que 
s’havia plantat fa 15 anys i que s’ha aprofitat per ampliar 
i millorar el camp de futbol-7. 
En aquest terreny de joc secundari pensat per a les cate-
gories més formatives, fins a l’aleví, també es millorarà la 
il·luminació amb la instal·lació de torres de llum.  
Els cost total de les obres és de 280.000 euros, que es 
pagaran en modalitat de renting en 7 anys, la qual cosa 
és menys costosa per als comptes de l’Ajuntament. 
El primer equip del CF Parets va estrenar la nova gespa 
amb una victòria molt treballada. 
Els de David Parra van guanyar 3-2 al Roda de Ter però 
van veure com els osonencs s’avançaven fins en dues 

El camp de futbol municipal ja té nova gespa
El primer equip del CF Parets va estrenar-se a casa amb victòria davant el Roda de Ter per 3 a 2

ocasions en el marcador. Dos gols de Litus i un de Fran-
cisco van donar la victòria als paretans, que van haver de 
patir en els darrers minuts per l’expulsió de Francisco per 
dues targetes grogues. 
Recordem que la superfície del terreny de joc del Camp de 
futbol municipal Josep Seguer de Parets del Vallès és de 
100 x 65 metres, i incorpora un terreny per a la pràctica de 
futbol 7. La reforma del camp va tenir lloc el 10 de juny de 
l’any 2000, amb una graderia per a 336 espectadors i una 
superfície enjardinada de 2.140 metres quadrats. Duu el 
nom de Josep Seguer en homenatge a aquest futbolista 
paretà que va arribar a internacional i va jugar amb el FC 
Barcelona entre els anys 1940 i 1957. Aquesta temporada 
estrena gespa i es millorarà la il·luminació. 

Diumenge 30 de setembre, Diada de la Bici
Organitzada per l’Associació Ciclista Parets-Ravet Bike, la 
sortida tindrà lloc a les 10 del matí al Poliesportiu Muni-
cipal Joaquim Rodríguez. El recorregut és de 10 quilòme-
tres i els horaris de pas previstos són: 10.00 a 10.15 h 
Av. Francesc Macià (entre Victor Català i Av. Catalunya); 
10.00 a 10.20 h Av. Catalunya (entre Av. Francesc Macià 
i Pedra del Diable); 10.05 a 10.25 h C/ Pedra del Diable 
(entre Av. Catalunya i Av. Espanya); 10.10 a 10.30 h Av. 
Espanya (entre Pedra del Diable i Pedraforca); 10.15 a 
10.35 h C/ Pedraforca (entre A. Espanya i Onze de Se-
tembre); 10.15 a 10.40 h C/ Onze de Setembre (entre Pe-
draforca i Montcau); 10.15 a 10.40 h C/ Montcau i C/ El 
Farell (entre Onze de Setembre i La Mola); 10.20 a 10.45 
h Camí de la Torre Malla (entre Montcau i Llibertat); 10.25 
a 10.50 h Passeig de la Ribera (entre Llibertat i la Salut); 
10.25 a 10.50 h C/ la Salut (entre Passeig de la Ribera 
i Balmes); 10.45 a 10.55 h C/ La Salut (entre Balmes i 
Onze de Setembre); 10.45 a 11.10 h C/ Onze de Setembre 
(entre La Salut i Montcau); 10.50 a 11.15 h C/ Montcau 
(entre Onze de Setembre i Badalona); 10.55 a 11.15 h Av. 
Espanya (entre Enric Ballera i Pau Casals); 11.00 a 11.20  
h C/ Pau Casals (entre Av. Espanya i Av. Catalunya); 11.00 
a 11.25 h C/ Josep Tarradelles (entre Av. Catalunya i Pas-
seig Fluvial); 11.05 a 11.30 h Passeig Fluvial fins el Poli-
esportiu Municipal. Hi haurà avituallament i se sortejarà 
una bicicleta. Encara us podeu inscriure al Poliesportiu 
i a la Piscina, i el mateix dia de la diada al Poliesportiu 
una hora abans del seu inici.

