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La rebaixa d’un 10% del preu del consum d’aigua d’ús domèstic i comercial és una de les novetats destacades de les ordenances 
fiscals i taxes municipals que se sotmetran al debat i aprovació del Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
Altres mesures que l’equip de govern local portarà al plenari per a la seva aprovació són la congelació de l’IBI i de la resta de taxes 
municipals. També s’amplia el fons d’ajuda a les persones que tenen problemes per pagar el rebut de l’aigua de 12.000 a 18.000 euros.
Tota la informació detallada d’ordenances i taxes es publicaran en el proper número del butlletí Parets al Dia, un cop es coneguin els 
resultats definitius de les votacions de les diferents formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament.

La rebaixa d’un 10% 
del preu de l’aigua, a Ple
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Èxit de participants a 
la Parets-Montserrat

Entrevista:
Joana Ruiz

21 24

La masia de Can Volart 
es conservarà

Portes obertes de 
l’empresa Teknia

Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus

15 177

Parets, pioner a l’Estat espanyol en un estudi sobre 
la prevenció d’ictus i d’infarts
Un equip d’investigadors del CAP Parets ha posat en marxa un estudi 
de recerca a la població sobre nous mètodes de mesura de la pressió 
arterial. L’objectiu és trobar eines que millorin el control del risc cardio-
vascular dels pacients i ajudin a prevenir l’aparició de situacions greus 
com són l’ictus o l’infart. Pàg. 5

El servei de recollida d’escombraries es farà tots 
els dies de la setmana de dilluns a diumenge
L’Ajuntament de Parets ha ampliat el servei de recollida d’escombrari-
es, concretament de rebuig i d’orgànica, a tots els dies de la setmana, 
és a dir, de dilluns a diumenge. A més, també s’ha planificat un nou 
sistema de recollida de residus al Barri Antic, que es farà per mitjà de 
plataformes mòbils de contenidors per a la recollida selectiva. Pàg.3
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Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 25 octubre 
-A les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, Castanyada 2018: berenar i ball amb 
el Duo Camelot. 
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Bibliolabs: La Fàbrica d’his-
tòries, a càrrec de TeartrART. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte: Una Castanyada 
de por, amb Joan de Boer. 

Divendres 26 octubre 
-Del 26 d’octubre a l’11 de novembre, a diversos establiments de res-
tauració de Parets, campanya Parets D Tapes. 
-A les 17 h, al Casal Ca n’Oms (Sala Cooperativa), Castanyada 2018: 
berenar i ball amb el Duo Montseny. 
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: con-
ferència ‘Com funcionen els coets’ i observació astronòmica amb te-
lescopi de Saturn. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, cinema: La estación de las mujeres, 
dins del cicle La mirada dels altres. 

Dissabte 27 octubre
-A les 16.30 h, al Casal Asoveen, Castanyada 2018: berenar i ball amb 
el grup Choffers. 
-A partir de les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Castanyada terro-
rífica, amb tallers juvenils de 17 a 18 h. A les 18 h, xocolatada. De 20 a 
23 h, al Terror al cinema.
-A partir de les 20 h, al Teatre Can Butjosa, Festa Tabasky amb presen-
tació d’associacions, homenatge a Ruby Baldeh, ball i sopar. 

Diumenge 28 octubre
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar El viatge d’en Ja-
mes. 

Dilluns 29 octubre
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, lliurament dels premis de 
reconeixement al mèrit educatiu de l’últim curs. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 

Dimecres 31 octubre
-De 20 a 23 h, al Casal Cal Jardiner, Terror al cinema. 

Dijous 1 novembre
-A partir de les 11.45 h, al Cementiri Municipal, Tots Sants. A les 12.05 
h benvinguda, a les 12.15 h, recital poètic a càrrec del Grup Niu d’Art, a 
les 12.30 h concert a càrrec de Escola de Música.

Dissabte 3 novembre
-A partir de les 10 h, a la Riera Seca, Xa edició de 200 escriptors de 
grafits. Organització: Servei de Joventut
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb el grup 
Zenit. 

Diumenge 4 novembre
-A les 10.45 h, al Barri Antic, cercavila. A les 12 h, a la plaça de la Vila, 
Diada castellera. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: La noia de la làmpada. 

Dilluns 5 novembre
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 
-A les 19 h, a la Sala d’exposicions Can Rajoler, inauguració de l’expo-
sició Marines, de Francesc Fayol. 

Dimarts 6 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: 
The Three Little Pigs, a càrrec de Cambridge School. 

APUNTA’T

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
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93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03

Oficina de Català
93 573 98 00
Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets 
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Arribas (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia-Ortopèdia Alegria 
(Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a 
divendres
de 9.30 a 13.30 h i 
de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9 a 14.30 h 
Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54
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Grup Municipal PSC-CP 
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Francesc Juzgado Mollá
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Noche de terror en la calle Sant Antoni

En una estrellada noche de frío invierno, sobre las seis 
de la madrugada, una mujer se dirigía caminando a su 
trabajo. A estas horas, la calle Sant Antoni causaba un 
cierto respeto, y no sólo por lo solitaria sino porque allí se 
ubicaba el cementerio de Parets. Esta señora (de mediana 
edad) notando en su rostro el molesto azote de un ‘airet’ 
gélido que provenía del Monseny, rumió para sus adentros:
—“Cómo se nota que estamos en invierno, ¡menudo viraje 
que hace!”
Cuando comenzó a trabajar, en plena primavera, el disco 
solar a aquellas horas ya había dejado su escondite tras 
la Serralada Litoral, disolviendo las telarañas nocturnas, 
imponiéndose de manera lenta, gradual, pero irreversible, 
la luz diurna. En invierno, el manto de la noche no se reple-
gaba hasta bastante más tarde, para disgusto de nuestra 
amiga, que prefería la luminosidad del alba. 
Ella caminaba tranquila por el centro de la vetusta cal-
zada (las aceras, igual que el alumbrado público, brillaba 
por su ausencia), canturreando por lo “bajini” alguna que 
otra canción de moda, hasta llegar justo a la altura del 
transformador, muy cerca del camposanto, rodeado éste 
de blancas tapias y de cuyo interior surgían una decena 
larga de sombríos y alargados cipreses, lo que le confería 
al recinto un aspecto sombrío, triste, espectral. A partir de 
haber sobrepasado el modificador de la electricidad, a pe-
sar de no impresionarle en absoluto la cercanía del recinto 
mortuorio, solía dejar de cantar, prestando atención a todo 
movimiento o sonido que sus sentidos percibieran: bultos 
que parecían moverse en todas las direcciones, murmullos 
difusos, el aletear de algún ave, el lejano ruido de un coche, 
el lastimero canto de la ‘xibeca’… y cuando fijaba su mira-
da en el entorno, sólo percibía sombras, negras sombras.
—“Tranquila…se repetía a sí misma— no hay lugar más 
seguro que un cementerio, sólo los ignorantes y los su-
persticiosos temen a los muertos.
Aquella noche, nuestra heroína, a punto de alcanzar la 
puerta del camposanto, observó un alargado bulto tum-
bado en el suelo. Redujo un poco la velocidad de sus 
pasos, pero continuó caminando hasta llegar a la altura 
de aquella “cosa”, comprobando horrorizada de qué se 
trataba: ¡era un ataúd abierto, con la tapadera a su lado y 
dentro de la caja reposaba un muerto en posición obital y 
la pálida cara mirando hacia arriba!
Pobre mujer, la sangre se le heló en las venas, su rostro 
se volvió tan lívido como el del cadáver allí presente. Su 
corazón se desbocó al tiempo que un afilado puñal se le 
“clavó” en la nuca, las piernas le temblaban y apenas le 

permitían sostenerse en pie. Mientras, a pesar de todas 
las argumentaciones de su mente racional, sentía la pre-
sencia de algo invisible, pero que se percibía a pesar de 
su invisibilidad. Empezó a sentir frío, temiendo que de un 
momento a otro, una huesuda y gélida mano se le asiera 
a un brazo y la empujara a hacerle compañía al rígido y 
macabro occiso. 
Después de un breve, aunque inacabable rato allí de 
pie, petrificada, horrorizada, logró al fin reemprender la 
marcha con paso trémulo, indeciso y lento, mientras ya 
recuperando el raciocinio se repetía una y otra vez: “Los 
muertos no pueden moverse, no creo en almas en pena 
ni en fantasmas”.
Transcurridos unos minutos que le parecieron horas, 
llegó al fin al Ayuntamiento y, dirigiéndose al agente de 
guardia, le explicó lo que había visto. Éste le escuchó 
con atención mientras le preparaba una infusión en el 
hornillo eléctrico y, tranquilizándola, le expresó que lo 
comunicaría al coche patrulla. Se abrió una investigación 
y resultó ser que la tarde anterior se había celebrado un 
funeral y como en aquel momento no disponían de nicho 
para enterrar al difunto, los familiares se lo dejaron allí al 
enterrador porque, explicaron, que no podían retornarlo 
en aquel estado a su casa.
Nuestra amiga pudo comprobar con esta tétrica viven-
cia algo de lo que estaba racionalmente convencida: los 
muertos, muertos están. Pero, a pesar de todo, el susto 
no se lo pudo quitar nadie.
Manuel Fernández Landín

A un singular xiprer

Ai, singular esvelt xiprer,
com arbre de bon creixement,
tes arrels profunditzen
a la mida de ta llargària.
Retens ràfegues de vent,
per protegir niuets d’ocellam
ets de fort brancam,
i et vesteixes perennement
d’un atapeït vigorós fullam.
Des de temps memorials
ets present en cases pairals.
I signes pau i assossec
en monestirs, cementiris
i en humils ermites.

Josep Bernal

LÍNIA OBERTA
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A més de la nova periodicitat, també es dotarà el Barri Antic d’un nou sistema de plataformes mòbils de contenidors per a la recollida selectiva

S’amplia el servei de recollida d’escombraries de dilluns a diumenge

L’Ajuntament de Parets ha ampliat el servei de recollida 
d’escombraries, concretament de rebuig i d’orgànica, a 
cada dia de la setmana, és a dir, que la retirada es fa de 
dilluns a diumenge.
L’objectiu, en paraules de l’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado, és “reduir el desbordament que ocasionalment 
es produïa en els contenidors, en alguns sectors del mu-
nicipi i, alhora, donar un major i millor servei als nostres 
veïns i veïnes, a més de millorar les condicions dels car-
rers i places de Parets”.
La nova periodicitat, que es va posar en marxa a principis 
d’aquest mes d’octubre, és fruit de l’acord d’ampliació 
del servei que es va fer amb l’empresa concessionària 
Urbaser el mes de juliol.

Nou sistema de recollida selectiva
A més de l’ampliació del servei, l’Ajuntament també ha 
planificat un nou sistema de recollida de residus al Bar-
ri Antic, que es farà per mitjà de plataformes mòbils de 
contenidors per a la recollida selectiva. Aquest sistema 
pretén dotar el barri d’un nou mitjà de recollida que mi-
llori l’aspecte de la via pública, afavorint l’ordenació dels 
residus i la reducció del temps en què aquests restaran 
a la via pública.
El servei consisteix en la ubicació d’unes plataformes mò-
bils, situades en punts concrets, que es deixaran al matí i 
es retiraran de matinada mitjançant tractores elèctriques. 
Inicialment es preveuen tres punts d’ubicació: al carrer 
Barcelona, cantonada amb el carrer Travessera; al carrer 

Major,  cantonada amb el carrer Ferrer i Guardià, i al carrer 
Ferrer i Guàrdia, cantonada amb el carrer Barcelona.
Cadascuna de les 3 plataformes anirà equipada amb cu-
bells o bujols per a la recollida selectiva de les 5 fraccions 
principals. Els contenidors de l’interior es podran adaptar 
i bescanviar d’acord amb el nombre i la tipologia dels 
residus que es generin en cada punt.
La plataforma mòbil serà d’un sol eix i està construïda 
íntegrament amb perfil d’alumini i planxes tipus damer del 
mateix material. Per fer-la més accessible, disposa d’una 
bomba hidràulica incorporada que permet que, quan la 
plataforma està estacionada en la ubicació assenyalada, 
l’estructura rebaixi l’alçada uns 40 cm, fins a quedar a 
nivell del terra.

