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El paretans trien el nou model de la plaça Espanya
1.321 paretans i paretanes han pres part en el procés participatiu im-
pulsat per l’Ajuntament de Parets, amb l’objectiu de consensuar amb 
la ciutadania el disseny de la plaça Espanya. 
La proposta guanyadora conté traçats geomètrics formant grans par-
terres de gespa i zones arbustives; espais de jocs de 3 a 12 anys, sorral 
i bancs de pedra (stones), entre d’altres. Pàg.5

Diumenge es va inaugurar el nou Complex Esportiu del Tenes, en el marc de la Lliga Comarcal de Cros que va tenir lloc a les pistes 
d’atletisme. La inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i dels regidors i regidores del 
consistori. 
Després de la inauguració es va procedir al lliurament de medalles als tres primers classificats de cada categoria de la cloenda de la 
Lliga Comarcal de Cros. També es van poder visitar, en una jornada de portes obertes, els nous equipaments i es va oferir als assistents  
un vermut popular. El Complex Esportiu del Tenes, amb la seva transformació i ampliació, esdevé un espai de referència en l’àmbit 
de la pràctica esportiva. Pàg. 3

El nou Complex Esportiu 
del Tenes ja és una realitat

Taller d’intervenció de la Policia Local amb gossos
Aquest dimecres, el Centre de Recursos Empresarials La Marineta ha 
acollit el primer taller d’intervenció amb gossos, organitzat per la Re-
gidoria de Seguretat Ciutadana, a través de la Policia Local de Parets.
El taller ha comptat amb diferents ponències i demostracions amb l’ob-
jectiu de donar a conéixer les diferents formes d’actuar en intervencions 
policials davant la possible presència de gossos. Pàg. 7

SU
M

AR
I

Lliga de Cros Comar-
cal a Parets

Entrevista:
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L’escola NS Montserrat 
al projecte CuEmE

RAP107 surt al carrer el 
Dia Mundial de la Ràdio
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Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 573 73 00 
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
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S Casal Sant Jordi

93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03

Oficina de Català
93 573 98 00
Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets 
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Arribas (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia-Ortopèdia Alegria 
(Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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De dilluns a 
divendres de 7.15 
a 20 h.

Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.

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 

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 28 febrer
-A les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, festa de Carnestoltes: berenar i ball 
amb David Magem. 
-De 18.30 a 21 h, al parc la Linera, 19a Festa dels Instrumentistes, amb 
concurs de truites i pastissos, audició col·lectiva de les especialitats 
instrumentals, lliurament de diplomes i, a les 20 h, concert a tutti. 
-A les 18 h a la Biblioteca Can Rajoler, taller familiar de carnaval a càrrec 
de la biblioteca. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte.

Divendres 1 març
-A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, Carnestoltes: ball amb el Duo Montseny 
i berenar. 
-A les 20 h, a l’Observatori Astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia 
amb observació d’Orió, les Plèiades i Mart. 

Dissabte 2 març
-A les 12.30 h, al carrer Pau Casals cantonada av. Espanya, Festa del 
Dia d’Andalusia, amb actuacions i dinar popular. 
-A les 16.30 h, al Casal Asoveen, Carnestoltes: ball amb David Magem 
i berenar. 
-A partir de les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Escape room ‘Can-
nibal Survival’. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló a càrrec del 
grup Mar i Cel. 

Diumenge 3 març
-A les 10 h, al carrer Monistrol, festa de Carnestoltes. Inscripcions, ar-
ribada del rei Carnestoltes, sortida de la rua a les 11 h, i a les 12.35 h, 
arribada a l’aparcament del pavelló i concurs de disfresses. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Només una vegada, de Marta 
Buchaca.

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

Dimarts 5 març
-A les 18 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: Mr. Bear can’t sleep, 
a càrrec de Cambridge School. 
-A les 18.30 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, presentació del llibre 
3 nits de torb i 1 Cap d’Any, de Jordi Cruz, amb l’autor i la presència de 
Lluís Tripiana, Pep Perpinyà, Jordi Rota i Sergi Mingote. 

Dimecres 6 març
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Llegir el teatre, El futur de 
Helena Tornero, a càrrec de Montse Bretones. 

Dijous 7 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte especial Dia de 
la Dona, amb Sònia Fernández. 

Divendres 8 març
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, lectura del manifest institucional pel 
Dia de la Dona. 