CICLISME

28 octubre
18 h Teatre Can Rajoler
El viatge d’en
James
Cia. Sim Salabim

14 octubre
18 h Teatre Can Rajoler
La veritable 
història del rei que 
tenia el nas vermell
Cia. L’Invisible Titelles

Titelles, màgia, teatre i cançons

Espectacle inclòs a
La mirada dels altres

2018

12a edició

dissabte 6 octubre, 20 h
Teatre Can Rajoler 
TANNA (2015) 104 min.
Direcció: Bentley Dean i Martin Butler

dissabte 6 octubre, 20 h
Biblioteca Can Rajoler 
BEYOND BEYOND (2014) 78 min.
Direcció: Esbe Toft Jacobsen

divendres 19 octubre, 20 h
Teatre Can Rajoler 
INCENDIES (2010) 130 min.
Direcció: Denis Villeneuve

La mirada
dels altres 

divendres 26 octubre, 20 h
Teatre Can Rajoler 
LA ESTACIÓN DE 
LAS MUJERES (2015) 116 min.
Direcció: Leena Yadav

diumenge 28 octubre, 18 h
Teatre Can Rajoler 
EL VIATGE D’EN
JAMES 
Espectacle familiar de Rialles Parets

Del 5 al 28 octubre, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler
Exposició The most important thing, d’ACNUR

Preu cinema: 1€
Gratuït amb el
Carnet AMIC

Espectacle de
Rialles: socis
gratuït, 
no socis 7€

Departament d’Acció Social i Ciutadania 
Secretaria per a la Immigració

acollida
parets del vallès

servei
d’

Can RAJOLER
centre cultural
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El Club Triatló Parets va néixer ara fa 6 anys per donar 
sortida a tots aquells esportistes que participen en pro-
ves individuals de duatló i triatló, tant de muntanya com 
carretera, que volen formar part d’un club on puguin en-
trenar i compartir les seves experiències i els seus reptes: 
Corredors, nedadors i ciclistes aficionats gaudeixen dels 
entrenaments i de les competicions. 
El club també assessora als triatletes que tinguin objec-
tius i metes personals. 
Disposen de grups d’entrenament per a les tres disci-
plines i, per als que tenen objectius més ambiciosos, 
ofereixen entrenaments personalitzats i una planificació 

El Club Triatló Parets presenta temporada a la Sala Cooperativa
Els nous reptes per enguany i els seus esportistes van ser els protagonistes durant la presentació

més intensa, adaptada a les necessitats de cadascun dels 
esportistes.
Els seus patrocinadors els ofereixen serveis i aventatges 
com descomptes i estan presents a l’equipació.
Algunes de les competicions on participen els seus socis 
són diferents proves d’IronMan, IronCat, Maratons, Copa 
Catalana de Duatló de muntanya i carretera i Triatló, així 
com altres que participen en proves d’asfalt i muntanya 
de diferents distàncies. Per exemple, alguns dels seus es-
portistes van participar recentment a la quarantena edició 
de la Cursa de la Mercè, una de les proves més populars 
de Barcelona.

ALPINISME MUNTANYA

EN 2 MINUTS...
Inici dels entrenaments del Club Atletisme
El Club Atletisme Parets ja està en plena temporada. 
Van començar els entrenaments el 3 de setembre i enguany 
hi ha més atletes. Patrícia ha tornat com a entrenadora de 
velocitat i Alberto portarà els benjamins. Continuen la majo-
ria d’entrenadors que estaven l’any passat tot i que canvien 
de categories. Otmane seguirà amb els veterans juntament 
amb Alberto, Francisco Maraver i César.

El sènior masculí de l’Handbol, un any més a Lliga Catalana
Els paretans, entrenats enguany per Nacho Pérez, que ja 
havia estat al club ara fa uns anys, intentaran mantenir-se i 
fer una bona campanya a la Lliga Catalana. La plantilla està 
formada per vint jugadors.

El FS Parets té nou cos tècnic encapçalat per José Manuel 
Ibáñez
Ja han començat els entrenaments tot i que l’inici de lliga 
no és fins al mes d’octubre. L’equip està format per Fer-
ran Pascual, David Romera ‘Belloto’, Alberto Pérez, Víctor, 
Adrian Muñoz ‘Rubio’, Adil, Raul Fuentes. Jesús Díaz, Xavi 
Cárdenas, Damià i David Cuñado. La lliga a Divisió d’Honor 
Catalana la comencen el 6 d’octubre a casa contra el Xarxa, 
un equip del barri d’Horta de Barcelona.

