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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Comença el Nadal amb la Fira de Santa Llúcia
La Fira de Santa Llúcia, celebrada el passat cap de setmana, va donar el 
tret de sortida a l’ampli ventall d’activitats que entitats i administració 
han preparat per aquest Nadal. 
Les animacions de carrer, les paradetes de productes artesans, els ta-
llers i jocs per a la mainada, i l’actuació dels tabalers i les Ànimes de foc 
de Diables Parets han estat algunes de les activitats de la fira. Pàg.7

Un any més, Parets es prepara per viure els dies màgics de Nadal, unes dates per compartir i gaudir. Després de l’èxit de la Fira de 
Santa Llúcia, que va donar el tret de sortida a les festes, encara ens queden moltes activitats i experiències per davant: l’Hora del 
Conte especial de Nadal de la Biblioteca Can Butjosa, la presentació del llibre del CEP, la trobada poètica ‘Nadal de cultures’ del Niu 
d’Art Poètic, la tarda de nadales a càrrec dels Coros Rocieros, la cursa solidària “CorreParets 2018. Si tu corres, jo jugo”, que es farà 
el diumenge 23 de desembre, el concert circular del CEM Maria Grever o la festa per a la gent gran al pavelló, seran només algunes 
de les moltes activitats que ens esperen durant aquests pròxims dies. Pàg. 3, 5 i 7

La màgia del Nadal
arriba a Parets

Nova temporada d’espectacles als teatres
La nova temporada d’espectacles als teatres de Parets començarà l’1 
de gener, al Teatre Can Rajoler, amb l’espectacle ‘Nadal Big Band’. La 
música continuarà el 26 de gener amb The Gramophone Allstars Big 
Band amb peces de jazz i reggae. També es pot sol·licitar el Carnet 
Amic, que dóna dret a gaudir de tots els espectacles durant l’any 2019 
als teatres de Parets. Pàg. 19
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Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 20 desembre 
-A les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, concert de Nadal a càrrec de la Coral 
del Casal Sant Jordi. 
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Bibliolabs: L’explorador d’enig-
mes literaris, a càrrec de Qpertin. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte especial de Nadal 
amb les cançons de la Caro von Arend i contes i rondalles nadalenques 
amb la Sònia. Al final, Caga Tió. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, espectacle Any Pedrolo: “Mai 
no és de nit” de Jaume Calatayud i Vicente Monera. 

Divendres 21 desembre
-De 10.30 a 14 h i de la 16 a 20 h, a la plaça de la Vila, obertura de la 
pista de gel sintètic, fins al 7 de gener. 
-A partir de les 21 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, sopar popular amb 
concert i jam session amb actuació de diferents grups.

Dissabte 22 desembre
-De 17 a 20 h, a la plaça Dr. Trueta, ‘Tarde de villancicos’ a càrrec dels 
cors rocieros Alborada, de Parets, i El Roure, de Polinyà. De 19 a 20 h, 
ball per a tot el públic. 
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, trobada poètica Nadal de 
cultures, a càrrec del Niu d’Art Poètic

Diumenge 23 desembre
-A les 10 h, al Poliesportiu Municipal, cursa solidària CorreParets. 

Dimecres 26 desembre
-A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, Caga Tió a càrrec del grup La 
Companyia. 
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle nadalenc Pastorets, cap a 
Parets, a càrrec de la Cia. Riallera de Joves Paretans. 

Dijous 27 desembre
-A les 17 h, al Poliesportiu Municipal, Festa de Nadal per als avis, amb 
berenar i ball a càrrec de l’orquestra Chocolat. 

Divendres 28 desembre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte especial “Bromes 
i sorpreses”, amb Joan de Boer. 
-A les 18 h i a les 20 h, al Poliesportiu Municipal, Festival de Nadal de 
l’escola de dansa Elite Dance.

Dissabte 29 desembre
-De 9 a 20 h, a la Sala Cooperativa, XIX Festival d’Escacs Memorial Fran-
cesc Alsina: torneig d’iniciació als escacs per a nens i nenes, Torneig 
d’escacs actius júnior i Torneig per a jugadors sub-16 federats. 
-A les 18.30 h, al Poliesportiu Municipal, Concert Circular per a la In-
clusió. 

Diumenge 30 desembre
-Al matí h, a la Sala Cooperativa, XIX Festival d’Escacs Memorial Fran-
cesc Alsina. 

Dilluns 31 desembre
-A la 1, al Poliesportiu Municipal, Gran revetlla de Cap d’Any amb el DJ 
Hueso. 

Dimarts 1 gener
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de Cap d’Any a càrrec de 
Vicens Martin Dream Big Band i Gemma Abrié.

Dijous 3 gener
-A les 18 , a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte 
inspirada en els regals I les joguines. 
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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.

Freqüècia de pas 
cada 15 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 54CA
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Refredat-Grip
El refredat i la grip són malalties provocades per virus. Per 
tal no precisen medicació per curar-se. Es contagia mit-
jançant les mans i l’aire. Podeu passar la grip i el refredat 
sense que us atengui cap professional sanitari. Podeu fer-
hi consultes trucant al cap o al telèfon del CatSalut 061.
Des del CAP Parets del Vallès s’ha posat en marxa una 
exposició sobre el refredat i la grip per tal de conscienciar 
la població sobre la importància de saber distingir-les i 
com actuar un cop l’estem patint.
Consta d’uns expositors informatius sobre la importàn-
cia de la vacunació antigripal juntament amb 10 consells 
pràctics il·lustrats amb gràfics de suport, per si ja hem 
agafat la grip o el refredat.
També hem habilitat una petita taula informativa amb tríp-
tics, desinfectant de mans per evitar el contagi, mascare-
tes per no encomanar el virus en cas de tos o esternuts i 
caramels per suavitzar la gola.
Aquesta exposició es trobarà a la recepció del centre du-
rant tot el mes de desembre i part del mes de gener.
Per fer la màxima difusió del tema es col·labora amb Ràdio 
Parets del Vallès, amb xerrades als casals del poble i la 
Penya Blaugrana de Parets.
Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès

La senyoreta de les paraules màgiques

“Sóc Lilian, la seva mestra del tercer grau” bella, amb un 
somriure immens i ulls grans que abraçaven amb la seva 
mirada als trenta nens de vuit i nou anys que la obser-
vàvem a la sala de classe. Així va començar a relatar el 
que estudiaríem en l’any escolar, després va escriure a la 
pissarra el que hauríem d’aprendre per a tota la vida, que 
obriria moltes portes i ens donaria moltes satisfaccions: 
“Les paraules màgiques” Bon dia, si us plau i moltes grà-
cies .
Si arribàvem tard al saló de classe, corríem perquè ningú 
ens veiés, ella des del lloc que es trobava deia: -Elena, i 
les paraules màgiques? I així la resposta sorgia “Bon dia 
senyoreta, bon dia companys”. Si demanàvem al nen que 
estava al costat l’esborrany, Lilian sentenciava -I les pa-
raules màgiques?, aviat canviàvem  “Si us plau, em prestes 
el teu esborrany” I la nostra estimada mestra responia 
“moltes gràcies”. És per aquesta raó que li dèiem “La sen-
yoreta paraules màgiques”.
Aquest senzill ensenyament fet per una mestra de tercer 
grau ha estat en la meva vida un pilar fonamental de les 
meves accions, ara les analitzo i veig que Lilian no estava 
equivocada, i al fer-les servir m’adono de quanta raó te-

nia, avui cada vegada que noto la absència d’aquestes 
paraules en la quotidianitat, penso que en l’actualitat fan 
falta moltes senyoretes paraules màgiques.
Candelaria Díaz Martín

Nadal sempre Nadal

Un estel sorgeix del firmament
Un estel creuant un cel brillant
Un estel vist eternament
Un estel que va sempre endavant.

Ha nascut un infantó
en una cova de Betlem,
amb molta devoció
bategant el cor l’adorarem.

I amb aquest record continuem
acceptant el missatge de pau i llibertat
tots amb bona voluntat amb ferm
amb aquest bon desig hem de lluitar.

Lluitarem per acollir bé els emigrants
lluitarem pel respecte d’uns i altres
lluitarem perquè tots siguem més justos i sans
lluitarem pel presos que no estan amb nosaltres.

Lluitarem per la fi de les guerres
lluitarem per acabar amb la corrupció
lluitarem pel respecte de totes les persones
lluitarem pel món que vol el Senyor.

Que aquest Nadal ens doni a tothom
un nou any, amb el desig de d’infantó,
respecte, amor i pau amb tot el món
i aconseguir el desig d’un món millor.

