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El Club Atletisme pre-
senta la temporada

Entrevista: Marcos
López

21 24

El Complex Esportiu del 
Tenes ja és quasi a punt

El Carnestoltes visitarà 
Parets el 3 de març

Descens dels delictes a 
Parets

11 197

Parcel·les disponibles als horts de Can Jornet
El projecte dels horts socials de Can Jornet va ser impulsat per l’Ajun-
tament de Parets l’any 2015. Ara, l’Ajuntament ha obert un nou concurs 
públic per cobrir les places vacants per al seu cultiu.
Les persones interessades poden presentar una sol·licitud a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà o través de la seu electrònica de l’Ajuntament www.
parets.cat. Pàg. 15

Els dies 25, 26, 27 i 28 de gener, Parets es prepara per viure una nova edició de la Festa Major d’Hivern. Enguany, el programa inclou 
més d’una trentena d’activitats amb tota mena d’actes culturals, lúdics, tradicionals i molt participatius, pensats per a tothom. Els 
actes centrals de la festa tindran lloc a partir de demà divendres a les 18.30 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, amb el 
CANTA Parets! 2019, la cantata dels alumnes de P5 de les escoles de Parets.
Exposicions, tornejos esportius, la tradicional Calçotada popular, el correfoc de Diables Parets, l’espectacle commemoratiu del XXII 
aniversari del Centre Cultural Can Rajoler, amb l’obra de teatre Alguns neixen estrellats, de Joan Pera, són només algunes de les 
sorpreses que ha preparat el grup de treball de la Taula d’Entitats de Parets per a aquests dies. Pàg. 3

Ja tenim aquí una nova 
edició de la Festa Major d’Hivern

Cerimònia de lliurament de les Medalles de la Vila
Pere Comas Godayol i Josep Maria Mauri Terrado, a títol individual, i el 
Club Handbol Parets com a entitat, són les persones i l’associació que 
enguany seran distingits amb la Medalla de la Vila 2018.
El lliurament es farà demà divendres, 25 de gener, a les 20 h, dins els 
actes de la Festa Major d’Hivern, en el marc d’una cerimònia instituci-
onal que tindrà lloc al Teatre Can Rajoler. Pàg.5
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Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.cat

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

Epíleg

L’horitzó palau de llibertat,
La lluna l’estima
I el vol.

Amb aquest sensible epíleg, el nostre poeta Joan Sala 
Vila clou el seu darrer llibre de poemes, de títol tan 
suggeridor com El mar fa l’ullet a la finestra, que pre-
sentarà el pròxim 9 de febrer a la llibreria Farrés. 
Aquest serà el pròleg del Niu d’Art a la celebració del 
seu 26è aniversari, que tindrà lloc a la Sala Basart 
Cooperativa el 23 de febrer a partir de les 18 h. En 
aquesta festa rebrem la visita d’alguns dels darrers 
guanyadors dels festivals de la poesia de Parets, amb 
el goig de constatar, en aquesta perspectiva compar-
tida, l’excel·lent qualitat poètica de tots ells. D’aquesta 
manera, hem anat enriquint el bagatge poètic de Pa-
rets i seguirem treballant perquè continuï sent així. 
Us hi esperem de tot cor!!!

Pacient Expert en Diabetis Mellitus
Degut als canvis demogràfics, socials, econòmics i 
culturals produïts els últims anys, el model assisten-
cial ha evolucionat en els diversos sistemes de salut 
del nostre entorn. En aquest procés ha sorgit la figura 
del Pacient Expert, capaç d’entendre la seva malaltia, 
de responsabilitzar-se de la seva salut i d’utilitzar co-
rrectament les opcions terapèutiques marcades pels 
professionals de salut.
Al CAP Parets s’ha posat en marxa el primer Taller 
de Pacient Expert Catalunya ®, on el pacient expert 
en diabetis Mellitus II lidera un grup de 7 participants 
durant 8 sessions teoricopràctiques d’una hora i mitja 
de durada d’octubre a desembre del 2018.

Han participat activament en diferents activitats: dis-
cussió en grup, pluja d´idees, menús saludables i han 
gaudit d’un esmorzar saludable adaptat al diabètic. 
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és potenciar 
l’autocura, la coresponsabilitat i l’autonomia de les 
persones que tenen aquesta malaltia. Així doncs, hem 
aconseguit la implicació dels mateixos pacients, mi-

llorant els seus coneixements sobre la malaltia. 
Els participants d´aquest projecte explicaran la seva 
experiència  a la ràdio local, RAP107, el dia 30 de 
gener.

Equip d’atenció Primària Parets del Vallès.

Continuem el cicle d’anècdotes i històries curioses 
sobre la nostra vila, que vam encetar l’any passat de 
la mà del seu autor, Manuel Fernández Landín.
En aquesta ocasió, en Manuel ens explica un fet to-
talmen real que va passar a l’Eixample de Parets.
Si voleu llegir-ne més, podeu adquirir el seu llibre 
Historias de Parets.

Asturias canta en el Eixample
En una lloviznosa madrugada de la primavera del 
año 1976, varios vecinos de la Avenida de España, 
que por una causa o por otra estaban despiertos, 
oyeron una canción a viva voz que venía del exterior, 
la letra decía: “Asturias patria querida, Asturias de 
mis amores…” 
La voz, aparte de entonar mal, era excesivamente 
ronca. ¿Quién puede cantar a estas horas de la ma-
drugada, y además con el tiempo que hace?
Al día siguiente el enigma quedó desvelado en el mo-
mento en que los obreros que realizaban las obras de 
la calle comenzaron su jornada de trabajo.
Para poder colocar los colectores habían abierto 
profundas zanjas a lo largo de toda la vía y se “ol-
vidaron” de colocar vallas y señalizaciones, y como 
no había luz, un hombre que pasaba se cayó en el 
hoyo y permaneció en él las horas que faltaban para 
acabar la noche hasta que lo rescataron empapado 
por el agua y sin apenas voz. 
Se preguntarán los lectores el motivo de su copla. 
Pues muy sencillo: como todo estaba muy oscuro, 
al “cantante” se le metió en la cabeza que se había 
caído en una mina asturiana a cielo abierto.

Manuel Fernández Landín

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Divendres 25 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de literatura lnfantil i juvenil 
per a adults, adreçat a mares i pares. 

Dissabte 26 gener
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, triangular de futbet.

Dimarts 29 gener 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte per a nadons: 
Ralet, ralet, a càrrec de Clara Gavaldà. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura infantil per 
a infants de 8 a 11 anys. 

Dimecres 30 gener 
-A les 18.30 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per a adults, 
tertúlia al voltant de la novel·la El setè àngel de David Cirici. 

Dijous 31 gener 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte de personatges 
fantàstics i sorpreses. 

Dissabte 2 febrer 
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, 3x3 de bàsquet. 

Diumenge 3 febrer
-A les 10.30 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, 2a Cami-
nada solidària Parets Contra el Càncer. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Perduts... per elles, de Ra-
mon Madaula. 

Dilluns 4 febrer 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 5 febrer 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: Spot goes to the 
circus, a càrrec de Cambridge School. 

Dijous 7 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte amb Sònia 
Fernández. 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Llegir el teatre, La bona perso-
na de Sezuan de Bertolt Brecht, a càrrec de Montse Bretones. 

Divendres 8 febrer 
-A partir de les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, I Gamer Night.

Dissabte 9 febrer
-A les 12 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració de l’expo-
sició ‘Entorn(s)’, d’Oscar Moya Villanueva.
-A partir de les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, torneig de billar.  
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre: Gordos, una 
comedia XXL, amb Miki D’Kai. 

Diumenge 10 febrer
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Euria, a càrrec de 
la Cia. Markeliñe. 

Dilluns 11 febrer
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 12 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del con-
te, a càrrec de Carme Brugarola. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, bressol de 
contes per a nens de fins a 3 anys. 
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Taxi Vallès BCN
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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

BU
S 

U
RB

À
DE

IX
AL

LE
RI

A

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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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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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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Comença un nou any i, com ja és costum, els paretans i 
les paretanes ens preparem per gaudir d’una nova edició 
de la Festa Major d’Hivern. Esport, tallers, exposicions, 
concerts, ball, teatre, gegants i diables seran només algu-
nes de la trentena de propostes que podrem viure durant 
la festa d’enguany.
Tot i que algunes activitats ja s’han dut a terme, o es 
fan avui, com el Torneig de Petanca de Festa Major, que 
se celebrarà aquesta tarda a partir de les 16 h, al Casal 
d’Avis Asoveen, els actes centrals es desenvoluparan al 
llarg dels pròxims quatre dies. L’inici de la celebració tin-
drà lloc demà divendres, amb el CANTAParets! 2019, la 
Cantata dels alumnes de P5 de les escoles del municipi.
En el marc de la celebració, el Teatre Can Rajoler acollirà, 
també demà divendres, a les 20 h, el lliurament de les 
Medalles de la Vila 2018.
Dissabte 26 gener, al Poliesportiu Municipal Joaquim Ro-
dríguez, es podrà veure el Torneig de Tennis Taula amb la 
jornada de portes obertes del club.
La fira Parets Medieval tornarà a ser l’eix central de les 
activitats del cap de setmana que també inclouen la III 
Trobada de Bestiari i la XXII Desfilada Infernal, amb la 

plantada de bestiari local i colles convidades; el correfoc; 
el concert ‘Maraca Soul’ i el de Los 80 Principales; la ses-
sió de discoteca a càrrec de DJ Marc Xicota; la passejada 
i la ballada de gegants; l’audició de sardanes a càrrec de 
la cobla La Principal de Llobregat; l’espectacle familiar 
“Dia de Festa Major”, de la cia. El Replà, organitzat per 
Rialles Parets; el tradicional Ball de Festa Major per a tots 
els públics, amb el Duet d’Ambient o el concurs fotogràfic 
familiar de l’Associació Fotogràfica Parets. Si voleu parti-
cipar-hi, podeu consultar les bases a www.afparets.com.