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

Parets, ciutat animalista

Evitar l’abandonament i el maltractament, protegir els animals i defensar-los. 
Us anuncio que l’Ajuntament de Parets del  Vallès fa un pas endavant en aquesta línia i, aprofitant la reestruc-
turació del cartipàs municipal i canvis de regidories, crearem una regidoria animalista específica, per desen-
volupar noves iniciatives en favor dels animals.
Des de sempre hem prioritzat la protecció dels animals amb mesures com ara el cens d’ADN de gossos que, a 
més de reduir les caques dels gossos als carrers i multar als propietaris de gossos incívics, ens ha servit per 
evitar possibles abandonaments. Amb la creació d’una regidoria animalista podrem destinar més persones i 
nous recursos per protegir els nostres animals i conscienciar els seus propietaris.
Necessitarem i tenim la certesa que, com sempre, les paretanes i els paretans, i el nostre teixit associatiu, 
ens ajudaran a desenvolupar les iniciatives que siguin necessàries com ho han anat fent fins ara amb el cens 
d’ADN de gossos o la colònia de gats i la seva alimentació, per posar només alguns exemples. Sense oblidar 
la ferma aposta que també hem fet en els últims anys per nous i més grans correcans, o la investigació que 
duu a terme la nostra Escola de la Natura, referent a l’Estat espanyol. 
La participació ciutadana tornarà a ser fonamental a l’hora d’ajudar-nos a programar més i noves activitats 
per conscienciar la població de la importància de vetllar per les nostres mascotes i tots els animals en general. 
Parets vol ser, a tots els efectes, ciutat amiga dels animals. Estic convençut que, com sempre, fareu de Parets 
un poble també referent en aquest àmbit. 

Francesc Juzgado

“Crearem una regidoria 
animalista específica, per 

desenvolupar noves iniciatives 
en favor dels animals”
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Parets celebra la XVIII edició de la campanya contra la vi-
olència masclista ‘Prou d’hòsties’, que enguany es durà a 
terme durant tot el mes de novembre. Sota aquest lema, la 
campanya pretén sensibilitzar la població de la problemà-
tica que suposa la violència domèstica i la discriminació 
vers les dones en totes les seves formes i manifestacions.
Les activitats començaran el 4 de novembre amb la re-
presentació de l’obra La noia de la làmpada, a les 18.30 
h, al Teatre Can Rajoler.
Els dies 5 i 20 novembre, hi haurà tallers per a pares i ma-
res a càrrec de Leonor Cantera. Les inscripcions es poden 
fer al telèfon 93 573 79 79. Les places són limitades.
Del 8 al 22 novembre, es podrà veure, al Casal de Joves 
Cal Jardiner, l’exposició “Reapropiant-nos de les nostres
vides” a càrrec d’Enrutat, acompanyament feminismes 

El ‘Prou d’hòsties’ arriba a la XVIII edició

+ diversitat.
El casal també acollirà el taller sobre noves masculini-
tats “Alegries, embolics i responsabilitats de ser un tio” a 
càrrec de Teo Pardo, activista trans, feminista, educador 
afectiu sexual de Sida Studi. Es farà un altre taller sobre 
diversitats sexuals i de gènere “En la varietat està el gust”, 
a càrrec d’Enrutat acompanyament feminismes + diversi-
tat, el 22 de novembre i un curs gratuït d’autodefensa per 
a dones, adreçat a dones majors de 18 anys, a càrrec de 
José Luis Estudillo de l’Escola de Taekwondo Lee Young, 
els dies 24 de novembre i 1, 15 i 22 de desembre. 
També hi haurà teatre per a l’alumnat de 5è de Primària 
del municipi i una exposició i guia documental sobre el 
tema, que es podrà veure a la Biblioteca Can Rajoler du-
rant tot el mes.

Com cada any, Parets dedicarà el mes de novembre a la lluita contra la violència masclista

CELEBRACIÓ
Celebració de la Diada de Tots Sants
Dijous 1 novembre, amb motiu de la celebració de Tots 
Sants, es faran, al Cementiri Municipal de Parets del 
Vallès, un seguit d’actes commemoratius de la diada. 
A les 12.05 h es farà la benvinguda. Seguidament, tin-
drà lloc la descoberta de la placa del poema La nau 
del silenci, de Joan Navarro (1940-2018). 
Els actes continuaran amb un recital de poemes a càr-
rec del Niu d’Art Poètic i un concert de música clàssica 
i catalana a càrrec d’un trio de piano, violí i veu.

Horari especial del Cementiri per Tots Sants
Durant els pròxims dies, el cementiri Municipal variarà 
els horaris d’obertura per adaptar-los a les visites de 
familiars i amics. Del 22 al 26 d’octubre i els dies 29, 
30 i 31 d’octubre, l’horari serà de 10 a 14 h i de 16 a 
18 h.
Els dies 27, 28 d’octubre i 1 de novembre, l’horari serà 
de 10 a 18 h ininterrompudament.
El dia 2 de novembre obrirà de 10 a 14 h i romandrà 
tancat a la tarda. 

Fragment del poema La nau del silenci, de Joan Na-
varro Montoliu, que s’instal·larà al Cementiri Municipal 
per Tots Sants:

Embarcat a la nau del silenci,
me’n vaig tal com vaig venir:
lleuger, sense equipatge,
deixant la vall del sofrir.
Emprenc el viatge etern
tot cercant oratges de pau,
on el ritme és arpa de goig
i l’amor és el rostre de Déu.
Els ulls, clucs, apagats per la mort,
són la nau de transport a l’oblit.
Quan la veu del temps s’ha esvaït,
la petjada del tot s’ha esborrat.
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Un equip d’investigadors del CAP Parets, encapçalat per 
la Dra. Núria Martínez, ha posat en marxa un estudi de 
recerca a la població sobre nous mètodes de mesura de 
la pressió arterial. El propòsit és trobar eines que millorin 
el control del risc cardiovascular dels pacients i ajudin a 
prevenir l’aparició de situacions greus com són l’ictus o 
l’infart. 
El projecte, premiat amb una beca i aprovat pel Comitè 
d’Ètica de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària 
(IDIAPJGol), entra ara a la fase de treball de camp. És per 
això que des del CAP es convidarà als usuaris del centre 
a participar voluntàriament i fer-ne la recollida de dades, 
imprescindible per poder dur a terme l’estudi. 

La població de referència tindrà de 35 a 74 anys
La selecció de candidats s’ha fet aleatòriament a partir 
del registre d’usuaris adscrits al CAP Parets, entre el grup 
poblacional de 35 a 74 anys. 
L’estudi no pretén fer un seguiment dels participants, úni-
cament se’ls citarà telefònicament per a dues visites al 
centre, on se’ls faran proves de pràctica diària entre els 
professionals d’infermeria. 
En concret, es tracta de mesurar la pressió arterial en els 
dos braços amb els tensiòmetres habituals de la consul-
ta i amb un altre de més innovador i objecte de l’estudi. 
S’acaba de completar la informació determinant l’índex 
turmell-braç mitjançant una ecografia i amb una analí-

Professionals del CAP Parets lideren un estudi pioner
a l’Estat espanyol en la prevenció d’ictus i d’infarts

tica bàsica, en el cas que el pacient no en tingui cap de 
feta recentment. Aquesta fase de recollida de dades està 
prevista que es faci en 5 mesos, tot i que dependrà del 
nombre de voluntaris que s’ofereixin, fonamentals sempre 
per poder avançar en el coneixement científic i millorar la 
qualitat de l’atenció sanitària. 

Crida a la col·laboració ciutadana
El projecte es desenvoluparà íntegrament a Parets durant 
dos anys i actualment està entrant en la fase fonamental 
de col·laboració ciutadana.
Durant la reunió informativa mantinguda aquest mes 
d’octubre, l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, ha posat 
a disposició dels professionals encarregats de l’estudi la 
col·laboració de la institució, per tal de facilitar la presa 
de dades i la comunicació amb la ciutadania.

Ictus i infat
L’ictus consisteix en el taponament o el trencament d’una 
artèria, fet que provoca que no arribi sang a una part del 
cervell i que les cèl·lules cerebrals morin per manca de 
nutrients. La característica principal és que els signes i 
símptomes apareixen de manera sobtada i cal actuar amb 
rapidesa. 
L’infart agut de miocardi és la mort del teixit cardíac, i és 
causat per una disminució o una interrupció de la circu-
lació coronària.

ENTITATS

Reconeixement a voluntaris, col·laboradors 
i socis de l’entitat Parets contra el Càncer
El 19 d’octubre, la Sala Basart Cooperativa, va acollir la 
celebració del Dia Mundial del Càncer de Mama. 
Durant la tarda hi va haber actuacions musicals, i dife-
rents activitats que van servir de marc per l’homenatge 
i agraïment que l’entitat Parets Contra el Càncer va voler 
fer va tots els seus socis, col·laboradors i voluntaris.
En acabar, i com a part de la celebració, es va servir un 
petit refrigeri per a tots els assistents.

 D’esquerra a dreta Rebeca Raya, líder d´infermeria i participant al projecte, Dra. Núria Martínez, líder del projecte; Francesc Juzgado, 
alcalde de Parets; Yolanda García, directora de l’EAP; Susanna Villa, regidora de Serveis Socials, i Laura Martín

SOLIDARITAT

El berenar solidari de Jerome recapta 3.336 €
per a la investigació de la fibrosi quística
Susana Araya, mare de Jerome, un alumne de Parets amb 
fibrosi quística, ha impulsat un berenar solidari per ajudar 
a la investigació d’aquesta malaltia. A Jerome, alumne de 
l’escola Pau Vila, se li va diagnosticar la malaltia quan 
tenia un mes. 
Entre el berenar, al qual es podia optar al preu de 2 euros, 
i els donatius dels assistents, s’han recaptat un total de  
3.336 euros, que es destinaran a l’Associació Catalana de 
la Fibrosi Quística. L’entitat ofereix suport als tres hospi-
tals de referència en aquesta malaltia: Sant Joan de Déu, 
la Vall d’Hebron i el Parc Taulí, i als centres d’investigació 
de la malaltia. 
A més del berenar, els assistents han pogut fer els seus 
donatius per recaptar fons per a la investigació.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado va avançar que 
“juntament amb l’àrea, representants de la comunitat 
educativa i el regidor d’Educació, estem mirant d’ajudar 
en tot el que estigui a les nostres mans, així com l’opció 
d’organitzar un partit de futbol benèfic de pares i mares 
per sumar per a la causa”. 
El berenar també va servir per donar a conèixer aquesta 
malaltia i les seves conseqüències.