Jaume Anfruns Palau

LÍNIA OBERTA

VO
LU

M
IN

O
SO

S

PA
RE

TS
 A

L 
DI

A

Mobles i fustes
Recollida tots els 
dijous (gratuït)
NO: Aparells 
elèctrics, plàstic, 
metall, matalas-
sos, joguines...
SI: Palès, armaris, 
portes, taulons, 
fustes velles...
Trucar abans de 
les 10 h del dime-
cres al
93 573 88 88 
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Segueix-me
c/e: francesc.juzgado@parets.cat 
facebook: Francesc Juzgado Mollá

Somiem el Nadal a Parets

Les festes de Nadal són especials per a tothom. Durant aquests dies apreciem, potser una mica més, el 
veritable valor de l’amistat i el caliu de la nostra gent.
Són dies de reflexió, d’introversió i de pensar en noves fites, en nous objectius. I això és el que m’encoratja, 
que junts, paretanes i paretans, de la mà de la nostra administració, siguem constructius en aquest nou 
any que ens arriba.
Aquest any volem pensar encara més en la nostra gent gran, sempre optimista i un exemple per a tots 
nosaltres de valors i de lluita, en les persones nouvingudes, perquè som un poble acollidor i solidari; en 
els nostres animals de companyia, que mereixen tota la nostra atenció i respecte; en les entitats, que ens 
fan créixer com a poble i esdevenen el puntal del nostre teixit associatiu; en les persones amb capacitats 
especials que ens donen una lliçó de vida i de superació...
Per això, a Parets, per Nadal, hem preparat tot un seguit d’activitats pensant en tothom, com sempre, 
en grans i petits. La pista de gel sintètic, la Cavalcada de Ses Majestats el Reis d’Orient, la festa per a la 
nostra gent gran, la cursa CorreParets, que permetrà que els nens i nenes més desafavorits tinguin una 
joguina. Tenim arbres de llum, teatre, música, poesia, contes, concerts... Espero que gaudiu d’unes festes 
entranyables i plenes d’il·lusions i de sentiment.
Per acabar, només vull compartir amb totes i tots vosaltres un desig: sentiu-vos amos dels vostres somnis 
i que es facin realitat ben aviat.

Francesc Juzgado
Alcalde de Parets del Vallès

”Sentiu-vos amos dels 
vostres somnis i que es 
facin realitat ben aviat”

El Nadal arriba a Parets ple de màgia i novetats per a tothom

Aquests dies han estat plens d’actes i activitats, tots ells 
relacionats amb el Nadal. El concert de l’Escola de Músi-
ca, el Patge Reial a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia 
Sant Jaume, l’obertura del Pessebre Monumental, la mos-
tra d’arbres de llum acompanyada de les nadales del CEM 
Maria Grever, el Festival de Nadal de l’Escola Elite Dance, 
l’exposició de diorames de Joan Condal, o les actuacions 
de la Coral del Sant Jordi als diferents equipaments per 
a la gent gran són només una mostra de tot el que ens 
espera durant les festes que són a tocar.

Pista de gel, a la plaça de la Vila
Una de les activitats més esperades d’aquest Nadal és 

l’obertura de la pista de gel sintètic que, a partir de demà  
i fins al 7 de gener, estarà instal·lada a la plaça de la Vila. 
L’horari per accedir-hi de manera gratuïta serà de 10.30 
a 14 h i de 16 a 20 h i hi haurà patins a disposició de les 
persones usuàries.
La presentació del llibre 50 anys del CEP i… pujant, de 
Francesc de la Torre, la trobada poètica ‘Nadal de cul-
tures’ del Niu d’Art Poètic, la tarda de nadales a càrrec 
dels coros rocieros Alborada i El Roure, la cursa solidària 
‘CorreParets. si tu corres jo jugo’, el concert circular in-
clusiu del CEM Maria Grever o la festa per a la gent gran 
al pavelló, són altres de les moltes activitats organitzades 
amb motiu de les festes a Parets.

Pessebre Monumental
Una altra de les visites imprescindibles del Nadal és al 
Pessebre Monumental, el més gran de Catalunya sobre 
taula, que es pot visitar del dia 6 de desembre al 27 de 
gener, sota la plaça de la Vila.
Aquest any, el pessebre està inspirat en un paisatge nevat 
i té noves construccions i figures.
Per consultar les dates d’obertura i els horaris podeu ac-
cedir al web www.pessebreparets.cat.
A més, com a novetat, l’Agrupació Pessebrista ha pro-
gramat enguany una botifarrada popular que es farà el 
dissabte 29 de desembre, a les 21 h, davant del Pessebre 
Monumental.

El Pessebre Monumental, la pista de gel, el CorreParets o la festa per a la gent gran són algunes de les activitat més esperades d’aquests dies
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Els Reis Mags repartiran de nou somriures i il·lusió als infants de Parets 

Aquests dies han estat plens d’actes i activitats, tots ells 
relacionats amb el Nadal.
El concert de l’Escola de Música, el Patge Reial, que ens 
va visitar a la plaça del Dr. Trueta, l’obertura del Pessebre 
Monumental, l’encesa de llums i la mostra d’arbres de 
llum acompanyada de les nadales del CEM Maria Grever,  
les actuacions de la Coral del Sant Jordi als diferents 
equipaments per a la gent gran o 

Caga Tió i Reis per als més petits
El dimecres 26 de desembre serà un dels dies més es-
perats de la mainada amb la visita de Teia el Tió que, ple 
de regals i música, ens porta puntualment cada any la 
Comissió de Festes i el grup La Companyia al Poliespor-
tiu Municipal. A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, podrem 

veure l’espectacle nadalenc “Pastorets, cap a Parets” a 
càrrec de la Cia. Riallera de Joves Paretans, organitzat 
per Rialles Parets.
Finalment, el dia 5 de gener, els més petits gaudiran d’una 
tarda màgica amb l’arribada dels Reis Mags d’Orient, que 
lluiran carrosses renovades. Sortiran a les 17.30 h de Can 
Vila, arribaran a les 18 h plaça Marcer i a les 19 h a la 
plaça de la Vila, on tindrà lloc la recepció oficial per part 
de l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado.
Paral·lelament, el mateix dissabte, a les 18.15 h, a la pla-
ça de la Vila, es farà una cantada de nadales a càrrec de 
Nerea Roblas i Nerea González, participants a la Voz Kids 
2014 i 2018 respectivament.
Tot plegat gràcies a l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jau-
me, i la col·laboració d’Ara Sarau, Colla del Ball de Gitanes, 

Comissió de Festes i Diables Parets

Revetlla de Cap d’Any i concert per a tothom
En el marc de les festes de Nadal, el 31 de desembre, a la 
1 h, al Poliesportiu Municipal, se celebrarà la gran revetlla 
de Cap d’Any amenitzada per DJ Hueso. 
La venda anticipada d’entrades es fa a la piscina, al pa-
velló i a Can Rajoler, en horari d’obertura de cada servei. 
El preu de l’entrada és de 12 euros anticipada i 15 euros 
a taquilla. De 14 a 17 anys, el cost de l’entrada anticipada 
és de 10 euros i de 13 euros a la taquilla. 
El dimarts, 1 de gener, a les 19 h, donarem la benvinguda a 
l’any nou al Teatre Can Rajoler amb el tradicional concert 
de Cap d’Any, amb ‘Nadal Big Band’, a càrrec de Vicens 
Martín Dream Big Band i Gemma Abrié.

Ses Majestats, acompanyats de tot el seu seguici, ens visitaran el 5 de gener durant la tradicional cavalcada
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CEMENTIRI
municipal

Obert
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h
i de 15.30 a 17.30 h
Diumenges de 9 a 13 h

Tancat
Els festius 24, 25, 26, 31 
de desembre tot el dia
1 i 6 de gener tot el dia 
5 de gener a la tarda

HORARI NADAL 2018

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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La Fira de Santa Llúcia recull els desitjos de la ciutat
L’Arbre dels Desitjos ha estat el testimoni dels anhels dels paretans i paretanes durant el cap de setmana

Centenars de paretans, paretanes i visitants d’arreu van 
participar, el cap de setmana passat, a la Fira de Santa 
Llúcia de Parets que, per primer cop, s’ha desenvolupat 
durant dos dies.
Pastorets, animació, el dimoni escuat, l’Arbre dels De-
sitjos, el patge i el camell dels Reis Mags de l’Orient i 
l’actuació dels tabalers i les Ànimes de foc de Diables 
Parets, van ser només algunes de les sorpreses de les 
quals es van poder gaudir durant la fira.

Desplegament policial amb motiu de les festes
La Policia Local de Parets també ha posat en marxa el 
dispositiu especial que du a terme cada any amb motiu 
de les festes de Nadal.
El desplegament consisteix en un reforç d’agents a la via 
pública, especialment en els espais on es concentra el 
comerç, per tal de preveure possibles furts o robatoris tant 
a l’interior de les botigues com a les persones que surten 
a fer les compres nadalenques.

Horaris dels serveis municipals per Nadal 
Amb motiu de les festes de Nadal, el Cementiri Mu-
nicipal romandrà tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de 
desembre i l’1 i 6 de gener. El dia 5 de gener tancarà 
a la tarda. Pel que fa a la resta de dies, l’horari no 
queda alterat i es manté l’actual.
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça de la Vila, 
1, estarà tancada els dies 24, 25, 26 i 31 de desem-
bre i l’1 de gener. Els dies 27 i 28 de desembre obrirà 
de 9 a 14 h, i a partir del dia 2 de gener tornarà a 
l’horari habitual. 
L’Oficina d’Atenció Ciutadana del carrer Major, 1 
tancarà del 24 de desembre a l’1 de gener i recu-
perarà l’horari habitual a partir del dia 2 de gener.