Calçotada Popular amb la mongeta paretana
Aquesta vegada, la calçotada es farà amb la primera co-
llita de la mongeta paretana, una varietat que recuperem 
dins del nostre receptari popular.
A més, es podrà recollir una mostra gratuïta del llegum 
presentant el tiquet de la calçotada el mateix dia 26 al 
Casal Can Butjosa.
Durant el matí, el Casal de Cultura Can Butjosa comptarà 
amb exhibicions i tallers organitzats per diferents entitats 
de Parets. 
Els tiquets de 10 euros tenen reserva de taula, calçots, 

La mongeta paretana, protagonista de la Calçotada Popular
Els actes centrals de la Festa Major d’Hivern tindran lloc a partir de demà divendres i fins al dilluns 28 de gener

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

Ampliem les places i el servei de Centre de Dia de la nostra Residència
Paretanes i paretans, permeteu-me que comenci l’any amb la que és, segurament, una de les millors notícies 
possibles per al nostre poble: l’ampliació del nombre de places i del servei de Centre de Dia de la nostra 
Residència Pedra Serrada. 
Fa més d’un any que des de l’àrea de la gent gran de l’Ajuntament de Parets hi treballem i ara ja ho podem 
anunciar. En uns dies us donarem els detalls de tot plegat.
El que era una necessitat ja és una realitat. 
De fet, des dels passats 19 i 20 de gener, ja s’ha ampliat l’atenció els caps de setmana i festius, oferint una 
continuïtat d’atenció els 365 dies de l’any.
Vull agrair el treball conjunt que hem vingut fent amb els treballadores i treballadores, residents i familiars 
de la pròpia residència. I, com no, de la Fundació Sanitària Mollet. 
Fa només uns dies manteníem una nova reunió de treball amb en Jaume Duran, Director General de la Fun-
dació Sanitària Mollet, Joan Solà, director de l’àrea de la Gent Gran i Lourdes Laborda, directora de Gestió.  
De moment, l’ampliació de l’atenció els caps de setmana i festius ja està en marxa. Però us ho volem explicar 
amb tot detall en els propers dies.
Crec que, un cop en funcionament aquesta primera fase, la bona notícia no podia esperar. Després de mesos 
i mesos de feina hem fet realitat una demanda de residents i familiars. Seguirem avançant i millorant totes 
aquelles coses que estiguin a les nostres mans.
Aprofito per desitjar-vos una bona entrada d’any i que gaudiu del nostre poble. Especialment els propers 
dies amb la Festa Major d’Hivern, protagonista d’aquest número del Parets al dia.
Que tingueu una molt bona Festa Major!
Francesc Juzgado

”Volem que els usuaris i les 
seves famílies tinguin totes 

les facilitats, flexibilitat i 
possibilitats per gaudir del 

millor servei de la Residència”

botifarra, mongetes, beguda i postres. Els tiquets de 5 
euros són per reservar taula, beguda i postres.
Dilluns 28, a més de les activitats lúdiques i festives, serà 
un dia més solidari amb l’acapte de sang que organitza el 
Banc de Sang i Teixits i Associació de Donants de Sang 
del Vallès Oriental, al Poliesportiu Municipal Joaquim Ro-
dríguez, de 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h.
El mateix dilluns, petits i no tan petits podran passar-s’ho 
d’allò més bé al parc infantil instal·lat al pavelló d’esports 
amb inflables, tallers i jocs per als infants. L’horari serà 
d’11 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h. A més, durant tot el dia 
hi haurà la tradicional parada solidària de joguines de 
Parets contra el càncer i a les 18 h, el berenar per a tota 
la mainada ofert per Danone.
Els actes de dilluns clouran a les 19 h, amb l’obra com-
memorativa del XXII aniversari del Centre Cultural Can 
Rajoler, Alguns neixen estrellats, de Joan Pera.
Dimarts 29 gener, la Biblioteca Can Rajoler ha programat 
l’Hora del conte per a nadons: Ralet, ralet, a càrrec de 
Clara Gavaldà, amb motiu del XXII aniversari del centre.
El programa íntegre es pot consultar a www.parets.cat o 
a la pàgina de Facebook de Parets Connecta.

Fotografia Paco Amate
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TERRITORI I VIA PÚBLICA
9.448.245,96 €
Inversions 2.342.832,92 €

Reurbanització Barri Antic
Rehabilitació places 
Espanya i la Salut
Rehabilitació Ca N'Oms
Millora enllumenat públic

EDUCACIÓ
4.131.073,89 €

Projectes educatius i de participació ciudadana
Programa de socialització de llibres de text
Activitats de suport a l’eduació

BENESTAR SOCIAL
1.674.390,58 €

Equipaments municipals
per a la gent gran
Programes contra la pobresa 
energètica
Programa d’infància i família
Programes d’atenció a 
persones amb capacitats 
especials
Botiga solidària

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
I COMERÇ
1.096.768,99 €

Activitats per al foment de l’ocupació
Foment de la creació i consolidació
d’empreses
Programes de promoció del comerç
Plans locals d’ocupació

ALTRES CONCEPTES
9.693.177,79 €

Joventut, cultura, esports,
seguretat ciutadana, 
comunicació, cooperació...

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019
PARETS DEL VALLÈS
TOTAL 26.043.657,21 €

Amb els vots favorables del PSC Parets, l'abstenció de 
Ciutadans i els vots en contra de Sumem, Ara Parets-
ERC, NOPP i PDeCAT, l'Ajuntament de Parets del 
Vallès va aprovar en sessió plenària extraordinària els 
comptes municipals per a aquest any.

Els pressupostos municipals de 2019 prioritzen els 
serveis i les necessitats de les persones. 

Entre d’altres, donaran seguiment a la socialització 
gratuïta dels llibres de text per als alumnes 
d’educació primària; l'ampliació del servei de recolli-
da d'escombraries i la neteja viària tots els dies de la 
setmana. També es destinarà més d'un milió tres- 
cents mil euros a l'atenció i serveis a les persones. Tot, 
sense incrementar la pressió fiscal. 

Altres de les accions previstes dins dels comptes 
municipals per l'any vinent són la finalització de les 
obres de rehabilitació del centre històric, amb la 
tercera fase, corresponent als carrers Ferrer i Guàr-
dia, i Aurora; el projecte de rehabilitació de la plaça 
Espanya, o l'increment de la partida d'ajuts a les 
empreses per contractar a través del Servei Local 
d'Ocupació, l'SLOP.

app
Connecta’t amb l’Ajuntament
incidències · notícies · telèfons
Descarrega-te-la cercant PARETS. Aplicació gratuïta
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Monument als represaliats
Diumenge, 20 de gener, es va inaugurar, 
al parc la Linera, una nova escultura en 
record de les víctimes i persones repre-
saliades del règim franquista, que ha 
estat creada per l’artista Josep Plandiu-

HOMENATGE
ra. L’elaboració de l’escultura és fruit de 
l’acord entre l’Ajuntament i l’Associació 
Taula Memòria Històrica de Parets. A la 
base s’ha instal·lat una placa amb un 
QR que enllaça amb una pàgina del web 
municipal que conté informació sobre els 
alcaldes i regidors morts pel règim fran-
quista: Antoni Arimon Farrés, Joan Bru-
nat Escona, Projecte Forns Ninou, Jaume 
Massaguer Gallart, Amadeu Pagès Xartó, 
Amadeu Ramon Briquets, Esteve Seguer 
Forés i Pere Xicota Álvarez. 
La inauguració va comptar amb la 
presència de l’alcalde, Francesc Juzgado, 
i hi va haver una intervenció musical del 
Centre d’Estudis Musicals Maria Grever.

Obres a la plaça de La Salut
A principis d’aquest mes de gener es van 
iniciar els treballs de remodelació de la 
plaça de la Salut, a l’Eixample de Parets.
La durada prevista de les obres és de 12 
setmanes, sense tenir en compte les pos-

VIA PÚBLICA
sibles incidències climatològiques o al-
tres pròpies de les obres.
Pel que fa a l’afectació al veïnat i a la 
mobilitat dels vehicles, s’ha encerclat el 
perímetre de la plaça amb tanques d’obra, 
incloent-hi les voreres, i s’ha tancat a la 
circulació de vehicles i vianants el tram 
del carrer Independència entre el carrer 
Salut i el carrer Butjosa.
La parada de bus urbà que hi havia da-
vant de l’escola Pompeu Fabra s’ha tras-
lladat al carrer Independència entre el 
carrer Sant Jordi i el carrer Alfons XIII. 
L’accés al centre del carrer Independència 
també s’ha traslladat de manera provisio-
nal al carrer Butjosa. 

Pere Comas, Josep Maria Mauri i el Club Handbol Parets, Medalles de la Vila 2018
El lliurament, que enguany arriba a la setena edició, es farà demà 25 de gener, a les 20 h, al Teatre Can Rajoler, en el marc de la Festa Major d’Hivern.

