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Les obres del centre històric de Parets ja han estat inaugurades. En aquesta fase, s’ha actuat als carrers Travessera, Barcelona, i la 
totalitat del carrer Major. Amb la remodelació, l’Ajuntament de Parets ha volgut recuperar en aquest barri el concepte de nucli històric 
i dotar-lo de nou de singularitat, caràcter i identitat pròpies; recobrar els antics espais com a punt de trobada per al veïnat, crear un 
barri respectuós amb la seva història i la convivència i aportar els elements necessaris per liderar la centralitat i la identitat de la vila.
El projecte va ser exposat davant dels veïns i veïnes l’abril de 2017 i es van explicar els detalls de les actuacions. Durant tot aquest 
temps, l’Ajuntament ha convocat diverses reunions per tal de donar a conèixer en tot moment com avançaven les obres.

El centre històric
llueix nova imatge
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Emotiva jornada dels  
Special Olympics

Entrevista:
Queralt Riera

22 24

Ajuts per al pagament 
de l’IBI

Clou la campanya Prou 
d’hòsties!

Acabades les obres del 
Casal de Ca n’Oms

9 197

600 Pares Noel solidaris ompliran l’anella esportiva  
Arriba la 3a edició del CorreParets, amb un nou repte: aconseguir 600 
participants vestits de Pare Noel. L’objectiu és poder adquirir encara 
més joguines perquè cap infant de Parets es quedi aquest Nadal sense 
una joguina. Les inscripcions, al preu de 3 euros, es podran fer fins al 
21 de desembre al Pavelló, a la Piscina, al Centre Cultural Can Rajoler, 
al Restaurant Can Parera i a les oficines del BBVA de Parets. Pàg. 15

Setmana del barri amb la presència de l’alcalde
Des de dilluns, Parets viu una nova edicio de la Setmana del Barri, que 
enguany ha comptat amb la presència de l’alcalde, Francesc Juzgado, 
en totes les reunions. 
L’objectiu és que els veïns i les veïnes comparteixin amb l’alcalde i 
amb els regidors i regidores de barri els seus neguits i preocupacions 
pel que fa a l’entorn, i per conèixer les obres i millores previstes. Pàg.5
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Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 29 novembre 
-A les 17 h, al Casal Sant Jordi, xerrada informativa sobre la grip. 
-A les 17 h, al Casal Asoveen, xerrada informativa sobre la grip. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte en anglés amb 
Kids&Us. 

Divendres 30 novembre
-A les 16.45 h, al Parc del Torn, biodansa a l’aire lliure, a càrrec de Mont-
se Grau i Elena Lázaro. 
-A les 18.30 h, a l’Escola de la Natura, projecció de la pel·lícula Wilmed, 
el ultimo bosque mediterráneo, amb debat i taula rodona. 
-A la Sala Basart Cooperativa, sopar benèfic Parets contra el càncer. 

Dissabte 1 desembre
-A les 17 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de playback L’arbre dels de-
sitjos, a càrrec de La Il·lusió no té edat, a benefici de La Marató de TV3. 

Diumenge 2 desembre
-A partir de les 17 h, al Casal Can Butjosa, Diada de Romania. 

Dilluns 3 desembre 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 4 desembre
-A les 17 h, a la residència d’avis Pedra Serrada, actuació d’agrupacions 
instrumentals i corals de l’Escola Municipal de Música. 
-a les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: Maisy´s Christmas 
Tree, a càrrec de Cambridge School. 

Dimecres 5 desembre 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Llegir el teatre: Alba, de Marc 
Artigau, a càrrec de Montse Bretones. 

Dilluns 10 desembre 
-A les 18.30 h, Groupe de conversation en français a càrrec de Marlen 
Castro. 

Dimarts 11 desembre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: “Al desembre I al 
gener busca un bon recer”, a càrrec de Carme Brugarola. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller de pessebres a càrrec de 
Joan Condal, per a nens de més de 3 anys. 

Dijous 13 desembre 
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, Concert de Nadal, amb l’actuació de les 
orquestres, agrupacions instrumentals i corals de l’Escola Municipal de 
Música, amb la presentació del MACRO-COR com a cloenda del concert.  
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte amb Gemma 
García Vilardell i inuguració de l’exposició de pessebres i diorames de 
Joan Condal. 

Divendres 14 desembre 
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, sortida nocturna “Pel camí de les 
salamandres”. 

Dissabte 15 desembre
-A partir de les 10 h, a la Riera Seca, Xa edició de 200 escriptors de 
grafits. 
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, cançons i contes a càrrec de 
Caro von Arend.
-A les 16 h, al Casal Asoveen, Festa del XIX aniversari, amb berenar i 
ball a càrrec de The Choffers.
-A les 10 h, a la plaça Dr. Trueta, recollida de cartes 
del Patge Reial, amb tallers per a infants i xocolata 
amb melindros. 

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
93 573 73 00 
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 

ALCALDIA
Francesc Juzgado Mollá

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

Can Roura, La Sardana i
Estació
Miquel J. Pérez Rodríguez

Can Berenguer i Espai Central
Eva Riulas Huet

Barri Antic
Laura Lozano Carrasco

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal Sumem 
Parets
Casandra García Rodríguez 
Carolina Simón  Sánchez
Antonio Molina Herrera

Grup Municipal Ara Parets 
ERC
Jordi Seguer Romero
Ramon Parés López
Kènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Partit 
Demòcrata Europeu Català
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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Subhastes d’habitatges
A l’abril de l’any 2013, es va constituir la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) a Parets del Vallès, per tal 
de fer front a l’abús i les injustícies que els bancs i caixes 
anaven perpretant a les persones que no podien fer front 
als pagaments de la hipoteca. Val a dir que aquesta im-
possibilitat de fer front a les quotes no era pas per voluntat 
pròpia, sinó que era fruït de la prèvia pèrdua del lloc de 
treball i posterior esgotament de tots els estalvis familiars 
per fer-ne front; pèrdua del lloc de treball que tampoc va 
ser voluntària, sinó ocasionada per les diferents disposi-
cions legals “de fomento del empleo” de caire totalment 
antisocial que van suposar la destrucció massiva de llocs 
de treball i, a això, li van anomenar “CRISI”, quan en realitat 
és tota una ESTAFA per al conjunt de les treballadores i 
treballadors. 
En aquests cinc anys, la PAH ha donat suport a totes les 
famílies que ens han arribat; hem aturat desnonaments, 
hem aconseguit dacions en pagament, lloguers socials i, 
el que és més important, hem estat junts en un dels mo-
ments més difícils de la vida d’una persona, com és el de 
perdre la seva vivenda, amb la terrible angoixa i destrucció 
psicològica que això comporta: perdre la nostra llar que 
tants esforços havíem aconseguit sense saber on anirem.
Veïnes i veïns, el nostre treball no s’ha acabat. Continua 
havent-hi desnonaments i, darrerament, a la PAH hem  
tingut coneixement que, al nostre poble, a Parets, s’estan 
portant a terme subhastes d’habitatges. 
És per tot això que, des del nostre moviment, fem una cri-
da a totes aquelles persones que es trobin afectades per 
aquestes subhastes, que no dubtin en posar-se en con-
tacte amb nosaltres per tal de rebre tot el suport i ajuda 
que poguem donar-vos.
Estem tots els dijous a la sala de reunions de Ca N’Oms, 
que és al carrer Ponent, 14 de 18.30 a 20.30 h. 
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 
(també whatsapp) 620 555 693 o bé al correu electrònic 
pahparets2013@gmail.com
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)

Imants per reconèixer si estem patint un ictus
El 29 d’octubre es va commemorar el Dia Mundial de 
l’Ictus, amb l’objectiu de sensibilitzar i donar a conèixer 
aquesta malaltia. L´ictus és una alteració brusca de la cir-
culació de la sang al cervell, causada per l’embussament 
o el trencament d’una artèria, cosa que provoca que les 
cèl·lules cerebrals d’una part del cervell morin.
Si sospiteu que algú té un ICTUS  heu de fer que faci les 
sigles: R.A.P.I.D.
R: RIGUI veuràs que torçarà la boca.

A: AIXEQUI els braços, veuràs que un no el podrà aixecar 
o li costarà fer-ho.
P: PARLI veuràs que li costa i no l’entendràs bé.
I: ICTUS? L’Ictus es presenta de manera brusca.
D: DE PRESSA Si té alguna d’aquestes capacitats altera-
des, truqui ràpid al 061 o al 112.

A la recepció del centre d’atenció primària Parets del Va-
llès hi ha una taula amb tríptics informatius i uns imants 
per la nevera que podeu agafar per tenir un recordatori 
de com actuar en cas de sospita d’ictus.
A més, durant tot el mes de desembre tindrem una ex-
posició sobre el refredat i la grip amb consells, pòsters i 
difusió de vídeos. 
Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès

El silenci parla per si sol

Heus aquí la folgança
d’un capvespre.
Preludi de cel lumínic.

La mudesa d’alta muntanya.
La feblesa del silenci
fa impenetrable el paisatge.

Sense sorolls la paraula flaqueja:
calma, crepuscle,
quieta nit callada.

El cant del gall em desvetlla.
El lladruc d’un gos guardià
romp el tàcit nocturn.