Dilluns 11 març
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 
-A les 20 h, a la Sala Basart Cooperativa, xerrada i projecció del do-
cumental ‘K2, Broad Peak, Manaslú. 72 dies al límit’ a càrrec de Sergi 
Mingote, i reconeixement públic a l’alpinista paretà per la seva gesta 
esportiva. 

Dimarts 12 març
-De 10 a 14 h, al Casal Cal Jardiner, formació sobre 
violències sexuals als contextos d’oci. 

APUNTA’T

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.

Professionals del CAP Parets implicats amb els primers 
auxilis a les escoles
Els accidents infantils constitueixen un greu problema de 
salut pública, tant que són la primera causa de mort entre 
la població d’1 a 14 anys. D’aquests accidents infantils, 
aproximadament un 18% es produeixen a l’escola ja que 
és on passen la major part del dia.
Per aquest motiu els professionals sanitaris del Centre 
d’Atenció Primària Parets trobem molt necessari que a 
les escoles tant mestres com la resta de personal que hi 
treballa tinguin uns coneixements bàsics sobre primers 
auxilis. Tenir unes nocions bàsiques al respecte salva vi-
des i qualsevol persona té la capacitat d’aprendre-les i po-
sar-les en pràctica. Amb l’objectiu de poder sensibilitzar 
el personal del centre sobre la importància dels primers 
auxilis els professionals d’infermeria del CAP Parets es 
desplaçaran a l’escola Lluis Piquer del mateix municipi el 
proper 6 de març. L’objectiu d’aquesta iniciativa és infor-
mar sobre quines són les primeres actuacions a seguir en 
cas d’una emergència ocasionada per un accident infantil i 
de quin material és imprescindible tenir en una farmaciola.

Importància dels primers auxilis 
Els primers auxilis són l’ajuda immediata, temporal i 
necessària que es dóna a una persona que ha patit un 
accident, malaltia o empitjorament greu d’aquesta fins a 
l’arribada dels serveis mèdics. Poder rebre aquesta assis-
tència pot significar la diferència entre una lesió lleu o una 
de greu ja que una actuació a temps pot reduir la magni-
tud d’una lesió o emergència. A més, és important tenir 
sempre a l’abast una farmaciola de primers auxilis així 
com saber de quin material es disposa per poder actuar.
Els accidents més comuns que es donen a l’àmbit escolar 
són lesions cutànies, cops, traumatismes cranials, cre-
mades, sagnat nasal, luxacions, fractures, ofegaments i 
pèrdues de coneixement.
Trobareu més informació:
http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informa-
cio-i-consells/preguntes-frequents/com-cal-desar-els-
medicaments/
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/L/le-
sions/documents/accidents_05.pdf.
Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès

Agraïment
Voldria expressar el nostre agraïment a la doctora Carmen 
Cerrillo pel tracte que ha tingut amb la meva dona i amb 
mi com a metgessa de capçalera durant aquests anys al 
CAP Parets.

La seva voluntat per superar-se dia a dia en la seva lluita 
contra el tabaquisme ha estat, creiem, constant i molt 
positiva. Sort en la seva tasca, vagi a on vagi.
És important per als pacients que al CAP d’assistència 
ens sapigueu escoltar i atendre bé.
I, en escoltar i atendre bé, una menció especial per Esther 
Benito i Carmen Romero a la recepció i als doctors Agui-
lar i Robles, i a les metgesses Núria Martínez i Dra. Ar-
menteros, que dignifiquen el servei d’urgències amb pro-
fessionalitat juntament amb la cap d’infermeria Rebeca 
Raya, sense desmerèixer tota la resta de components.
Sou un exemple a seguir.
Esteve Nadal

El temps es fa líquid  
La idea de modelar
sentiments comprimits
m’ofega...

Un fil d’ahir,
                 raja
timotant el pensament,
                                fa pas
al dolor adormit
en la foscor de la cendra.

El temps es fa líquid
no poc alenar
em costa.

Demà dilluns
              ja no plourà tristor.