Pere Comas Godayol, Josep Maria Mauri Terrado, a títol individual, i el Club Handbol Parets, com a entitat, són les persones i l’associació que enguany rebran la Me-
dalla de la Vila, segons l’acord adoptat durant el ple municipal que va tenir lloc el 29 de novembre. El lliurament es farà demà a les 20 h, en el marc d’una cerimònia 
institucional al Teatre Can Rajoler.
Les Medalles de la Vila són atorgades per l’Ajuntament, amb caràcter biennal des de l’any 2010, en reconeixement de les persones o col·lectius que han contribuït a 
l’enaltiment del municipi i a la seva projecció arreu, i confereix a qui les obté el tractament de paretà o paretana il·lustre. Des que l’any 2008 el consistori va aprovar el 
Reglament de distincions de Parets, han estat guardonats amb les Medalles de la Vila: Joan Clos, Pepet Ribas, Víctor Grífols, Eduard Serra, Josep Seguer, Joaquim Ro-
dríguez, la família Feliu, Mercè Escardó, Jaume Anfruns, Llorenç Plantada, Juan Jorquera Rodríguez, M. Rosa Naqui Costa, el Club Bàsquet Parets, el Club de Futbol Parets, 
la Cooperativa la Progressiva, l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, la Unió de Germandats de Previsió Social i la colla del Ball de Gitanes de Parets

Club Handbol Parets
A finals de l’any 1954, una colla de paretans van proposar 
introduir la pràctica d’un nou esport a Parets del Vallès. 
El fet que la nostra població fos molt propera a Grano-
llers, bressol de l’handbol a l’Estat espanyol, es va sumar 
a l’oferta de la delegació del Frente de Juventudes que, a 
través de Josep Ribas, Jaume Anfruns i el doctor Francesc 
Canal, van impulsar aquesta iniciativa.
Actualment, el club compta amb una vuitantena de socis, 
set equips federats i més de 80 jugadors que participen en 
les competicions organitzades per la Federació Catalana 
d’Handbol i el Consell Esportiu del Vallés Oriental.
El Club Handbol Parets organitza anualment el Memorial 
Josep Ribas i Francesc Clos.
Rebrà la Medalla de la Vila en reconeixement del seu 65è 
aniversari i la promoció de l’handbol a Parets.

Pere Comas Godayol
Restaurador reconegut a tota la comarca, el Pere del Jardí 
va néixer a Parets l’octubre de l’any 1941. Fill gran del Jo-
sep i la Montserrat, que també van ser pares de la Remei.
Procedents de Granollers, els pares van arribar a Parets 
el 1934 per regentar el Cafè de Baix, tal com es coneixia 
popularment El Jardí. Portaven un llarg bagatge en el món 
de la restauració. 
L’any 1969, morí el Pepet i els seus fills Pere i Remei as-
sumiren la direcció del negoci familiar. Pocs anys després 
s’hi afegí la Carme, l’esposa, que va iniciar un fructífer 
tàndem amb la seva sogra Montserrat.
La Medalla de la Vila se li concedeix en reconeixement de 
la seva trajectòria professional com a restaurador, de la 
promoció de la cuina de proximitat i de la seva contribució 
a la projecció exterior de la vila.

Josep Maria Mauri Terrado
Josep Maria Mauri Terrado va néixer a Lleida l’any 1941. 
És el fill petit de Josep i de Teresa que en van tenir dos 
més. Recorda amb felicitat els anys d’infantesa, quan es 
feia vida al carrer.
Molt afeccionat a observar l’espai, de formació essen-
cialment autodidacta, va ser un dels principals impulsors, 
l’any 1993, de les sessions d’astronomia a l’Escola de 
la Natura i n’ha estat el monitor des d’aleshores fins a 
l’actualitat. Aquestes sessions han estat un dels actius 
més estables de l’Escola de la Natura quant a interès i 
assistència de públic.
La Medalla de la Vila se li atorga en reconeixement de la 
seva trajectòria professional com a docent i de la tasca de 
divulgació científica duta a terme a l’Escola de la Natura 
de Parets.
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SLOP · Major, 1 · Tel. 93 573 88 96 · slop@parets.cat

PRESENTACIÓ DE LA 
FORMACIÓ 2019

· Valoració de la formació del 2018
· Novetats de la formació 2019   
· Activitat participativa a càrrec d'Inesdi, amb exemples 
  reals de recerca de feina amb èxit 
· Cloenda de l'acte. Projecció de futur

12 DE FEBRER · SALA SERRA COOPERATIVA · DE 18 A 20 h

Tens una idea
de negoci? 
Estàs pensant
en emprendre?

Prestem suport i servei a les persones que volen constituir una empresa 
mitjançant el Punt PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor), oferint:

   Informació i orientació sobre tràmits, formes jurídiques, ajuts, subvencions...
   Assessorament en la redacció del pla d’empresa 
   Viabilitat del negoci, càlcul del punt d’equilibri 
   Formació específica per emprenedors
   Alta autònoms i constitució d’empreses gratuïta
   Consolidació de l’activitat econòmica

És un servei totalment gratuït, només 
hauràs d'enviar un e-mail a 
promocio.economica@parets.cat 
o truca al 93 573 88 96 i demana hora!

A Parets Empreses 
t’ajudem a fer el teu projecte realitat 

Com puc 
beneficiar-me’n?

DIVENDRES
25 DE GENER
2019
20 h
Teatre Can Rajoler

Medalles
de la Vila

2018

Club Handbol Parets
Pere Comas Godayol
Josep M. Mauri Terrado

Lliurament de les 
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MOBILITAT

Els més petits aprenen mobilitat segura
Per primer cop, els més petits de l’escola Lluís Piquer 
s’han desplaçat fins a les dependències de la Policia 
Local per tal de conèixer de prop com funciona i quines 
tasques porten a terme els nostres agents.
Una quarantena d’alumnes dels cursos de P4 i P5 van 
poder visitar la comissaria, entrar en el cotxe de policia 
per fer sonar la sirena o pujar a la motocicleta.
L’objectiu de les classes de mobilitat segura per als més 
menuts és crear vincles de confiança entre la policia i 
els petits, impulsar la policia com a cos de proximitat i 
ensenyar-los, d’una manera divertida, lúdica i amena, les 
normes bàsiques de seguretat com a vianants.

Segons les darreres dades extretes dels informes del 
treball conjunt entre la Policia Local i el cos de Mossos 
d’Esquadra, els delictes a Parets del Vallès durant el 2018 
van baixar un 5,74% respecte del 2017.
De l’informe es desprèn que els delictes que afecten el 
patrimoni, aquells de major repercussió en la ciutadania, 
són els que han sofert un major descens.
Els robatoris a domicilis han baixat durant el 2018 
un 18,33%; els robatoris a establiments, un 14,81%; 
els robatoris a l’interior de vehicles, un 23,40%.  

Els fets delictius a Parets baixen un 5,74% durant el 2018

Pel que fa a la resta de robatoris amb força, en general la 
comparativa mostra un descens d’un 30,43%.
En els darrers temps s’ha detectat un increment dels de-
lictes relacionats amb estafes amb targetes bancaries, 
bàsicament pel que fa a les compres per internet, així com 
els relacionats amb la seguretat viària i la conducció sota 
els efectes de l’alcohol i els estupefaents. Aquest incre-
ment és degut, en gran part, a l’augment del nombre de 
controls que s’han fet per mitjà del drogotest, que es va 
implementar el febrer del 2018.

Les dades s’extrauen dels informes del treball conjunt entre la Policia Local i el cos de Mossos d’Esquadra
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Dissabte
26 de gener
Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez PARETS DEL VALLÈS · 25, 26, 27 I 28 DE GENER

2019

A PARTIR DE LES 22 H

SESSIÓ amb el DJ MARC XICOTA

LOS 80 PRINCIPALES
Una proposta que rememora els èxits de la dècada daurada
dels 80, tant d'àmbit nacional com internacional

A PARTIR DE LES 00.30 H PARETS DEL VALLÈS · 25, 26, 27 I 28 DE GENER

A C T E S  P R I N C I P A L S
Divendres 25 gener

18.30 h Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
CANTA Parets!  2019

20.00 h Teatre Can Rajoler
Lliurament de les Medalles de la Vila 2018

Dissabte 26 gener

09.00 h Poliesportiu Municipal 
Torneig de Tennis Taula

10 a 22 h Barri Antic
VI Parets medieval 
Fira Medieval de Parets

10.00 h Barri Antic
Concurs fotogrà�c Familiar

11.00 h Sota la plaça de la Vila
Visita Pessebre Monumental
 
11.00 h Aparcament la Linera
III Trobada de Bestiari i XXII Des�lada 
Infernal

13.15 h Casal de Cultura Can Butjosa
XXII Calçotada Popular (espectacles, 
exhibicions i dinar popular)

17.30 h Aparcament la Linera
III Trobada de Bestiari i XXII Des�lada 
Infernal
22.00 h Teatre Can Rajoler
Concert Maraca Soud amb The Gramopho-
ne Allstars Big Band

22.00 h Poliesportiu Municipal
Sessió de discoteca a càrrec de DJ Marc 
Xicota
Concert Los 80 Principales

Diumenge 27 gener

10.00 h Poliesportiu Municipal 
XXII Trobada i plantada de gegants de 
Parets
 
10.00 h Barri Antic
Concurs fotogrà�c Familiar

10 a 21 h Barri Antic
Parets medieval. Fira Medieval de Parets

11.00 h Sota la plaça de la Vila
Pessebre monumental

11.30 h Barri Antic
Passejada dels Gegants i exposició a la 
plaça de la Vila
 
11.45 h Plaça de la Vila
Audició de sardanes a càrrec de la Cobla 
Principal de Llobregat