El projecte es desenvoluparà íntegrament a Parets durant un període de dos anys 
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APRÈN A TRANSFERIR LES TEVES 
COMPETÈNCIES A NOVES 
OCUPACIONS
Data: 20, 21, 22, 23 de novembre 
Horari: 9.30 a 13.30 h
Lloc: Can Butjosa
Hores: 16 

COM TROBAR OFERTES DE 
TREBALL?
Data: 29 i 31 d'octubre
Horari: 9.30 a 13.30 h
Lloc: Sala Serra Cooperativa
Hores: 8
    

CREACIÓ DE LA MEVA MARCA 
PERSONAL A INTERNET
Data: 28, 29 i 30 de novembre
Horari: 9.30 a 13 h i l'últim dia �ns a les 12 h
Lloc: Cal Jardiner
Hores: 10

COACHING, AUTOCONEIXEMENT, 
MOTIVACIÓ I RECURSOS PER A UN 
MILLOR POSICIONAMENT 
PROFESSIONAL
Dates: Pendents de con�rmar
Horari: 9.30 a 13.30 h
Lloc: Sala Cooperativa
Hores: 20

LA COMUNICACIÓ PER A LA RECERCA 
DE FEINA: COM DIFERENCIAR-TE DE 
LA RESTA DE CANDIDATURES
Data: 5, 7 i 9 de novembre
Horari: 9.30 a 13.30 h
Lloc: Sala Cooperativa
Hores: 12
     

SI LA CRISI ET DÓNA LLIMONES, 
FES LLIMONADA
Data: 26, 28 i 30 de novembre
Horari: 9.30 a 13 h i l'últim dia �ns a les 12.30 h 
Lloc: Sala Cooperativa
Hores: 10
     

COMPETÈNCIES CLAU EN EL MERCAT 
DE TREBALL
Data: 10, 12, 14, 17 de desembre
Horari: 9.30 a 13.30 h i l'últim dia �ns a les 
12.30 h
Lloc: Sala Cooperativa
Hores: 15

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

TALLERS  SLOP2018

Servei Local d’Ocupació de Parets
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 1 - 08150 Parets del Vallès
93 573 88 96 | parets.cat | twitter: @SLOP_Parets
facebook.com/SLOParets

* Les dates i horaris poden ser susceptibles de modi�cacions.

Tallers per desenvolupar competències en el mercat laboral

5a edició
dels premis
reconeixement
al mèrit educatiu

DILLUNS 29 OCTUBRE 2018
18 h SALA BASART COOPERATIVA 
PARETS DEL VALLÈS

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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Recicla, reutilitza, crea... Setmana Europea de Prevenció de Residus
Aquesta setmana té l’objectiu d’organitzar accions de sensibilització sobre la prevenció de residus arreu d’Europa

Del 19 al 25 de novembre, Parets del Vallès participa un 
any més en la Setmana Europea de Prevenció de Residus 
amb un seguit d’activitats i tallers per a tots els públics.
La iniciativa té com a objectius organitzar accions de 
sensibilització sobre la prevenció de residus, fomentar 
l’hàbit de reciclar, informar-ne de manera pràctica i fer 
pedagogia entre els escolars i el públic en general.
Els centres educatius tindran un paper rellevant durant la 
setmana amb tallers d’elaboració de bosses a partir de 
samarretes velles i el lliurament de petits contenidors per 
a dipositar piles i embuts per a la recollida d’olis.
Sota el lema ‘A Parets, de residus, ni una engruna’, en 
una acció coordinada conjuntament pel Servei de Medi 
Ambient i el Servei d’Educació, es repartirà de nou als 

estudiants el “Boc’n’Roll”, un embolcall reutilitzable per 
portar entrepans.
També hi haurà un taller artístic per tal que els nens i 
nenes entenguin, d’una forma divertida, visual, atractiva 
i participativa, com es fa i en què consisteix la recollida 
selectiva.
D’altra banda, especialment adreçat a les famílies i al pú-
blic més jove, el 23 de novembre, a les 18 h, tindrà lloc a 
l’Escola de la Natura el taller gratuït “Dispositius mòbils i 
tauletes, manteniment i reparació”.
En el marc de les activitats programades per aquesta 
setmana, la Biblioteca Can Rajoler acollirà el taller de re-
utilització de roba “D’un mitjó a un titella”, que es farà el 
dijous 15 de novembre a les 18.30 h.

MOBILITAT

Parets és el municipi amb més usuaris del 
bus exprés e7 de la Vall del Tenes
Els paretans i les paretanes són els que més fem servir la 
línia del bus exprés e7 de la Vall del Tenes. Així es desprèn 
de l’informe realitzat per l’empresa Sagalés.
A final de setembre, les dades de recollida d’usuaris van 
ser: al municipi de Bigues i Riells, 59; a Santa Eulàlia de 
Ronçana, 55; a Lliçà d’Amunt, 73; a Lliçà de Vall, 36; i a 
Parets del Vallès 164. La mitjana per expedició que es va 
calcular és de 35 passatgers per expedició.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, manifestava la 
seva satisfacció en conèixer aquestes dades: “a Pa-
rets sempre hem apostat per transmetre la importància 
d’una mobilitat sostenible i per l’ús del transport públic 
col·lectiu, molt més eficient, segur, net i saludable, i amb 
un consum d’energia i un nivell d’emissions per persona 
molt més reduït. És molt gratificant veure com la nostra 
aposta arriba a la ciutadania i té el suport de les nostres 
veïnes i veïns”.
Recentment, les regidores Àfrica Martínez, i Eva Riulas, 
van assistir a la celebració de l’acte protocol·lari per ce-
lebrar el milió d’usuaris del Bus exprés e7, que va tenir 
lloc al municipi de Bigues i Riells
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12.05 h
Benvinguda

12.10 h
Descoberta de la placa del poema
La nau del silenci,
de Joan Navarro (1940-2018)

12.15 h
Recital de poemes 
a càrrec del Niu d’Art Poètic

12.30 h
Concert de música clàssica i
catalana a càrrec d’un trio
Jordi Azagra (piano), Adolf Gassol (violí)
i Esther Ribot (soprano)

Dijous, 1 novembre 2018
Cementiri Municipal de Parets del Vallès

PROGRAMACIÓ
TARDOR 2018

DISSABTE 17 NOVEMBRE
a les 10 h
Simposi d'herpetologia 
Presentació de treballs sobre 
amfibis i rèptils
Lloc: Escola de la Natura / Preu: Gratuït

DIVENDRES 23 NOVEMBRE
a les 18.30 h
Taller de dispositius mòbils 
i tauletes, manteniment i 
reparació
Minimització de residus
Lloc: Escola de la Natura / Preu: Gratuït

DIVENDRES 30 NOVEMBRE
a les 18.30 h
Projecció de la pel·lícula 
‘Wildmed, el último 
bosque mediterráneo’
Debat i taula rodona
Lloc: Escola de la Natura / Preu: Gratuït

DIVENDRES 14 DESEMBRE
a les 20 h
So�ida nocturna
«Pel camí de les 
salamandres»
Lloc: Escola de la Natura
Preu: 2 € Parets / 4 € fora de Parets

INFORMACIÓ
Escola de la Natura de Parets del Vallès · C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 17 94 · A/e: escola.natura@parets.cat 

INSCRIPCIONS
Web: escolanatura.parets.cat

Castanyada
terrorifica!

dissabte 27 d’octubre 2018
casal de joves cal jardiner

Organitza: Col·laboren:

de 17 a 18 h 
Tallers infantils i juvenils, 
amb la col·laboració de l'Associació Rodola

18 h  Xocolatada
De 20 a 23 h

Túnel del terror: Terror al cinema 
a càrrec d'Ara Sarau  CAL REVERVAR PLAÇA AL 617 487 937

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 
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SEGURETAT

Acte d’homenatge a Lluís Companys
Amb motiu del 78è aniversari de l’afusellament del pre-
sident Lluís Companys, Parets va organitzar un acte ins-
titucional commemoratiu de l’efemèride.
La jornada, organitzada conjuntament per la Taula de la 
Memòria Històrica i l’Ajuntament, va incloure la lectura 
d’un manifest, un recital poètic i l’acompanyament mu-
sical a càrrec de Jordi Azagra i Ernesto Briceño.

La masia de Can Volart no es veurà afectada per les fu-
tures obres d’ampliació de la carretera C-17. 
La decisió és fruít de les converses entre l’alcalde de 
Parets, Francesc Juzgado, i el director general d’Infra-
estructures de Mobilitat, Xavier Flores, que finalment va 
acceptar la proposta plantejada per l’Ajuntament que no 
obliga a enderrocar l’històric edifici.
Segons l’alcalde, per evitar l’afectació de Can Volart, cal-
drà fer lleugerament més estrets els carrils en aquest 
tram que, tot i això, passarà dels quatre actuals a sis, 
sense que sigui necessàri fer un canvi en el traçat.
Juzagado va agraïr públicament “el treball conjunt, la 
bona predisposició, la col·laboració i comprensió de la 
Generalitat de Catalunya a l’hora de preservar la masia 

La masia de Can Volart no es veurà afectada per l’ampliació de la C-17

de Can Volart, el nostre patrimoni”
Inicialment, el projecte redactat per la Generalitat con-
templava l’enderrocament de l’edifici, fet que va derivar en 
l’aprovació d’una una moció conjunta de totes les forces 
polítiques del municipi per intentar salvar-la.

Un mas històric
Can Volart és una de les masies més singulars de Parets 
i està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local.  
L’any 1874, el Sr. Biscamps va adquirir les 40 quarteres de 
terreny que posteriorment serien ocupades per la casa. 
Va passar a mans de la família Volart l’any 1926 i actu-
alment l’edifici pertany a un grup inversor que l’ha posat 
a la venda.

Finalment, la Generalitat ha acceptat la proposta de l’Ajuntament que no obliga a enderrocar l’edifici
CONSISTORI

Laura Lozano i Carolina Simón, noves regidores
Laura Lozano i Carolina Simón seran les dues noves re-
gidores del consistori paretà. 
Lozano formarà part de l’equip de govern en substitució 
del regidor del PSC Dídac Cayuela, mentre que Carolina 
Simón substituirà Ana Fernández, del grup municipal Su-
mem Parets. Simón, de 38 anys, és mestra i treballa al 
Departament d’Ensenyament. 
Laura Lozano és llicenciada en Ciències Polítiques i de 
l’Administració i té 29 anys.
Ambdues prendran possessió del seu càrrec durant la 
sessió plenària que se celebrarà avui dijous, a les 18 h.

Aniversari del centre d’acollida i caminada 
de l’Associació Protectora d’Animals 
L’octubre de 2016, els terrenys anexos a la masia La Ma-
rineta es convertien en el nou centre d’acollida temporal 
per a gossos gestionat per la Protectora d’Animals de 
Parets “Peluts”.
D’altra banda, l’associació ha celebrat, tot just ara fa uns 
dies, la quarta passejada solidària amb gossos, amb l’ob-

MASCOTES

jectiu de recaptar diners que es destinaran a tenir cura 
dels animals del centre, així com de les colònies de gats 
del municipi.
David Nocelo, president de l’entitat, feia palesa “la nos-
tra satisfacció per la bona acollida que, any rere any, rep 
aquesta iniciativa”
A la passejada hi van assistir 250 persones i més d’un 
centenar de gossos. També es van adoptar dos dels 5 
animals que l’associació va portar per a la seva adopció..
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diumenge
a les 18.30 h

La noia de
la làmpada

Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 15 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Marta Aran

novembre4 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un vaivé entre la tragèdia i la comèdia, en què 
la maternitat s’entrecreua amb els objectius 
professionals d’una dona

Espectacle inclòs a la campanya Prou d’Hòsties!
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A les 21 h 
Sopar amb barquetes (montaditos)

novembre10 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

El comediant
Marcel Tomàs

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Un enginyós i divertidíssim espectacle del polifacètic 
artista Marcel Tomàs

diumenge
a les 18.30 h

25 anys
al 4L

Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries

novembre18 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Els Quicos celebren 25 anys amb un concert 
que repassa la seva trajectòria artística
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28 octubre
18 h Teatre Can Rajoler
El viatge d’en
James
Cia. Sim Salabim

11 novembre
18 h Teatre Can Rajoler
Les supertietes
Cia. Les Bianchis

Espectacle familiar
Premi del públic al millor 
espectacle de la 27a Mostra d’Igualada

Espectacle inclòs a
La mirada dels altres
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VIA PUBLICA

La campanya d’esporga viària ha començat
Aquest mes d’octubre, han tingut lloc dues reunions per tal 
d’informar el veïnat dels trams, els terminis i les caracte-
rístiques de la campanya d’esporga d’enguany.
El termini previst per l’esporga de l’arbrat viari d’enguany, 
que va començar el passat 15 d’octubre, és de 10 setma-
nes, una setmana menys respecte a l’any anterior. A Parets 
tenim gairebé 6.000 arbres als carrers i uns 1.500 a les 
places, i equipaments. L’esporga serà la més adequada per 
a cada espècie en funció del seu estat i la seva ubicació.