Santuari de Montgrony, 1980

Josep Bernal i Piqué és potser un dels savis que tenim a 
Parets. És una marca que s’ha guanyat al llarg d’anys i 
panys. L’observació atenta i oberta de la Natura i de les 
relacions amb els altres n’ha fet una de les veus més 
humanes que tracten de manera experta la jardineria i 
el medi natural, amb la seva especial poesia, que surt 
com de l’hort personal i es deixa agafar els fruits de cada 
vers i de cada batec viscut. El Niu d’Art Poètic de Parets 
dedicarem el recital de la pròxima Festa Major d’Hivern a 
la poesia, és a dir, a la persona que és el nostre veí Josep 
Bernal. Serà a la Sala Serra Cooperativa el dia 19 de gener 
a les 18 h, un bon moment per reflexionar i deixar-se por-
tar per un ritme més natural de vida que ens atansa a una 
mena de saviesa que és la màxima felicitat sostinguda a 
què podem aspirar. 
Us hi esperem!

LÍNIA OBERTA
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Ja s’han inaugurat les obres del projecte parcial del Barri Antic

Centenars de persones van assistir, el passat diumenge 
18 de novembre, a l’acte d’inauguració de les obres de 
rehabilitació i remodelació del centre històric de Parets 
que s’han dut a terme als carrers Major, Travessera i Bar-
celona. 
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va ser l’encarregat 
de tallar la cinta que donava per finalitzats els treballs, a 
l’espera d’enllestir alguns detalls de mobiliari i verd urbà, 
que es duran a terme durant les próximes setmanes.
Com a part de la inauguració, es va poder assistir al con-
cert de la Swing Tenes Band i a un vermut popular ofert 
pels restaurants El Jardí, La Plaça-Petit Galera, El Racó 
de les Brases i Ribas do Sil.

Juzgado es va mostrar molt satisfet del resultat i va agraïr 
a tot el veïnat “les mostres de suport i de reconeixement 
del valor que la reforma aporta en aquest espai i com, ma-
joritàriament, les persones que hi viuen estan contentes 
de com llueix ara aquest indret”
El model que s’ha implantat és similar al que ja funciona 
en els carrers Raval i en un tram del carrer Major, amb pri-
oritat per als vianants i espais comercials, zones obertes 
que permetin la instal·lació de terrasses amb la incor-
poració de zones dotades de mobiliari i verd urbà, i amb 
una organització viària dissuasiva per a la circulació de 
vehicles que busquen dreceres.
Un cop enllestida aquesta fase de les obres es comença-

ran les actuacions als carrers Aurora, Ferrer i Guàrdia, i el 
tram final del carrer Barcelona.

Noves plataformes mòbils de recollida de residus
La inauguració dels carrers del centre històric també va 
servir per repartir bosses de recollida selectiva i imants 
de nevera amb els horaris de les noves plataformes mò-
bils de recollida selectiva de residus que ja funcionen en 
aquest barri.
Aquest sistema pretén dotar l’espai d’un nou mitjà de re-
collida que millori l’aspecte dels carrers, afavorint l’orde-
nació dels residus i la reducció del temps en què aquests 
restaran a la via pública.

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

Recuperem el nostre centre històric
Ara fa uns dies vaig tenir el plaer d’inaugurar les obres que s’han dut a terme durant els darrers mesos al 
centre històric del nostre poble. Val a dir que la Sala Basart estava plena de gom a gom, plena d’amics, 
de veïnes i veïns, de gent que s’interessa pel que passa i pel que fem al nostre poble i al nostre entorn.
Tot i que les coses no són mai a gust de tothom, la veritat és que la majoria de les persones que viuen en 
aquests carrers m’han fet arribar la seva satisfacció pel resultat. I això és el que ens empeny, la il·lusió 
de la gent pel seu barri, la implicació en les millores que, sobretot, estan pensades per fer la vida més 
agradable als que hi viuen i als que hi passegen, les ganes de fer seu (nostre) aquest barri tan emblemàtic 
i continuar treballant per posar en valor i recuperar la identitat del nostre centre històric.

Aviat també parlarem d’altres obres i projectes que estem fent: el nou disseny de la plaça de la Salut, el 
parc central del Sot d’en Barriques o el Complex Esportiu del Tenes.
Les persones són un element clau a l’hora de desenvolupar nous espais, per això, en totes les actuaci-
ons ens mou el mateix objectiu, prioritzar la seguretat per als vianants, millorar en temes d’accessibilitat 
i eliminar les barreres arquitectòniques, crear paratges agradables per al veïnat, indrets per passejar, 
compartir i gaudir, per viure i conviure, i com no, dinamitzar i impulsar el comerç local i de proximitat, el 
nostre comerç.
Moltes gràcies a totes i tots els que, amb el vostre suport i les vostres aportacions, continueu fent possible 
que el nostre poble millori dia rere dia.
Francesc Juzgado

”Continuem treballant 
per posar en valor 

i recuperar la identitat del 
nostre centre històric”

A la següent fase s’actuarà als carrers Aurora, Ferrer i Guàrdia, i el tram final del carrer Barcelona
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Àfrica Martínez Bellés
Regidora de Seguretat Ciutadana, Cultura, 
Medi Ambient, Habitatge, Comerç i Consum
Barris: 
Sot d’en Barriques i Escorxador

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

Laura Lozano Carrasco
Regidora de Noves Tecnologies, Turisme,
Mobilitat i Protecció dels animals.
Barris:
Barri Antic

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

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

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

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

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

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

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

Ens trobaràs a...

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

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

Antoni Fernández Arimon
Regidor d’Esports, Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació
Barris:
Cerdanet, Jardiner i Riera Seca

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

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

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

Meses de seguretat i convivència
El pròxim 11 de desembre, tindrà lloc la darrera reunió de 
les meses de seguretat i convivència de Parets. 
Entre els punts a tractar es farà la presentació de dades 
per part dels caps de Mossos d’Esquadra i de la Policia 
Local, es parlarà de les accions en matèria de seguretat 
previstes durant la campanya de Nadal d’enguany, es 
donaran les dades del servei dels agents civics que col-
laboren amb la Policia Local i, finalment, el cos de pro-
tecció civil donarà coneixement de les dades relatives 
als serveis duts a terme. 

VIA PÚBLICA

Millores a l’entorn dels barris de l’Eixample
Ara fa uns dies es van presentar davant de la ciutadania 
les millores i arranjaments previstos, que s’executaran a 
diferents carrers i barris de l’Eixample.
Principalment, les actuacions es duran a terme entorn del 
barri de Can Berenguer i l’Espai Central.
En línies generals es renovarà l’asfaltat d’alguns carrers, 
i es farà el cobriment amb grava d’un total de 178 esco-
cells als carrers Ramon i Cajal, Àngel Guimerà, Francesc 
d’Eiximenis, Comte de Montemolin, Alzina, la Mina, i Prat 
de la Riba.
Entre les millores, també està prevista la instal·lació d’un 
nou punt de recàrrega per a vehicles elèctric a l’av. de 
l’Estació, un joc infantil i una porteria al parc de Can Be-
renguer i l’adequació de l’espai públic i d’estacionament 
annex a la Corefo.
Pel que fa a la plaça del Dr. Trueta, es preveu la renova-
ció i millora de la xarxa de reg automàtic, la instal·lació 
de dos nous parterres rectangulars, la substitució de les 
plantes de temporada i la renovació de les jardineres d’un 
tram del carrer la Mina.
Com a part de les actuacions ja habituals, es durà a ter-
me el manteniment i l’esporga de l’arbrat viari i es farà la 
retirada puntual d’exemplars morts o malalts, si escau.

Laura Lozano encapçala la regidoria de
protecció dels animals a Parets
La nova regidora de l’Ajuntament de Parets, Laura Lozano, 
serà la persona que estarà al capdavant de la recentment 
creada regidoria de protecció dels animals.

ANIMALS
Aquest nou servei estarà dedicat a tenir cura dels ani-
mals del municipi, més enllà de gossos, gats o d’altres 
mascotes.
La nova regidoria treballarà de manera transversal amb 
tots els departaments implicats en la protecció dels ani-
mals i s’establirà, en la línia del que ja du a terme l’Ajun-
tament, una col·laboració estreta amb la protectora d’ani-
mals ‘Peluts’, per tal de continuar protegint les colònies 
de gats al carrer i incidir en la importància del cens d’ADN 
dels gossos del municipi per evitar-ne l’abandonament.
Laura Lozano puntualitzava l’objectiu de la regidoria, que 
té la finalitat de “protegir i defensar els nostres animals i 
d’impulsar iniciatives en aquest àmbit”.
Des de fa temps, l’Ajuntament de Parets treballa en línies 
concretes d’actuació que giren al voltant de la defensa 
dels drets dels animals, en el seu benestar i en el compli-
ment de les ordenances que els regulen.

Des de dilluns, i fins demà divendres, els veïns i les veï-
nes de Parets han pogut assistir a la Setmana del Barri 
que, enguany ha comptat amb la presència de l’alcalde, 
Francesc Juzgado, en totes les reunions.
Fins al moment, centenars de paretans i paretanes s’han 
interessat per assistir a la Setmana del Barri, i han om-
plert les sales on han estat programades les reunions.
La Setmana del Barri té l’objectiu de crear trobades on les 
paretanes i els paretans comparteixin amb l’alcalde i amb 
els regidors i regidores de barri, els seus neguits i preo-
cupacions pel que fa a l’entorn, i per conèixer, de primera 
mà, les obres i millores previstes que afecten els diferents 
districtes del municipi, així com les actuacions que s’han 

Setmana del barri amb l’alcalde, Francesc Juzgado

executat o estan en marxa en els carrers on viuen.
L’alcalde, Francesc Juzgado, ha volgut ser present en to-
tes les trobades “perquè crec que és molt important es-
coltar les veïnes i veïns, recollir les seves propostes i fer-
los coneixedors i partícips dels projectes que els afecten”.