13.20 h Plaça de la Vila
Ballada dels Gegants 
 
18.00 h Teatre Can Rajoler
Espectacle familiar “Dia de Festa Major”. 
Cia.  El Replà

18.00 h Poliesportiu Municipal
Gran Ball de Festa Major a càrrec de 
Duet d’Ambient

Dilluns 28 gener

10.30 h Poliesportiu Municipal 
Acapte de sang. De 10.30 a 13.30 h i de 
16.00 a 20.00 h

11.00 h Poliesportiu Municipal 
Parc infantil. D’11 a 14 h i de 16 a 19.30 h
 
19.00 h Teatre Can Rajoler
Teatre: Alguns neixen estrellats, de Joan 
Pera

11.00 Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria
11.30 Itinerant. Els bufons malabaristes
12.00 Itinerant. El carro dels medicastres
12.30 Aparcament Linera. Inauguració III Trobada  
 Bestiari i XXII Desfilada infernal
13.00 Itinerant. Funció de circ els bufons 
13.30 Aparcament Linera. Ball tradicional de 
 bestiari de Diables

16.30 Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria
17.00 Parc la Linera. Batalla campal i combats 
17.00 Itinerant. Etili el soldat
17.30 Itinerant. El Rataurant de Mariana Larguiñana
17.30 Aparcament Linera. Tabalada de totes les 
 colles  de diables
18.00 Itinerant. El botxí de Parets
18.00 Aparcament Linera. Xocolata i Rom per a la  
 Desfilada infernal
18.30 Aparcament Linera. Cercavila sense foc fins 
 al carrer Sant Esteve
19.00 Carrer Sant Esteve. Toc d’inici de la desfilada  
 amb foc
19.30 Itinerant. El carro dels medicastres
20.30 Aparcament Linera. Històries de bèsties, 
 repa�iment brou i cloenda Desfilada
20.30 Itinerant. La Mo� i la daga de foc

26 i 27 de gener
barri antic

Falconeria a càrrec d’Acariciando el aire. 
Accions de carrer a càrrec de Ta�aruga 
Teatre. Reconstrucció històrica, batalla i 
combats a càrrec de Fets històrics.

10.00 Pavelló. Plantada de gegants i esmorzar   
 de les colles
11.00 Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria
11.30 Itinerant. Passejada dels gegants
11.30 Itinerant. El Pe�umer
11.45 Plaça de la Vila. Ballada de Sardanes 
 amb la Cobla Principal de Llobregat
12.00 Itinerant. El carro dels medicastres
13.00 Itinerant. Els bufons malabaristes
13.20 Plaça de la Vila. Ballada dels gegants
13.30 Itinerant. Desfilada de soldats
14.05 Plaça de la Vila. Pagament de soldades

16.30 Plaça de la Vila. Exhibició de falconeria
16.30 Itinerant. Etili el soldat
16.45 Itinerant. El Rataurant de Mariana 
 Larguiñana
17.00 Plaça de la Vila. Lluites i combats
17.30 Itinerant. El botxí de Parets
19.00 Itinerant. El carro dels medicastres
19.30 Itinerant. La Mo� i la daga de foc

PARETS
MEDIEVAL

dissabte 26 diumenge 27 

2019

de 10 a 22 h de 10 a 21 h

Tots dos dies: Mercat medieval i exposició d’aus 
rapinyaires a la plaça. 
Al parc la Linera: Campament medieval, tallers i 
exposició d’armament i de màquines de setge. 
A més, hi haurà tallers històrics, un racó esotèric i 
atraccions ecològiques.
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TAXES

Parets ha reduït en 84 persones el nombre d’aturats en 
només un any, és a dir, un -8,84% d’atur interanual menys.
Al desembre de 2017 el municipi comptava amb 950 per-
sones aturades, mentre que al mateix mes del 2018 la 
xifra és de 866. 
Pel que fa al Vallès Oriental, l’any es va tancar amb un 
total de 21.777 persones apuntades a les Oficines de Tre-
ball, 1.166 persones menys respecte al mes de desembre 
de l’any anterior. El decreixement interanual és del -5,08%, 
inferior a la registrada al conjunt de Catalunya (-6%). Amb 
aquestes dades, Parets se situa quasi 4 punts per sobre 
de la baixada interanual a nivell comarcal.

Parets tanca l’any amb 84 aturats menys 

Alguns dels factors determinants en el decreixement de 
l’atur a Parets que s’han valorat són la potenciació del 
teixit industrial, les polítiques actives d’ocupació pro-
mogudes des de l’àrea de Desenvolupament econòmic, 
Ocupació, Comerç i Turisme, així com l’actuació en la 
gestió de Plans d’Ocupació Locals i el desenvolupament 
d’accions formatives, que tenen com a finalitat incidir po-
sitivament en la millora de l’ocupabilitat de persones en 
situació d’atur del municipi. 
D’entre la resta de mesures que s’han impulsat hi ha les 
subvencions a les empreses que contractin paretans ins-
crits al Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP).

Parets se situa quasi 4 punts per sobre de la baixada interanual a nivell comarcalQuota reduïda en el rebut d’escombraries
Com en els últims anys, les ordenances fiscals per al 2019 
contemplen una quota reduïda del 100% de la taxa per 
la gestió dels residus domèstics, per a persones pensi-
onistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació, 
incapacitat permanent i viduïtat, majors de 60 anys que 
acreditin escassa capacitat econòmica. 
Per poder gaudir d’aquesta quota reduïda s’han de com-
plir els requisits següents: 

    Constar com a contribuent de la taxa per la gestió dels 
residus domèstics (recollida d’escombraries)  o ser titu-
lar d’un contracte de lloguer que incorpori l’obligació de 
pagar aquesta taxa. 
    No disposar de cap altre habitatge, a títol de propietari, 
amb un valor cadastral superior a 25.000 euros.
    No superar el límit d’ingressos mensuals següents per 
unitat familiar (tots els majors de 16 anys):
   -Si el beneficiari viu sol 1.350 euros.
   -Renda total de 2 persones, fins a 1.755 euros.
   -Renda total de 3 persones, fins a 2.115 euros.
   -Renda total de 4 persones, fins a 2.475 euros.
   -Renda total de 5 persones, fins a 2.835 euros.
   -Renda total de 6 persones, fins a 3.285 euros.
   -Renda total de 7 persones, fins a 3.690 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 5 de 
novembre de 2019. 
Per a més informació i presentació d’instàncies us podeu 
adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer Major, 1.

ECONOMIA

Parets es manté com el quart municipi amb 
el PIB més elevat del territori català
Parets del Vallès és, segons l’actualització del PIB per 
municipis de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el quart 
municipi català amb el producte interior brut per habitant 
més elevat. 

La forta presència del teixit industrial és un dels elements 
clau que fa del municipi un dels capdavanters en genera-
ció de riquesa. Concretament, a Parets, el sector industrial 
representa el 63% del seu PIB. 
Parets, amb un PIB per càpita que dobla la mitjana cata-
lana, ocupa aquest lloc per darrere de les poblacions de 
Castellbisbal, Martorell, i la Canonja.
L’informe, publicat al mes de desembre, recull les dades 
del PIB de les poblacions catalanes de més de 5.000 ha-
bitants.

El Vallès Oriental és una de les vuit comarques que con-
centren més de tres quartes parts del PIB català
Pel que fa a la comarca, el Vallès Oriental és la quarta 
comarca de les vuit que l’any 2016 van concentrar més 
de tres quartes parts del PIB de Catalunya, segons dades 
de l’Idescat. Les tres primeres posicions les ocuparien el 
Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

MOBILITAT
Els usuaris del transport públic d’autobús aug-
menten un 19,3% durant l’any 2018 
L’ús del transport públic d’autobús a Parets del Vallès 
augmenta cada any que passa. Les campanyes de mobili-
tat impulsades des de l’Ajuntament, un recorregut i horaris 
consolidats i la conscienciació de la necessitat d’utilitzar 
el transport públic per gaudir d’un entorn més sostenibles 
donen els seus fruits.
Segons el darrer informe presentat per l’empresa Sagalés, 
en referència a les dades dels passatgers de la línia 590 
SMT Parets del Vallès al llarg de l’any 2.018, l’increment 
en l’ús d’aquest transport ha augmentat un 19,3%, és a 
dir, dels 115.336 usuaris de l’any 2017, s’ha passat als 
137.618 usuaris l’any 2018.
Fruit d’aquestes dades es pot remarcar que més de la 
meitat dels usuaris de la línia es poden agrupar entre el 
títol social de Parets del Vallès, la T-16 i la T-Jove. Tots 
aquests títols són unipersonals lliurats a col·lectius que 
segueixen una sèrie de requisits predeterminats i esta-
blerts per les diferents administracions competents.
Les dades acumulades dels tres primers trimestres de 
l’any mostren una continuïtat a la tendència de l’any an-
terior, on els títols unipersonals i bonificats continuen 
sent els títols predominants al servei, assolint el 64% de 
la franja de distribució. 
Per fer servir el SMT de Parets són vàlids els títols ATM, 
així com els de l’operador S1, S2 i S3, per tal que l’usuari 
triï aquell que més s’adequa a les seves necessitats.
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A les 21 h 
Sopar amb barquetes (montaditos)

febrer9 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

Gordos, una
comedia XXL
Miki D’Kai

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Deixa’t atrapar per una comèdia amb majúscules, 
considerada la comèdia de 2017, amb el còmic més en 
forma del moment

diumenge
a les 18.30 h

Perduts...
per elles

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

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Ramon Madaula

febrer3 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un sainet de dos bons homes que, tenint-ho 
tot, estan a punt de perdre-ho tot

diumenge
a les 18.30 h

Records
Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 20 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Halldor Mar

febrer17 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

El presentador de Katalonski, el cantautor 
Halldor Mar, ens porta els seus ‘Records’ més 
íntims