Especial informatiu a RAP107: Notícies 2018
L’emissora municipal de Parets, RAP107 FM, està 
enllestint un programa especial des dels serveis in-
formatius per tal de recopilar les notícies més des-
tacades que han tingut lloc a Parets durant l’any 
2018. L’actuació de la Policia Local per rescatar una 
conductora que va quedar atrapada en un pont a 
causa d’una intensa pluja, la contundent jornada 
de neu que va afectar tot el Vallès Oriental, la parti-
cipació d’una paretana en el popular programa ‘La 
Voz Kids’, l’inici de la remodelació del carrer Major,  
el canvi d’alcalde, els extraordinaris resultats dels 
alumnes de Parets en les proves d’accés a la Univer-
sitat, la celebració del 38è aniversari de RAP107,  el 
projecte pioner del CAP Parets o la inauguració del 
KFC a Parets són algunes de les més de 40 notícies 
que el resum informatiu tractarà per repassar els 
fets destacats de tot l’any 2018 a Parets. El progra-
ma es podrà escoltar el 31 de desembre a les 13 h; 
i el dia 1 de desembre de 2019 a les 20 h. També 
estarà disponible per escoltar-lo online o descar-
regar-lo al web www.rap107.fm

EN 2 MINUTS...
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AMENITZADA PEL DJ HUESO
amb música ballable de tots els temps

DILLUNS 31 DESEMBRE

VENDA ANTICIPADA a la piscina, al poliespo�iu municipal i a Can Rajoler 
en horari d’obe�ura de cada servei.
PREU: 12 € anticipada i 15 € a taquilla.
De 14 a 17 anys: 10 € anticipada i 13 € a taquilla. 
L’entrada inclou una consumició i una bossa de cotilló.

A LA 1 H, AL POLIESPORTIU MUNICIPAL JOAQUIM RODRÍGUEZ

divendres
21 desembre
a les 19 h, al Teatre Can Rajoler

Presentació del llibre

DISSABTE
5 GENER 2019

CAVALCADA DE

        SES MAJESTATS

Vine a fer el teu fanalet al taller de Can 
Butjosa el divendres 4 de gener de 17 a 
19 h o adquireix-lo al Carter reial o bé 
durant la Cavalcada.

Els caramels que es distribueixen durant la cavalcada no contenen gluten.
Organització: Ajuntament de Parets i Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. 
Col·laboració: Ara Sarau, Colla del Ball de Gitanes, Comissió de Festes i Diables Parets.

Dissabte 5 gener, a les 18.15 h,
a la plaça de la Vila, 
cantada de nadales a càrrec de 
Nerea Roblas i Nerea González 
(participants a la Voz Kids 2014 i 
2018 respectivament).

17.30 h 
Sortida de Can Vila.

18 h 
Arribada a la plaça Marcer, 
recepció o�cial per part de 
l’alcalde i 
recollida de cartes.

19 h 
Arribada a la plaça de la Vila, 
recepció o�cial per part de 
l’alcalde i 
recollida de cartes.
Per estalviar-te les cues, lliura la teva 
carta al Carter Reial o envia-la a: 
reigsmagsdeparets@gmail.com
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Ja s’ha tancat el termini per participar en la segona con-
vocatòria dels Plans d’Ocupació Local d’aquest any.
En aquesta ocasió, s’han sol·licitat perfils per impulsar 
projectes relacionats amb consergeria, manteniment, ne-
teja, auxiliars de la llar, monitors o monitores de reforç es-
colar, pintors o pintores, personal de suport a necessitats 
especials a l’aula, universitaris i prospecció d’empreses.
Ara, el Servei d’Ocupació i els tècnics municipals inciaran 
els treballs de baremació de les sol·licituds dels candidats 
i candidates, segons els criteris publicats a les bases re-

Noves oportunitats, noves possibilitats: Plans d’Ocupació Local

guladores de la segona convocatòria del 2018.
Posteriorment, es comunicarà a les persones que hagin 
obtingut les millors puntuacions les dates de les entre-
vistes i el resultat de la convocatòria.
L’Ajuntament de Parets del Vallès continua desenvolu-
pant accions específiques destinades a reduir el nombre 
de persones aturades, com ara els ajuts per a empreses 
que contractin persones del municipi, els plans d’ocupa-
ció locals o el servei d’orientació i assessorament per a 
emprenedors per promoure l’autoocupació.

Ja s’ha tancat el termini per participar a la segona convocatòria del 2018
LA IL·LUSIÓ NO TÉ EDAT

Actuació solidària per a la Marató de TV3
Dissabte 1 de desembre, el grup La Il·lusió no té edat va 
representar un espectacle de playbacks anomenat ‘L’ar-
bre dels desitjos’. La recaptació s’ha destinat íntegrament 
a benefici de La Marató de TV3, enguany dedicada a la 
investigació contra el càncer.
Va constar d’una trentena d’actuacions que van fer la 
gent gran del nostre municipi, usuaris dels casals de 
Gent Gran de Parets. La Il·lusió no té edat té molta cura 
del vestuari i de les interpretacions per poder oferir un 
espectacle de molta qualitat. Va haver-hi un número final 
en el qual van participar tots els components del grup.
Jaume Anfruns, membre i presentador d’aquest playback, 
s’ha mostrat molt satisfet per la bona acollida que ha 
tingut aquesta nova edició del playback, que feia molt de 
temps que preparaven perquè sortís una representació 
de qualitat.

GRAN RECAPTE

Parets recull 17.500 quilograms d’aliments
El Gran Recapte, celebrat a tot Catalunya els dies 1 i 2 de 
desembre, ha recollit a Parets 17.500 quilograms d’ali-
ments entre totes les persones que donaven menjar a la 
sortida dels supermercats. 
Gràcies al Gran Recapte, Càritas Parets tindrà aliments 
per oferir a les persones més necessitades durant tres 
mesos, amb una varietat de productes més àmplia de 
l’habitual, com ara el menjar per a nadons.

SOPAR SOLIDARI

Sopar benèfic de Parets contra el càncer
L’entitat Parets contra el càncer va organitzar una nova 
edició del sopar benèfic a la sala Basart Cooperativa. El 
tiquet es podia adquirir per 35 €, una quantitat destinada 
a pagar el sopar i a aportar benefici econòmic a l’entitat 
perquè pugui continuar oferint tots els serveis a les per-
sones malaltes de càncer i als seus familiars. El sopar va 
comptar amb un concert de la Coral de Joves i d’Adults 
de l’Escola Municipal de Música de Parets.

PREMIS

Guanyadors dels premis Parets arreu del món
El dimarts 18 de desembre es van entregar els premis 
‘Parets arreu del món’, un concurs literari en què els par-
ticipants han d’escriure un relat o poesia que tracti el 
municipi paretà en relació amb la resta del món; ja sigui 
per un viatge turístic, una experiència personal amb altres 
cultures; o qualsevol altra situació en què Parets hagi 
connectat, d’alguna forma, amb altres indrets del món.
Els guanyadors han estat:
Relat:
1r premi: Xavier López Murtra per ‘Lligams solidaris’.
2n premi: Sidiki Kourouma per ‘El relat d’en Sekhou’.
3r premi: Carlina Esguerra per ‘El relat de la Carola’.
Poesia:
1r premi: Raül Romero Garcia per ‘Eren de pedra o la for-
ma del món’.
2n premi: Joan Cors Manils per ‘Parets, Parets, Parets’.
3r premi: desert.
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dimecres 26 desembre 
19 h Teatre Can Rajoler
Cia. Riallera de Joves Paretans

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:

Conce� 
Cap d’Any

Nadal 
Big Band

gener1 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un concert de Cap d’Any farcit de nadales tradicionals 
catalanes interpretades amb el so i el ritme modern 
d’una espectacular big band

Direcció
Vicens Ma�ín
Intèrprets
Vicens Ma�ín
Dream Big Band
Gemma Abrié

A les 19 h

2019Gratuït amb 
Carnet AMIC 
2019

Per Nadal
regala el carnetAMIC

dels TEATRES DE PARETS

Per un preu d'amic, només 135 euros
(un 60% de dte: mitjana de 5,40 € per espectacle)
gaudeix de tots els espectacles de l'any 2019 als teatres
de Parets i molts més avantatges!
(mateix seient, invitacions a diferents actes, informació, etc)

Informació a Can Rajoler
93 573 98 00 - canrajoler@parets.cat



20 de desembre de 2018 11ACTUALITAT

L’educació per la mobilitat segura a càrrec de la Policia 
Local de Parets compleix 30 anys i es marca com a repte 
potenciar un canvi de consciències en matèria de segu-
retat. Les xifres són clares: en 30 anys, els agents han 
format aproximadament 15.000 persones en mobilitat 
segura.
Les xerrades a les escoles o als instituts són només una 
part de les accions dels agents, ja que, el cos policial 
vol arribar cada cop a més col·lectius diferents; des de 
persones amb discapacitats físiques i intel·lectuals fins 
a agrupacions de ciclistes o motoristes.
En aquests 30 anys, la formació que realitzen els agents 
ha canviat molt i s’ha passat de la tradicional educació 
viària, on s’ensenyaven les normes bàsiques de segu-

Policia Local, més de 30 anys formant en seguretat

retat i els senyals de trànsit, a l’actual educació per a la 
mobilitat segura, una de les accions més importants en 
matèria de prevenció que la Policia Local de Parets del 
Vallès porta a terme a les escoles de la població.
El programa educatiu ofereix tot un seguit de propostes 
didàctiques per treballar continguts més actitudinals que 
conceptuals relacionats amb la mobilitat i el civisme.
L’objectiu general és incrementar la seguretat pròpia i 
aconseguir una ciutadania, sobretot la més jove, cada 
cop més conscienciada, més informada, més reflexiva, 
més dialogant i més responsable i, com a conseqüència, 
més segura. Les formacions són dinàmiques i l’alumnat 
participa de forma activa durant les sessions de la Policia 
Local de Parets.