Demà finalitza la Setmana del Barri
La darrera reunió de la Setmana del Barri s’ha de celebrar 
demà, al Casal Cal Jardiner, a les 19 h, i girarà al voltant 
dels barris Cerdanet, Cal Jardiner, Can Riera, Sot d’en Bar-
riques i Escorxador. 
A la trobada hi assistiran, a més de l’alcalde, el regidor 
Toni Fernández i la regidora Àfrica Martínez.

Els veïns i veïnes de Parets tindran l’oportunitat de conèixer les actuacions previstes al seu barri
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Podeu consultar 
les bases completes 
a www.parets.cat

PLANS
D’OCUPACIÓ 
LOCAL 
2018

Estar en situació legal d'atur 
(inscripció al SOC, com a demandant d’ocupació).
S’admetran persones amb contracte laboral 
igual o inferior a 5 h setmanals.
Estar donat d'alta a l’SLOP amb una antiguitat 
mínima d'1 mes.
NO haver pa icipat els darrers 12 mesos en cap 
Pla d’Ocupació per un termini superior a 2 mesos.
Estar en situació legal per treballar a Espanya.

Perfil       Places 

Conserge/manteniment/neteja 1

Conserge   1

Auxiliar de la llar   3

Operari/a de neteja   13

Pintor/a   3

Vetllador/a suport a necessitats 
especials a l’aula   2

Monitor/a de reforç escolar  4

Jove universitari/a   1

Prospector empreses   1

Requisits generals:  

2a convocatòria

Presentació de sol·licituds:

Del 22 de novembre al 5 de desembre de 2018 
es podrà presentar la documentació a:
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Plaça de la Vila, 1 · Parets del Vallès 

El formulari d'inscripció es pot recollir a l'SLOP 
o a l'OAC.

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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El casal d’avis de Ca n’Oms, un espai més accessible 
L’equipament s’ha actualitzat i s’han redistribuit els diferents espais per als usuaris i el personal

A mitjan d’aquest novembre, l’alcalde de Parets, Fracesc 
Juzgado, i la regidora de Serveis socials i Gent Gran, Su-
sanna Villa, van inaugurar, davant d’un nombrós public, 
les obres d’arranjament integral del casal per a la gent 
gran de Ca n’Oms. 

Millora dels serveis i de l’accessibilitat
Els treballs de millora han consistit en l’adequació de la 
planta baixa de l’equipament, amb un canvi del terra, la 
substitució de marcs i portes, el canvi en la ubicació de la 
consergeria, la millora de les instal·lacions d’electricitat 
i subministraments, la pintura, a més d’altres tasques 

de fusteria, instal·lacions i col·locació d’elements per a la 
millora de l’accessibilitat.
Francesc Juzgado va agrair a tots els usuaris “la bona ac-
titud i la tolerància” dels avis i àvies, ja que durant prop de 
dos mesos han hagut de traslladar les activitats a l’equi-
pament de la Cooperativa i, fins i tot, algunes es van haver 
de suspendre temporalment.
El cost aproximat de les obres ha estat de prop de 60.000 
euros.
Aquesta actuació forma part dels objectius i compromisos 
del consistori paretà establerts al Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) 2015-2019.

SEGURETAT

Col·laboració entre Seprona i la Policia Local
La Policia Local i agents del Seprona de la Guàrdia Civil 
han col·laborat en la identificació d’un presumpte delicte 
contra la flora i la fauna a Parets
Els fets van tenir lloc el dimecres, 21 de novembre, quan 
agents de la Policia Local de Parets i agents del Seprona 
de la Guàrdia Civil van entrar en un local del Barri Antic, 
davant la sospita que el propietari acumulava animals 
per a la seva venda il·lícita. Un cop inspeccionat el local, 
els agents van poder comprovar que hi havia una vintena 
d’animals d’espècies exòtiques i/o protegides entre serps 
i iguanes, i que el propietari no disposava de la docu-
mentació necessària per a la seva tinença i custòdia. Tot 
i això, els agents van poder verificar que els animals es 
trobaven en terraris i en bon estat de salut.
La Guàrdia Civil ha obert diligències i la corresponent de-
núncia administrativa per un presumpte delicte contra la 
flora i la fauna.
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Concerts de Nadal
de l’Escola de Música
Concerts de Nadal
de l’Escola de Música
dimarts 4 desembre 2018

17 h Residència Pedra Serrada
Concert de Nadal
Grups instrumentals i corals 

dijous 13 desembre 2018

19 h Teatre Can Rajoler 
Concert de Nadal
Orquestres, grups instrumentals 
i corals, amb la presentació del
MACRO-COR com a cloenda del
concert

dimarts 18 desembre 2018

20 h Auditori Escola Música
Audició d’alumnes
Actuacions individuals i grups
de cambra de petit format

X CONCURS LITERARI
BASES PRINCIPALS 
• Cal que el relat sigui en llengua catalana.
• Cal centrar-se en el lema genèric “Parets arreu del món” tot 
i que el tema pot ser lliure.
• Cada participant només es pot presentar a una categoria.

BASES ESPECÍFIQUES RELAT
• Extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 4, a doble espai 
i lletra Arial cos 12, mida DIN-A4 per una sola cara.

BASES ESPECÍFIQUES POESIA
• Extensió mínima de 14 versos i màxima de 35, lletra Arial 
en cos 12 i mida del full DIN-A4.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
Les obres s'han de presentar abans del 26 de novembre de 
2018.
Cal entregar les obres impreses a l’OAC (Plaça de la Vila, 1). 

VEREDICTE
El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia 18 
de desembre, a les 18 h, a la Sala Cooperativa. 

PREMIS RELATS
1r premi:  200 €
2n premi: 100 €
3r premi:    50 €

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretaria d’Igualtat. Migracions i Ciutadania

PA
RE

TS
 A

RR
EU

 D
EL

 M
ÓN

ESCOLA D’ADULTS
Parets del Vallès

PREMIS POESIA
1 premi:  200 €
2n premi: 100 €
3r premi:    50 €

Podeu consultar les bases completes a www.parets.cat



29 de novembre de 2018 9ACTUALITAT

L’Ajuntament de Parets té previst obrir, aquest desembre, 
el termini per a la presentació de sol·licituds dels ajuts 
socials de 100€ per al pagament d’impostos municipals. 
Encara no s’ha determinat l’inici de presentació de 
sol•licituds, que es donarà a conèixer a través del web 
municipal, xarxes socials paretsconnecta i en aquest ma-
teix butlletí, en pròximes edicions. 
Per fer la sol·licitud caldrà demanar cita prèvia a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, trucant al telèfon 93 573 88 88, en-
viant un correu electrònic a info@parets.cat, o bé a través 
del web www.parets.cat amb certificat digital.
Els ajuts s’adrecen a qualsevol persona  amb escassa 
capacitat econòmica que reuneixi els requisits següents:
a) Estar empadronat a l’immoble objecte de l’ajut.
b) Constar com a contribuent o cotitular de l’Impost sobre 
Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) o ser titular 
d’un contracte de lloguer que incorpori la obligació de 
pagar aquest impost. 
c) No disposar de cap altre habitatge, a títol de propietari, 

Ajuts de 100 euros a les persones amb escassa capacitat econòmica

amb un valor cadastral superior a 25.000 euros.
d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajun-
tament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Seguretat Social.
f) No superar el límit d’ingressos següents per unitat fa-
miliar (tots els majors de 16 anys):
Si el beneficiari viu sol                1.103,85 €
Renda total de 2 persones, fins a  1.435,05 €
Renda total de 3 persones, fins a  1.729,37 € 
Renda total de 4 persones, fins a  2.023,73 € 
Renda total de 5 persones, fins a 2.318,09 € 
Renda total de 6 persones, fins a  2.686,04 € 
Renda total de 7 persones, fins a  3.017,19 €

L’OAC es desplaça als casals per a la gent gran 
Per segon any, l’OAC es desplaçarà als casals de la gent 
gran, Ca n’Oms, Sant Jordi i Asoveen, per facilitar als avis 
i àvies del municipi la tramitació dels ajuts. En aquest cas, 
també caldrà demanar cita prèvia.

Per primera vegada, aquesta línia d’ajuts al pagament de l’IBI s’amplia a tothom que compleixi els requisits
ELECCIONS 2019

25 noves ofertes de treball al sector IVECO
L’Ajuntament de Parets del Vallès, de la mà del Servei 
Local d’Ocupació de Parets (SLOP) ha gestionat les no-
ves ofertes laborals del nou operador de menjar ràpid del 
sector IVECO. Les 15 places ofertades d’aquesta multi-
nacional s’han publicat al web municipal. 
Es tracta de personal d’ofertes per a cobrir places de cui-

OCUPACIÓ
na, de caixa i de pack, que tindran un oportunitat laboral 
amb aquesta nova apertura a Parets del Vallès. 
També s’han gestionat 10 ofertes laborals per a un es-
tabliment ja consolidat de menjar ràpid al sector IVECO: 
cuina, caixa, atenció al client i neteja. 
Les podeu trobar al web municipal a www.parets.cat/
temes/ocupacio.En total, 25 noves ofertes de treball al 
sector IVECO gràcies a la col·laboració público-privada. 

En paraules de l’alcalde de Parets del Vallès, Francesc 
Juzgado, “aquesta col·laboració del nostre Ajuntament 
amb els operadors privats del nostre poble, genera opor-
tunitats laborals per a les persones, per a les paretanes i 
els paretans. Tot el que sigui sumar en matèria d’ocupació 
i en benefici de la gent i de les nostres veïnes i veïns és 
una bona notícia”.
El passat mes d’octubre a Parets va reduïr-se novament 
l’atur i la taxa és del 8’95%, de les més baixes de tota la 
comarca del Vallès Oriental.