10 febrer
18 h Teatre Can Rajoler
Euria (Pluja)
Cia. Markeliñe

27 gener
18 h Teatre Can Rajoler
Dia de Festa
Major
Cia. El Replà Produccions

Espectacle de teatre musical

Espectacle de teatre, música
i dansa
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JOVENTUT

Jornada de portes obertes a Cal Jardiner
A mitjan gener, el Casal de Joves Cal Jardiner va celebrar 
una nova jornada de portes obertes per tal de mostrar els 
projectes i activitats que s’impulsen des d’aquest equi-
pament.
Els visitants van poder fer una visita al centre, veure una 
exposició dels programes que es desenvolupen des del 
Servei de Joventut i participar en un espai que recull no-
ves idees i propostes de millora per al casal i per als joves 
en general. En acabat, es va servir xocolata calenta als 
assistents.
Cal Jardiner, que es va inaugurar el febrer del 2015, està 
concebut com un espai de referència i dissenyat per aglu-
tinar l’oferta d’oci del jovent del municipi.

Les obres del Complex Esportiu del Tenes, a punt de finalitzar
Pròximament es farà la inauguració oficial del nou espai

Les obres del Complex Esportiu del Tenes ja estan a punt 
de finalitzar.
Les obres, que van començar a principis del mes de juliol, 
han suposat el tancament de l’actual pista d’atletisme per 
protegir-la, la creació d’una pista de terra al seu voltant 
(de 400 m) per a entrenaments, un gimnàs de 60 metres 
quadrats i vestuaris, així com el trasllat del bar a un nou 
equipament del costat, entre altres millores.
Durant el disseny del projecte s’han tingut en compte les
necessitats del Club Atletisme Parets.
Francesc Juzgado recorda que “el nou complex preserva 
i potencia la naturalesa de l’entorn, mantenint el prota-

gonisme del parc fluvial” i afegeix que “es tracta d’un dels 
projectes destacats del PAM, el Pla d’Actuació Municipal 
2015-2019”. La data de la inauguració oficial de l’equipa-
ment es donarà a conèixer pròximament.

Obres a l’espai de la Corefo
D’altra banda, a mitjans d’aquest mes, han començat les 
obres d’adequació de l’espai públic de la Corefo, situades 
entre l’avinguda Catalunya i el carrer Comte de Monte-
molin.
Es preveu que l’execució dels treballs tingui una durada 
aproximada d’entre 6 i 8 setmanes.



Criteris principals:

 

Adaptació de terres en talús natural de gespa /  Increment del nombre d’arbres i substitució dels que hi ha a les voreres, que passen a l’interior del parc / Ampliació i renovació de les voreres de perímetre de la plaça/  Rehabilitació dels elements actuals de la pista d’skate / 
Soterrament de les línies elèctriques i renovació de la xarxa d’aigua potable / Altres elements: 2 fonts / bancs de fusta / aparca-bicicletes / aparca-patinets.Elements comuns en ambdues opcions: 

NOM I COGNOMS: ....................................................................................................................                     EDAT:  .................

ADREÇA ELECTRÒNICA: .........................................................................................................

 OPCIÓ 1

MARCA AMB UNA X L’OPCIÓ QUE MÉS T’AGRADI

El tractament d’aquestes dades personals té com a única finalitat la informació sobre processos participatius de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
Més informació: http://www.parets.cat/utilitats/proteccio-de-dades

TERMINI DE PARTICIPACIÓ: del 14 al 31 de gener de 2019

 OPCIÓ 2

PLAÇA ESPANYA  Com tu la vols!

• La participació està oberta a les persones que visquin a Parets del Vallès o bé que tinguin vinculació amb el municipi.
• Es pot fer la votació a través del web participacio.parets.cat i a través de les butlletes que trobareu als diferents equipaments municipals i al butlletí Parets al dia.
• Caldrà marcar amb una ‘X’ la proposta que es vol prioritzar

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ESPAI OBERT A SUGGERIMENTS

- Traçats geomètrics formant grans parterres de gespa i arbustives. 
- Zones de jocs de 3 a 12 anys: de manipulació, sorral i “Stones” (elements de seient grans)
- Previsió d’espai per col·locar un escenari a la base de la torre d’aigua.
- Espais d’estada en eixamplament dels camins, amb bancs
- Instal·lació d’una pèrgola amb ombra d’enfiladissa (54 metres lineals)
- Parterre de rosers al peu de la torre d’aigua
- Camins rectes de sauló estabilitzat

Zones verdes:  1.750 m²
Camins i espais d’estada: 946 m²
Espai de jocs infantils:  391 m²
Espai skate: 376 m²
Mobiliari. 20 bancs

Criteris principals:

- Traçats naturals amb recorreguts paisatgístics i racons d’estada amb bancs.
- Zones de jocs de 3 a 8 anys.
- Previsió d’instal·lacions per a activitats culturals
- Instal·lació d’una cistella de bàsquet sobre paviment de formigó.
- Camins curvilinis de sauló estabilitzat

Zones verdes: 1.750 m²
Espai de jocs infantils: 254 m²
Espai skate:  346 m²
Espai pilota: 152 m²
Mobiliari: 17 bancs

OPCIÓ 1 / OPCIÓ 2 / Les imatges presentades en ambdues propostes són orientativesLes imatges presentades en ambdues propostes són orientatives

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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Carnes
   toltes

2019

Diumenge 3 de març

CERCAVILA
10.00 h al carrer Monistrol,
inscripcions al concurs individual 

10.50 h arribada del Rei Carnestol-
tes i sortida de la rua a les 11 h.
itinerari: carrer Monistrol - avingu-
da Catalunya - aparcament pavelló.

12.35 h arrribada al pavelló i 
exhibició de comparses.

13.45 h lliurament de premis del 
concurs amb animació a càrrec de 
Jordi Rius i comiat del Rei Carnes-
toltes

CONCURS
INDIVIDUAL: Inscripcions al 
carrer Monistrol. 

COMPARSES: Les comparses han 
d'inscriure's prèviament a Can 
Rajoler (carrer Travessera, 1, 
telèfon 93 573 98 00) en horari 
d'oficina, on se'ls donarà les 
normes de participació.
El jurat valorarà la participacíó 
durant la rua i l’exhibició al 
pavelló. 

PREMIS
INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €
(en efectiu)

INFANTIL comparsa (a partir de 
5 components): 300 i 150 € (en efectiu)

ADULT individual:
300, 200 i 100 € (en efectiu)

ADULT comparsa (a partir de 
5 components): 600 i 300 € (en efectiu)
Premi local: 300 i 150 € (en efectiu)

Organització:
Col·laboració:

La rua anirà des de l’Eixample fins al pavelló. L’exhibició i la deliberació 
del jurat es farà durant la rua i les comparses es podran exhibir 
a l’aparcament del pavelló, on tindrà lloc el lliurament de premis.

L'avinguda Catalunya, entre l'avinguda 
Francesc Macià i el carrer Monistrol, 
estarà tancada al trànsit durant tot el 
recorregut de la cercavila.

De 9 a 11 h no es podrà aparcar al carrer 

Monistrol i de 10 a 14 h, no es podrà 

aparcar davant del pavelló.

PRÒXIMES ACTIVITATS

2 de febrer 
a les 17 h
3x3 de bàsquet

8 de febrer 
a pa�ir de les 18 h
I Gamer Night

a càrrec de Social Lovers

19 de febrer 
a les 19 h
Faktoria d'Idees
Assemblea obe�a a joves i 
entitats juvenils de Parets
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PROTECTORA D’ANIMALS

Campanya de Nadal de la Protectora d’animals
La Protectora d’animals de Parets ha estat treballant de 
valent durant la campanya nadalenca per conscienciar la 
població que un animal no és un regal, ja que, en moltes 
ocasions, s’utilitza l’animal de companyia com a regal 
de Reis sense ser conscients el que comporta respon-
sabilitzar-se d’un animal domèstic: despeses econòmi-
ques, gestió de malalties, període de vacances, viatges, 
necessitat de temps per dedicar-li, o altres situacions que 
poden crear un problema en moltes famílies.
La protectora d’animals de Parets ha notat un augment 
d’adopcions durant l’època de Nadal, han estat adoptats 
més de 12 cadells de gossos en pocs dies i és molt im-
portant que es tingui en compte que un cadell no està 
ensenyat i caldrà educar el gos perquè s’adapti a la seva 
nova situació a casa. “Fa poc ens van deixar un gos lligat 
a la porta del centre, i això és un drama per a l’animal”, 
explica Lídia Camps, una de les responsables de la pro-
tectora. L’associació rep el suport de l’Ajuntament i, més 
concretament, de la regidoria de Protecció d’Animals. 
“L’Ajuntament de Parets se suma a l’hora de conscienciar 
la gent sobre què representa i implica un animal. Valorem 
molt positivament aquesta i la resta de campanyes que fa 
l’Associació Protectora d’Animals per vetllar pels animals. 
Treballem en la mateixa línia”, explica Laura Lozano, regi-
dora de Protecció d’Animals a Parets. L’associació dema-
na que, qui no pugui fer-se càrrec d’un animal per qual-
sevol situació, que no l’abandoni i li busqui una solució.