SEGURETAT

Actuacions amb motiu dels aiguats de 
mitjan octubre al municipi
Amb motiu de les ràfegues de vent i els forts aiguats que 
van caure entre la tarda del diumenge 14 a la matinada 
de dilluns 15 d’octubre, el cos de Protecció Civil de Parets 
va realitzar prop d’una vintena de sortides.
Concretament, a Parets van caure uns 40 litres per metre 
quadrat en poques hores, fet que va provocar que els em-
bornals no poguessin amb els cabals d’aigua.
Segons Protecció Civil, durant la nit hi va haver fins a 45 
petites esllavissades per l’acumulació de pluja, a més del 
trencament de branques pel vent i acumulacions d’aigua 
en diferents indrets.

Caiguda d’un pi al carrer Sant Jaume
L’incident més important es va produir al carrer Sant Jau-
me amb la caiguda d’un gran pi que va causar danys en 
un habitatge particular. 
Els voluntaris de Protecció Civil i els agents de la Policia 
Local van treballar durant la nit i la matinada en totes 
aquestes actuacions, per tal que un cop passats els ai-
guat, el municipi recuperés la normalitat.

El passat 3 d’octubre, els Mossos d’Esquadra van dur a 
terme una entrada i escorcoll en un domicili de Parets del 
Vallès en compliment de manament judicial dins d’una 
investigació sobre salut pública. 
A primera hora del matí, agents de la Unitat d’Investigació 
de Mossos d’Esquadra i de la Policia Local van accedir a 
l’interior d’un pis on es van trobar múltiples indicis de la 
comissió d’un presumpte delicte contra la salut pública 
i un delicte de grup criminal.
El dispositiu s’havia iniciat ja feia setmanes quan es va 

Tres detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública

tenir coneixement que en l’esmentat domicili es duia a 
terme la compravenda d’estupefaents. 
Es van realitzar tres detencions i es van confiscar diferents 
substàncies il·lícites, així com diners en efectiu. 
El divendres 5 d’octubre, els tres detinguts van passar a 
disposició judicial i es va determinar la seva posada en 
llibertat amb càrrecs. La Policia Local de Parets del Vallès 
va tenir un paper cabdal per a l’èxit de l’operació i van 
aconseguir els indicis que van fer possible l’obtenció de 
l’ordre judicial i la posterior detenció dels individus.

Els detinguts van passar a disposició judicial i es va determinar la seva posada en llibertat amb càrrecs

Castanyada per a totes les edats
Dissabte 27 octubre, a partir de les 17 h, el Casal de Joves 
Cal Jardiner, celebra una Castanyada terrorífica oberta 
a totes les edats. Durant la tarda, de 17 a 18 h, hi haurà 
tallers infantils i juvenils  a càrrec de l’Associació Rodola; 
a les 18 h, hi haurà xocolatada per a tothom i, de 20 a 23 
h, Ara Sarau obre les portes del Túnel del terror, que sota 
el títol ‘Terror al cinema’ et convertirà en el protagonista 
del teu propi thriller. Per participar en el Túnel del terror 
cal fer reserva prèvia al telèfon 617 487 937.

CASTANYADA

Castanyades per a la nostra gent gran
Els nostres avis i àvies també podran gaudir de les cas-
tanyades que se celebren als casals municipals per a la 
gent gran. 
Avui dijous 25 octubre, a les 16.30 h, hi haurà berenar i 
ball amb el Duo Camelot al Casal Sant Jordi; divendres 
26 d’octubre, a les 17 h, el Duo Monseny actuarà per als 
usuaris del Casal de Ca n’Oms a la Sala Cooperativa i dis-
sabte 27 octubre, a les 16.30 h, el Casal Asoveen organitza 
berenar i ball amb el grup Choffers.



Parets és... 
Cada cop són més les propostes i iniciatives que s’ofereixen al jovent de Parets del Vallès. També 
el seu nivell de participació i implicació en aquestes.

És el cas, per exemple, de la Faktoria d’Idees, un espai dinàmic de reflexió, per donar veu a les 
propostes del propi jovent. Propostes que poden estar relacionades amb polítiques municipals 
de joventut, activitats, cursos i tallers del Casal de Joves Cal Jardiner, propostes de projectes per 
part de grups, col·lectius o entitats de joves del poble. És un espai vinculant i disposa de pres-
supost propi. De la Faktoria han sorgit propostes com la Prefesta Major Alternativa, la compra 
d’un billar, els cursos i tallers trimestrals, la competició d’scooter, etc. La propera Faktoria està 
prevista el dia 27 de novembre a les 18h al Casal de Joves Cal Jardiner

Una altra de les iniciatives destacades per al jovent de Parets és Gènere a l’Institut. Aquest pro-
jecte va començar com a pilot a l’Institut La Sínia ara fa 5 anys. A partir del curs 2017-2018 es 
va començar a treballar el projecte a l’Acesco i a 1r i 3n d’ESO de l’Institut Torre de Malla. Aquest 
any 2018-2019 s’hi incorpora el curs de 4t de l’Institut Torre de Malla, i el professorat d’aquest 
institut començarà procés formatiu a càrrec de l’Associació Candela. El gènere és la construcció 
social del que significa ser home i ser dona en una època i lloc concrets. Aquestes definicions 
es determinen com a “naturals” i es transmeten de generació a generació de forma inconscient. 
No són neutres, sinó que regulen i limiten què pot fer, pensar i sentir un home i una dona, i per 
tant restringeixen les possibilitats de desenvolupar-nos lliurement com a persones, de ser i fer 
el què vulguem fer. Transversalitzar és incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits 
que tenen a veure amb la pràctica educativa.  Que passi a formar part de la filosofia del centre 
i que es treballi com a eix vertebrador i inherent a totes les accions i activitats que es realitzen 
al centre educatiu. És educar en valors com el respecte, l’assertivitat, la resolució positiva de 
conflictes, etc.. molts dels quals tenen un rerefons de gènere. 

Com ho fan des del Servei de Joventut?
   
    Formació al professorat interessat: consta de 6 sessions, 4 de formació teòrica i reflexiva 
-sempre partint d’una metodologia participativa i fomentant un enfocament vivencial- I dues 
sessions basades en exercicis pràctics d’anàlisi de les dinàmiques de gènere en l’entorn pròxim.

    Itinerari educatiu amb l’alumnat:
El treball amb l’alumnat està dirigit a generar un espai de confiança, reflexió i d’intercanvi grupal 
a partir del qual prevenir violències de gènere. Seguint una metodologia participativa, vivencial 
i dinàmica. Les sessions es fan de 1r a 4t, n’ hi ha de mixtes i d’altres amb separació de l’alumnat 
per sexe. En aquestes sessions es treballen temes com: estereotips i rols de gènere, prevenció de 
relacions abusives, identitats i opcions sexuals, prevenció del bullying i el ciberassetjament, etc.. 

L’itinerari educatiu finalitza per a l’alumnat de 3r, amb la seva participació en el teatre fòrum 
Stop! de Padi Padilla i un grup de teatre jove del municipi.
També com a novetat, aquest curs s’habilita una assessoria on line per al professorat, on podran 
resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir en la seva intervenció, en relació amb aquest tema.

No menys destacables són el Servei d’assessorament sociolaboral o el Punt d’informació juvenil, 
Apunt.

Mitjançant el primer, l’Oficina Jove del Vallès Oriental i el Casal de Joves Cal Jardiner volen 
ajudar el jovent paretà en la recerca de feina i facilitar-los l’accés a pràctiques remunerades, 
formacions gratuïtes, contractacions, etc. a través de la coordinació amb l’SLOP i el programa 
de Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació juvenil per reduir 
l’atur i millorar la formació. També realitzen tallers trimestrals oberts als joves. El servei obre els 
dimarts quinzenalment de 16 a 20 h. Només cal demanar hora a l’email caljardiner@parets.cat 
o per telèfon: 93 573 72 00. Així mateix, el servei disposa de whatsapp: 682 701 206.

El Punt d’Informació Juvenil és un espai d’orientació a joves de Parets del Vallès. El servei 
s’ofereix al Casal de Joves Cal Jardiner de dilluns a divendres de 16 a 20 h i no cal demanar hora. 
Els temes en què s’ofereix aquesta orientació son: formació/educació (itineraris formatius, 
beques, oportunitats de formació, formació continua, etc.), ocupació (primera atenció deri-
vant al Servei d’Assessorament Laboral i/o a l’SLOP, treball internacional, primer treball), salut 
(sexualitat, drogodependències, atenció a joves amb diversitat funcional, etc.), lleure (sortides, 
oferta d’oci, viatges, etc.).

Finalment, un altre dels serveis que s’ofereixen és l’Espai Jove, un espai educatiu de lleure dina-
mitzat per dos monitors. L’objectiu és passar-ho bé, tot i aprofundint en valors com la solidaritat, 
la resolució pacífica de conflictes, aprendre a treballar en equip, la pau, etc. Amb tallers de cuina, 
esports, excursions, manualitats, jocs de rol, etc. Està dirigit a joves de 10 a 16 anys de Parets. 
És  gratuït i  un cap de setmana a l’any es realitzen unes colònies. L’Espai funciona els dissabtes 
de 16 a 19 h. Les places són limitades, poden participar-hi fins a 20 joves.

Faktoria d’Idees

Trobada 20 escriptors grafits

Skatepark Cal Jardiner



 joventut

Exposició a La Cuna

Montse Cárdenas, responsable de Joventut, Cooperació i Igualtat assegura que “la participació i implicació del jovent de Parets ens permet reajustar les activitats i iniciatives que 
duem a terme des del Servei. El treball conjunt és important per poder oferir el millor servei que els joves necessiten”.

De la seva banda Miquel Pérez, regidor de Joventut, afirma que “estem molt satisfets que cada cop siguin més les joves i els joves del nostre 
poble que participen de l’àmplia i variada oferta que els oferim. Les seves propostes i idees són necessàries i molt útils 
per millorar els serveis que oferim entre totes i tots plegats”.

Finalment l’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, destaca la “ferma aposta que fem des del govern local per destinar recursos i efec-
tius perquè el nostre jovent se senti acompanyat i protegit pel seu poble. Valoro molt positivament la seva col·laboració 
amb propostes, idees, participant dels serveis i activitats que els oferim. Moltes de les seves idees han tingut un gran 
resultat quan les hem desenvolupat. Els felicito i els hi agraeixo públicament”.

PROPERES ACTIVITATS DESTACADES

27 d’octubre
CASTANYADA TERRORÍFICA
De 17 a 18 h, tallers infantils i juvenils a càrrec de l’Associació Rodola  i Sílvia Garcia. A les 18 h, 
xocolatada popular i de 20 a 23 h, i gràcies a Ara Sarau, la ciutadania de Parets podrà participar en 
el Terror al Cinema.

3 de novembre
200 escriptors/es de grafits
Aquesta activitat compleix 10 anys. Es desenvolupa a la Riera Seca a partir de les 10 h amb actua-
cions de DJ, servei de bar i venda d’esprais. Qualsevol persona pot pintar grafits aquell dia. També 
hi ha exhibicions i pintada de camions. És una activitat emblemàtica de la comarca per a grafiters 
i persones vinculades a la cultura hip hop. Acudeixen pintors de grafit de tot Espanya i Catalunya. 
És una activitat que coorganitzen l’entitat paretana Las Haches del Valle amb el Servei de Joventut.

13 de novembre
ALEGRIES, EMBOLICS I RESPONSABILITATS DE SER UN TIO
Taller sobre noves masculinitats.
A càrrec de Teo Pardo
Activista trans i feminista. Educador afectiu sexual de Sida Studi.
Lloc: Casal de Joves Cal Jardiner
Hora: 18 h
Activitat inclosa en la Campanya Prou d’Hòsties!