Segona convocatòria dels Plans d’Ocupació Local
D’altra banda, l’Ajuntament ja ha fet pública la segona 
convocatòria dels Plans d’Ocupació Local d’aquest any.
Els plans estan adreçats a usuaris de l’SLOP, en situació 
d’atur que no hagin participat en cap altre P:O.L. en els 
darrers 12 mesos.
Els perfils que se soliciten en aquesta ocasió són:
- 1 conserge/manteniment/neteja
- 3 auxiliars de la llar
- 4 monitors/es de reforç escolar
- 3 pintors/es
- 2 vetlladors/es
- 1 prospector/a d’empresa
- 1 jove universitàri/a
- 1 conserge
- 13 operaris/es de neteja
Les inscripcions es poden fer fins al 5 de desembre. Per 
a mes informació es pot trucar al 93 573 88 96 o escriure 
un correu a slop@parets.cat. 

Cens electoral per als comicis del 2019 
Amb motiu de les pròximes eleccions municipals i al Par-
lament Europeu 2019, l’Oficina del Cens Electoral iniciarà 
en breu les tasques per a la formació del Cens Electoral. 
Els ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya 
majors de 18 anys poden exercir el dret a sufragi actiu en 
les eleccions municipals i també a les eleccions al Par-
lament Europeu, si manifesten la seva voluntat d’exercir 
aquest dret. 
Així mateix, els ciutadans residents a Espanya de països 
amb acords de reciprocitat també tenen dret a votar a 
les eleccions municipals, sol·licitant la seva inscripció en 
els cens electoral, sempre que acompleixin els requisits 
següents: 
- Ser major de 18 anys
- Estar inscrit en el Padró d’Habitants
- Disposar d’autorització de residència a Espanya
- Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el 
corresponent acord (cinc anys en el moment de la sol-
licitud o tres anys el dia de la votació pels nacionals de 
Noruega).
Els països amb acord són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Co-
lòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, 
Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago.
En ambdós casos, l’Oficina del Cens Electoral està envi-
ant cartes amb l’imprès de sol·licitud per exercir el dret 
de sufragi. 
Aquestes sol·licituds es poden tramitar: 
- Per correu postal a l’Oficina del Cens Electoral: Via La-
ietana, 8. 08003-BARCELONA
- Electrònicament: https://sede.ine.gob.es
- Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament en horari d’oficina, de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 19 h.
El termini de presentació de les sol·licituds serà, per als 
ciutadans de la Unió Europea, fins al 30 de gener de 2019.
Pel que fa als ciutadans de països amb acords de reci-
procitat, el termini serà des de l’1 de desembre de 2018 
fins al 15 de gener de 2019.
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diumenge
a les 18.30 h

Immortal
Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 15 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Marc Angelet i Alejo Levis

desembre2 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

El popular Bruno Oro protagonitza una comè-
dia dramàtica futurista sobre una vida sense 
límits temporals

Espectacle inclòs a la campanya Prou d’Hòsties!
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diumenge
a les 18.30 h

I am
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:

Paula Valls

desembre23 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

La nova perla de la música catalana presenta 
en directe el seu primer disc de llarga durada

Espectacle inclòs a la campanya Prou d’Hòsties!

A les 21 h 
Sopar amb barquetes (montaditos)

desembre15 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

Magia Comedy
Gerard Borrell

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Un espectacle ple d’il·lusió i de rialles constants amb el
conegut showmag Gerard Borrell



29 de novembre de 2018 11MEDI AMBIENT

CONVENI

L’Ajuntament i Apindep signen un acord per 
a la recollida d’oli domèstic usat
La cooperativa d’iniciativa social Apindep Ronçana SCCL 
i l’Ajuntament de Parets han signat, aquest mes de no-
vembre, un acord per a la recollida d’oli domèstic usat.
La signatura va anar a càrrec de l’alcalde de Parets, Fran-
cesc Juzgado, i de la directora d’APINDEP Ronçana, Mer-
cè Llauradó.
El conveni estableix un vincle de col·laboració que faciliti 
i divulgui entre la ciutadania la sensibilitat pel medi ambi-
ent i, en concret, l’ús responsable de l’oli usat als centres 
educatius, equipaments i espais d’entitats del municipi 
que requereixin servei de recollida i reciclatge de l’oli usat.
Inicialment s’han sumat al projecte les escoles Pau Vila, 
Pompeu Fabra, Vila Parietes i Acesco. 
També s’instal·laran 5 contenidors de recollida que se si-
tuaran al Casal de Joves Cal Jardiner, al Casal Ca n’Oms, 
al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, al Casal 
Can Butjosa i al Casal Sant Jordi.
L’oli és un contaminant molt nociu per a les nostres ai-
gües i un residu molt més difícil de separar i reciclar que 
el vidre, el paper o el plàstic. 
Es calcula que cada litre d’oli que es buida a l’aigüera 
pot arribar a contaminar fins a un total de 40.000 litres 
d’aigua.

Parets s’ha sumat, un any més, a la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus amb un seguit d’activitats i tallers 
per a tots els públics.
D’entre les propostes que s’han fet als centres educa-
tius, infants i joves han pogut elaborar bosses a par-
tir de samarretes velles o participar en el taller artístic 
‘Art&residus’ on han après, d’una forma divertida, visual, 
atractiva i participativa, com es fa i en què consisteix la 
recollida selectiva.
Sota el lema ‘A Parets, de residus, ni una engruna’, tam-
bé s’han repartit als estudiants, en una acció coordina-
da conjuntament pel Servei de Medi Ambient i el Servei 
d’Educació, el “Boc’n’Roll”, un embolcall reutilitzable per 
portar entrepans, petits contenidors per dipositar piles i 

Setmana Europea de Prevenció de Residus. Parets + sostenible

embuts per a la recollida d’olis.
D’altra banda, especialment adreçat a les famílies i al pú-
blic més jove, es va fer el taller gratuït “Dispositius mòbils 
i tauletes, manteniment i reparació” i, a la Biblioteca Can 
Rajoler, el taller de reutilització de roba “D’un mitjó a un 
titella”.
La Setmana Europea de Prevenció de Residus té com a 
objectius organitzar accions de sensibilització sobre la 
prevenció de residus, donar a conèixer estratègies de re-
ducció i la política de la Unió Europea i dels seus estats 
membres en aquesta matèria, fomentar accions sosteni-
bles i potenciar l’hàbit de reciclar, informar-ne de manera 
pràctica i fer pedagogia entre els escolars i el públic en 
general.

Els escolars es bolquen en les activitats organitzades pel Servei de Medi Ambient i l’Escola de la Natura



Especial monogràfic

El Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès ha aprovat recentment les ordenances fiscals i taxes municipals per a l’any 
vinent. Algunes de les mesures més destacades són:

Ajuts per fer front a les quotes de les escoles bressol de 0 a 3 anys. 
Les quotes de les escoles bressol municipals de Parets aplicaran cri-
teris de tarifació social a partir del pròxim curs 2019-2020. Cadas-
cú pagarà per un servei en funció de la seva capacitat econòmica.

Reducció d’un 10% del preu de l’aigua per al seu ús domèstic i 
comercial.
Increment del fons d’ajuda a les persones que tenen problemes per 
pagar el rebut de l’aigua de 12.000 a 18.000 euros.

Reducció de la quota de l’impost de recollida orgànica per als solars buits.



Ordenances fiscals
i taxes municipals 2019

“L’estat financer de l’Ajuntament de Parets 
permet fer front a aquestes i altres millores 
per al conjunt de les paretanes i els pare-
tans. Aprofito per agrair a totes les forces 
polítiques del plenari les seves propostes, 
idees i aportacions. Tant als grups amb què 
hem arribat a acords i hem afegit a les nos-
tres, perquè creiem que són mesures satis-
factòries per al conjunt de la població, com 
als que han volgut seure a negociar tot i que 
no haguem pogut acordar les seves propos-
tes.

Ja estem treballant de ple i en negocia-
cions amb les diferents forces polítiques 
de l’Ajuntament en els comptes municipals, 
els pressupostos per a l’any vinent. Com ja 
és habitual en els últims anys, seguirem 
prioritzant les persones i apostant per les 
polítiques socials i per aquelles mesures 
que ajudin a generar més ocupació. També 
prioritzarem les partides per ajudar a les 
persones i famílies més vulnerables i ne-
cessitades. 

Agraïm les aportacions i propostes fetes per 
alguns grups per negociar els pressupostos 
de l’any 2019. Desitgem que la proximitat de 
les eleccions municipals no faci que aquesta 
voluntat no sigui només una postura sense 
voluntat d’arribar a acords, pensant en in-
teressos partidistes enlloc dels interessos 
de les paretanes i els paretans”.

Ampliació de la gratuïtat del bus urbà a les persones majors de 65 anys i a les 
que tenen una invalidesa permanent absoluta.

Bonificacions de l’IBI als propietaris de pisos buits que es lloguin a preus 
per sota de mercat, i el compromís d’avançar per crear un recàrrec del 50% 
de l’IBI als tenidors de pisos buits per facilitar que es posin en lloguer. Amb-
dues mesures pretenen fomentar una rebaixa del preu del lloguer dels pisos 
a Parets del Vallès. 

Congelació de la resta de taxes. 
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El CorreParets amplia el límit de participants
Enguany, aquesta cursa i/o caminada solidària vol assolir els 600 inscrits. Hi haurà xocolatada final.