Noves vacants per al cultiu dels horts socials de Can Jornet
Per accedir-hi, cal presentar una sol·licitud a l’OAC o a la seu electrònica www.parets.cat

L’Ajuntament de Parets ha obert el concurs públic per a 
cobrir les places vacants a particulars per al cultiu als 
horts socials a Can Jornet.
Les persones interessades poden presentar una sol-
licitud a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament www.parets.cat.
El projecte dels horts socials de Can Jornet va ser im-
pulsat per l’Ajuntament de Parets l’any 2015 per tal de 
promoure l’horticultura al municipi, crear un espai social 
de convivència i donar una resposta a les famílies amb 

situació de vulnerabilitat, però també aprofitar aquest es-
pai verd per promoure el cultiu de verdures i hortalisses 
de consum propi. 
Aquest projecte va preveure 28 parcel·les de 50m2, així 
com dues parcel·les de 100m2 per a entitats i associaci-
ons que vulguin aprofitar aquest recurs.
És un projecte viu que ara disposa d’espais buits que 
l’Ajuntament vol posar al servei de la ciutadania del mu-
nicipi, on les persones aturades i la gent jubilada tenen 
una especial deferència per accedir-hi.
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CONSUM

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

Etiquetatge de productes frescos: l’ou

Els Ous de Categoria A o «ous frescos» són aquells aptes per al consum humà directe i es 
classifiquen segons el seu pes de la manera següent: supergrans o XL, 73 grams o més; 
grans o L, entre 63 i 73 grams, mitjans o M, entre 53 i 63 grams; petits o S, menys de 53 
grams.
Tots els ous de la categoria ‘A’  han d’anar marcats amb un codi imprès i obligatori 
sobre la closca que expressi el sistema de cria, el país d’origen i el número distintiu del 
productor. Per exemple: 3ES64010496
1r. dígit = codi del sistema de cria:
    -0 .. ous de producció ecològica.
    -1... ous de gallines camperoles.
    -2... ous de gallines criades en sòl.
    -3... ous de gallines criades en gàbia. 
2n. i 3r. dígits: codi de l’Estat membre de la Unió Europea del qual procedeixen els ous 
(ES en cas d’Espanya).
Dígits següents: codi de la província (2 dígits), del municipi (3 dígits), de 
l’explotació o granja (la resta de dígits).

L’Edat Mitjana torna al centre de la vila amb el Parets Medieval

Soldats, cavallers, nobles, vassalls, bufons, prínceps, princeses i servents... Aquesta 
Festa Major d’Hivern trobarem aquests i molts d’altres personatges de l’Edat Mitjana 
pels carrers del Barri Antic durant la celebració de la ja consolidada fira Parets Medieval, 
que se celebrarà el cap de setmana del 26 i 27 de gener.
Com d’altres anys, no faltarà l’esperada exhibició de falconeria i els espectacles itine-
rants dels bufons malabaristes i el carro dels medicastres. També gaudirem de la III 
Trobada de Bestiari i la XXII Desfilada infernal, dels tabals, batalles campals i combats, 
o la passejada dels nostres gegants, en Marcel i l’Elisenda, que tampoc es volen perdre 
cap de les novetats i productes artesans que s’oferiran durant la fira.
Durant els dos dies, la plaça de la Vila acollirà, de manera fixa, el mercat medieval i 
l’exposició d’aus rapinyaires, mentre que al parc la Linera s’instalarà el campament 
medieval, tallers i una exposició d’armament i de màquines de setge. A més, hi haurà 
tallers històrics, un racó esotèric i atraccions ecològiques per als més petits.

PARETS MEDIEVAL
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XOCOLATADA SOLIDÀRIA

Xocolatada per investigar el càncer infantil
El 15 de febrer és el Dia Internacional del Càncer Infantil. 
Des de diferents associacions que col·laboren amb l’àrea 
d’investigació de l’hospital Sant Joan de Déu, com La 
Lluita d’Arnau, estan promovent diferents xocolatades 
solidàries per recaptar fons per a la investigació d’aques-
ta malaltia i la millora en els tractaments que afecta els 
infants. Des de Parets ja s’ha confirmat la participació 

de les escoles Vila Parietes, que faran la xocolatada el 14 
de febrer; Nostra Senyora de Montserrat i Pompeu Fabra, 
el 15 de febrer; el dia 16 al pavelló municipal; i l’escola 
bressol el Gargot, la farà el dia 1 de març.
Tots els fons recaptats per part de les famílies i de tothom 
qui vulgui participar-hi anirà destinada a la investigació 
d’aquesta malaltia per part de l’Hospital Sant Joan de 
Déu. L’any 2018, aquesta iniciativa va aconseguir dur a 
terme 319 xocolatades solidàries i es van recaptar un to-
tal de 158.300 euros, amb els quals es va poder adquirir 
un nou equipament per al laboratori de recerca d’Onco-
Hematologia i es va poder finançar parcialment un pro-
jecte de recerca anomenat ‘teràpies de precisió’ per donar 
una altra oportunitat de tractament, més personalitzat, a 
aquells infants per als quals ha fracassat el tractament 
estàndard. Aquest 2019 ja hi ha més de 130 xocolatades 
programades.

Les docents d’educació infantil de l’escola Pau Vila han 
engegat un projecte de treball per ambients motivat per 
un curs que van fer durant l’estiu i que ara han imple-
mentat al centre. Aquest curs va animar les educadores 
infantils a treballar per ambients; vol dir que els alum-
nes poden voltar per l’escola treballant els ambients que 
més els agrada; d’oficina, de llums, de matemàtiques... i 
això els permet manipular, interaccionar i raonar per tal 
de desenvolupar les competències establertes. Aquest 
nou enfocament també té en compte l’aprenentatge dels 
continguts com la lectoescriptura o els conceptes mate-
màtics, però treballats des d’una altra perspectiva.

El Pau Vila treballa l’Educació Infantil per ambients

Diversos estudis pedagògics han demostrat que, en edu-
cació infantil, les capacitats es desenvolupen millor mit-
jançant el joc. A partir d’aquesta afirmació, es pot con-
siderar que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir 
l’aprenentatge i el coneixement, ja que s’entén el joc com 
a una activitat que desperta la intel·ligència.
Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de re-
lació i comunicació on, a partir de diferents propostes, els 
infants poden actuar, observar, experimentar, construir, 
inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se 
i interactuar amb els altres. En definitiva, els infants viuen 
experiències actives dins de la seva formació integral.

El treball per ambients en l’etapa d’Infantil consisteix a organitzar l’educació en experiències actives
VISITES ESCOLARS

Els escolars visiten l’Ajuntament de Parets
Els alumnes de 3r curs de Primària de les escoles de Pa-
rets continuaran sent els protagonistes d’aquesta inici-
ativa. Les visites, que continuaran fins a finals del mes 
de maig, estan guiades per l’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado, i el regidor d’Educació, Miquel Pérez. Durant les 
visites, els alumnes fan un recorregut per l’edifici con-
sistorial visitant els diferents departaments en els quals 
podran conèixer de primera mà la feina que s’hi fa i la re-
percussió i importància que té la gestió d’un ajuntament 
per a la ciutadania. Els alumnes, a més, podran parlar 
directament amb alguns treballadors i preguntar tot allò 
que els desperti interès o curiositat.
La visita acabarà amb una entrada a la sala de plens on 
els alumnes de Primària podran ocupar el lloc que els 
regidors tenen assignat durant la celebració dels plens 
municipals, així com una sortida al balcó de l’edifici on 
es faran una fotografia.
Les pròximes visites que es faran seran per part dels 
alumnes de l’escola Vila Parietes i el Lluís Piquer, al fe-
brer; el Pompeu Fabra, a l’abril; l’ACESCO, que visitarà 
l’Ajuntament de Parets al mes de març i els alumnes de 
l’escola Nostra Senyora de Montserrat, que faran la visita 
al mes de maig.

Noves trobades de la XEF durant l’any 2019
Les trobades de la XEF són un espai per intercanviar co-
neixements i compartir reflexions i neguits de famílies, 
docents i altres persones relacionades amb l’educació. 
Aquestes reunions són gratuïtes i obertes a tota la comu-
nitat educativa i als interessats en la temàtica. La pròxima 
trobada serà el 15 de gener a l’escola Vila Parietes i, la 
següent, el 12 de febrer al CAP Parets.

TROBADES EDUCATIVES
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El Rei Carnestoltes arriba a Parets el 3 de març
L’organització repartirà premis d’entre 50 i 300 euros per a les disfresses més originals en comparsa i individual

El Rei Carnestoltes es passejarà pels carrers de Parets 
el diumenge, 4 de març, a partir de les 10 h, en una nova 
edició de la festa més esbojarrada de l’any. 
Enguany, la rua anirà des de l’Eixample fins al pavelló. 
L’exhibició i la deliberació del jurat es farà durant la rua i 
les comparses es podran exhibir a l’aparcament del pa-
velló, on tindrà lloc el lliurament de premis.

Premis per a la categoria infantil i adulta
Com l’any anterior, l’organització del Carnestoltes lliurarà
premis a grans i petits. En la categoria infantil, hi haurà 
tres premis individuals de 200, 100 i 50 euros, i dos pre-
mis de comparses (a partir de 5 components) de 300 i 
150 euros. 