Els agents de la Policia Local de Parets han format més de 15.000 alumnes en seguretat viària i ciutadana
JOVENTUT

Trobada d’escriptors de grafits a la Riera
Art rebel i reivindicatiu amb civisme, respecte i tolerància. 
Això és el que es va poder veure el passat cap de setma-
na durant la trobada anual d’escriptors de grafits que es 
fa al Passeig de la Ribera.
Per desè any consecutiu, joves artistes vinguts d’arreu de 
l’Estat van tornar a pintar prop d’un quilòmetre del mur 
de la Riera Seca. Durant la jornada hi va haver música, 
venda d’esprais i es va poder veure pintura sobre cami-
ons i furgonetes. També es va donar el premi al millor 
tag creat pels joves.
Amb aquesta acció, l’Ajuntament de Parets reitera el seu 
compromís amb els joves i amb la promoció de les acti-
vitats que els agraden i els interessen.



En el marc del Pla Estratègic “Parets, com tu el vols!” l’Ajuntament posa en marxa un nou procés participatiu per decidir com serà la plaça 
Espanya. La proposta, igual que en processos anteriors, donarà a escollir entre dos models que incorporen elements diferenciadors però que 
responen tots dos a la voluntat de potenciar-ne l’ús com a espai familiar d’estada, de joc i de lleure.

Procés de participació ciutadana
Aquest procés tindrà lloc del 14 al 31 de gener de 2019

• La participació estarà oberta a les persones que visquin a Parets del Vallès o bé que tinguin vinculació amb el municipi.
• Es podrà fer la votació a través del web municipal parets.cat i a través de les butlletes que trobareu als diferents equipaments municipals i al pròxim número del         
 Parets al dia.
• En la butlleta de participació caldrà marcar amb una ‘X’ la proposta que es vol prioritzar.
• D’entre les accions previstes, s’instal·laran carpes informatives als mercats setmanals del Camp de les Peces i de Can Berenguer, també en el marc de la Festa Major  
 d’Hivern i en diversos espais públics, entre ells, la mateixa plaça.

• Superfície de zones verdes: 1.750 m2

• Superfície de camins i espais d’estada:  823 m2

• Superfície d’espai de jocs infantils: 254 m2

• Esport. Superfície espai skate:  346 m2. Superfície espai pilota: 152 m2.
• Mobiliari. Nombre de bancs:  17  
• Zona verda: Traçats naturals amb recorreguts paisatgístics. Racons    
 d’estada amb bancs.
• Arbres: S’incrementa el nombre. Se substitueixen els de les voreres que 
 passen a l’interior del parc.
• Jocs infantils: Jocs per infants de 3 a 8 anys.
• Pista skate: Es rehabiliten els elements actuals.
• Espai pilota: S’instal·la una cistella de bàsquet sobre paviment de formigó.
• Enllumenat: Diferenciat per espais. En camins, skate i jocs infantils.
• Voreres: S’amplien les voreres de perímetre de la plaça i es renoven.
• Serveis urbans:  Se soterren línies elèctriques. Es renova la xarxa d’aigua   
 potable.

OPCIÓ A OPCIÓ B
• Superfície de zones verdes:  1.750 m2

• Superfície de camins i espais d’estada: 946 m2

• Superfície d’espai de jocs infantils:  391 m2

• Esport. Superfície espai skate:  376 m2

• Mobiliari. Nombre de bancs:  20
• Zona verda: Traçats geomètrics formant grans parterres de gespa i 
 arbustives. Espais d’estada en eixamplament dels camins, amb bancs.
 Pèrgola amb ombra d’enfiladissa (54 ml).
• Arbres: S’incrementa el número. Se substitueixen els de les voreres que 
 passen a l’interior del parc.
•  Jocs infantils: Jocs per infants de 3 a 12 anys, de tipus “manipulatius” i sorral.
 “Stones” (elements de seient grans) en pradera.
• Pista skate: Es rehabiliten els elements actuals.
• Enllumenat: Diferenciat per espais. En camins, pèrgola, skate i jocs infantils.
• Voreres: S’amplien les voreres de perímetre de la plaça i es renoven.
• Serveis urbans: Se soterren línies elèctriques. Es renova la xarxa d’aigua 
 potable.

Us avancem algunes de les característiques i criteris més destacats!

PROCÉS PARTICIPATIU
La plaça Espanya, com tu la vols!



Pressupostos Municipals 2019
Especial monogràfic

“Els pressupostos municipals de l’any 
vinent són uns comptes socials que 
prioritzen els serveis i les necessi-
tats de les persones. Permetran do-
nar seguiment a una de les mesures 
socials més destacades dels últims 
anys al nostre poble com és la socialit-
zació gratuïta dels llibres de text per 
als alumnes de primària. L’objectiu és 
alleugerir les economies familiars de 
les paretanes i els paretans. 

No menys important és l’ampliació del 
servei d’escombraries i la neteja viària 
a tots els dies de la setmana, o destinar 
un milió tres cents mil euros a l’atenció 
i a serveis a les persones. Parets i les 
nostres veïnes i veïns són les nostres 
prioritats. 

Tot això serà possible sense haver 
d’incrementar la pressió fiscal. Al con-
trari, recordem que es rebaixarà en 
un 10% el preu de l’aigua per al seu ús 
domèstic i comercial”.

De la proposta de pressupostos municipals a Parets que se sotmetran a aprovació per l’any vinent 
destaquen, entre altres:
    La renovació de la partida pressupostària (al voltant de 250.000 euros) destinada a la socialit-
zació gratuïta de llibres de text per a primària per al curs 2019/2020.

 La finalització de les obres de rehabilitació del centre històric, amb la tercera fase, corresponent 
als carrers Ferrer i Guàrdia, i Aurora.

 El projecte de rehabilitació per al nou model de la plaça Espanya. Aquest projecte sortirà d’un 
procés participatiu de les paretanes i els paretans.

 1’3 milions d’euros destinats en serveis per a les persones, per a l’atenció i serveis socials.
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Subvencions per a la contractació de persones aturades 
Fins al 31 de desembre es poden presentar les sol·licituds per optar a les subvencions

En el marc del programa de polítiques socials que du 
a terme l’Ajuntament per mitjà del Consell Industrial de 
Parets, el pròxim 31 de desembre finalitza el termini de 
presentació de les sol·licituds per optar a les subven-
cions de la 7a convocatòria d’ajuts adreçats a empre-
ses i comerços per estimular i promoure la contractació 
de persones en situació d’atur inscrites al Servei Local 
d’Ocupació de Parets. 
Els ajuts s’adreçen a les empreses i comerços que con-
tractin persones en situació d’atur inscrites a l’SLOP, que 
podran sol·licitar-los  prèvia presentació de la documen-
tació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana situada a la plaça 
de la Vila, 1. També es podrà fer la tramitació mitjançant 
la seu electrònica del web parets.cat.

Per optar-hi caldrà complir els següents requisits:
Desenvolupar una activitat i adherir-se com a empresa 
col·laboradora de l’SLOP de Parets.
Formalitzar un contracte laboral amb una persona usuària 
de l’SLOP en recerca de feina.
L’import de la subvenció serà variable, en funció de la 
durada del contracte. En contractes indefinits d’inici o que 
es transformin en indefinits s’atorgarà un import addici-
onal. L’import de la subvenció dels contractes inferiors a 
6 mesos s’ajustarà a la durada corresponent.
Amb aquesta acció, l’Ajuntament de Parets continua 
apostant per la creació de nous instruments que fomentin 
l’ocupació entre el col·lectiu de persones de la població 
que continuen en situació d’atur.

Subvenció de la Comissió Europea per a la 
implementació de wifi públic d’alta capacitat

La Comissió Europea ha anunciat els resultats de la pri-
mera convocatòria de WiFi4EU. Entre els beneficiaris, 
hi ha més de 200 municipis de l’estat espanyol, 43 dels 
quals són catalans.
Un total de 2.800 municipis de tota Europa es beneficia-
ran de 15.000 € per instal·lar punts wifi gratuïts en espais 
públics com ara ajuntaments, biblioteques o parcs.
El pressupost total de la convocatòria és de 42 milions 
d’euros.
Parets del Vallès és un dels municipis que rebrà aquesta 
dotació per instal·lar wifi gratuït als equipaments muni-
cipals i/o espais públics que ara no disposen de la con-
nexió.
La iniciativa WiFi4EU té l’objectiu de promoure el lliure 
accés de la ciutadania a la connectivitat wifi en espais 
públics com ara parcs, places o edificis oficials.
L’any 2014, l’Ajuntament de Parets ja va posar en marxa 
WIFIParets, un servei de wifi gratuït des del qual es pot 
accedir a internet per mitjà dels punts ubicats al parc la 
Linera, la plaça d’Espanya i Cal Jardiner.
WiFiParets és un servei que forma part del projecte Pa-
rets Connecta, que té com a objectiu fomentar l’ús de les 
noves tecnologies.