El proper diumenge 23 de desembre a les 10 del matí, al 
pavelló municipal, arriba la tercera edició del CorreParets, 
amb un nou repte: aconseguir 600 participants vestits 
de Pare Noel. Com ja és habitual, l’Ajuntament de Parets, 
amb Càritas i Don Dino han organitzat aquesta cursa/
caminada solidària de 7 quilòmetres per l’anella esportiva 
del poble i sortida al pavelló municipal. 
Enguany hi ha novetats. A més de la barba, el barret i la 
samarreta, els participants podran gaudir de xocolata a 
la línia d’arribada gràcies al nou patrocinador, el BBVA i 
de la mà del Restaurant Can Parera. El CorreParets18 “Si 
tu corres, jo jugo”, comptarà amb més voluntaris que mai 
de la Policia Local, Protecció Civil, la Comissió de Festes, 
el Club d’Atletisme Parets, la Penya Blaugrana Parets i 

Festuka.
Tota la recaptació es destinarà a joguines per a les nenes 
i nens de les famílies més necessitades del poble. 
Les inscripcions són limitades (a 600 participants) i es 
poden fer per 3 euros fins al divendres 21 de desembre al 
Poliesportiu Joaquim Rodríguez, la Piscina Miguel Luque, 
el Centre Cultural Can Rajoler, el Restaurant Can Parera i 
les oficines del BBVA de Parets. En paraules de l’alcalde 
de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, acompanyat a 
la presentació pel nou regidor d’Esports, Antoni Fernán-
dez, Maria Antònia Cladellas, adjunta de Gerència de Don 
Dino, Andrea Quintana de Cáritas i Enric Vicedo de BBVA 
España - Director CBC Parets del Vallès, “volem omplir 
d’il·lusió, solidaritat i color l’anella esportiva de Parets”.

PARETS D TAPES

Sorteig dels premis de la ruta Parets D Tapes
Prop de 3.000 tapes és la quantitat servida durant la 
darrera edició de la ruta gastronòmica ‘Parets D Tapes’ 
d’enguany.
En total han estat 308 participants que han omplert 
la butlleta, tot i que els establiments han detectat que 
molts dels visitants que feien el tast no han arribat a 
complimentar-la o no ho han fet correctament.
Finalment, la tapa més popular ha estat escollida per 
298 vots.
Els resultats es donaran a conèixer durant una roda de 
premsa que tindrà lloc demà divendres 30 de novembre, 
a les 11.30 h, a la sala de plens de l’Ajuntament.
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El Didalet: qüestió de confiança
Situat al centre de Parets del Vallès, al carrer Raval 
número 20, el proper 10 d’abril complirà 6 anys.
Un temps durant el qual han anat adaptant-se a les 
demandes i necessitats dels seus clients. 
Actualment ofereixen roba interior de dona i d’home, 
arranjaments i servei de bugaderia.  
Entre els nous productes que podeu trobar destaca la 
variada oferta en sostenidors, calces i mitjons.
Els gustos i les modes han variat i la roba interior és 
el que més venen a dia d’avui.
El tracte personalitzat i la confiança han permès que 
El Didalet es consolidi al bell mig del poble. 
Telèfon: 93 562 52 95
Horari d’atenció al públic: dilluns, dimarts i dimecres 
de 10 a 13.30 i de 17 a 20 h.
Dijous, divendres i dissabte de 10 a 13.30 h.

PLUSVÀLUAL’APARADOR

CONSUM

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

Garanties en la compra d’un vehicle
En la compra de vehicles nous, el venedor o venedora respon davant de la persona consu-
midora de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment de lliurament del bé i 
respon dels defectes que es manifesten en el vehicle durant dos anys des del seu lliurament. 
No obstant: 
- Si el defecte del bé es manifesta als sis mesos del lliurament es presumeix que ja hi era 
quan es va lliurar. 
- Heu d’informar al venedor del defecte en el termini de dos mesos des que el coneixeu. 
La persona consumidora té dret a la reparació del bé, a la seva substitució, a la rebaixa del 
preu i a la resolució del contracte, d’acord amb el que estableix la normativa en matèria 
de garanties.
Si adquirim un vehicle de segona mà s’ha de tenir en compte que també té una garantia. El 
venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys des 
del lliurament, però es podrà pactar un termini menor, que en cap cas serà inferior a un any. 
Això tenint en compte que el venedor sigui una empresa que es dedica a la compravenda 
de vehicles de segona mà. 
No obstant, s’ha de tenir en consideració el mateix que per als vehicles nous. 
Si adquirim el vehicle a un particular, aquest només ha de respondre durant 
sis mesos dels possibles vicis ocults que puguin aparèixer. 

La pista de gel per Nadal, aquest any a la plaça de la Vila
Aquest any, la pista de patinatge sobre gel que es va col·locar a l’Eixample, estarà situada 
a la plaça de la Vila. Es compleix així la voluntat que la instal·lació sigui iinerant per tal 
que tots els nens i nens de Parets en puguin gaudir amb comoditat.
La pista tindrà 112 metres quadrats i es podrà utilitzar a partir del 21 de desembre fins 
al 7 de gener de 2019.
Com l’any passat, els patins de gel i l’ús de la pista de gel sintètic són totalment gratuïts 
i es podrà utilitzar matí i tarda en intervals de mitja hora, prèvia retirada d’un tiquet.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, afirma que “la il·lusió que vam veure l’any passat 
a les cares dels infants quan accedien a la pista, ens va fer apostar de nou, i amb moltes 
més ganes, per continuar amb aquest muntatge tan engrescador per als més petits”.

Enllumenat de Nadal
Com ja es tradicional, l’Ajuntament i els comerciants de la Vila han guarnit els carrers i 
places de Parets amb l’enllumenat de Nadal, que aquest any s’encendrà el dimecres 5 
de desembre, i romandrà actiu fins al 7 de gener des de les 17.30 h.
Aquest any les llums de Nadal s’han situat als carrers Major, Sant Antoni, Monistrol, 
Raval, la Mina, l’av. Francesc Macià, l’av. Catalunya, l’entorn de la residència per a la 
gent gran Pedra Serrada, un tram de l’av. Espanya, la rotonda del carrer Sant Antoni, el 
sector IVECO, la plaça de la Vila, i la rotonda de la cruïlla de l’av. Josep Tarradellas amb 
av. Catalunya.

NADAL A PARETS

Mat Holding, premi Nit del Cercle 2018
L’empresa paretana Mat Holding ha rebut el premi Nit del 
Cercle 2018, que atorga la Societat Econòmica Barcelo-
nesa d’Amics del País (SEBAP). 
Mat Holding destaca per ser un referent en la sosteni-
bilitat mediambiental i en la gestió eficient de l’aigua a 
través de la innovació.
Els premis volen ser un reconeixement als èxits empresa-
rials, però sobretot a la manera com s’assoleixen.

EMPRESA
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El Servei de Joventut, a través del Servei d’Assessorament 
Sociolaboral de Cal Jardiner, ha programat un seguit de 
tallers i xerrades d’àmbit laboral adreçats als joves que 
estudien als centres de secundària del municipi.
Els tallers i xerrades són totalment gratuïts i tracten te-
mes com ara com i on cercar feina; Anem per feina, joc de 
rol; La marca digital, on es parla, a més, de la privacitat en 
les xarxes socials; Curro o professió o Descobreix el teu 
potencial!, adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO.
Alguns dels objectius d’aquestes activitats són desper-
tar l’interès, la curiositat i les ganes de la gent jove per 

Tallers i xerrades d’àmbit laboral per a joves 

introduir-se en el món laboral; informar sobre les carac-
terístiques del mercat laboral actual; conèixer i aprendre 
a utilitzar adequadament els diversos canals de recerca 
de feina i facilitar la capacitat d’autoorganització per ela-
borar i estructurar un currículum en funció de l’elecció de 
l’oferta de feina.
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic i lúdic 
a més d’una part teòrica que es duu a terme una vegada 
explicada la teoria o bé paral·lelament a la introducció 
teòrica, però sempre partint dels interessos dels matei-
xos joves.

Les activitats, adreçades als instituts, es fan a través del Servei d’Assessorament Sociolaboral de Cal Jardiner 

CASTANYADA

Èxit de la ‘Castanyada terrorífica’ a Cal Jardiner
La Castanyada terrorífica celebrada amb motiu de Tots 
Sants al Casal de Joves Cal Jardiner va ser de nou un 
gran èxit.
Durant la tarda hi va haver tallers infantils i juvenils a 
càrrec de l’Associació Rodola, xocolatada per als assis-
tents i, cap al vespre, Ara Sarau va obrir les portes del 
Túnel del terror, que sota el títol ‘Terror al cinema’ va 
convertir els joves en protagonistes del seu propi thriller. 
Any rere any, les activitats que el casal organitza per la 
castanyada es consoliden i compten amb un gran nom-
bre de joves participants.
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El 15 de novembre va tenir lloc el plenari de constitució 
del nou Consell d’Infants i del Consell de Joves de Pa-
rets per aquest curs 2018-2019. L’acte va començar amb 
la benvinguda per part dels consellers i conselleres que 
enguany repeteixen en el càrrec i els nous que s’incor-
poren. En aquesta sessió d’acollida se’ls va explicar el 
funcionament dels plenaris i el protocol. L’acte es va dur 
a terme a la Sala Basart Cooperativa amb la presència de 
l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, que va fer el lliura-
ment dels carnets de conseller/a a cada un dels membres 
d’aquests òrgans de participació. La tasca encomanada  
als infants va relacionada amb els camins escolars i la 
tasca dels Joves té a veure amb les noves tecnologies, 
amb una aplicació, tipus joc geocaching, per buscar in-

Es constitueix el Consell d’Infants i Joves 2018-2019

drets del municipi. En aquest primer acte els consellers i 
conselleres també van parlar de les propostes i inquietuds 
que tenen i del que esperen de la constitució dels nous 
consells. Aquests òrgans tenen l’objectiu de donar veu 
als infants i als joves perquè puguin aportar propostes 
i donin la seva opinió sobre la ciutat i la realitat que els 
envolta. Una de les novetats del Consell de Joves és que a 
partir d’ara els consellers no el formaran tots els alumnes 
de l’etapa d’ESO, sinó que només en formaran part els 
alumnes de 3r i 4t d’ESO. 
La funció principal dels consellers i conselleres és la 
d’aportar als responsables polítics la seva visió sobre la 
ciutat i la realitat que els envolta, perquè la seva opinió es 
tingui en compte a l’hora de prendre decisions.