Quant a la categoria adulta, hi haurà tres premis indivi-
duals en metàl·lic de 300, 200 i 100 euros i dos més per a 
la categoria de comparses (a partir dels 5 components) 
de 600 i 300 euros en efectiu i dos premis locals de 300 
i 150 euros en efectiu. Les comparses han d’inscriure’s 
prèviament a Can Rajoler (carrer Travessera, 1, telèfon 93 
573 98 00) en horari d’oficina.

Avisos per al trànsit durant la rua 
L’avinguda Catalunya, entre l’avinguda Francesc Macià 
i el carrer Monistrol, estarà tancada al trànsit durant tot 
el recorregut. De 9 a 11 h no es podrà aparcar al carrer 
Monistrol i de 10 a 14 h no es podrà aparcar davant del 
pavelló.

El Pau Vila treballa l’Educació Infantil per ambients EN 2 MINUTS...
Exposició de Luis Navarro a Can Rajoler
Fins al 28 de gener es pot visitar l’exposició de pintura 
al centre cultural Can Rajoler, de dilluns a divendres 
de 16 a 20 h i dijous i dissabtes de 10 a 13 h. Luis 
Navarro Castillo, conegut amb el sobrenom de ‘Sito’, 
ha volgut expressar, per mitjà de l’art, el seu suport i 
solidaritat amb els pacients d’ELA i de càncer, i amb 
les dones maltractades, a més de col·laborar amb 
l’associació internacional Black & White. Ha exposat 
en diversos esdeveniments a Barcelona, Marbella, 
Nova York i Dubai. Ha rebut la Medalla d’Or del Fòrum 
Europa 2001 i el Premi Fondazione Costanza 2018.

Conferència de l’activista Sor Lucía Caram
La Penya Blaugrana Parets continua amb el cicle de 
xerrades sota el títol ‘Viure saludable-ment’. Amb 
aquestes conferències volen acostar a la pobla-
ció consells sobre salut, cos i ment, amb l’objectiu 
d’ajudar a prendre consciència de la importància dels 
hàbits saludables, tant pel que fa al cos com als nos-
tres pensaments i el nostre entorn. La xerrada del mes 
de gener, concretament avui dia 24 a les 19 h al local 
de la penya (avinguda Lluís Companys, 25), i en el 
marc de la Festa Major d’Hivern de Parets, tindrà com 
a protagonista a la popular monja Sor Lucia Caram, 
qui oferirà una conferència sota el títol ‘Invulnerables. 
Una mirada atenta a la realitat’. 

Els Manyacs estrenen junta tècnica i objectius
La nova junta tècnica de Manyacs està formada 
per Xavi Arias com a cap de colla, Geri Valls com a 
sots-cap i l’Ari, Mariluz, Irene, Mireia, Joan, i Sergi. A 
l’associació hi ha més canvis: Albert Pérez deixa de 
ser tresorer i el substitueix Sandra Salcedo; Montse 
Mas deixa la secretaria que ocuparà Nani Martínez, fet 
que l’obliga a deixar la vicepresidència de la junta, i el 
nou vicepresident serà Albert Aguilera. Els Manyacs 
comencen l’any 2019 buscant nous patrocinadors i 
amb moltes ganes de fer noves activitats.

La nova Escola Acesco

Els valors de sempre
un projecte de futur 

Nou pati d’infantil • Noves aules de P3 i P4 • Cuina 
pròpia • Escola en procés complert de renovació • 

Implantació de nou projecte educatiu

Valors
Projecte
Persones

Escola
ACESCO

INFANTIL • PRIMÀRIA • ESO
c/ Bailen 6 Parets del Vallès    93 562 16 24    acesco@acesco.cat
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NADAL
Aquest ha estat un Nadal ple d’emocions. Els paretans i les paretanes 
hem pogut viure moments plens de màgia i envoltar-nos del simbolisme 
d’aquestes festes tan entranyables: la pista de gel, els Pastorets de la Cia. 
Riallera, el pessebre monumental, la mostra d’arbres de llum acompanya-
da de les nadales del CEM Maria Grever, el Festival de Nadal de l’Escola 
Elite Dance, l’exposició de diorames de Joan Condal, les actuacions de la 
Coral del Sant Jordi als diferents equipaments, el CorreParets, la tarda de 
nadales a càrrec dels coros rocieros Alborada i El Roure, el concert circular 
inclusiu del CEM Maria Grever, la festa per a la gent gran al pavelló i, natu-
ralment, l’esperada visita de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient de la mà 
de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume i les entitats paretanes que hi 
col·laboren. Aquests són només alguns exemples del Nadal màgic a Parets.
Aquí tenim algunes de les imatges d’aquests dies entranyables però, si en 
voleu veure més, ho podeu fer a Flickr de Parets Connecta.
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A la Lliga Catalana de Clubs, els atletes competiran en 
disciplines que no acostumen a ser les seves habitu-
als, però que els servirà per agafar ritme de competició. 
Aquestes són algunes de les novetats i reptes esportius 
del Club Atletisme Parets per a aquest any. 
Un club que segueix creixent, sobretot amb la base, i 

El Club Atletisme Parets presenta temporada
Es consoliden els grups de veterans, i els atletes juvenils, júniors, sèniors i veterans participaran a la Lliga Catalana

enceta temporada amb més de 200 atletes. Una nova 
temporada, marcada per la inauguració de les obres que 
s’estan fent al voltant de les pistes d’atletisme, l’anome-
nat Complex Esportiu del Tenes, que permetrà al club 
d’atletisme Parets disposar de gimnàs, vestuaris i pistes 
de 400 metres.

PATINS SOLIDARIS ESCACS ALPINISME

EN 2 MINUTS
Albert Cabezuelo aconsegueix 4 ors i 1 plata
5 medalles en total pel al nedador del CN Parets al 
Campionat de Catalunya Infantil d’hivern celebrat a 
Sabadell. Cabezuelo va guanyar en 1.500, 800 i 400 
metres lliures i en 400 estils. Va ser segon en 400 es-
tils i quart en 200 esquena. A més, va obtenir mínimes 
per anar al Campionat d’Espanya, on té possibilitats 
de pujar al podi. També cal destacar a la resta de 
components del CN Parets que van estar al Campio-
nat i que van millorar marques. Martí Toldos va ser 9è 
en 200 papallona, Eloi Quero 12è en 50 lliures i 14è en 
50 papallona, i Marc Grau 13è en 50 lliures. Felicitats a 
tots ells i a Martina Manuel, Roger Porqueras, Gemma 
Ramon i Oriol Tapias.

Gran ambient i participació en el partit soli-
dari organitzat pel CB Parets
Per segon any, el Club Bàsquet Parets va organitzar 
un partit solidari. L’únic requisit era que els assis-
tents portessin una joguina per a Càritas de Parets. 
La resposta va ser molt bona. El sènior masculí del 
club paretà i el Recanvis Gaudí Mollet ‘B” van jugar el 
partir amb resultat final de 43 a 65.

Calçotada de la Penya Blaugrana Parets
Tindrà lloc diumenge 17 de febrer a Cal Ganxo. La 
sortida serà a les 8.30 h, des del local de la Penya. La 
jornada inclou també l’esmorzar a Vallirana i la visita 
al celler modernista Cooperativa Agrícola. Inscripci-
ons al 636 11 17 33 i al 686 29 82 08.

El FS Parets estrena pàgina web  
http://www.futbolsalaparets.com i èxit del campus 
Pol Pacheco i FS. Parets.

El Club Patí Parets va organitzar una gala 
benèfica per la Fibrosi Quística
La recaptació de la gala benèfica per la Fibrosi Quística 
anava destinada a la unitat de fibrosi quística de l’Hospital 
Parc Taulí de Sabadell. 
Tot i les dates nadalenques, van ser molts els assistents 
que van poder gaudir de l’espectacle solidari sobre patins 
que es va veure i viure  al Poliesportiu municipal Joaquim 
Rodríguez de Parets del Vallès.

Gran èxit al Festival d’escacs de Nadal
Gairebé 180 jugadors van participar en els 3 torneigs ce-
lebrats a Parets del Vallès, organitzats per l’Associació 
Paretana d’Escacs. 
Al torneig de ràpides, va imposar-se Marc Ortega, de Mont-
meló. Al torneig d’Actius SUB 16 “Memorial Francesc Alsi-
na” va guanyar el jugador de Sabadell Roger Bernadó (6.5 
punts). Al torneig de Reis, molts dels joves participants van 
disputar el seu primer torneig d’escacs. 

Sergi Mingote, tercer dels Premis Fosbury
Mingote va ser escollit 3r. Millor Esportista Català 2018 
als Premis Fosbury. Després de més de 30.000 vots en 2 
fases per triar els guanyadors entre 60 esportistes, Toni 
Ponce, nedador paralímpic va obtenir el 35,8% dels vots. 
Segon va ser el campió del món de tennis de taula pa-
ralímpic Jordi Morales (29,4%) i tercer, l’alpinista paretà 
Sergi Mingote (12,6%). La jugadora de pilota valenciana 
Ana Puertes va guanyar en categoria femenina.
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Nascuda l’1 de juny de 1978 a Barcelona, 
va instal·lar-se a Parets fa 9 anys, al barri 
de l’Eixample. 

Mare de l’Àlex i l’Albert. Va arribar un mes 
d’agost i al setembre va ser nomenada 
presidenta de l’AMPA del Pompeu Fabra. 
Des del primer moment, amb la seva fa-
mília, han participat activament al teixit 
associatiu del poble. 