Debut del sènior A femení del CB Parets
Serà aquest diumenge 30 de setembre a les 12.15 h. En-
guany està enquadrat al grup 3 de Tercera Catalana. Serà 
contra el Sant Andreu de Natzaret B. El conjunt incorpora 
un entrenador amb experiència a la comarca com és en 
Manel Sánchez. La plantilla del CB Parets femení estarà 
formada per Marta Puig, Laia Segovia i Nora Canal; Lau-
ra Gómez com a escorta; Paula Jiménez, Paula Carretero, 
Naiara Raigon i Judit Zamorano com a alers, Maria Sotos i 
Ana Maria Porras com a ala-pivots i Glòria Cobija i Mireia 
Garcia com a pivots.
Estaran enquadrades en un grup desconegut amb rivals de 
la comarca del Maresme i també del Barcelonès. 

Miguel Luque fa el Camino de Santiago per 
APINDEP
Una trentena de persones, 16 de les quals amb suport i 5 
amb cadires de rodes, faran els 100 quilòmetres finals del 
Camino de Santiago. 
El multicampió paralímpic, el nedador paretà Miguel Luque, 
els acompanyarà. No és el primer cop que Luque du a terme 
un repte amb els nois i noies d’Apindep, cooperativa de Santa 
Eulàlia de Ronçana per a la inclusió de persones discapaci-
tades.

SOLIDARITAT

Sergi Mingote fa el seu tercer vuitmil en 
només setanta dies
Amb el Manaslu (8.163 m), ja són tres els vuitmils aconse-
guits pel destacat alpinista paretà, Sergi Mingote, en només 
setanta dies. El pròxim cim que té previst dins el seu pro-
jecte esportiu i solidari “3x2x8000” és el Dhaulagiri (8.167 
m), també al Nepal. 
A la primavera té previst la tercera i última fase, amb el 
Kanchenjunga (8.586 m) i l’Everest (8.848 m) com a ob-
jectius.

El 6 d’octubre tindrà lloc una nova edició de 
la Parets-Montserrat
S’han tancat les inscripcions de la marxa de resistència del 
Centre Excursionista Parets (CEP). Es pot fer caminant o cor-
rent. Els 62 quilòmetres es poden completar en un màxim 
de 15 h. Les inscripcions per a la caminada curta ja s’han 
cobert. La recollida de documentació i dorsals és del dimarts 
2 d’octubre al dijous 4 al local del CEP i el dia 6 fins 10 minuts 
abans de la sortida d’autocars. Les samarretes han estat 
dissenyades per Firehawk. 
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Paretana de tota la vida, del bar-
ri de l’Eixample, va néixer el 13 
d’abril de l’any 1993.

És graduada en Ciències Políti-
ques per la UAB. 

També té un curs de Relacions 
Institucionals, Protocol i Orga-
nització d’Esdeveniments de la 
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). 

Com arriba a la política?
Ho recordo perfectament. Tot va començar en un McDonalds i m’explico...
Em va vendre una hamburguesa un enginyer. Això, sumat al fet que en una botiga vaig trobar-me una enginyera de 
camins venent uns pantalons, em va fer reflexionar. No perquè no fos igual de digna qualsevol professió sinó perquè 
si havien estudiat aquestes professions seria per poder dedicar-se a allò on havien esmerçat els seus esforços. Jo 
estava llavors fent la selectivitat i vaig decidir-me per per Ciències Polítiques, per la seva capacitat per canviar el món 
i les coses, per lluitar contra les injustícies i les desigualtats de la societat.

Com ha estat la seva trajectòria política fins ara?
Vaig afiliar-me a les JSC i al PSC al mateix temps per aprendre, entendre i viure la política de prop. Vaig implicar-me 
de ple i participar de forma activa. Així vaig passar a ser primera secretària de les JSC de Parets i vaig poder viure la 
primera campanya amb motiu de les passades eleccions municipals. Després, a l’àmbit comarcal vaig esdevenir se-
cretària d’organització i, actualment sóc la secretària d’organització del PSC Parets i secretària del Vallès Oriental de 
les JSC de política municipal. Amb el relleu a l’alcaldia de Sergi Mingote per en Francesc Juzgado, passo a ser regidora 
de Serveis Urbans i del barri de Can Berenguer i Espai Central.

Quins són els seus reptes com a electe local?
Incidir en el meu poble, especialment en aquells projectes de la meva àrea, veure com aquests es fan realitat i la seva 
evolució. M’agradaria poder dur a terme iniciatives que permetin millorar la vida de les paretanes i els paretans i tenir 
contacte directe per escoltar aquelles coses que, des de les meves competències i responsabilitats, pugui incidir i 
millorar.