Amb aquests òrgans es pretén fomentar la implicació dels infants i joves en els projectes del municipi

Primera edició dels tallers ‘Robòtica a l’aula’
Els centres educatius de Parets enceten, com a novetat 
d’aquest curs escolar, el taller ‘Robòtica a l’aula’ adreçat 
als 256 alumnes de 4t de primària de Parets del Vallès.
En total seran 10 tallers, impartits per l’empresa Tresdosú, 
durant els quals els alumnes descobriran la programació 
i la robòtica i crearan el seu primer robot amb material 
reciclat i electrònic.

PLUSVÀLUACIÈNCIA

L’ACESCO organitza la Setmana de la Ciència
Els alumnes de l’escola ACESCO han celebrat la seva 
segona Setmana de la Ciència en la qual han fet tallers 
sobre la lluna i les seves característiques, el coneixement 
de l’energia renovable i no renovable i el descobriment de 
noves qualitats de l’aigua. Durant la setmana, els alum-
nes de totes les etapes s’han implicat en projectes rela-
cionats amb la ciència.

PLUSVÀLUAROBÒTICA

PREMIS

Nova edició dels Premis al Mèrit Educatiu
Onze estudiants han estat premiats per l’Ajuntament de 
Parets durant la cinquena edició dels Premis de Reco-
neixement al Mèrit Educatiu. El premi a la millor nota de 
les PAU per alumnes de Batxillerat, dotat amb 300 euros, 
va recaure en Enaitz Quílez Méndez i el premi a la millor 
nota de selectivitat per a alumnes de cicles formatius, 
dotat també amb 300 euros va ser per a Félix José Torres 
Vallés. Pel que fa al premi a la millor nota de treball de re-
cerca de tatxillerat es va atorgar a Marc Saludes Gallego 
pel seu treball ‘Estudi dels sistemes de control de la força 
d’empenta d’un coet’. El premi a la millor nota de batxi-
llerat ha estat per a Paula Casado Frias; el de millor nota 
de cicle formatiu de grau superior per a Vanessa Masero 
Suárez i el de grau mitjà per a Andrea Galera Munzón. El 
premi final d’etapa de primària es va concedir a Paula 
Cuevas Ramos, de l’Escola Nostra Senyora de Montser-
ra, a Sara Quintero Peicasat, de l’Escola Vila Parietes, i a 
Alba Mata Cobos, de l’Escola Pompeu Fabra. Finalment, 
el premi final d’etapa de l’ESO va recaure en Andrea López 
Ramírez, de l’Escola Nostra Senyora de Montserrat i en 
Laia Torres Díaz, de l’Institut Torre de Malla.

INFÀNCIA

Parets ja és Ciutat Amiga de la Infància
La Secretaria Permanent del Programa Ciutats Amigues 
de la Infància (CAI) va acordar guardonar a l’Ajuntament 
de Parets amb el Reconeixement ‘Ciutat Amiga de la In-
fància’. El guardó es va lliurar el 27 de novembre al Pa-
lacio de Exposiciones y Congresos d’Oviedo. Aquesta 
distinció reconeix la tasca de l’Ajuntament per liderar el 
procés continu d’implementació de polítiques i mesures 
que milloren el benestar de la infància i adolescència en el 
municipi. Com a part de la celebració del Dia Mundial dels 
drets dels infants el regidor d’Educació, Miquel Pérez, i la 
regidora d’Atenció Ciutadana i Participació, Paola Grata-
cós, van visitar les biblioteques, equipaments municipals 
i els centres educatius, per lliurar exemplars del llibre dels 
Drets dels Infants. 
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Èxit de la campanya ‘Prou d’Hòsties’ contra la violència
Parets torna a dir prou a les agressions, prou a les intimidacions, prou a la discriminació i a la desigualtat: Prou d’hòsties!

Parets del Vallès lluita activament, des de fa anys, per 
erradicar la violència contra les dones i ho fa, entre 
d’altres, per mitjà de la campanya ‘Prou d’hòsties’, que 
s’ha desenvolupat durant el mes de novembre. La cam-
panya, que enguany arribava a la 18a edició, va començar 
el diumenge 4 de novembre amb la representació de l’obra 
La noia de la làmpada al teatre Can Rajoler.
Els dies 5 i 20 novembre, va haver-hi tallers per a pares i 
mares a càrrec de Leonor Cantera, Doctora en Psicologia 
Social i professora titular del Departament de Psicologia 
Social de la UAB. Del 8 al 22 novembre, es va poder veure, 
al Casal de Joves Cal Jardiner, l’exposició “Reapropiant-
nos de les nostres vides”, històries en primera persona 

de dissidència sexual i de gènere. El dimarts dia 13 es va 
fer un taller sobre noves masculinitats.
Un dels altres tallers que es van fer van estar el de di-
versitats sexuals i de gènere “En la varietat està el gust” 
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 que continuarà els 
dies 1, 15 i 22 de desembre. 
També s’han dut a terme sessions de teatre per a 
l’alumnat de 5è de Primària.
L’objectiu de la campanya és sensibilitzar la població so-
bre la problemàtica que suposa la discriminació vers les 
dones en totes les seves formes i manifestacions.

Tot a punt per gaudir del Pessebre de Parets
El pròxim 6 de desembre s’inaugurarà oficialment la 32a 
edició del pessebre monumental de Parets sota la plaça 
de la Vila. 
L’horari habitual per visitar el pessebre serà d’11 a 13.30 
h i de 17 a 20.30 h tot i que cal consultar els dies de tan-
cament. El pessebre romandrà obert fins al 27 de gener 
del pròxim any.

PLUSVÀLUAMÚSICA

Neix el projecte musical ‘Espurnes’ 
Cordes del Món i Corrandes són dos grups artístics que 
s’han ajuntat per crear el projecte Espurnes. Un projecte 
que vol explorar, amb la força de les cordes, les corran-
des improvisades i la cançó. Sota la direcció d’Ernesto 
Briceño, del CEM Maria Grever, la formació s’inspirarà en 
diferents rituals festius relacionats amb els solsticis de 
Nadal i Sant Joan.

PLUSVÀLUAPESSEBRE

EN 2 MINUTS...
Concerts de Nadal de la Coral Sant Jordi
La coral del Casal Sant Jordi ha preparat un seguit 
de concerts per donar la benvinguda a les festes na-
dalenques. El dilluns 17 de desembre actuaran a les 
16.30 h a la residència Pedra Serrada; el dimarts 18 
de desembre, a les 17, h faran un concert al Casal 
Asoveen; el dimecres 19, a les 17 h, cantaran al Casal 
Ca n’Oms; i el darrer concert es farà el dijous 20 de 
desembre, a les 16.30 h, al Casal Sant Jordi.

Festa d’aniversari del casal ASOVEEN
El dissabte 15 de desembre, a les 16 h, el casal de 
gent gran Asoveen celebrarà el seu 19è aniversari. La 
festa consistirà en un ball a càrrec de The Choffers 
i un berenar. El preu per assistir-hi és de 3 € i els 
tiquets es poden adquirir al mateix casal.

Exposició ‘Marroc. La llum del desert’
Del 28 de novembre al 16 de desembre es pot veure 
al Centre Cultural Can Rajoler l’exposició ‘Marroc. La 
llum del desert’ de l’Associació Fotogràfica Parets. La 
mostra es pot visitar de dilluns a divendres de 16 a 20 
h i els dijous i dissabte de 10 a 13 h. Es tracta d’una 
petita mostra de l’experiència viscuda al Marroc per 
un grup de socis i amics de l’associació amants de 
la fotografia. És la descoberta d’un país divers i de 
grans contrastos. Les imatges mostren la generositat 
i calidesa de la gent, la presència de les muntanyes 
nevades i les planes rocalloses.

‘Immortal’ estrena el desembre a Can Rajoler
El pròxim diumenge 2 de desembre, el Teatre Can 
Rajoler acull la representació de l’obra futurista ‘Im-
mortal’, interpretada pel popular actor i cantant Bru-
no Oro. Estàs preparat per ser etern? Què faries si 
tinguessis tot el temps del món? ‘Immortal’ és una 
comèdia dramàtica futurista en què Bruno Oro es
desdoblarà en multitud de personatges que gau-
diran, patiran o s’enfrontaran a la immortalitat. El 
muntatge és obra de dos dels millors creadors te-
atrals de ciència ficció, Marc Angelet i Alejo Le-
vis. Les entrades es poden adquirir a les taqui-
lles de Can Rajoler els dimarts de 09 a 13 h i els 
dijous de 16 a 19 h o al web www.ticketea.com.