23 de novembre
PLENARI TÈCNIC DE JOVENTUT DEL VALLÈS ORIENTAL
Amb una primera part formativa sobre com potenciar l’associacionisme juvenil, a càrrec del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i la Diputació de Barcelona.
En aquestes reunions de treball participen tots i totes les professionals de joventut de la comarca i 
es treballen aspectes a prioritzar, recursos comuns, sinergies, bones pràctiques, etc esdevenint un 
espai de reflexió per tal de millorar i adequar a la realitat les polítiques de joventut.

Aula polivalent - Punt de trobada

Castanyada a Cal Jardiner

Teatre Prou d’Hòsties

Casal d’Estiu

Aula polivalent - Punt de trobada Pista polivalent
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Jornada de portes obertes de l’empresa Teknia Group
Més de dues-centes persones van poder conèixer les instal·lacions que la companyia té a Parets

L’empresa basca de fabricació de components per a la 
indústria de l’automoció, Teknia Group, va organitzar una 
jornada de portes obertes adreçada als empleats de la 
companyia i els seus familiars.
La visita, a la qual hi van assistir més de dues-centes 
persones, va comptar amb la presència de l’alcalde de 
Parets, Francesc Juzgado, i del regidor de Promoció Eco-
nòmica, Toni Fernández. 
La jornada va consistir en un circuit per les principals 
parts de les instal·lacions. L’objectiu de les jornades or-
ganitzades anualment per Teknia és implicar els treba-
lladors i treballadores en el model productiu, fomentar 
l’esperit de pertinença a l’equip humà de la companyia, 

així com donar-los a conèixer l’entorn social del municipi 
en el qual es desenvolupa l’activitat empresarial.
Teknia té una plantilla de 144 treballadors i produeix cada 
dia 150.000 components de frens per a automòbils.
Inicialment, l’empresa Teknia va ocupar una antiga nau si-
tuada al Polígon Industrial Can Volart fins que, l’any 2000, 
van traslladar la producció al Sector Iveco. 

Premi GM Supplier Quality Excellence
L’any 2015, la planta de Teknia a Parets va rebre el premi 
General Motors Supplier Quality Excellence Award, que 
s’atorga a l’excel·lència dels proveïdors que han acom-
plert els criteris estrictes de rendiment de qualitat.

INAUGURACIONS

El comerç a Parets s’impulsa i es renova
A finals del mes de setembre obria les portes a Parets 
una nova botiga de roba i complements per a dona i 
home: Que me pongo.
La propietària, Joana Aguilera, va ser una de les usuàries 
que va confiar en el Servei d’Empresa de l’Ajuntament de 
Parets a l’hora de posar en marxa el seu negoci.
D’altra banda, després de 53 anys situats al número 12 
del carrer Sant Antoni de Parets, Plantada Multigestió SL, 
Corredoria d’Assegurances, s’ha traslladat al número 18 
del carrer Sant Antoni, cantonada amb la Fàbrica, amb 
l’objectiu de renovar la seva imatge i adaptar-se a una 
nova forma de treballar. 

 L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i el regidor de Promoció Econòmica, Toni Fernández, amb el gerent de Teknia, Manel Moreno
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Sabateria Punta i Tacó, 40 anys a Parets
L’11 de setembre de l’any vinent, Punta i Tacó complirà 
40 anys al nostre poble. 
Primer va ser amb una sabateria al centre de Parets del 
Vallès, i actualment amb la botiga de l’Eixample. 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
Durant un temps van funcionar totes dues botigues.
Es tracta, doncs, d’un negoci familiar que actualment, a 
l’Eixample, a més de sabateria, ofereix diferents articles 
de pell, bosses, cinturons, articles de neteja per a saba-
tes i articles de temporada de roba, així com bufandes, 
guants i bijuteria, entre d’altres. Per a home i dona i per 
a totes les edats i gustos.
Situada al número 59 de l’avinguda Catalunya, podeu 
comprovar quina és la seva oferta, actualitzada, al seu 
lloc web: 
www.punta-taco.com
El seu horari d’atenció al client és de dilluns a divendres 
de 9.30 a 13.30 h, i de 17 a 20.30 h, i els dissabtes de 
9.30 a 13.30 h. 
El telefon és el 93 562 53 04.
Si una cosa els caracteritza com a negoci és l’atenció 
personalitzada al client, sense pressa i amb un tipus de 
sabates còmode i variat.

Premi a la tapa més popular a la 3a edició del ‘Parets D Tapes’ 
Aquest dimarts 23 d’octubre s’ha presentat, al Circuit Barcelona-Catalunya, la tercera 
edició de la ruta gastronòmica ‘Parets D Tapes’, un recorregut que té l’objectiu de donar 
a conèixer el potencial gastronòmic de Parets i, alhora, convertir-se en un referent de 
les rutes gastronòmiques a la rodalia. Aquesta edició de la ruta es podrà fer entre els 
dies 26 d’octubre i 11 de novembre.
A la presentació hi van assistir l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la regidora de 
Comerç, Àfrica Martínez, la directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Imma 
Ruiz, i el director del Circuit de Barcelona Catalunya, Joan Fontseré, així com una repre-
sentació dels restaurants que participen en l’edició d’enguany. 
Com a novetat, en aquesta edició el restaurant amb la tapa més votada rebrà el reco-
neixement de Tapa més popular 2018. Aquest reconeixement s’obtindrà mitjançant els 
vots de les persones participants del Parets D Tapes, que hauran d’indicar a la butlleta 
de participació el número que correspon a la tapa que més els ha agradat.
Els premis per als participants d’aquesta tercera edició seran:
Un premi de 2 entrades per al Gran Premi de Fòrmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya
a sortejar entre les persones que hagin completat el 100% dels segells.
Un premi de 2 entrades per 2 espectacles al Teatre Can Rajoler (Immortal i I am)
a sortejar entre les persones que hagin completat el 50% dels segells.
Un premi d’1 sopar per a dues persones en qualsevol dels establiments participants 
al Parets D Tapes a sortejar entre les persones que presentin almenys el segell d’un 
establiment.

RUTA GASTRONÒMICA

Freudenberg i Mateo Grau e Hijos reben el 
reconeixement de la Cambra de Comerç
Les empreses paretanes Mateo Grau e Hijos i Freuden-
berg Ibérica han rebut el reconeixement pels seus 50 anys 
de trajectòria durant el tradicional Dia de la Cambra. 
En el marc de la celebració, que enguany arribava a la 
vint-i-dosena edició, es van lliurar els guardons comme-
moratius a un total de 106 empreses en reconeixement 
al seu esforç i consolidació en el temps.

EMPRESA

CONSUM

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

Octubre, Mes Europeu de la Ciberseguretat
Per sisè any consecutiu, l’Agència Europea de Seguretat de la Informació i les Xarxes (ENISA) 
duu a terme la campanya de sensibilització Mes Europeu de la Ciberseguretat, dedicada a 
promoure la seguretat a Internet.
Per aquesta raó, aquest mes us volem recordar alguns consells bàsics per detectar quines 
botigues virtuals són segures a l’hora de fer-hi compres a distància:
-Trieu comerços electrònics que siguin segurs i de confiança, dels quals tingueu alguna 
bona referència.
-Si no coneixeu el web en el qual voleu comprar, busqueu a Internet l’opinió d’altres consu-
midors.
-Compreu les entrades per a concerts o espectacles només en els portals dels distribuïdors 
oficials.
-Compareu preus a diferents llocs web i, si detecteu diferències molt grans, desconfieu-ne, 
ja que podria tractar-se d’un cas de falsificació o d’intent d’estafa.
-A més, en algunes compres a distància teniu 14 dies per desistir de la compra, és a dir, per 
retornar el producte sense haver de donar cap justificació. Queden exclosos els productes 
personalitzats o fets a mida; aquells que es puguin deteriorar amb rapidesa, com ara els 
aliments; alguns contractes de prestació de serveis com els bitllets d’avió 
o les reserves d’hotels i les entrades per a espectacles, entre d’altres.
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CONSELL D’INFANTS

Es presenta el nou Consell d’Infants i Joves
El pròxim dia 15 de novembre tindrà lloc la constitució 
del Consell d’Infants i Joves de Parets. Els consellers i 
conselleres, escollits pels alumnes de 5è i 6è de Primària 
en el cas del Consell d’Infants i pels alumnes d’ESO en 
el cas del Consell de Joves, assistiran a l’acte acompa-
nyats de l’Alcalde de Parets i el regidor d’Educació per a 
la presentació del Consell.
En aquest primer acte, els consellers podran exposar i 
parlar de les propostes i inquietuds que tenen i del que 
esperen de la constitució del Consell d’Infants i Joves de 
Parets. L’òrgan té com a objectiu principal donar veu als 
infants i joves perquè puguin aportar la seva visió sobre 
la ciutat i la realitat que els envolta perquè la seva opinió 
sigui tinguda en compte.

L’escola Vila Parietes ha organitzat aquest curs unes 
jornades de voluntariat amb els dos instituts de Parets 
per animar als alumnes de La Sínia i Torre de Malla a ser 
voluntaris de l’escola Vila Parietes, on poden participar 
en diverses activitats de grups interactius i altres accions 
preparades des de la comunitat d’aprenentatge. Ja han 
visitat l’escola els alumnes de 3r d’ESO de La Sínia i els 
alumnes de 4t d’ESO del Torre de Malla.
Els grups interactius en què participen els voluntaris es 
caracteritzen per ser una activitat inclusiva que pretén 
desenvolupar l’acceleració de l’aprenentatge per a tot 
l’alumnat en àmbits com els valors i les emocions. 
Durant aquestes activitats es fomenta l’aprenentatge i 
la convivència així com la solidaritat. Alumnes i volun-
taris es troben a l’aula i fan activitats de curta durada 

Jornades de voluntariat escolar del centre Vila Parietes

amenitzades pel voluntari. En acabar l’activitat, el grup 
canvia d’espai i comença una altra activitat amb un altre 
voluntari.
L’Àngela Saez és la coordinadora pedagògica de l’INS 
Torre de Malla i ha explicat que “l’objectiu és que els i les 
voluntàries interaccionin amb els més petits i els ajudin 
en el seu desenvolupament i autonomia. A més de fer-los 
sentir útils, també hi ha un aprenentatge per als joves, 
que valoren aquesta experiència com a molt positiva”.
Per la seva part, Àngela Castelló, directora de l’escola 
Vila Parietes, creu que ”ha estat una experiència molt 
maca i enriquidora per als nens i nenes. Els adolescents 
han aportat molt a l’aprenentatge dels petits i ens ha 
agradat moltíssim tenir-los aquí. Estem desitjant repetir 
l’experiència”.

Els alumnes dels instituts de Parets participen com a voluntaris en activitats de la comunitat d’aprenentatge

TALLER RÀDIO

Els alumnes de l’institut La Sínia fan un taller de ràdio amb el lema ‘Escolta per dir la teva’
Una cinquantena d’alumnes d’entre 13 i 14 anys de l’Institut La Sínia de Parets participen un any més en un taller i 
curs de ràdio amb la col·laboració de RAP 107 FM. L’emissora municipal ha fet un taller per mostrar als alumnes com 
funciona una emissora de ràdio. El taller ha consistit a muntar un estudi a l’institut on alguns dels treballadors de 
l’emissora local han ofert una classe pràctica amb un estudi muntat en una de les aules de l’institut. 
D’altra banda, els alumnes han visitat les instal·lacions de RAP107 FM per conèixer el món de la ràdio vist des de dins. 
Durant la visita a RAP107 FM, els alumnes han pogut veure com s’enregistra un programa, han visitat la redacció, els 
estudis de gravació, producció i la zona de l’emissor, antenes i emissió en línia. 
‘Escolta per dir la teva’ és una iniciativa que va néixer l’any 2013 per donar a conèixer el món que envolta la ràdio per 
tal de crear un instrument de comunicació a l’escola. 