Vostè és una de les regidores més joves del plenari. Quina opinió tenen els joves de la política avui dia?
Crec que amb el tema de la crisi, la implicació política dels joves ha anat a més. S’han implicat més i opinen més sobre 
la política. Parets compta amb moltes i molts joves revolucionaris amb ganes de participar i amb les mateixes inqui-
etuds que jo mateixa per intentar combatre les desigualtats i les injustícies de la societat. Si una cosa he comprovat 
des de que sóc regidora és que al nostre poble s’escolta i esmercem molts esforços en ajudar les i els nostres joves. 

Què espera fins a finals de legislatura?
Complir amb escreix i la millor nota possible el nostre full de ruta. Fer realitat tot allò a què ens vam comprometre a 
principis de legislatura, així com oferir els millors serveis per a les paretanes i els paretans. Aprofito per valorar molt 
positivament la tasca feta per la resta de companyes i companys i, especialment pel regidor que desenvolupava les 
meves tasques actuals i que no és un altre que l’actual alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado. La seva tra-
jectòria, la seva experiència i la seva gestió municipal són un exemple a seguir. També la seva proximitat i capacitat 
de treball. Des de sempre, no d’ara. L’única diferència és que ara va als actes en qualitat d’alcalde i és a ell a qui cor-
respon l’última decisió i responsabilitat. Si haig de fer un primer balanç un cop superats els seus primers 100 dies, 
diria que ha permès un relleu natural, que ha seguit amb el full de ruta que teníem com a equip i que ha fet del carrer 
el seu despatx. El veig feliç i il·lusionat per fer el que més li agrada des que es dedica a la gestió pública. I també vull 
subratllar la tasca feta pel nostre anterior alcalde, Sergi Mingote, de qui destaco la seva honestedat per dir fins aquí 
quan va considerar que havia complert amb el seu full de ruta com a alcalde. Estic convençuda que amb en Francesc 
Juzgado Parets serà un poble millor cada dia i amb grans nous projectes. Com bé diu ell, ara hem de seguir amb el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) i complir amb tots els compromisos adquirits. Així serà i ja tindrem temps de fer campanya 
quan arribi. Ara governem i no ens podem distreure si volem donar respostes a les demandes de les nostres veïnes i 
veïns. Acabo d’aterrar com aquell que diu però ja estic plenament integrada en un equip de persones que, per vocació, 
prioritzen Parets i tot allò que permeti les paretanes i paretans viure una mica millor. No em toca a mi explicar tot el 
que s’està fent al nostre poble, però sí que dono fe que treballem incansablement per atendre, en tot allò que està a 
les nostres mans, al conjunt de la ciutadania. 

En primera persona

“Estic en política 
per lluitar contra 

les injustícies 
i les desigualtats”

Eva Riulas
Regidora de Serveis Urbans i del 
barri de Can Berenguer i Espai 
Central
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LA IMATGE DEL MES

La segona pèrgola instal·lada als 
horts urbans de Parets ja és una 
realitat

QUÈ N’OPINES DE...
la darrera edició de la Festa Major d’Estiu?

Yaiza Dios
No m’agrada que a les 
3 ens facin fora del parc 
quan més estem gaudint. 
El divendres i dissabte 
van ser fluixos, que és 
quan més podem sortir.

Cristina Galván
M’encanten els concerts, 
especialment les versions 
de rock que van fer Apac-
he. També m’ho vaig pas-
sar molt bé amb l’actuació 
d’Hotel Cochambre!

Marta Corbacho
No és la primera vegada que 
gaudeixo de la Festa Major 
de Parets. Els concerts de la 
Linera són fantàstics! Però 
també he gaudit amb els 
Gegants i els Diables.

Adrián Ons
M’ho vaig passar molt bé. 
El que més m’ha agradat 
són els concerts de la Li-
nera, el Holi Fest i els focs 
artificials.