Aquest poema de la madrilenya Elena Peralta va guan-
yar el certamen de poesia inèdita del festival de Parets 
l’any 2011. L’Elena és un exemple de lluita, de sensibili-
tat i d’humanitat, i això plana per tots els seus poemes. 
Ha publicat Els xaragalls del silenci, Entre las sombras 
de otoño i l’audio-llibre Un poema una voz, una voz un 
poema, a part de tenir cura de diversos reculls de poe-
mes i narracions i de la seva faceta teatral al grup La 
Luciérnaga.
Des de la ONCE o en altres iniciatives, realitza tallers de 
poesia en presons, hospitals i centres de salut mental. 
Tot aquest univers poètic i humà el podrem compartir 
amb ella en la trobada del dissabte 23 de març que ce-
lebrarem el Niu d’Art i amics a la Sala Serra Cooperativa 
des de les 18 h. 
Tots els recitals són enriquidors, però aquest serà ben 
especial. De debò!!!

LÍNIA OBERTA
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El nou Complex Esportiu del Tenes es va inaugurar diumenge

El nou Complex Esportiu del Tenes ja ha estat inaugurat. 
L’acte es va fer en el marc d’una jornada lúdica i esporti-
va, coincidint amb la celebració de la Lliga Comarcal de 
Cros, que va comptar amb la presència de l’alcalde de 
Parets, Francesc Juzgado, i dels regidors i regidores del 
consistori.
El disseny d’aquest projecte ha sabut harmonitzar per-
fectament l’equilibri i la integració de l’entorn paisatgístic 
i l’equipament municipal. 
El nou complex preserva i potencia la naturalesa de l’en-
torn i manté el protagonisme del parc fluvial. És un dels 
projectes urbanístics rellevants del Pla d’Actuació Muni-
cipal, una instal·lació pública, de caràcter més obert, que 

i compartir. Espero que el nou equipament es converteixi 
en un dels llocs preferits de la ciutadania, en un lloc per 
fer esport però també d’oci per a tota la família”.
El tancament de la pista d’atletisme, la creació d’una pista 
de terra al voltant, de 400 m, destinada a entrenaments, 
la construcció d’un gimnàs i vestidors i el trasllat de la 
cafeteria a un nou emplaçament han estat els elements 
principals d’aquest projecte que dóna valor a la nostra 
vila. El nou complex esportiu és una aposta pels espais 
públics concebuts com a indrets de trobada i relació so-
cial, de pràctica esportiva i àrees de salut, una aposta per 
una vila que ha de créixer en el marc de la preservació del 
nostre entorn.

Aquest és un dels projectes urbanístics més rellevants del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

s’ha treballat tenint en compte les necessitats dels seus 
principals usuaris. 
L’ampliació de les instal·lacions esportives, a més, dóna 
resposta a la programació i a les necessitats del Club 
d’Atletisme Parets.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, destacava “l’in-
tens treball per tal de conjugar en aquest entorn l’equilibri 
entre l’equipament municipal i l’entorn paisatgístic amb 
l’objectiu de preservar i potenciar la natura, mantenint el 
protagonisme del parc fluvial”.
El regidor d’Esports, Toni Fernández, posava de manifest 
la importància del nou complex “per impulsar encara més 
la pràctica de l’esport en un entorn ideal per relacionar-se 

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

El nou Complex Esportiu del Tenes, un entorn per fer esport i gaudir en família  
  
Em fa especial il·lusió que ja puguem gaudir del nou Complex Esportiu del Tenes.

Parets és referent en matèria esportiva i cal anar adaptant-se a les noves necessitats i el creixement de 
les entitats i clubs del nostre poble, com és el cas del Club d’Atletisme Parets. Aquesta és la millor notícia. 

Del recentment inaugurat nou espai destaquen la nova cafeteria, la tanca perimetral de les pistes d’atle-
tisme i el traçat de 400 metres que l’envolta, que servirà per a entrenar. 

A l’interior de les pistes, l’antiga cafeteria s’ha reconvertit en la seu del Club Atletisme Parets, un gimnàs, 
i uns vestidors per als atletes.

L’entorn del Complex Esportiu del Tenes també ha quedat preciós per a gaudir en família d’aquest nou 
espai per a la pràctica esportiva i d’oci.

El nou complex preserva i potencia la naturalesa de l’entorn, mantenint el protagonisme del parc fluvial.
Es tracta d’un dels projectes destacats del nostre PAM, Pla d’Actuació Municipal (2015-2019). Ara, espero 
i desitjo que gaudim tots plegats d’aquest nou espai dissenyat i adaptat als nous temps i a les noves 
necessitats. 