EN 2 MINUTS...
Calendari de trobades de la XEF
Les trobades de la XEF són espais per compartir expe-
riències i estratègies per educar amb seguretat i cohe-
rència. Les trobades són gratuïtes i obertes a tothom. El 
calendari d’aquest curs la XEF es reunirà el 9 d’octubre 
a l’escola Pompeu Fabra; el 13 de novembre a l’institut 
la Sínia; l’11 de desembre a l’escola Pau Vila; el 15 de 
gener a l’escola Vila Parietes; el 12 de febrer al CAP 
Parets; el 12 de març a l’escola Lluís Piquer; el 9 d’abril 
a la Biblioteca Can Butjosa; i el 21 de maig a l’escola 
Pau Vila.

Acte d’entrega dels Premis al Mèrit Educatiu
El 29 d’octubre, la sala Cooperativa acollirà l’acte dels 
Premis al Mèrit Educatiu. Serà a les 18 h en una ce-
rimònia oberta al públic on participarà la comunitat 
educativa implicada. Els premis al mèrit educatiu pre-
tenen distingir aquells alumnes i professorat que han 
treballat positivament, amb l’obtenció de bons resul-
tats, i/o han mostrat un esforç significatiu davant el 
procés d’aprenentatge. Enguany, 2 alumnes opten al 
premi de mèrits de final d’etapa d’ESO; 3 al premi final 
d’etapa de Primària; 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 accedirà a la uni-
versitat des d’un cicle formatiu de grau superior i 3 ho 
faran des de batxillerat. Tres alumnes s’han presentat 
al premi a la millor nota de batxillerat i, aquest any, el 
premi al mèrit docent quedarà desert perquè no s’ha 
presentat cap projecte.
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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
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Es presenta la col·lecció fotogràfica L’Abans a Can Rajoler
L’Abans és una col·lecció fotogràfica que recull imatges antigues de Parets del Vallès entre els anys 1890 i 1976

El divendres 5 d’octubre es va presentar al Teatre Can 
Rajoler de Parets el primer fascicle de la col·lecció fo-
togràfica L’Abans, una publicació que recull imatges del 
municipi entre els anys 1890 i 1976. A l’acte va intervenir 
l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, el Coordinador de 
la col·lecció L’Abans, Jaume Alcázar, i l’autor i el docu-
mentalista del projecte, Josep Maria Tarrés i Jaume An-
fruns. 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. El primer 
fascicle es pot recollir de forma gratuïta a diferents llibre-
ries de Parets i la resta de fascicles, fins a completar els 
52 que componen el llibre amb més de 2.500 fotografies 

del Parets d’abans, es podran adquirir al preu de 3,10 €. 
La gran majoria d’imatges que es publicaran són inèdites. 
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, ur-
banística, educativa i festiva del municipi. L’alcalde de 
Parets, Francesc Juzgado, es mostrava orgullós de poder 
comptar amb un arxiu fotogràfic “que fa que es recuperi 
la memòria històrica a través de la fotografia. És un ho-
nor per a Parets comptar amb aquesta iniciativa que ha 
fet remoure els sentiments de les persones que tenien 
fotografies guardades en caixes i que han contribuït a 
recordar la història de Parets, això ha fet que es despertin 
moltes emocions”.

Venda de llibres per a la Marató de TV3
La Biblioteca Can Rajoler ha organitzat una recollida de 
llibres de lectura que vendran al preu simbòlic d’1 euro. La 
recaptació anirà destinada a col·laborar amb la Marató de 
TV3. Durant aquests darrers dies d’octubre encara es po-
den donar llibres i, durant el mes de novembre, es farà la 
venda solidària dels llibres de segona mà per a la Marató, 
que enguany anirà destinada a la lluita contra el càncer.

PLUSVÀLUATEATRE

La noia de la làmpada, al Teatre Can Rajoler
El diumenge 4 de novembre, a les 18.30 h, arriba al teatre 
Can Rajoler ‘La noia de la làmpada’, una obra dirigida per 
Marta Aran que parla de la situació d’una dona que es 
queda embarassada just en el moment en què està a punt 
d’aconseguir el somni de la seva vida. Les entrades es 
poden adquirir a les oficines de Can Rajoler i a ticketea.
com.

PLUSVÀLUABIBLIOTECA

CASTELLERS

Els Manyacs celebren la III Diada Castellera
El mes de novembre començarà amb tota una festa cas-
tellera que es viurà a casa nostra, ja que la colla castellera 
de Parets celebrarà la III Diada dels Manyacs en la qual 
han convidat als Picapolls de la Gavarresa, als Vailets de 
Gelida i als castellers de Mollet. La Diada es durà a terme 
el dia 4 de novembre a les 12 h a la plaça de la Vila. Tot 
començarà un dia abans, el dia 3 de novembre, amb la 
prediada. Durant els dos dies de festa, els Manyacs han 
preparat una sèrie d’activitats gratuïtes obertes al públic 
entre les quals hi haurà gimcana, joc d’estirar la corda, 
curses a peu lligat, el joc del mocador, taller de monstres 
i un torneig de recreativa amb el joc Street Fighter II. Du-
rant la prediada, a més, els adults podran participar en 
un torneig de petanca, un concurs de polsos per als més 
forçuts, i es farà la 1a trobada d’intercanvi de plaques 
de Cava.
El 18 de novembre seran els Manyacs de Parets els que 
actuïn com a convidats a la Diada dels Vailets de Gelida 
juntament amb els Laietans de Gramanet.

CONCERT

Torna el Concert Circular del CEM Maria Grever
El concert circular torna de la mà del CEM Maria Grever. 
Tindrà lloc a Barcelona, concretament a la Sala Moragues 
del Centre Cultural el Born, el dia 1 de desembre a les 
19.00 h. L’espectacle comptarà amb la participació dels 
músics palestins d’Al Kamandjati Ensemble i de Cordes 
del Món, amb la col·laboració especial de la guitarrista i 
cantant Ana Rossi i la violoncel·lista Marta Roma.
Palestina Batega és una campanya coordinada per l’As-
sociació Catalana per la Pau (ACP) que pretén apropar 
Palestina a la ciutadania de Catalunya i donar la veu i 
escoltar alt i clar al poble palestí mitjançant la música.
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Nou èxit de participació a la Parets Montserrat que or-
ganitza el Centre Excursionista Parets (CEP) tot i el canvi 
de data per no coincidir amb altres proves al calendari 
esportiu. 
Carlos Merlos, Carlos Gamez i David Lillo van ser els tres 
primers classificats de la categoria Elit masculí de la 
prova de 62,5 quilòmetres. Isabel Aguilar va guanyar en 
categoria femenina. 
Pel que fa a la categoria de majors de 45 anys, Jordi Bar-
rancos va vèncer en categoria masculina i el primer pa-
retà de la prova va ser Carlos Gámez. 
Més enllà dels guanyadors, cal destacar el bon ambient 
que es va viure un cop més a la línia d’arribada a la plaça 
de la Vila de Parets amb l’animació a càrrec dels tabalers 
de Diables, l’actuació musical de The Brothers Verdes, 
sense oblidar el servei de fisioteràpia a càrrec d’EUSES, 
Escola Universitària de la Salut i l’Esport per a totes i 

Més de 300 participants a la Parets-Montserrat 
El canvi de data va ser ben valorat tant per corredors com per caminadors

tots els participants que ho desitgessin en creuar la línia 
d’arribada. Altres col·laboradors van ser l’Ajuntament de 
Parets, la FEEC, Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya-Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada, la 
Diputació de Barcelona, l’Associació Fotogràfica Parets, 
Tin-Ram, Estació Servei Palau, Maria Vila, Òptica Isern, 
Farmàcia Isern, Imatge Solutions, Àngels Pastrana, Pes-
cados Segura, Pastisseria Calvo, Ferreteria Tancat i Barrat, 
Perruqueria Aduho, Fruiteria B&V, Joieria El Mirall, Roba 
de la Llar Angelina, Fisioteràpia Encarna Mas, Fisioteràpia 
Bodyconfort, Quibus, Runners 42.2, Camp Base, Pizzeria 
1900 i Restaurant Les Brases. Hi va haver un gran nombre 
de voluntaris i servei de dutxes al Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez. 
El sistema escollit per fer el seguiment dels partici-
pants de la Marxa de Resistència i Trail Parets va ser 
l’SmartChrono.

El paretà Pau Garcia es proclama campió 
del món júnior de patinatge artístic

Pau Garcia va guanyar el mundial júnior de patinatge 
artístic disputat a la localitat francesa de Mouilleron Le 
Captif al departament de La Vendée, després de fer una 
gran actuació en el programa lliure. 
El patinador paretà del Reus Deportiu encara és d’edat 
juvenil i en aquesta temporada ha guanyat els títols de 
campió d’Espanya i d’Europa d’aquesta categoria. Per 
disputar el mundial va pujar de categoria i va aconseguir 
una brillant primera posició en júnior.
En el disc curt, Pau Garcia va finalitzar tercer i en el pro-
grama lliure va ser el campió mundial. 
Una caiguda en la part final del programa no va impedir 
que totes les puntuacions de tècnica superessin el 9.0 i 
cinc de les set en l’artística, també. 
La segona posició va ser per a l’italià Alessandro Libe-
ratore –el millor en el programa curt–, i va completar el 
podi l’argentí Edgar Waterbor. 
El valencià Kilian Gomis va finalitzar en la quarta posició. 
El patinador del Montemar havia estat el novè en el disc 
curt i va millorar molt.
Garcia va obtenir 509.300 punts; l’italià Liberatore, 
496.000; l’argentí Warterbor, 493.400, i Gomis, 462.500.

PATINATGE

LLIBRES

1€

MUNICIPI

SOLIDARIS

VE
NDA DE LLIBRES

PER EXEMPLAR
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En el cas del CF Parets, la imatge d’enguany de la pre-
sentació era diferent de la dels últims anys, més concre-
tament, sobre la nova gespa artificial del camp de futbol 
municipal Josep Seguer. 
Una nova temporada amb noves cares i reptes esportius 
per a jugadors, familiars i directiva. 
Com sempre, les presentacions, els comiats i el bon am-
bient esportiu i familiar van omplir d’emotivitat i il·lusió 
el terreny de joc i les grades del camp de futbol. 
Un any en el qual el CF Parets espera tornar a fer una 
fantàstica competició tant pel que fa als equips de futbol 
base com en les diferents categories superiors. 

El CF i el CB Parets presenten els seus equips d’aquesta temporada
Els clubs locals de futbol i de bàsquet van presentar els combinats de les diferents categories i base

De la seva banda, el CB Parets també va fer la presentació 
oficial dels diferents equips del club per a aquesta tem-
porada, i ja està promocionant la seva escola de bàsquet 
per als amants de l’esport en equip. Aquesta serveix per 
aprendre a jugar a bàsquet i, a la vegada, passar-s’ho 
bé i fomentar valors com la companyonia, el respecte, la 
responsabilitat i el treball en equip.
Els interessats poden contactar-hi a través de l’adreça es-
cola@cbparets.com, al tel. 600 45 66 39 (Vicenç Gamarra) 
o en el pavelló els dilluns i divendres de 17.30 a 18.30 h.
L’escola de bàsquet s’adreça a alumnes de P5, 1r, 2n, 3r 
o 4t.

SOLIDARITAT ESCACS

EN 2 MINUTS...
Nous èxits del Club Patí Parets
La seva patinadora Juvenil, Carolina Pérez va procla-
mar-se campiona de la Copa Federació celebrada a 
Tremp.

Oriol Avilés, en forma
Va guanyar el pròleg i la segona etapa de la primera 
edició de la Andorra Bike Race, prova en BTT de 135 qui-
lòmetres en total, amb 4.600 metres de desnivell positiu 
i 6.000 negatius, pels paisatges andorrans.