NOVES TECNOLOGIES
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KFC obre un establiment a la zona Iveco 
La cadena de menjar ràpid especialitzada en pollas-
tre, Kentucky Fried Chicken, més conegut per les seves 
sigles KFC, va obrir, a finals del mes de novembre, un 
dels seus reconeguts establiments a la zona Iveco de 
Parets.
La inauguració va comptar amb la presència de la regi-

PLUSVÀLUAOBERTURA

CONSUM

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

XXIII trobada de Serveis Municipals de Consum 
El passat 30 de novembre va tenir lloc la XXIII trobada de Serveis Municipals de Consum al Mu-
seu de la Pell d’Igualada, amb la participació de més de 200 professionals del món del consum. 
El tema de la jornada va ser “La resposta de l’Administració Local a les ‘grans crisis’ de consum”. 
S’entén per grans crisis aquelles que afecten un gran nombre de consumidors i poden tenir uns 
efectes greus per la població, pel seu valor econòmic, les seves conseqüències sanitàries, etc. 
En aquest sentit es va analitzar la resposta donada durant l’últim any a la problemàtica de les 
clàusules abusives a les hipoteques, que mitjançant la col·laboració del Servei de Salut Pública 
i Consum de la Diputació de Barcelona, els Col·legis d’Advocats i els Serveis de Consum Locals,  
va posar a disposició dels consumidors, els Punts d’Orientació Jurídica en matèria de clàusules 
abusives a les hipoteques. 
A la demarcació de Barcelona, es van crear un total de 79 punts, on s’han atès més de 3.000 
persones durant el darrer any. Concretament a Parets, el punt d’orientació jurídica va entrar en 
funcionament el 4 d’octubre de 2017 i ha atès gairebé 160 consumidors del municipi. 
Les valoracions fetes d’aquest servei, que finalitza aquest desembre, són molt positives tant 
per part dels usuaris com dels professionals, per aquesta raó la jornada va finalitzar amb 
una conclusió important: en situacions de “grans crisis” és indispensable buscar solucions 
col·laboratives i coordinades entre totes les administracions implicades, tenint 
en compte les necessitats dels consumidors i la proximitat dels Serveis Locals 
de Consum a la realitat de la població.

La Pèrgola guanya la ruta ‘Parets D Tapes’ del 2018
La cassoleta de calamars farcits del Bar-Restaurant La Pèrgola, ha estat la tapa prefe-
rida pels participants de la ruta Parets D Tapes d’enguany.
Pel que fa als premis, Cristina Montolio s’ha endut les dues entrades per al Gran Premi 
de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya; Albert Matas ha guanyat dues entrades 
per a dos espectacles al Teatre Can Rajoler, i Claudia Navarro ha resultat premiada amb 
un sopar per a dues persones en qualsevol dels establiments participants en el Parets 
D Tapes.

Més de 3.000 tapes servides als 18 establiments participants
En aquesta edició, la ruta Parets D Tapes ha comptat amb la participació de 18 restau-
rants, que han servit prop de 3.000 tapes creades especialment per a l’ocasió.
En total, han estat 308 els participants que han omplert la butlleta, tot i que els establi-
ments han detectat que molts dels visitants que feien el tast no han arribat a compli-
mentar-la o no ho han fet correctament. 
L’objectiu de la ruta Parets D Tapes és donar a conéixer la varietat gastronòmica que hi 
ha al municipi, així com impulsar els establiments que s’hi dediquen.
En aquesta tercera edició han participat 18 bars i restaurants: 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, Restau-
rant Can Romeu, Restaurant La Salut, Restaurant Ribas do Sil i Restaurant Tres Rosas.

PARETS D TAPES

La botiga T-Bikes obre portes Parets
T-Bikes, una botiga de ciclisme especialitzada en BTT 
i Trail és un altre dels establiments que recentment ha 
inaugurat un local a l’espai comercial del sector Iveco 
de Parets.
T-Bikes es dedica a la reparació i compra-venda de bici-
cletes i a organitzar actes relacionats amb aquest esport. 

INAUGURACIÓ
dora de comerç, Àfrica Martínez i de l’alcalde, Francesc 
Juzgado, que es va mostrar satisfet amb la iniciativa 
“que amplia l’oferta de restauració del municipi, sobre-
tot adreçada als més joves, i ha donat l’opció de trobar 
feina a 15 persones del municipi”
Aquesta és la primera franquícia de la marca que obre 
les portes a la nostra comarca.
El local compta amb més de 300 metres quadrats i pot 
donat cabuda a un centenar de persones a l’interior i 
prop de 60 a la terrassa exterior.

Un negoci emergent
Kentucky Fried Chicken compta amb més de 18.000 
restaurants en 120 països i està en la segona posició 
com a negoci d’aquest àmbit, tot just per darrere de la 
cadena McDonalds. 
El mateix dia que s’obria l’establiment de Parets, KFC 
inaugurava un nou local en un conegut multiespai de 
Barcelona.
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L’Institut Torre Malla ha aconseguit una nota mitjana de 
les Proves d’Accés a la Universitat del 2018 de 6,94 punts. 
El centre municipal de Parets se situa en el lloc número 89 
dels 1.108 centres públics i privats de Catalunya que han 
enviat alumnes a aquestes proves que donen accés a es-
tudis universitaris. El centre ha pujat la seva nota mitjana 
en aquesta prova, ja que l’any 2017 va aconseguir un 6,2 
i es va situar en el lloc 267 de la llista.
El 96,60% dels 28.782 estudiants que els dies 12, 13 i 14 
de juny del 2018 es van examinar de la fase general de la 
selectivitat van aconseguir aprovar. Els que no la van su-
perar, 979, van ser força menys que un any abans (1.650).

Excel·lents resultats de l’IES Torre Malla a les PAU 2018

L’Institut Torre Malla de Parets del Vallès és un centre 
públic d’Educació Secundària amb una oferta formativa 
d’ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i supe-
rior i curs de preparació per a la incorporació als cicles 
formatius de grau superior. 
Les instal·lacions permeten el correcte desenvolupament 
de la formació dels seus alumnes, ja que compten amb 
gimnàs, pista poliesportiva equipada per practicar bàs-
quet i futbol, aula de dibuix, aula de música, laboratori de 
física i química, laboratori de ciències naturals, 2 tallers 
de tecnologia equipats amb ordinadors, 3 aules d’infor-
màtica, 2 sales d’actes, 1 biblioteca i 1 hort.

L’institut de secundària ha aconseguit una nota mitjana de 6,94 punts i se situa en el lloc número 89 de Catalunya

CANTATA
Nova edició del CANTA Parets el 25 de gener
El pròxim 25 de gener de 2019, a les 18.30 h, es durà a 
terme una nova edició del CANTA Parets! Es farà al Poli-
esportiu Municipal Joaquim Rodríguez en el qual parti-
ciparan els alumnes de les escoles de Primària i Infantil, 
així com els de l’Escola Municipal de Música. 
Enguany, el títol de la cantata és ‘La volta al món en 80 
cançons’ i ha estat creada per Montse Navarro, professo-
ra de l’Escola Municipal de Música i Jordi Azagra, profes-
sor i director de l’escola. La cantata narra les aventures 
d’un noi que va viatjant pel món i es queda, com a record 
de la seva aventura, les cançons que va aprenent durant 
la seva estada pels països que visita.

CIUTAT EDUCADORA

Activitat de biodansa a Parets del Vallès
Divendres 30 de novembre es va fer al porxo de l’escola 
Vila Parietes una activitat de biodansa, en el marc del Dia 
Internacional de les Ciutats Educadores, organitzat pel 
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Parets. 
L’activitat va estar conduïda per Montse Grau, especia-
litzada en biodansa, i Elena Lázaro, facilitadora de Bio-
dansa.
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Nova temporada d’espectacles als teatres de Parets
El Carnet Amic ja es pot adquirir a un preu de 135 € i dóna accés a l’entrada de tots els espectacles de la temporada

La nova temporada d’espectacles als teatres de Parets, 
de gener a maig, donarà el tret de sortida el dia 1 de gener 
amb música al Teatre Can Rajoler de la mà de l’espectacle 
‘Nadal Big Band’. La música continuarà amb ‘The Gramo-
phone Allstars Big Band’ amb peces de jazz i reggae. Els 
espectacles de la nova temporada també compten amb 
representacions com la de Joan Pera i David Olivares, 
amb l’obra ‘Alguns neixen estrellats’ (28 de gener); ‘Per-
duts per elles’ (3 de febrer); o ‘Gordos, una comèdia XXL’ 
(9 de febrer). Santi Rodríguez, Pep Plaza o Roger Coma 
són alguns dels artistes que pujaran als escenaris durant 
la nova temporada que proposa humor, música, monòlegs 
i representacions de tota classe. L’agenda es pot consul-
tar íntegrament al web cultura.parets.cat

Amb el Carnet Amic, l’espectacle està assegurat
Un regal cultural i original per a aquest Nadal és, sens 
dubte, el Carnet Amic de Parets per poder gaudir de tots 
els espectacles durant l’any 2019 als teatres de Parets.
Les persones que tinguin el carnet, a més, podran gaudir 
del mateix seient durant totes les representacions i rebrà 
informació actualitzada sobre els teatres de Parets.
El Carnet Amic té un preu de 135 euros, que representa un 
60% de descompte respecte de les entrades úniques. La 
mitjana de preu per espectacle surt per 5,40 €. El Carnet 
Amic es pot adquirir a les oficines de Can Rajoler i, per 
a més informació, es pot trucar al telèfon 93 573 98 00, 
o també es pot contactar escrivint un correu a l’adreça 
electrònica canrajoler@parets.cat.