Francesc Juzgado

”Parets és referent en 
esports. El Complex Esportiu 
del Tenes és un pas més en 

aquesta línia”
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Cerimònia de lliurament de les Medalles de la Vila
L’acte es va emmarcar en la Festa Major d’Hivern d’enguany

En el marc de la passada Festa Major d’Hivern, el Teatre 
Can Rajoler va acollir la cerimònia de lliurament de les 
Medalles de la Vila 2018.
L’acte va estar presidit per l’alcalde, Francesc Juzgado, i  
per la regidora de Cultura, Àfrica Martínez.
Les medalles, que enguany van ser atorgades a Pere Co-
mas Godayol, Josep Maria Mauri Terrado, a títol individu-
al, i al Club Handbol Parets, com a entitat, les van lliurar 
l’alcalde i els premiats en la darrera edició, Juan Jorquera, 

Maria Rosa Naqui i Margarita Planas, en representació de 
la colla de Ball de Gitanes de Parets.
Pere Comas no va poder assistir a l’acte per motius de 
salut i van ser el seu fill, Josep Comas, i la seva germana, 
Remei Comas, els qui van agrair, en el seu nom, que se li 
concedís aquesta distinció.
Les Medalles de la Vila s’atorguen en reconeixement a 
persones o col·lectius que han contribuït a l’enaltiment 
del municipi i a la seva projecció.

BONES PRÀCTIQUES

Parets a la conferència sobre innovació 
democràtica i bon govern local de la FMC
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i la regidora de 
Atenció Ciutadana, Participació, Transparència, Hisen-
da i Recursos Humans, Paola Gratacós, han assistit a la 
conferència sobre l’autonomia i la bona governança local 
i a l’acte de reconeixement als 81 municipis catalans que 
amb iniciatives o accions innovadores han estat certifi-
cats com a bona pràctica pel Banc de Bones Pràctiques 
(BBP). La conferència, conduïda pel periodista paretà 
Francesc de la Torre, ha estat organitzada per la Funda-
ció Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals i la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i ha comptat 
amb més de 450 assistents.
A més, la regidora va participar a la taula d’estratègia d’in-
novació i bona governança local del Consell d’Europa, que 
va incloure un reconeixement a l’Ajuntament de Parets, 
com a guanyador del segell europeu 2017 a la Innovació 
i Bona Governança atorgat pel Consell d’Europa. El mu-
nicipi de Parets del Vallès ha estat reconegut en diferents 
ocasions pel Banc de Bones Pràctiques per impulsar inici-
atives en diferents àmbits, com ara la gratuïtat dels llibres 
de text d’Educació Primària a través de la socialització; 
els tallers de ceràmica i difusió del patrimoni; el dia del 
barri; el cicle de cinema “La mirada dels altres” o el Biblio-
parc la Linera, entre d’altres.
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1.321 ciutadans trien el nou model de la plaça Espanya
La proposta número dos ha estat l’escollida per la ciutadania

1.321 paretans i paretanes han pres part en el procés 
participatiu impulsat per l’Ajuntament de Parets, amb 
l’objectiu de consensuar amb la ciutadania el disseny de 
la plaça Espanya. La proposta número dos ha estat l’es-
collida per la ciutadania.
Al procés han participat 813 dones i 508 homes. Dels 
1.321, un total de 893 (68%) han escollit la segona pro-
posta, mentre que 428 (32%) s’han decantat per l’opció 
número 1. Per franges d’edat, la major participació s’ha 
donat en persones d’entre 31 i 55 anys (606), i d’entre 3 
i 15 anys (342). 
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, es mostrava molt 
satisfet: ‘les paretanes i els paretans han demostrat de 
nou amb la seva participació que volen formar part activa 

del disseny del nostre gran projecte que és Parets. Un 
Parets més sostenible, amb un urbanisme més amable, 
fet entre tots i totes i pensat per a les persones”.
La proposta que ha estat la més votada entre la ciutada-
nia conté traçats geomètrics formant grans parterres de 
gespa i zones arbustives; espais de jocs de 3 a 12 anys, 
de manipulació, sorral i elements de seient grans (stones); 
un espai per col·locar un escenari a la base de la torre 
d’aigua; espais d’estada en eixamplament dels camins, 
amb bancs; una pèrgola amb ombra d’enfiladissa i camins 
rectes de sauló estabilitzat, entre d’altres.
La plaça Espanya és una de les actuacions rellevants in-
closa en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019, en 
el marc de la millora de l’espai públic.