Marc Marquès arrenca temporada
L’atleta paretà del Club Atletisme, Marc Marquès, va que-
dar segon a la Cursa Nocturna de Vilanova del Vallès. 
Una cursa trail d’11 quilòmetres força dura, on el paretà 
va fer un excel·lent temps, baixant la marca de l’any pas-
sat i arribant a pocs metres del guanyador, Julio García. 
Bon inici per a aquest atleta paretà que vol millorar en di-
verses curses que disputarà durant aquesta temporada.

Begoña del Salto, primera de la categoria a Bisaura
Una hora i 15 minuts va ser el temps amb què Begoña 
del Salto va aconseguir finalitzar com a primera dona de 
la seva categoria al Trail de Bisaura. 

Mingote intentarà assolir el “3x2x8000” en primavera
El Lhotse (quart cim més alt de la terra, 8.516 m), 
l’Everest  (8.848 m, el sostre del món, el qual ja ha pujat 
per les seves dues cares) i el Kanchenjunga (8.586 m, 
tercera muntanya més alta) són els 3 nous vuit mils que 
Mingote intentarà aconseguir la propera primavera. De 
moment i, en només 72 dies, ja ha fet cim al Broad Peak, 
al K2 i al Manaslu. El destacat alpinista paretà intentarà, 
doncs, fer cim a tres vuitmils del top 5 per culminar el 
seu projecte esportiu, inclusiu i solidari.

Més èxits del CP Parets
Maria Escalante (Aleví) i Sira Bella (Infantil) Subcam-
piones d’Espanya.

La Diada de la Bicicleta aplega 300 participants
Un any més, famílies senceres van participar i gaudir de 
la Diada de la Bicicleta de Parets. La cita habitual del 
calendari esportiu local transita pels carrers del nostre 
poble i es caracteritza pel bon ambient lúdic, esportiu i 
familiar damunt de les dues rodes. La sortida i l’arribada 
va ser, com sempre, al poliesportiu municipal Joaquim 
Rodríguez.

CICLISME

Miguel Luque, amb APINDEP
Una destacada expedició d’APINDEP, cooperativa valle-
sana que treballa per a la inclusió social de joves dis-
capacitats, van finalitzar amb èxit els últims 100 quilò-
metres del Camino de Santiago. El nedador paralímpic 
paretà, Miguel Luque, els va acompanyar durant el seu 
repte esportiu i solidari per donar a conèixer la tasca que 
fa aquesta associació.

EL sub-12 de la Paretana, tercer de Catalunya
L’equip sub12 de la Paretana d’Escacs va ser 3r. de Cata-
lunya en empatar el partit final contra els vencedors, el Lli-
nars. Gran paper de l’Aleix Miró, Lucas Puente, Pau Manel 
Prada i Adrià Prada. L’Àlex López també va ser campió de 
Catalunya del seu tauler sub-18 tot i que és sub-16. Pau 
Manel Prada anirà amb la selecció espanyola al Mundial 
de Santiago de Compostela. 
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Un any després de l’1 d’octubre, l’Estat Espanyol nega el diàleg 
i usa la violència i la repressió per encarar un problema que 
és únicament polític. Un estat que s’ha d’esforçar en posar-
se la careta amable i alhora hipòcrita per intentar aprovar uns 
pressupostos amb els vots d’aquells que té tancats a la presó, 
com si no hagués passat res, amb la barra d’aquells pinxos 
de discoteca que busquen brega només quan van en grup. Un 
grup, el del 155, format per un tripartit de partits, dels quals, un 
dona ampli suport a polítiques xenòfobes amb quasi mil càrrecs 
públics acusats de corrupció, un altre partit, el representant del 
qual a Parets es permet el luxe de tractar de colpistes tothom 
que pensa diferent d’ells. I un altre que governa l’Ajuntament 
de Parets i ni tan sols té la humanitat i la solidaritat de mante-
nir al balcó del consistori un llaç groc símbol gràfic de denún-
cia d’una violació dels drets humans, no pas de reivindicació 
d’independència. Aquests són els “demòcrates no naciona-
listes” que, amagats darrere les togues, es neguen a donar la 
paraula als Catalans. I aquests partits demanaran, d’aquí uns 
mesos, el vot als ciutadans i ciutadanes de Parets, argumentant 
que una cosa és el món local i l’altre el país. Que parcs, jardins, 
clavegueram o recollides d’escombraries són quelcom sense 
res a veure amb tot el que passa a Catalunya, fent veure que 
són aliens a allò que passa al país. Nosaltres defensem que 
allò que passa a Catalunya ha de tenir una resposta unitària als 
ajuntaments. La resposta dels homes i dones que no vulguin 
mirar a un altre cantó i que no acceptem el xantatge al que 
se’ns vol sotmetre. 

Cada vegada que tinguem oportunitat de dir-ho: el col·lectiu del 
PDeCat-Parets demanem que es retirin les acusacions inven-
tades de rebel·lió, sedició i malversació i es deixi en llibertat les 
dones i homes honestos que pateixen presó injusta. Els volem 
a casa ja. Als que estan aquí i als que estan exiliats.

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Un any després RESPONSABILIDAD

Heu vist com està Parets? Estem a set mesos de les eleccions 
municipals i com cada quatre anys, l’equip de govern s’afanya 
a posar bonic el poble. Entre altres, tenim les obres del parc del 
Sot d’en Barriques i del parc de la Salut, la tala indiscriminada 
d’arbres a l’Eixample sense explicacions ni als ciutadans ni a 
l’oposició i la darrera obra faraònica en la qual s’ha aventurat 
el consistori: arranjar el carrer Major. 

Volem deixar constància del nostre desconcert sobre com que-
darà la cruïlla de l’avinguda Lluís Companys amb el carrer Ma-
jor; era necessari fer un ressalt tan alt a la cruïlla pels cotxes? 
Quina solució donaran a la supressió de gairebé cinquanta 
places d’aparcament? S’ha de millorar Parets, i tant, però amb 
cap i peus, senyors.

Sumem Parets comença a escalfar motors. Aprofitem el nostre 
diari per fer un clam a la ciutadania. Volem guanyar les prope-
res eleccions als de sempre, als que porten vivint de la políti-
ca massa temps i encara l’entenen com abans: necessiten un 
canvi. 

Estem promovent un front comú d’esquerres que portarà a Pa-
rets una nova manera de fer política més participativa. Però 
participativa de debò, no simplement escollint entre dues op-
cions tancades pel Sot d’en Barriques. Estem creant comissions 
de treball per elaborar el nostre programa electoral i estem 
oberts i obertes a tothom que vulgui participar-hi.
Som conscients de la gran responsabilitat que tenim, portem 
quatre anys a l’oposició i ja estem preparats. Estem llestos per 
tenir un poble més sostenible, més equitatiu i més feminista. 
Volem aprofitar també aquestes línies per donar les gràcies a 
la nostra regidora Ana Fernández, que recentment ha deixat la 
regidoria per motius personals. Segueix estant al nostre cos-
tat en segona línia. I també donar la benvinguda a la regidora 
Carolina Simón, activa dins el nostre Cercle. Va ser la Secretària 
General durant dos anys.

Mientras todos los grupos políticos con representación en 
nuestro ayuntamiento estan pensando en las próximas elec-
ciones municipales de mayo de 2019, Ciutadans Parets se ha 
reunido con el equipo de gobierno para trasladarle varias pe-
ticiones para incorporar en las ordenanzas municipales y que 
muchas de ellas son parte de nuestro programa electoral, en 
las cuales destacamos las siguientes:

- NO SUBIR NINGÚN TIPO DE IMPUESTO DURANTE EL 2019 
PARA TODOS LOS CIUDADANOS DE NUESTRO MUNICIPIO.
- I.M.C. CONTINUAR CON LA SUBVENCION DEL 100% PARA LOS 
VEHICULOS TOTALMENTE ELECTRICOS.
- AUMENTAR LA SUBVENCIÓN DE 12.000 EUROS A 18.000 EU-
ROS A TODOS LOS CIUDADANOS DE PARETS QUE NO PUEDAN 
PAGAR EL CANON DEL AGUA POR MOTIVOS LABORALES O POR 
RENTA MÍNIMA.
- ACUERDO CONJUNTO CON EL EQUIPO DE GOBIERNO DE UNA 
BAJADA DEL 10% EN EL RECIBO DEL CONSUMO DEL AGUA 
PARA TODAS LAS VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES.
- SUBVENCIÓN DE AYUDAS PARA LAS GUARDERIAS PARA FA-
MILIAS RESIDENTES EN NUESTRO MUNICIPIO

Será condición indispensable si el equipo de gobierno quiere 
contar con nuestro grupo municipal para aprobar las próxi-
mas Ordenanzas Municipales que incorpore el 100% de estas 
propuestas. Parets es un municipio con superávit, ya es hora 
que podamos trasladar propuestas y subvenciones a los más 
necesitados, pero también a las clases medias, que son las 
que más colaboran con sus impuestos a nuestro municipio. 
Nuestras propuestas ayudaran a más necesitados pero también 
a una gran mayoría de familias que tienen que levantarse cada 
mañana para ir a trabajar y que pocos grupos políticos pien-
san en ellos. El próximo mes de noviembre tendremos el pleno 
de presupuestos y ya hemos trasladado a nuestro Alcalde que 
nuestro voto será en contra, el pasado mes de junio en su elec-
ción hicimos un llamamiento a cumplir el orden institucional y 
la neutralidad política, en Parets no se cumple, no cumple con 
la Ley de banderas, ya que sólo nos representan las banderas 
de nuestro municipio y la de Catalunya, la bandera española no 
existe en los mástiles de nuestro ayuntamiento.

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

Aquesta setmana hem obert al públic l’Oficina del candidat a 
l’alcaldia de Parets JORDI SEGUER, que està ubicada al carrer 
Major, 13, la seu local d’ERC.
Tots els dimarts a les 18 hores, el nostre alcaldable es reunirà 
amb tots els veïns/es que ho desitgin (amb cita prèvia), podran 
intercanviar impressions sobre la situació actual del nostre po-
ble i aportar propostes de millora per al futur.
Igualment en JORDI SEGUER manté la comunicació directa amb 
tothom que vulgui a través de les xarxes socials (facebook, twit-
ter i instagram) i al telèfon 611 40 81 88.
Ara més que mai la teva opinió s’ha de tenir en compte perquè 
TOTS i TOTES SOM PARETS!

EDUCACIÓ. Dissabte 27 d’octubre, a les 10.00 hores a la Sala 
d’Exposicions de Can Rajoler, Ara Parets ERC organitza una taula 
de debat sobre ‘El futur de l’educació a Parets’ amb la presència 
del diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, RAFAEL 
HOMET.
La xerrada forma part de la campanya per elaborar el projecte 
de poble que defensarem en les municipals de 2019.

NI OBLIT NI PERDÓ. La Sala Basart de la Cooperativa acollirà 
dimarts 30 d’octubre, a les 19.00 hores, l’homenatge als alcaldes 
i regidors republicans de Parets, represaliats pel franquisme: 
Antoni Arimon, Amadeu Pagès, Joan Brunat, Amadeu Ramon, 
Esteve Seguer, Jaume Massaguer, Pere Xicota i Projecte Forns.
El conseller de Justícia de la Generalitat (2016-17), Carles Mun-
dó, i el president de l’Associació Pro Immolats per la Llibertat de 
Catalunya, Pere Fortuny, hi assistiran. 

LLIBERTAT PRESOS I EXILIATS POLÍTICS. Ara Parets ERC or-
ganitza un bus gratuït dijous 1 de novembre per assistir a la 
commemoració del primer aniversari de l’empresonament d’Oriol 
Junqueras i Joaquim Forn, que es farà a Lledoners. La sortida 
serà a les 15 hores des del camp municipal de futbol Josep 
Seguer. Alhora, lamentem la manca de dignitat del Govern Socia-
lista que ha retirat el llaç groc i la pancarta en suport del nostre 
veí Jordi Turull. L’alcalde Juzgado hauria d’imitar el seu anteces-
sor,- que recentment ha reconegut que Turull és un pres polític.