MÚSICA

El 29 de desembre, Concert Circular inclusiu
El pròxim 29 de desembre, a les 18.30 h, el Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez acollirà una nova edició 
del Concert Circular a Parets, en aquesta ocasió per a la 
Inclusió. L’activitat està organitzada per AMACAT i amb 
la col·laboració del CEM Maria Grever, l’Ajuntament de 
Parets, l’Associació Catalana Síndrome de Williams, l’Eye 
Harp, Vallès Visió i One Fundation.

ELITE DANCE

Elite Dance prepara un festival de Nadal
L’escola de ball Elite Dance es troba ultimant els detalls 
del festival de Nadal que tindrà lloc el divendres 28 de 
desembre al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. 
Les entrades per gaudir d’aquesta representació ja es 
poden adquirir a les instal·lacions de la mateixa escola.
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Èxit de participació i esportiu com ja és habitual al Torneig 
Vila de Parets que organitza el CB Parets.
La final femenina la van disputar el Sant Adrià i el Barce-
lona, amb victòria de les primeres.
La final masculina la van jugar l’Hospitalet i el Mataró, 
amb victòria dels primers.
Totes dues finals van estar marcades per l’emoció i van 
fer vibrar els nombrosos assistents que es va donar cita 
a les grades del pavelló municipal.
El torneig va disputar-se durant tres dies i va aplegar cen-

Èxit de participació al XIV Torneig Vila de Parets
El torneig va aplegar 32 equips de bàsquet preinfantil femení i masculí, 16 femenins i 16 masculins

tenars i centenars de jugadores, jugadors, entrenadores, 
entrenadors, familiars i públic en general. 
Aquest torneig ja s’ha convertit en un clàssic d’aquestes 
dates nadalenques i any rere any són més els equips i el 
nivell dels participants. 
Al marge de les victòries, totes i tots van sortir satisfets 
per poder gaudir amb el que més els agrada, el bàsquet. 
També cal destacar la col·laboració de patrocinadors i 
voluntaris que fan possible un torneig d’aquestes carac-
terístiques.

Nova temporada del Club Atletisme Parets
Aquest divendres 21 de desembre, a les 18 hores, es pre-
senta a la Sala Cooperativa la nova temporada del Club 
d’Atletisme Parets. Enguany, amb 220 atletes que compe-
tiran a gran nivell com ens tenen acostumats. Per exemple, 
Vanessa Pérez recentment va assolir la primera posició a 
la seva categoria i va ser tercera a la general de la Mitja 
Marató de Figueres amb 1h 30’. D’altra banda, al Cros de 
Mollerussa, cal descatar la segona posició de Júlia Laho-
sa sub 14 femení, la tercera de Marc Marqués a màster 
masculí i les quartes posicions de Martí Ullar a Sub 16 i 
Esther Montosa al màster femení. Júia Lahosa també va 
ser tercera al Cros de Granollers i segona a la Jean Bouin.

ATLETISME

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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El Centre Excursionista Parets va complir 50 anys el 2017 
i una de les accions previstes per celebrar-ho era la pu-
blicació d’un llibre commemoratiu. 
50 anys del CEP i...pujant és el títol del llibre redactat 
pel periodista Francesc de la Torre, que forma part de la 
col·lecció Entitats Locals de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès. El llibre ha estat possible gràcies a la col·laboració 
i participació de diferents membres del Centre Excursi-
onista Parets, que al llarg de la seva història han format 
part de l’entitat i són els testimonis que han explicat les 
diferents etapes històriques del CEP. També han aportat 
material fotogràfic per a l’elaboració del llibre, al marge 
del material d’arxiu del CEP. 
Aquesta publicació recull les seves vivències, experièn-

El CEP presenta llibre commemoratiu dels seus 50 anys
“50 anys del CEP i... pujant” és el títol del llibre que es presenta aquest divendres a les 19 h al Teatre Can Rajoler (entrada lliure)

cies, anècdotes i reflexions. 
La presentació d’aquest divendres vol retre homenatge 
a un dels centres excursionistes històrics de Catalunya, 
com és el Centre Excursionista Parets, el CEP. 
Vol ser un reconeixement al CEP i a totes les persones que 
l’han fet i el fan possible. 
Els col·laboradors que han explicat els diferents períodes 
del CEP són: l’actual president del Centre Excursionista 
Parets, Carlos Martínez i la seva predecessora en el càr-
rec, Ely Córdova; Mero Parera, Kinito, Quim Esteve, Josep 
Lluís Negredo, Mingo Tarrada, Pep Miró, Jordi Domènech i 
Ricky Segovia. Tots ells són els dipositaris d’una memòria 
col·lectiva de 50 anys que podem reviure amb emoció i 
entusiasme en aquesta publicació.

FUTBOL CAMINADA POPULAR

EN 2 MINUTS...
CorreParets 2018, si tu corres, jo jugo
Aquest diumenge 23 de desembre, a les 10 del matí, 
tindrà lloc la tercera edició de la cursa i/o caminada 
solidària CorreParets. Està prevista la retransmis-
sió de la sortida des del pavelló municipal Joaquim 
Rodríguez a través del canal d’streaming de RAP 
107. El CorreParets té per objectiu que cap nen o 
nena de les famílies necessitades del poble es que-
di sense joguina al Nadal. L’organització va a càrrec 
de l’Ajuntament, Don Dino i Càritas, si bé enguany 
també s’hi ha sumat com a patrocinador el BBVA. 
Està prevista la participació de 600 persones, que 
faran el recorregut de l’anella esportiva vestits de 
Pare Noel. El CorreParets no seria possible sense 
la col·laboració voluntària de 50 persones de dife-
rents entitats del poble i del Servei d’Esports.

Festival de Nadal de la Paretana d’Escacs
El IV Festival d’Escacs de Parets tindrà lloc a la Sala 
Cooperativa el 29 i 30 de desembre. L’Associació 
Paretana d’Escacs organitza el tradicional Festival 
d’Escacs de Nadal. 3 torneigs diferents adreçats a 
públics diferents: Torneig de Reis (Dissabte 29 a 
les 10 h), per a nens sense experiència en compe-
tició d’escacs i limitat a menors de SUB12. Torneig 
d’escacs Actius “Memorial Francesc Alsina” (Dis-
sabte 29 a les 10 h), per a nens amb experiència 
en competició i sub 16. Obert de ràpides “Memo-
rial Francesc Alsina” (Diumenge 30 a les 10 h), per 
adults, on també poden jugar nens amb experiència 
en competició.

Nous equips de pàdel de la COREFO de Parets
El pàdel és un esport de moda i que està creixent en nom-
bre d’adeptes, també a Parets del Vallès. 
Recentment s’han creat els equips masculí i femení de 
la COREFO,  que competeixen a la Lliga 14 del Vallès Ori-
ental.  
Més enllà dels resultats, es tracta de practicar una disci-
plina esportiva cada cop més practicada per jugadors de 
totes les edats, també en família. 

PÀDEL

Tercera edició de la Cup del Club Futbol
Un any més s’ha celebrat la Parets Cup del CF Parets. 
La tercera edició ha comptat amb una destacada par-
ticipació i nivell dels equips que han competit. El cam-
pió ha estat el Mercantil. El segon classificat ha estat el 
Nàstic Manresa. Els millors jugador i porter pertanyien a 
aquests dos equips. En Jan Serra, del Mercantil, ha estat 
el millor jugador, i en Raúl Rodríguez, del Nàstic Manresa, 
el millor porter.

Èxit de la caminada popular ‘Petjada Gallecs’
Prop de 400 participants a la XXI Caminada popular “Pet-
jada Parets” organitzada per la Penya Blaugrana Parets i 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. 
El recorregut va ser per Parets i Gallecs, amb un total de 
13,6 km. 
Famílies senceres van poder gaudir d’aquesta caminada 
popular, una cita ineludible al calendari local d’activitats. 
El temps va acompanyar durant tot el matí.
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Si fa un any vàrem viure un exercici democràtic com l’1 
d’octubre, un esdeveniment que va marcar, per força, el futur 
del país i també del poble, aquest any i com a conseqüència 
de permetre votar, continuem tenint persones a la presó, quatre 
d’elles en vaga de fam. I una especialment estimada per molts 
dels nostres conciutadans de Parets: Jordi Turull.
 
En Jordi, actualment a la infermeria del centre de Lledoners per 
tal de ser monitoritzat a tothora degut als efectes secundaris 
ocasionats després de dues setmanes de no ingerir cap aliment 
sòlid, pateix, igual que els seus companys i companyes, una 
situació d’empresonament desproporcionada i privació injusta 
de llibertat.

A Parets, un ajuntament amb un grup municipal socialista que 
no sap estar a l’altura, que no és capaç de fer ni un petit gest 
simbòlic en suport de la família, dóna el nivell d’aquells que 
no paren d’omplir-se la boca amb paraules buides i de dir-nos 
que si no ens portem bé, el nostre conciutadà Jordi es veurà 
afectat en el seu judici. Tota una lliçó d’hipocresia i una mostra 
més de la trista separació de poders en un estat en el qual ja no 
es pot viure sense veure malmesa la dignitat de les persones, 
perseguides per delictes d’opinió, tancades per motius polítics 
i de retruc, també la de tots nosaltres, la d’aquells que volem 
un país nou, pacíficament, però sense defallir. 