Si vols fer un curs de català, encara hi ets a temps!
Dilluns començaran els Cursos de Català al nostre poble. Si vols, encara t’hi pots inscriure a l’Oficina de Català, a Can Rajoler. 
Fem els cursos següents:
Nivell bàsic 1: per a aquelles persones que no parlen gens català (dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 h a l’Institut Torre de Malla 
- Escola d’Adults). 
Nivell bàsic 2: per a aquelles persones que l’entenen força, però que el parlen molt poc (dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h a Ca 
n’Oms).
Nivell intermedi 1 (primer mòdul certificat B2): per a persones que el parlen, però que volen parlar-lo i escriure’l millor (dimarts 
i dijous de 17 a 19 h a l’Institut Torre de Malla - Escola d’Adults). 
Nivell suficiència 1 (primer mòdul certificat oficial C1): per a persones que volen obtenir el Certificat de nivell C1 (dimarts i dijous 
de 9.30 a 11.30 h a Ca n’Oms). 
Si no saps el nivell que tens, a l’Oficina de Català et farem una prova de nivell i, si el curs que has de fer no s’imparteix a Parets, 
el podràs fer en una altra població o en línia.
La novetat d’aquest any és que els cursos seran trimestrals (sessions de dues hores dos dies per setmana) 
i això vol dir que en un mateix any es podran cursar els tres mòduls i, per tant, obtenir el certificat oficial del 
nivell corresponent.
I, amb l’inici dels cursos, torna el Voluntariat per la llengua amb les parelles lingüístiques. Si vols participar-hi, 
vine a l’Oficina de Català i t’ho explicarem tot. Només cal ser major d’edat i disposar d’una hora a la setmana 
per conversar en català. Fàcil i molt enriquidor!

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó
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Com vas començar a col·laborar amb Protecció Civil de Parets?
Siempre me ha gustado mucho colaborar y ayudar a las personas. Hace 21 años que vi 
un anuncio de Protección Civil pidiendo voluntarios para Parets, me apunté y pasé toda 
la formación. Desde entonces he ido trabajando hasta ser el presidente de la asociación.

I en tots aquests anys, recordes alguna actuació destacada?
Muchas. Por ejemplo, hubo un incendio hace años y tuvimos que entrar para evacuar a 
todas las personas. Fue una tarea complicada, pero cuando formas parte de Protección 
Civil y estás haciendo un servicio, tienes que asumir ciertos riesgos.

Quines són les funcions més habituals de Protecció Civil?
Estamos las 24 horas disponibles para lo que pueda suceder: acciones forestales, inun-
daciones, nevadas, ayuda a vecinos en situaciones de peligro y cualquier otra acción que 
nos sea requerida por parte de los cuerpos de seguridad o el ayuntamiento.

Amb quins recursos compteu en l’actualitat?
Contamos con un vehículo de primera intervención con capacidad de 500 litros de agua-
que nos sirve para acudir a incendios; tenemos un coche de logística que utilizamos, 
entre otras cosas, para distribuir sal en las carreteras los días de nieve; contamos con 
una furgoneta para colaborar con las asociaciones como Cáritas, la protectora de anima-
les y Parets Contra el Càncer en recogidas i transporte de juguetes, tapones de plástico 
y otros servicios.

Aneu de la mà amb la Policia Local de Parets.
Sí, nosotros colaboramos con la Policía Local y con el Centro de Coordinación Operativa 
de Catalunya. Siempre estamos detrás de la puerta, pendientes del tiempo; lluvias fuertes, 
olas de calor, incendios... Quiero aprovechar para agradecer a la Policia Local la gran 
colaboración y la confianza que tiene en nosotros. Hay muy buena coordinación y eso 
hace que todo funcione correctamente.

Us hem pogut veure fer actuacions en altres municipis.
Sí, los ayuntamientos colaboran entre ellos. Hace poco hemos estado ayudando en 
Montornés o en Lliçà de Vall. Esto sirve para colaborar y para aprender de los demás.

Pepe Méndez, cap de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Parets
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Parets del Vallès és una entitat depe-
nent de la Regidoria de Seguretat Ciutadana. La formen setze voluntaris i la lidera el 
seu cap, Pepe Méndez.
La seva ajuda i col·laboració té una importància cabdal amb l’èxit de l’organització 
de nombrosos actes en espais públics. La seva missió és vetllar per la seguretat dels 
ciutadans, col·laborant amb les forces de seguretat i serveis d’emergències i urgències.

M’agrada... 
La montaña.
Ayudar a las personas y animales.

No m’agrada...
La delincuencia.
El hambre.

“Cuando estás en un servicio tienes que asumir ciertos riesgos”

Ajuntament de
Parets del Vallès

       PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ 
                 L’Abans. Parets del Vallès
                 Recull gràfic 1890-1976
                            i del primer fascicle 
                            del col·leccionable

AUTORS:
Josep Maria Tarrés (historiador) 
Jaume Anfruns (documentalista)

Un llibre amb unes 1.000 fotografies que no pot faltar a casa vostra

Divendres 5 octubre 2018
19 h Teatre Can Rajoler