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

Obrim l’Oficina del candidat d’Ara Parets

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

NO A LA VIOLÈNCIA. SÍ AL DIÀLEG I A LA SOLUCIÓ

NO A LA VIOLENCIA. SÍ AL DIÁLOGO Y A LA SOLUCIÓN
La situació del conflicte a Catalunya ha arribat al seu límit. Com 
a institució que respecta i vetlla per totes les paretanes i els 
paretans, indistintament de les seves diferents opinions i ideolo-
gies, condemnem qualsevol tipus de violència, vingui d’on vingui, 
i independentment del motiu que l’hagi propiciada. I animem 
a totes les forces polítiques del nostre consistori, i a tothom, 
a no atiar ni crispar més l’ambient amb un tema que no ens 
toca solucionar a nosaltres en no tenir les competències. I ho 
fem des del respecte que ens mereixen les diferents opinions, 
igual de legítimes, que totes i tots tenim a títol personal i com 
a partits polítics.

Volem que, entre totes i tots, es posi fi a l’onada de crispació 
que vivim, especialment des de fa un any. Emplacem els go-
verns Central i de la Generalitat a dialogar des del respecte i la 
serenor, per trobar una solució, dialogada, sense guanyadors ni 
perdedors, que satisfaci l’àmplia majoria de les catalanes i els 
catalans.

La situación del conflicto en Cataluña ha llegado a su límite. 
Como institución que respeta y vela por todas y todos los pare-
tanos, indistintamente de sus diferentes opiniones e ideologías, 
condenamos cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, 
e independientemente del motivo que la haya provocado. 

Y animamos a todas las fuerzas políticas de nuestro ayunta-
miento, y a todo el mundo, a no crispar más el ambiente con 
un tema que no nos toca solucionar a nosotros al no tener las 
competencias. Y lo hacemos desde el respeto que nos merecen 
las diferentes opiniones, igual de legítimas, que todas y todos 
tenemos a título personal y como partidos políticos.

Queremos que, entre todas y todos, se ponga fin a la oleada de 
crispación que vivimos, especialmente desde hace un año. Em-
plazamos a los gobiernos Central y de la Generalitat a dialogar 
desde el respeto y la calma, para encontrar una solución, sin 
ganadores ni perdedores, que satisfaga a la amplia mayoría de 
las y los catalanes.

La policia local, d’aquí a poc temps, s’ubicarà al sector Merca-
dona, deixant el casc antic amb un servei menys. Hauria estat 
una bona solució buscar la centralitat com es va fer amb el CAP, 
però no l’opció PSC és ubicar la policia en un lloc allunyat de 
quasi tothom.

Aquest dies a premsa, no pas en les reunions informatives de 
l’Ajuntament, hem llegit  que es vol oferir a la Generalitat un solar 
de la Bendibèrica per situar-hi l’IES La Sínia, un altre greuge al 
casc antic, a més que és un solar privat. Quin problema hi ha en 
deixar l’Institut la Sínia en el mateix sector?

Per acabar-ho d’adobar les obres del carrer Major no s’acaben 
mai, el que es veu fins ara és lleig, els guals invertits del c/ Lluís 
Companys són d’una alçada que, enlloc de dissuadir, poden 
provocar accidents, tenen una alçada difícil de superar, són un 
trenca-cotxes. 

Les entregues del c/ Major amb el c/ Empordà, per tots dos cos-
tats, són en forma de tobogans, sembla que els tècnics hagin 
perdut el compàs, i els containers de recollida d’escombraries 
del c/ Empordà han desaparegut misteriosament i sense avisar. 
La gent s’ha vist obligada a apilar les escombraries al carrer.

Ara es vol intervenir a la plaça de la Salut, tot i que està en 
condicions acceptable, potser es podria fer una intervenció 
d’arranjament del que està malmès, però no, es modifica de dalt 
a baix. S’elimina la pèrgola sense cap necessitat, és un element 
que està ben ubicat, per quina raó es fan aquestes coses? I ja 
no parlem de l’av. Espanya, del carril bici, pista de Can Butjosa 
o la plaça Dr. Trueta que no hi para ningú, i bé, tota la parafer-
nalia del Sot d’en Barriques. Es podrien haver destinat part dels 
diners que s’estan abocant al Sot d’en Barriques a comprar un 
terreny per ubicar-hi l’IES la Sínia. Molts i molts despropòsits 
urbanístics que són una veritable pena pel poble i una despesa 
pública molt elevada.

PD. No oblidem als presos i exiliats encara que no es recordi des 
de Ajuntament del PSC restituint els símbols que es van treure.

Un tomb per Parets: comença l’acció

Cap a on anem amb les obres?
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LA IMATGE DEL MES

Coincidint amb la Festa Major 
d’Estiu d’enguay, la Policia Local 
va estrenar els nous uniformes 
per als agents i comandaments.

El Voluntariat per la llengua compleix 15 anys
El Voluntariat per la llengua (VxL), impulsat per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament 
de Cultura i gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), celebra 15 anys amb més de 125.000 
parelles lingüístiques des del seu inici l’any 2003. 
Aquest programa facilita la conversa a les persones que tenen coneixements bàsics de la llengua i necessiten prac-
ticar-la per adquirir fluïdesa (aprenents) amb persones que el parlen normalment (voluntaris). Es troben una hora la 
setmana durant almenys 10 setmanes per parlar en català del que vulguin, en un context distès i el dia i l’hora que 
els vagi bé. Amb la modalitat virtual, vigent des del gener de 2017, ho poden fer des d’un ordinador o dispositiu mòbil.
Per fomentar el VxL, s’han establert 4.423 acords de col·laboració amb entitats i establiments comercials i s’han 
organitzat 1.622 activitats per afavorir l’ús del català (visites culturals, clubs de lectura, concerts, recitals poètics, 
trobades amb escriptors, tallers de teatre, gimcanes, xerrades o conferències...). 
A Parets, el VxL es du a terme des de l’any 2005. Durant tot aquest temps, s’han format més de 300 
parelles lingüístiques i s’han signat acords de col·laboració amb una vintena d’entitats i un centenar 
d’establiments comercials. Des d’aquesta publicació, volem donar les les gràcies a tots els que han 
fet possible el VxL al municipi i, especialment, a tots els voluntaris fidels que, any rere any, dediquen 
part del seu temps a fer conversa en català perquè altres persones el puguin parlar. Vols ser-ho? 
Vine a l’Oficina de Català, a Can Rajoler, i te n’informarem. És fàcil, és divertit i molt enriquidor!

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

QUÈ N’OPINES DE...
L’augment de la recollida d’escombraries

Eva Farrés
Em sembla una idea per-
fecta perquè cal treure les 
escombraries cada dia.

Núria Planas
Perfecte. Crec que així no 
s’acumularà i es tindrà la 
tranquil·litat de poder tirar 
les escombraries quan es 
vulgui.

Iván Almendros
Sempre s’acumula escom-
braria, així és que em sem-
bla molt bé que la recullin 
cada dia a partir d’ara.

Daniela George
Sí, me parece bien. Está 
genial que también vayan 
a pasar a recoger la basu-
ra los domingos.
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Com et vas iniciar en el món del patinatge?
Siempre me quedaba mirando a las niñas que patinaban en el pabellón de Parets, hasta 
que con 5 años por fin me pudieron apuntar. El Club Patí Parets ha formado siempre 
parte de mi vida, primero como patinadora, luego como monitora y ahora como madre, ya 
que mi hija patina desde hace 3 años en el club, y espero que siga ahí por muchos más.

Quins records tens del Club Patí Parets?
Siempre que he necesitado ayuda me la han proporcionado, tanto a nivel personal como 
profesional. Cuando hay una competición oficial y sale que toca en Parets, me da alegría 
porque siento que ‘juego en casa’, porque me hacen sentir así.

Com vas arribar a ser entrenadora professional?
Desde el primer día que me puse los patines miraba a mis entrenadoras y pensaba que 
quería ser como ellas. Empecé haciendo de monitora con los pequeños de Parets cuando 
tenía 16 años, y poco a poco fui sacándome titulaciones necesarias para poder convertir 
mi pasión en mi profesión.

Què ens pots explicar del club en el qual entrenes actualment?
El Club Patí Polinyà es un pequeño club que se fundó en el año 2010, donde he podi-
do crecer profesionalmente i personalmente. Ahora mismo tenemos 70 patinadores 
y patinadoras y trabajamos muy duro para convertirnos en un club de competición.  

Quina ha estat l’experiència més satisfactòria que has tingut com a entrenadora?
Lo más satisfactorio que hay como entrenadora es cuando ves que tus patinadores y 
patinadoras tienen pasión por aprender más cosas sobre el patinaje. También es increíble 
cuando una persona se esfuerza para realizar un elemento y, poco a poco, ves cómo va 
consiguiendo sus objetivos.

Ets entrenadora internacional, què implica el fet d’entrenar internacionalment?
Soy entrenadora internacional, pero muy novata. Este año ha sido el primero que he 
tenido el placer de ser convocada en un campeonato internacional de categoría B, pero 
no podría estar más contenta y orgullosa. El patinador al que llevaba consiguió el oro, y 
España obtuvo el bronce al país más premiado de la competición.

Joana Ruiz Tomer, entrenadora de patinatge artístic del Club Patí Polinyà
La paretana Joana Ruiz, de 29 anys i veïna de Parets, es va formar com a patinadora 
en el Club Patí Parets des que tenia 5 anys. 
Va estudiar formació professional d’educació infantil i de conducció d’activitats físi-
coesportives, i va començar la seva carrera professional com a entrenadora amb tan 
sols 16 anys. 
El patinatge és la seva professió i també la seva passió a la qual dedica temps, una 
bona alimentació i una bona organització per combinar la vida del patinatge amb la 
vida personal.

“Miraba a mis entrenadoras y pensaba que quería ser como ellas”

XVIII campanya
contra la violència
masclista

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

Novembre de 2018

4 de novembre 
Teatre: La noia de la làmpada
18.30 h Teatre Can Rajoler
Direcció: Marta Aran

5-20 novembre 
Tallers per a pares i mares 
a càrrec de Leonor Cantera
Inscripcions: Tel. 93 573 79 79. Places limitades

8-22 novembre
Casal de Joves Cal Jardiner
Exposició “Reapropiant-nos de les nostres 
vides a càrrec d’Enrutat, acompanyament feminismes
 + diversitat
Horari de visita de l’exposició: Tots els dies de 16 a 21 h

13 de novembre
18 h Casal de Joves Cal Jardiner
Alegries, embolics i responsabilitats de ser un 
tio. Taller sobre noves masculinitats a càrrec de Teo 
Pardo, activista trans, feminista, educador afectiu 
sexual de Sida Studi.

21 i 28 de novembre
Casal de Joves Cal Jardiner
Teatre: Ningú més que l’altre 
a càrrec de Raig de Sol Contes
Adreçat a l’alumnat de 5è de Primària de les escoles del municipi 

22 de novembre
18 h Casal de Joves Cal Jardiner
Taller sobre diversitats sexuals i de gènere: 
En la varietat està el gust, a càrrec d’Enrutat 
acompanyament feminismes + diversitat

24 de novembre i 1, 15 i 22 
de desembre
10-12 h Casal de Joves Cal Jardiner
Curs d’autodefensa per a dones, a càrrec de José 
Luis Estudillo, de l’Escola de Taekwondo Lee Young de 
Parets
Adreçat a dones majors de 18 anys. Gratuït. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia al Casal de Joves Cal Jardiner 

TOT EL MES
A la Biblioteca Can Rajoler:
Exposició i guia documental sobre el tema