I per això volem expressar, com tants i tants paretans i pare-
tanes, que aquest “Gobierno” i la seva cort de col·laboradors 
interessats, no ens criminalitzarà, que no estem sotmesos, que 
no tenim por, que mantenim la nostra dignitat, que naixeran 
nous llaços grocs tantes vegades com faci falta, que no ens 
faran callar.

Tot el nostre suport als presos polítics i les seves famílies. Con-
videm a tots els nostres veïns a passar unes bones festes de 
Nadal, que gaudeixin del nostre poble, dels nostres carrers i 
festes assenyalades, i, tant de bo, totes les famílies de Parets 
puguin gaudir de la bona companyia dels éssers estimats.

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU A TOTHOM! 

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

No tenim por. No ens faran callar! Después de 40 años... Por fin!!!

SUMEM ESQUERRES A PARETS ja és una realitat, l’acord per 
concórrer junts a les eleccions de maig de 2019 fa setmanes 
que es va produir.

Al mes de novembre és va celebrar la primera assemblea de la 
nova organització, amb aquesta es dona el tret de sortida per 
començar a unificar treball i maneres de fer.

L’objectiu d’aquesta coalició anomenada Sumem Esque-
rres a Parets neix amb l’objectiu d’impulsar una candidatura 
d’esquerres, feminista, sostenible i municipalista que aposti 
clarament per un canvi de polítiques dins el municipi i que prio-
ritzi les necessitats de la majoria de paretans i paretanes.

L’acord que resulta de la primera Assemblea de Sumem Es-
querres a Parets és la d’unir-nos en una única assemblea per 
tal d’elaborar un projecte comú de poble i començar a crear 
sinergies entre candidats i candidates.

Casandra Garcia, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, ha 
explicat que “aquesta candidatura neix amb molta il·lusió, es-
tem convençuts que el 2019 serà l’any del canvi, després de 4 
anys treballant a l’oposició hem guanyat l’experiència suficient 
per a poder afirmar que estem preparats per governar i tenim 
equip per fer-ho”.

Sumem Esquerres a Parets continuarà treballant per intentar 
sumar forces d’esquerres a la nostra coalició així com gent 
independent que vulgui sumar-se al projecte més enllà dels 
colors polítics.

Volem aprofitar l’avinentesa per desitjar-vos Bones Festes i en-
viar el nostre suport i força a tots els presos i preses polítiques, 
en especial a la família del nostre veí Jordi Turull, que actual-
ment està lluitat de forma pacífica per tal que es faci justícia.

Después de más de 40 años veremos las bandera Española y 
Europea ondear en los mástiles del Ayuntamiento de todos los 
paretenses, gracias a la moción que presentamos y que fue 
aprobada en junta de portavoces. Será una realidad, después 
de más de tres años y varias denuncias por no cumplir el PSC 
de Parets la ley de banderas. Será una realidad y por fin todos 
los ciudadanos de Parets se verán representados ejerciendo 
una neutralidad política que antes no existía; también es de 
comentar que, gracias a nuestra denuncia ante la junta elec-
toral de zona en las pasadas elecciones autonómicas y que en 
Catalunya y Parets fuimos el partido que ganó estas eleccio-
nes, conseguimos que se retirara el lazo amarillo del balcón de 
nuestro Ayuntamiento.

Una vez las banderas estén colocadas en el lugar donde nunca 
debieron de retirarse, abriremos un dialogo constructivo para 
los próximos presupuestos del año 2019, eso sí, siempre que 
el PSC de Parets cumpla la ley, en este caso la ley de banderas.
Tenemos varias propuestas de nuestro programa electoral, 
como por ejemplo la adquisición de un solar para el instituto La 
Sínia (hasta el momento sigue en barracones), la creación del 
policía de barrio en fiestas navideñas que es ni más ni menos 
que más presencia de nuestra policía local en las calles y en los 
comercios, ampliación de la policía local en un 10%.Terminar 
el nuevo edificio Iveco para servicios locales, nueva ubicación 
de Rap 107 para mejorar su servicio, su logística y también, 
como no, potenciar la marca Parets, el slop, las empresas y el 
empleo local y juvenil. 
Todas estas propuestas se verán reflejadas en los próximos 
presupuestos del año 2019, porque en Ciutadans Parets traba-
jamos para todos los ciudadanos de nuestro municipio.

Desearos unas felices fiestas navideñas y un próspero año 2019 
que esté lleno de salud, amor y trabajo.

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

La construcció d’una nova piscina descoberta municipal, al vol-
tant dels dos pavellons actuals, o l’ampliació del servei de la 
residència – centre de dia Pedra Serrada amb més horaris i pla-
ces són dues de les propostes que Ara Parets ERC va presentar 
al PSC durant la negociació del pressupost 2019. També es va 
demanar una partida de 300.000 € per a l’adquisició de pisos en 
mans de bancs per destinar-los a lloguer assequible;  l’ampliació 
de la plantilla de la Policia Local, la contractació de vigilants per 
a tots els parcs públics; la rehabilitació integral dels parcs de 
Mirador de Gallecs, Can Berenguer, Cementiri i carrer Aragó; la 
reforma del parc la Linera o l’increment del nombre de places 
d’estacionament a la zona antiga.

TARIFACIÓ SOCIAL. Les quotes mensuals de les tres escoles 
bressol municipals de Parets (La Cuna, El Cirerer i El Gargot) 
aplicaran criteris de progressivitat fiscal, a partir del curs 2019-
20. Aquest és un dels compromisos signats entre Ara Parets 
ERC i PSC per facilitar l’aprovació de les ordenances fiscals per 
al 2019.

VENDRE FUM. Ara Parets ERC ha demanat al Govern Municipal 
que rescindeixi el conveni de col·laboració signat fa un any entre 
l’Ajuntament i el grup INKEMIA pel qual se cedia l’ús de la sego-
na planta de l’edifici municipal situat al sector IVECO (700 m2) 
durant 10 anys. La petició s’ha fet després de comprovar que el 
passat octubre no van començar els màsters universitaris i els 
postgraus que l’anterior alcalde Sergi Mingote va prometre tot 
just fa un any amb la col·laboració de la Universitat Ramon Llull.

US VOLEM A CASA. En la darrera Junta de Portaveus i gràcies als 
vots a favor de Sumem Parets, NOPP i PDECAT i l’abstenció del 
PSC es va aprovar una moció d’Ara Parets ERC que demanava 
l’abolició de la monarquia a Espanya i reprovava al rei Felip VI. 
En canvi, els socialistes van tombar la moció conjunta que de-
manava l’absolució i la llibertat per als presos i exiliats polítics. 

Des d’Ara Parets ERC volem desitjar-vos unes bones festes. Que 
els vostres desitjos per al 2019 es facin realitat. 

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

Tots i Totes SOM Parets

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

Somiem el Nadal a Parets
Soñemos la Navidad en Parets
Com ja és habitual per aquestes dates, les i els socialistes de 
Parets us volem felicitar el Nadal.
I, enguany, més que mai, us volem animar a participar i gaudir del 
gran nombre d’activitats nadalenques previstes per a l’ocasió.
Des de fa uns dies podem gaudir de l’enllumenat, dels arbres 
de llum, del pessebre... i vam gaudir del patge Reial i de la Fira 
de Santa Llúcia. 
Per endavant tenim la pista de gel, la tarda de nadales, el Co-
rreParets, el Caga tió, la Revetlla de Cap d’Any i la Cavalcada de 
Reis, entre altres propostes i activitats. 
Per a l’any vinent Somiem per les nostres veïnes i veïns, que els 
nostres desitjos d’entesa, de germanor, de respecte a tothom, 
pensi com pensi i sigui d’on sigui, de justícia, de trobar solucions 
a través del diàleg, del consens, mitjançant la paraula... es facin 
realitat!
I, també, desitgem que hi hagi menys divisió, menys crispació, 
i molt més Parets!
Bon Nadal i feliç any 2019 a tothom!

Como ya es habitual por estas fechas, l@s socialistas de Parets 
os queremos felicitar la Navidad.
Y, en esta ocasión, más que nunca, os queremos animar a par-
ticipar y disfrutar del gran número de actividades navideñas 
previstas para la ocasión.
Desde hace unos días podemos disfrutar del alumbrado, de los 
árboles de luz, del pesebre... y pudimos disfrutar del paje Real y 
de la Fira de Santa Llúcia. 
Por delante tenemos la pista de hielo, la tarde de villancicos, el 
CorreParets, el Caga tió, la Verbena de Fin de Año y la Cabalgata 
de Reyes, entre otras propuestas y actividades. 
Para el año que viene Soñamos para nuestr@s vecin@s, que 
nuestros deseos de acuerdo, de hermandad, de respeto a tod@s, 
piensen lo que piensen y sean de donde sean, de justicia, de en-
contrar soluciones a través del diálogo, del consenso, por medio 
de la palabra... ¡se hagan realidad!
Y, también, deseamos que haya menos división, menos crispa-
ción y mucho más Parets!
¡Feliz Navidad y feliz año 2019 a tod@s!