Té plaça com a responsable de Gestió 
Administrativa al departament de Cultura 
de la Generalitat. Entre els seus estudis, a 
banda del BUP,  té un mòdul de grau su-
perior en Gestió Comercial i Màrqueting, 
entre altres. No ha deixat de formar-se al 
llarg de la seva vida. 

S’identifica amb l’afirmació d’en Charles 
Handy “La vida es la oportunidad de sa-
car lo mejor de nosotros mismos”.

Com va arribar al món de la política?

Suposo que va ser la conseqüència d’anar, any rere any, a veure a l’alcalde (llavors en Sergi Mingote) perquè ens ajudés 
a tirar endavant un projecte educatiu novedós, les Olimpíades Matemàtiques d’infantil i primària per a tot el poble. 
Imagino que les meves ganes de fer coses, la planificació de com havia de ser l’esdeveniment, i la meva inquietud per 
aprendre, li van cridar l’atenció per oferir-me el lloc que ocupo. 
Realment, li estic molt agraïda tant a ell, com al partit socialista de Parets, per donar-me l’oportunitat d’entrar i així 
poder ajudar directament a les persones de Parets i també aportar els meus coneixements en l’Administració Pública. 

Quin balanç fa del què ha fet a l’Ajuntament fins ara?

El balanç és totalment positiu. He pogut desenvolupar tasques en diferents regidories ademés d’aprendre molt en 
l’àmbit local. 
Em sento molt afortunada de poder aportar el meu gra de sorra en allò que m’agrada.
Una de les coses que més em va sorprendre positivament va ser quan, després d’haver estat treballant per recopilar 
la informació sobre els 12 Principis de la Bona Governança, Parets del Vallès rebés no només el Segell per part del 
Consell d’Europa, sinó que aconseguís la primera posició.
Evidenment, això es deu gràcies a la feina d’un bon equip que ha dut a terme una gran tasca en les últimes dècades 
sobre gestió local del municipi. Per a mi és un honor que Parets estigui reconegut tant internacionalment com local-
ment i sigui exemple d’aquesta bona pràctica, entre d’altres. 

De què se sent més orgullosa?

De la feina feta en general, però em quedo amb la relació amb les persones i de les seves converses (a vegades per 
demanar coses, o fer suggeriments de l’actuació de l’ajuntament o dels equipaments o simplement per xerrar una 
estona amb mi). Estic contenta d’haver pogut tenir-les en consideració, treballar-les i intentar, dins les meves com-
petències (i sobretot les d’una administració pública), que es poguessin posar a la pràctica. Encara que a vegades no 
sempre es pot, si a les persones els ho expliques, la majoria es queden satisfetes, com a mínim del tracte rebut. I això 
és el que a mi m’omple.

Com va viure el relleu a l’alcaldia?

La veritat és que em va sorprendre una mica, tot i què, òbviament, vàrem ser informats amb temps suficient perquè el 
relleu no suposés cap trasbals ni per a l’equip, ni per a l’Ajuntament ni, evidentment, per a la gestió del poble. 
Agraeixo molt la confiança de l’anterior alcalde i també de l’actual, qui, sens dubte i com està demostrant, és la millor 
opció per Parets com a alcalde per la seva experiència i capacitat en la gestió pública. En Francesc Juzgado és un veí 
de tota la vida, que té el seu despatx al carrer, que participa de les entitats i de Parets, des de sempre. Jo el destacaria 
pel seu coneixement, però sobretot per la proximitat i humanitat que dóna a tothom. En la meva opinió és, sens dubte, 
la millor de les opcions possibles actualment.

Què espera fins al proper mes de maig?

Seguir atenent a tothom que ho necessiti o que vulgui explicar-me el seu parer i seguir treballant perquè els projec-
tes tirin endavant aquest any. Així les paretanes i paretans podran valorar la feina que hem fet tant des d’un inici de 
legislatura com fins ara.

En primera persona

Paola Gratacós
Regidora d’Atenció Ciutadana, Participació, 
Transparència i Recursos Humans
Regidora de barri: Can Butjosa, Riera Seca i la Salut
Regidora Coordinadora de barris

“Sóc a la política per 
ajudar la ciutadania i 

el meu poble”
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LA IMATGE DEL MES
Acte de presentació del llibre 
“50 anys del CEP i... pujant”

Quines paraules porten accent diacrític? Repassem-ho!
Arran de diverses consultes a l’Oficina de Català de Parets sobre els accents diacrítics, en aquest número repro-
duïm la nota que vam escriure per a aquest mateix butlletí el febrer de 2017. Bons accents i bona Festa Major!

“L’octubre de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va ratificar la nova versió de l’“Ortografia cata-
lana”, una obra que aplega tots els materials que conformen la normativa ortogràfica vigent.
Un dels aspectes més comentats d’aquesta nova versió és la reducció de la llista de mots amb accent diacrític, 
una llista que ha quedat simplificada a quinze mots: bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/
pel, què/que, sé/se, sí/si, sòl/sol, són/son, té/te, ús/us, vós/vos. 
S’escriuran sense accent diacrític els compostos i derivats, com adeu-siau, marededeu, rodamón, a contrapel, 
subsòl, entresol...
També s’escriuen sense accent la resta de monosíl·labs i qualsevol paraula de més d’una 
síl·laba. Exemples: bota (botes), dona (dones), feu, fora, molt (molta, molts, moltes), mora 
(mores), net (neta, nets, netes), os (ossa, ossos, osses), seu (seus), soc, vens (venen), ves. 
Però es conserva en aquells casos que s’escriuen amb guionet: pèl-roig.”

Ja en podem prendre nota i, a poc a poc i amb bona lletra, ens hi anirem acostumant.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

QUÈ N’OPINES DE...
Les activitats de Nadal a Parets

Josep Barlam
Trobo que està bé que 
facin activitats perquè 
així es dona vida al poble; 
especialment per a la ca-
nalla, que troben entrete-
niment.

Pere Clapé
Jo tinc un nen petit i la pis-
ta de gel ha estat molt bé, 
tot i que m’agradaria que 
n’hi hagués una a l’Eixam-
ple i una altra al poble, per-
què hi ha molts nens.

Pere Vila
Em va agradar molt la ca-
valcada, tot i que podria 
millorar. M’hauria agradat 
poder fer fotos als Reis 
sense tanta gent de l’Ajun-
tament al voltant.

Elio García
La cabalgata y las fiestas 
en general me han pareci-
do muy bien. La cabalgata 
ha sido muy bonita y la he 
disfrutado mucho.

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE
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Usted vivía en Barcelona, ¿cómo acabó viviendo en Parets?
Llevo viviendo aquí 15 años porque se casaron mis nietos y se vinieron a vivir a Parets.
Entonces, junto a mis hijos, tomamos la decisión de vender el piso y venirnos a vivir 
aquí. Yo era viudo y vivía en la Gran Vía de Barcelona. Estuve 5 años viviendo solo hasta 
que decidimos que nos mudaríamos todos a Parets, donde resido en la actualidad con 
mi hija.

¿A qué se ha dedicado profesionalmente?
Soy tipógrafo y me he dedicado a ser pintor.

¿Qué aficiones le hacen disfrutar más?
Mi afición más destacada ha sido, y es, el futbol. Me encanta el futbol. De hecho lo he 
practicado mucho como futbolista. Me gusta ver los partidos en televisión, y los progra-
mas de deporte en general, y leo la prensa para estar al día de la actualidad deportiva.

¿Le daría algún consejo a la juventud de hoy en día?
Pues sí. La sociedad ha cambiado mucho. Les diría que estudien, que consigan toda la 
experiencia que puedan y que tengan mucha educación.

¿Le ha gustado el reconocimiento a su siglo de vida por parte del ayuntamiento?
Me ha encantado. Lo hemos pasado fenomenal. Estoy muy contento de haber recibido 
la visita del alcalde y del resto de personas del ayuntamiento. Fueron muy atentos y 
pasamos un buen rato entre risas. Fue un momento muy emocionante y estoy muy 
agradecido. Me entregaron una placa commemorativa y un ramo de flores y estuvimos 
un rato conversando juntos.

Esta entrevista no puede acabar sin que nos cuente el secreto para llegar a los 100 años.
¡A los 100 años se llega haciendo bondad! Aunque también he vivido la guerra, me tocó 
vivir aquella época de cerca, aquella experiencia fue terrible, no quiero ni acordarme.

Marcos López Gallaga: veí de Parets que ha celebrat el seu 100è aniversari
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i la regidora de Gent Gran, Susanna Villa, van 
visitar el veí de Parets Marcos López amb motiu del seu aniversari; ha fet 100 anys.
Durant la visita Marcos va rebre un ram de flors i una placa commemorativa. Marcos 
va venir a viure a Parets fa 15 anys, després que la seva família es traslladés a viure a 
l’Eixample. Ha estat tipògraf i ha treballat com a pintor durant molts anys. Ara, després 
de 100 anys de vida, ens dedica unes paraules en una entrevista acompanyat per la 
seva filla María Rosa.

“A los 100 años se llega haciendo bondad”

Alguns neixen 
estrellats
Joan Pera i David Olivares
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cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

gener28 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

dilluns
a les 19 h

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

Joan Pera homenatja alguns dels còmics més 
emblemàtics dels darrers temps: una barreja 
explosivament hilarantdissabte

a les 22 h

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

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

The Gramophone Allstars Big Band

gener26 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un espectacular concert que fusiona els 
ritmes jamaicans dels anys 60 amb diferents 
estils de la música negra
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