Concert de Nadal de l’Escola de Música
El 4 de desembre els alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música aniran a la residència Pedra Serrada 
a oferir un concert amb els grups instrumentals del 
centre. El 13 de desembre, l’escola oferirà el tradi-
cional concert de Nadal al Teatre Can Rajoler. Com 
a novetat, aquest any es farà la presentació d’un 
macro cor, juntament amb l’actuació d’orquestres, 
grups instrumentals i corals. En total 60 persones, 
entre nens i adults, actuaran per oferir un concert que 
deixarà de banda la música tradicional nadalenca per 
oferir una peça musical que no volen desvetllar. El 18 
de desembre es farà, a l’auditori de l’escola, l’audició 
d’alumnes, amb actuacions individuals i de grups.
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Un partit familiar va servir per donar el tret de sortida a la 
presentació de la nova temporada de l’Associació Triple 
Bàsquet de Parets. Amics i familiars van vestir-se de curt 
per jugar amb els integrants i jugadors del club i viure 
l’experiència des de dins.
Un total de 19 jugadors integren aquesta temporada 
l’Associació Triple de Bàsquet, encara que el número no 
és definitiu. El club vol créixer i arribar a més jovent. Per 
aquest motiu, ha fixat un nou horari d’entrenament que 
permeti als més joves compatibilitzar l’horari escolar amb 
l’activitat esportiva.

Aquest és el setè any de l’Associació Triple, que s’ha pre-
sentat amb més il·lusió que mai com el públic assistent 
va poder comprovar. L’entitat està treballant en un nou 
projecte: un torneig de bàsquet de dos dies de durada 
que pretén reunir equips d’àmbit nacional.

Presentacions de Triple, Futbol Sala i l’Handbol
L’Associació Triple Bàsquet, el Futbol Sala i el Club Handbol Parets presenten equips i temporada

El Futbol Sala Parets presenta més equips que mai
El club paretà va presentar els equips per aquesta tem-
porada d’una manera molt original: fent tocs, xutant un 
penal, i fins i tot, alguns van ballar. Enguany, el Futbol Sala 
Parets compta amb 15 equips, 3 dels quals femenins. 
Amb un total de 145 jugadors, té equips a totes les cate-
gories, també a júnior masculí. 
El club ha experimentat un gran creixement des de fa dos 
anys: per la temporada 2016-2017 comptava amb 100 ju-
gadors. En dos anys han tingut 45 noves incorporacions.
El Club Handbol Parets també va presentar els seus 
equips. Es tracta d’un altre club esportiu del nostre poble 
que creix i millora temporada rere temporada. La pre-
sentació va estar marcada per la gran participació de 
jugadors, familiars, amics, cos tècnic i directius. El bon 
ambient i les grans expectatives esportives van prota-
gonitzar l’acte.

Tres equips de Parets a la Cursa 100Kms 
de Caldes  “Corre pels que no poden”
Els dos equips paretans del Club d’Atletisme Parets van 
pujar al podi. L’equip mixt format per Vanessa, César, Jo-
séLuis i David va aconseguir la primera posició de la seva 
categoria. L’equip format per Jose, Marc, Miguel Àngel i 
Claret van ser tercers. D’altra banda, el tercer dels equips 
paretans, els “Sin Pijama Team”, format per Alfonso, Da-
vid, Bas i Kiko van ser novens. La prova per equips és de 
100 quilòmetres. També es poden córrer de forma indi-
vidual o optar per la modalitat marató de 42 quilòmetres. 
El bon ambient esportiu i familiar va tornar a ser el pro-
tagonista d’aquesta prova solidària.

SOLIDARITAT

PISTA
GELsintèticde

112m2

Plaça de la Vila
Del 21 desembre al 7 gener

De 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h 
Gratuïta
Amb patins a disposició de les persones usuàries

Organització:

Vine a patinar sobre gel amb la família o els amics! 

CURSA SOLIDÀRIA AMB CÀRITAS
PER A LA COMPRA DE JOGUINES

PREU INSCRIPCIÓ: 3 €  

diumenge 23 de desembre de 2018
Sortida: 10 h 
Pistes d’atletisme
És obligatori fer el recorregut
per l’Anella Esportiva de
Parets.

Obsequi d’una samarreta tècnica,
una barba i un barret de Pare Noel,
i una xocolata per a tots els participants

18

INSCRIPCIONS:

Poliesportiu Joaquim Rodríguez
de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i de 15 a 21 h 
Piscina Miquel Luque
de dilluns a divendres de 9 a 21 h
Centre Cultural Can Rajoler
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i dijous tarda de 16 a 19 h
BBVA
Sant Antoni, 14 i Av. Catalunya, 83
Restaurant Can Parera
Sant Joan Bosco, 6-8

Places limitades 
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L’Ajuntament de Parets del Vallès i la Federació Catala-
na d’Esports amb Discapacitat Intel·lectual ACELL, en el 
marc d’Special Olympics, juntament amb la cooperativa 
vallesana d’inclusió social de persones discapacitades, 
APINDEP, van impulsar aquesta jornada esportiva. 

També hi van col·laborar la Generalitat de Catalunya, 
l’Obra Social “La Caixa”, Special Olympics Catalunya, i 
els clubs de Petanca i d’Handbol Parets.

Van participar-hi 21 clubs de petanca amb més de 200 
esportistes i 9 clubs d’handbol amb un centenar de ju-
gadors. 

Més de 300 atletes als Special Olympics de Parets
XXV Campionat de Catalunya de Petanca i XII Campionat de Catalunya d’Handbol de discapacitats intel·lectuals

En total, més de 300 esportistes van participar a les di-
ferents competicions celebrades al pavelló municipal 
(handbol) i a les instal·lacions municipals de petanca.

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va afirmar durant 
la presentació celebrada dies abans a les instal·lacions 
d’APINDEP que “des de l’equip de govern volem difondre i 
sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d’integrar 
a la societat les persones amb discapacitats intel·lectuals 
a través de l’esport. 
Parets sempre ha apostat per l’esport i per la inclusió 
social i per això des del primer moment vam impulsar 
aquesta jornada esportiva única”.

PATINATGE TAEKWONDO

EN 2 MINUTS...
Torneig Vila de Parets de bàsquet
Del 7 al 9 de desembre se celebra una nova edició del 
tornei amb equips de categoria preinfantil. Es farà al 
pavelló Joaquim Rodríguez, organitzat pel CB Parets. 
Hi participaran 16 equips masculins i 16 de femenins. 
El 9 de desembre es faran les finals al matí i el migdia 
l’entrega de premis. També hi haurà concurs de triples 
i de Two Ball i una zona lúdica per a tothom.

Parets Cup de futbol
El 8 i 9 de desembre se celebrarà al camp municipal 
Josep Seguer, organitzat pel CF Parets. Serà un tor-
neig amb destacats equips de categoria aleví. El dia 
8 es faran les prèvies i el 9 les finals.

Campionat del món sub-8, 10 i 12 d’escacs
Pau Manel Prada, de l’Associació Paretana d’Escacs, 
s’ha endut 5.5 punts d’11 amb una gran actuació. Ha-
via aconseguit guanyar el núm. 1 del rànquing.

L’equip Vermell de Sara Castillo (CP Parets) 
guanya la segona edició del Catalunya Stars 
L’espectacular competició de patinatge artístic s’ha 
celebrat al Pavelló Municipal de Girona-Fontajau amb 
la participació dels millors patinadors de Catalunya de 
totes les modalitats.

El paretà Esteve Olivé guanya el Mundial de 
descalcisme a Oropesa de Mar
És una modalitat de córrer, completament descalç. El 
campionat suma dues edicions i està impulsat pel Club 
Free Run i la Diputació de Castelló. Van participar-hi 
cent corredors. Olivé va fer un temps de 37 minuts i 
6 segons.

XXI Caminada popular ‘Petjada Gallecs’
El pròxim 2 de desembre, la Penya Blaugrana Parets i 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, organitzen una 
nova edició de la Caminada Popular Conjunta. La sortida 
es farà a les 8.30 h des del local de la Penya i consta d’un 
recorregut per Parets i Gallecs de 13,6 km. El preu de la 
inscripció és de 7 euros (6 euros si es feia abans del 29 
de novembre)-. Més informació: 93 562 29 50 o adreçant 
un correu a caminada.gallecs@gmail.com

CAMINADA POPULAR

XI Trofeu Vila de Parets de Patinatge
Parets del Vallès va acollir una nova edició d’aquesta 
cita esportiva de primer nivell organitzada pel CP Parets.
Durant tot el dia del passat diumenge 28 d’octubre, el 
pavelló municipal va acollir els diferents entrenaments i 
competicions per categories dels diferents equips parti-
cipants. Com ja és habitual, aquest torneig va ser un èxit 
tant de participació com de varietat dels números prepa-
rats per a l’ocasió per part de patinadores i patinadors.

Cinquena posició de José Luis Estudillo Vela en 
trio sincronitzat al campionat del món de Poom-
sae celebrat a Taipei (Xina)
Es tractava del seu últim mundial com a competidor al 
costat de Joel Do San Lee i Sergi de Castro. 
D’altra banda, pel que fa a la seva escola, Lee Young de 
Parets, van aconseguir un total de 6 medalles en el darrer 
campionat de Catalunya, concretament tres ors, una plata 
i dos bronzes.
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Casat i pare de dues filles, de 12 i 
17 anys, és paretà de tota la vida,  
del barri de Can Berenguer, nas-
cut el 4 de juliol de 1973. 

És mestre i llicenciat en Geogra-
fia i Història.

Quan decideix dedicar-se a la política?
Quan vaig participar al procés participatiu “Parets com tu el vols” de principis d’aquesta dècada per dibuixar el que 
avui és el nostre poble. 
Em vaig sentir molt realitzat fent les meves aportacions i idees i em vaig engrescar. 
L’any 2011 vaig formar part de les llistes del Sergi Mingote. Vaig participar molt activament a la campanya, amb molta 
il·lusió. És en aquesta legislatura quan entro com a regidor de l’Ajuntament de Parets amb l’equip del Sergi i, actual-
ment, continuo treballant amb la mateixa il·lusió amb el nou alcalde, Francesc Juzgado.