S’apropen unes dates entranyables, que cada any ens transpor-
ten a moments familiars i de retrobament. Però aquest any al 
nostre poble hi ha una família que no podrà passar unes festes 
normals i que la seva situació farà que tots aquells demòcrates 
que compartim els desitjos de pau i llibertat tampoc tinguem 
unes festes com cal. Ens referim al nostre veí Jordi Turull i a 
la seva família, a qui des d’aquí volem fer arribar tot el nostre 
suport i escalf. 
No podem deixar de remarcar la gran injustícia que està patint, 
i no només per part del gobierno i la (in)justícia espanyola, sinó 
també per part del nostre ajuntament (sí, així, en minúscula) 
perquè creiem que no ha estat a l’alçada amb la situació tan 
injusta de presó preventiva que està patint, i que l’ha portat a 
declarar-se en vaga de fam, posant en perill la seva salut, per 
reclamar els seus drets. 
No cal compartir el pensament polític d’en Jordi Turull per re-
conèixer, denunciar i fer visible i palesa la gran injustícia que 
suposa estar més d’un any en presó preventiva sense judici. 
Un judici que no dubten que serà polític i que ja està vist per a 
sentència. Tot i centrar-nos en el nostre veí fem extensiu aquest 
escrit a tots els presos, exiliats i represaliats i aprofitem també 
per desitjar-vos, malgrat tot, unes bones festes.

Sumem esquerres a Parets

No serà un Nadal normal
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LA IMATGE DEL MES
Aquest és un dels concerts que 
la Coral del Casal Sant Jordi ofe-
reix just abans de les festes de 
Nadal als avis i àvies dels dife-
rents equipaments municipals de 
gent gran de Parets.
En aquest cas, el concert va tenir 
lloc a l’Asoveen el passat 18 de 
desembre.

QUÈ N’OPINES DE...
Un desig per al 2019

Joan López
El meu desig és que el 
pròxim any els cicles for-
matius tinguin una millor 
consideració.

Lourdes Isern
El meu desig és agrair més 
les coses bones i no tant 
les dolentes, perquè sem-
pre volem allò que no tenim 
en comptes de pensar en 
les que tenim.

Elio García
Mi deseo es que haya paz y 
salud.

Lluís Garcia
Jo desitjo que el pròxim 
any 2019 hi hagi més so-
lidaritat a tot el món.

Nou any, nous cursos de català! Demana’ls per Reis!
El dimarts 8 de gener estrenem l’any amb nous cursos de català. Oferim els nivells següents:
Nivell bàsic 2 (segon mòdul certificat A2): Si entens força el català, però no el parles, aquest és el teu curs. Dimarts 
i dijous de 18.30 a 20.30 h a l’IES Torre de Malla - Escola d’Adults. 
Nivell bàsic 3 (certificat oficial A2): Si ja entens força el català i ets capaç de parlar-lo una mica, apunta-t’hi. Dimarts 
i dijous de 9.30 a 11.30 h a Ca n’Oms.
Nivell intermedi 2 (segon mòdul certificat B2): Si parles català i vols aprendre a escriure’l, has trobat el teu curs. 
Dimarts i dijous de 17 a 19 h a l’IES Torre de Malla - Escola d’Adults. 
Si ja t’hi has decidit, corre: vine a Can Rajoler i inscriu-t’hi del 7 a l’11 de gener. Si no saps el nivell que tens, et farem 
una prova de nivell per recomanar-te el millor curs.
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!
L’Oficina de Català us desitja un bon Nadal i un bon any 2019 ple d’alegria i molta sort!

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó
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Què se sent després de guanyar un premi Butaca?
Encara estic de ressaca emocional! És la primera obra de teatre que faig i rebem aquest 
premi. He de dir que ha estat una feina en equip, ja que he treballat amb la Laura Pérez, va 
ser ella qui va contactar amb mi i juntes ens hem encarregat del projecte i hem guanyat 
el premi a la millor caracterització.

Com va ser la preparació de la caracterització del personatge d’en Joel Joan?
En primer lloc la Laura em va proposar treballar amb ella en aquesta obra i jo vaig accep-
tar ràpidament, em va fer molta il·lusió. Una vegada es va tirar el projecte endavant, ens 
vam reunir per decidir el look final del personatge i vam optar per rapar-li el cap. A ell li 
va costar una mica però es va decidir a fer-ho perquè li donava molta potència al perso-
natge. Li vam fer una cicatriu que li travessava tot el cap i això creava un gran impacte.

En algun moment vau pensar que guanyaríeu un premi amb aquesta obra?
No, la veritat és que hem gaudit molt de la feina i no pensàvem a obtenir un reconeixe-
ment. Estem molt satisfetes i molt contentes perquè no ens esperaven arribar tan lluny. 
De fet no sabíem ni què dir en el cas que ens donessin el premi. Quan vam haver de pujar 
a l’escenari per dir unes paraules, vaig fer uns agraïments i vaig saludar la meva mare.

Continues treballant en el sector de l’espectacle però no a Catalunya.
Sí, ara visc a Madrid perquè professionalment estic instal·lada allà. Quan vaig acabar 
Frankenstein vaig anar a viure a Madrid i en l’actualitat treballo en l’equip de caracterit-
zació del programa Late Motiv d’Andreu Buenafuente i també per a altres programes de 
Movistar Plus i Cuatro. Abans d’això, vaig ser una de les treballadores en l’equip d’efectes 
especials de l’exitosa pel·lícula ‘Un monstruo viene a verme’ de Juan Antonio Bayona. 
Era com un somni i va ser molt dur, però una experiència molt maca.

Quina és la feina que heu fet durant la gira?
Cada dia dedicàvem una hora i mitja de maquillatge per fer l’obra i uns 40 minuts de 
desmaquillatge després de cada representació. Però ha valgut la pena perquè l’obra 
és molt bona, crec que el repartiment era molt bo i han omplert en cada actuació. El 
paper d’en Joel Joan era molt potent, havia de fer un esforç molt gran, tant en l’àmbit 
d’interpretació com físicament.

Carla Casals: paretana i guanyadora del premi Butaca al millor maquillatge 
La paretana Carla Casals ha guanyat el premi Butaca al millor maquillatge per  l’obra de 
teatre ‘Frankenstein’, interpretada per l’actor Joel Joan. Casals va compartir el guardó 
amb la seva companya de treball Laura Pérez per la caracterització de Joel Joan com 
a popular monstre. Carla Casals explica en l’entrevista com van treballar el personatge 
de Frankenstein i la seva caracterització. 
La paretana treballa en el sector des de fa 6 anys i ha format part de diversos projectes 
tot i que, tal com explica, aquest 2018 és l’any que més està gaudint de la seva feina 
perquè està participant en decisions importants sobre els personatges que treballa.
Carla Casals, a més, va aprofitar la seva estada a Catalunya per visitar els estudis de 
l’emissora municipal del nostre municipi, RAP107, on va poder parlar de la seva expe-
riència com a guanyadora d’aquest reconeixement.

“Estem molt satisfetes, no ens esperàvem arribar tan lluny”

Divendres 21 desembre
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, 
presentació del llibre 50 anys del CEP i... pujant.
A partir de les 21 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, 
sopar popular amb concert i jam session. Preu: 3€. 

Dissabte 22 desembre
A les 17 h, a la plaça Dr. Trueta, 
Tarda de nadales, a càrrec dels Coros Rocieros Alborada de Parets i El Roure 
de Polinyà.
A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, 
trobada poètica ‘Nadal de cultures’, a càrrec del Niu d’Art Poètic.

Diumenge 23 desembre
A les 10 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, 
sortida de la cursa solidària “CorreParets 2018. Si tu corres, jo jugo”.

Dimecres 26 desembre
A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, 
Caga Tió a càrrec del grup La Companyia. 
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, 
espectacle nadalenc “Pastorets, cap a Parets” 
a càrrec de la Cia. Riallera de Joves Paretans. 

Dijous 27 desembre
A les 17 h , al Poliesportiu Municipal, 
Festa de Nadal per a la gent gran, amb berenar i ball a càrrec de 
l'orquestra Chocolat. Preu: 3 €. 

Divendres 28 desembre
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
Hora del Conte especial “Bromes i sorpreses”, amb Joan de Boer.
A les 18 i a les 20 h, al Poliesportiu Municipal, 
Festival de Nadal de l’Escola Elite Dance.

Dissabte 29 desembre
A les 21 h, davant del Pessebre Monumental, botifarrada popular.

Dilluns 31 desembre
A la 1 h, al Poliesportiu Municipal, 
gran revetlla de Cap d’Any amenitzada per DJ Hueso. 

Dimarts 1 gener
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, 
concert de Cap d’any a càrrec de Vicens Martín Dream Big Band i Gemma 
Abrié.

Dijous 3 gener
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
Hora del Conte inspirada en els regals i les joguines.

Divendres 4 gener
De 17 a 19 h, al Teatre Can Butjosa, taller de fanalets.

Dissabte 5 gener
Cavalcada Reis Mags d’Orient
A les 17.30 h sortida de Can Vila. A les 18 h arribada plaça Marcer. A les 19 h 
arribada plaça de la Vila

32è PESEBRE MONUMENTAL · Del 6 desembre al 27 gener
Consulteu dates i horaris a www.pessebreparets.cat.

ARBRES DE LLUM · Del 10 de desembre al 6 de gener
A la plaça del Dr. Trueta.

PISTA DE GEL SINTÈTIC · Del 21 desembre al 7 gener
De 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h, a la plaça de la Vila.

CASAL DE NADAL · 24, 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4  de gener 
Al Casal Can Butjosa.

NADAL
A PARETS DEL VALLÈS

P  R  O  G  R  A  M  A  C  I  Ó
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