Què destacaria de la seva trajectòria política fins a dia d’avui?
Tot el treball fet en matèria educativa. Crec, humilment, que som un exemple en bones pràctiques a nivell de Catalu-
nya.  Per exemple, amb mesures com la socialització gratuïta de llibres amb l’actual equip de govern. L’aposta per una 
escola inclusiva i l’atenció a la diversitat als centres educatius municipals. 
També en matèria de joventut hem aconseguit involucrar molt el nostre jovent a l’hora de dissenyar les diferents pro-
postes i activitats. 
En la meva etapa a Cultura, també recordo que vam establir bons ponts de comunicació amb les entitats i el teixit 
associatiu. 
I en comunicació acabem d’estrenar, per exemple, la tecnologia streaming a la ràdio, essent una de les emissores 
pioneres a Catalunya amb aquesta aposta 3.0. 
Finalment, com a regidor de barri, aquelles coses petites que no es veuen i que són tan importants per a les nostres 
veïnes i veïns. Gaudeixo molt ajudant i escoltant la gent.

Queden poc més de 6 mesos de legislatura. Quins altres projectes de les seves àrees han de veure la llum?
Continuar apostant perquè la nostra població sigui reconeguda arreu pels seus nivells d’excel·lència en educació i 
joventut. Cal Jardiner és un referent en equipaments juvenils i oferta per al nostre jovent. 
A nivell comunicatiu continuarem treballant amb total transparència i informant amb tot detall dels temes de poble a 
les nostres veïnes i veïns, apostant per les noves tecnologies.

Quin creu que ha de ser el paper polític dels electes locals com vostè?
Ser persones del poble, que hi visquin i participin de les activitats que es fan. 
I que siguin humils, honestes, properes i molt treballadores. 
El nostre paper crec que ha de centrar-se exclusivament en parlar poc, escoltar molt i fer més.

I el paper de l’Ajuntament?
L’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania. 
Per tant, en ser la primera porta a la que truquen hem de ser capaços de donar una resposta efectiva i immediata a 
les nostres veïnes i veïns. 
Per això m’agrada Parets, perquè el nostre Ajuntament sempre ha prioritzat les persones i les seves necessitats. 
Opinar podem opinar de tot, però la nostra obligació és ajudar i respondre a tothom pensin com pensin.
L’Ajuntament té les competències que té i arriba on pot arribar. 
Es tracta de governar i gestionar segons les prioritats que es fixi l’equip de govern. Tot és molt més fàcil gràcies al 
tarannà de les paretanes i els paretans, sempre disposats a col·laborar i a posar-hi de part seva. El paper de la ciu-
tadania és també molt important a l’hora de dissenyar un model de poble, un poble model com és el nostre. Per això 
m’agrada tant Parets, pel treball conjunt que fem tots plegats i que tan bons resultats està donant.

En primera persona

“M’agrada molt el 
servei públic perquè 

m’agrada molt ajudar 
les persones”

Miquel Pérez
Regidor d’Educació, Joventut, 
Comunicació,  Arxiu Municipal, i 
del barri de Can Roura, la Sardana 
i Estació
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LA IMATGE DEL MES

Recepció als joves participants 
del projecte de cooperació ‘Un 
pas endavant’, per portar a ter-
me un camp de treball a Missirah 
(Senegal).

QUÈ N’OPINES DE...
La nova regidoria de protecció dels animals

Carles Murillo
Em sembla correcte que 
s’impulsi aquesta regido-
ria per donar una oportu-
nitat als animals i per fer 
que la gent sigui respon-
sable amb les seves mas-
cotes.

Ricard Martínez
Hi ha molta gent que adqui-
reix mascotes que després 
no saben gestionar i aca-
ben abandonant. Els ani-
mals tenen els seus drets. 
Crec que és una bona idea.

Marta Pérez
Sempre està bé afavorir el 
fet de tenir mascotes i les 
cures que aquests neces-
siten. Sempre s’ha d’estar a 
favor d’aquestes iniciatives.

Emili Serret
És una bona idea i s’hau-
ria de fer a tots els muni-
cipis. És important tant 
per als animals com per a 
les persones. Els animals 
tenen dret d’estar ben 
atesos.

Al gener, nous cursos de català! Vine i inscriu-t’hi!
Les inscripcions per als cursos de català, que començaran el pròxim 8 de gener, es faran del 17 al 21 de desembre 
a Can Rajoler: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 16 a 19 h. Oferim els nivells següents:

Nivell bàsic 2 (segon mòdul certificat A2): per a aquelles persones que entenen una mica català i no el parlen (di-
marts i dijous de 18.30 a 20.30 h a l’Institut Torre de Malla - Escola d’Adults). 
Nivell bàsic 3 (certificat oficial A2): per a aquelles persones que l’entenen força i són capaces de parlar-lo una mica 
(dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h a Ca n’Oms).
Nivell intermedi 2 (segon mòdul certificat B2): per a persones que volen millorar l’expressió oral i aprendre a escriure’l 
(dimarts i dijous de 17 a 19 h a l’Institut Torre de Malla - Escola d’Adults). 
Si no saps el nivell que tens, a l’Oficina de Català et farem una prova de nivell i, si el curs que has 
de fer no s’imparteix a Parets, el podràs fer en una altra població o en línia.
I, si vols practicar català, tant si fas cursos com si no, el Voluntariat per la llengua, amb les parelles 
lingüístiques, és una molt bona manera d’adquirir fluïdesa i confiança a l’hora de parlar-lo. Si vols 
participar-hi, vine a l’Oficina de Català i t’ho explicarem tot. Només cal ser major d’edat i disposar 
d’una hora a la setmana per conversar en català. Fàcil i molt enriquidor!

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó
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Has estat reconeguda pels Premis Octubre d’enguany.
Els Premis Octubre són dels més importants de les lletres catalanes perquè engloben tot 
el territori de parla catalana. Aquesta era la 47a edició.

Els teus inicis teatrals van començar a Parets del Vallès.
Sí, vaig començar fent classes de teatre a les escoles de Parets i vam fer, durant molts 
anys, la mostra de teatre infantil Joan Anfruns a Can Rajoler. Tots plegats vam inaugurar 
el Teatre Can Rajoler. També vam actuar a Can Butjosa. No hi ha cap diferència entre ser 
actriu a Can Rajoler o al fet d’estrenar ara obres de teatres a Madrid i Barcelona. És la 
mateixa il·lusió i el mateix esperit artístic, els mateixos nervis i, en definitiva, les mateixes 
ganes d’explicar històries.

Per què creus que cal recuperar el concepte de tragèdia grega a la societat actual? 
El que vull dir amb això és que tots els éssers humans estem lligats a la tragèdia; ens hem 
d’enfrontar a la mort, una realitat que ens fa por. La nostra societat maximitza problemes 
que són petits que ens tenen distrets, i quan hem d’afrontar problemes que són realment 
seriosos ens sentim perduts. Això els grecs ho tenien clar; feien els seus jocs florals, tota 
la comunitat anava al teatre i empatitzava amb les escenes perquè plantejaven problemes 
reals. Ara estem farts de veure pel·lícules on la tragèdia és que t’ha deixat la parella. Això 
no és una tragèdia. Una tragèdia és haver de matar els teus fills perquè no els mati algú 
altre, com passa a Medea (Erúpides).

Has guanyat el premi amb l’obra ‘L’amor (no és per a mi, va dir Medea)’. Amor? Tragèdia?...
L’obra tracta l’amor, però té un regust de tragèdia grega. No és una versió ni una adapta-
ció. A partir de la figura de Medea he creat una peça original. Sempre que es parla d’amor 
hi ha latent la mort; són els dos grans temes, a l’obra hi apareixen tots dos ingredients.

T’esperaves aquest reconeixement? Com vas rebre la notícia?
Va ser totalment sorpresa. Aquesta obra ja ha rebut més reconeixements, però a mi em 
van trucar un dia abans per comunicar-me la notícia, jo em trobava sopant amb una 
amiga i em van dir que havia guanyat el premi. En la mateixa trucada em van comunicar 
que havia d’estar l’endemà a les 10 del matí a València per assistir a la roda de premsa i 
recollir el premi al vespre. Tinc molta sort perquè no he parat de treballar i ja tinc prevista 
molta feina per al pròxim any, però és cert que el món de la cultura és precari, crec que 
l’educació, la sanitat i la cultura han de tenir la mateixa importància.

Queralt Riera: Dramaturga i directora d’escena reconeguda pels Premis Octubre
La dramaturga Queralt Riera va néixer a Parets l’any 1978 i va començar a fer teatre 
a les escoles del municipi. Va ser una de les mestres de teatre que va participar en 
la mostra de teatre infantil Joan Anfruns al Teatre Can Rajoler. Fa unes setmanes va 
guanyar el premi Octubre en la categoria de teatre amb l’obra ‘L’amor (no és per a mi, 
va dir Medea)’ a la gala de la 47a edició d’aquests premis, celebrada al Saló Noble del 
Palau de l’Exposició de València.

M’agrada... 
- Shakespeare.
- La crema catalana.
- La transparència.

No m’agrada...
- La por.
- La justícia espanyola.
- La gent que s’amaga.

“Ara hi ha pel·lícules on la tragèdia és que t’ha deixat la parella...”

Curs 2018-2019

Cursos
de català

Vine i aprèn català!
Inscripcions:
Del 17 al 21 de desembre de 2018
De dilluns a divendres de 10 a 13 h
Dimarts i dijous de 16 a 19.30 h

O�cina de Català de Parets
Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1· Parets del Vallès
Tel. 93 573 98 00 (matins)
Tel. 93 573 98 02 (tardes)
A/e: parets@cpnl.cat / www.cpnl.cat
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