Al Ple de l’Ajuntament de Parets, celebrat el passat 31 
de gener, es va donar compte de les seguents moci-
ons aprovades per la Junta de portaveus:

1- Moció per a la defensa de la convivència, les lliber-
tats i la democràcia, presentada pel grup municipal 
PSC. Aprovada amb els vots favorables dels grups 
municipals PSC-CP i SUMEM PARETS, l’abstenció 
de ARA PARETS-ERC, i el vot en contra de PDECAT i 
CIUTADANS.

2- Moció que proposa la regulació de l’ús a la via 
pública de patinets, rodes elèctriques, plataformes i 
bicicletes, presentada pel grup municipal Ara Parets-
ERC. Aprovada per unanimitat.

3- Moció de suport a les mesures del pacte d’estat 
contra la violència de gènere, presentada pel grup mu-
nicipal PSC. Aprovada amb el vot favorable del grup 
municipals PSC-CP, SUMEM PARETS, ARA PARETS-
ERC, PDECAT, i l’abstenció de CIUTADANS.

4- Moció de suport i solidaritat a l’ONG Proactiva 
Open Arms per la magnífica tasca que fa salvant vides 
de persones que cerquen refugi i protecció internaci-
onal, presentada pel grup municipal Sumem Parets. 
Aprovada amb el vot favorable dels grup municipals 
PSC-CP, SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC, PDECAT, 
i l’abstenció de CIUTADANS.

5- Moció per instar al govern espanyol a la moratòria 
de venda d’armes a l’Aràbia Saudita, presentada pel 
grup municipal Sumem Parets. Aprovada amb els vots 
favorables dels grups municipals SUMEM PARETS, 
ARA PARETS-ERC, PDECAT, l’abstenció del PSC-CP, i 
el vot en contra de CIUTADANS.

MOCIONS DEL PLE

David Cortés, primer paretà del 2019
Aquest mes de febrer, l’alcalde, Francesc Juzgado, ha fet 
la recepció oficial i benvinguda al primer paretà de l’any, 
David Cortés Fernández. El David, fill de Jennifer Fernán-
dez Picazos i David Cortés Cepeda, va néixer el passat 
5 de gener a l’Hospital de Mollet i va pesar 3,420 kilos.

BENVINGUDA

S’elabora el catàleg de masies i cases rurals
L’Ajuntament de Parets ha iniciat els treballs per a la re-
dacció del Pla especial del catàleg de masies, cases ru-
rals i construccions en sòl no urbanitzable, que compta 
amb l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona.
Aquests treballs inclouran un document inicial previ, que 
inclou el reconeixement de camp, una memòria informa-
tiva i justificativa i un inventari complet de tots els ele-
ments on s’especificarà si la construcció és apta per ser 
catalogada. 
Paral·lelament també s’analitzarà la regulació del pla-
nejament urbanístic general i s’incorporarà el document 
ambiental estratègic.

PATRIMONI

Ja es pot veure l’exposició Camins escolars
Fins al 12 d’abril es podrà veure, als diferents centres edu-
catius de Parets, l’exposició Camins escolars, elaborada 
per més de 250 alumnes de 5è curs de primària del mu-
nicipi. L’exposició és fruit del treball que els nens i nenes 
van dur a terme durant la darrera Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura.
La mostra recull, en forma de senyals, dibuixos i missat-
ges, les diferents idees dels estudiants per millorar la mo-
bilitat al voltant dels seus centres escolars. 
L’exposició es podrà veure a les escoles Pau Vila, del 23 de 
febrer al 6 de març; a l’escola Acesco, del 7 al 15 de març; 
a l’escola Vila Parietes, del 16 al 26 de març; a l’escola 
Lluís Piquer, del 27 de març al 4 d’abril, i a l’escola Nostra 
Senyora de Montserrat, del 5 de març al 12 d’abril.
Camins escolars és un projecte educatiu, transversal, par-
ticipatiu i de transformació de l’espai públic que té per 
objecte promoure una mobilitat sostenible i segura.

EXPOSICIÓ
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El Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a és un servei que té per objectiu 
facilitar la posada en marxa de noves empreses.
Per això gestionem els tràmits d’alta per a la creació de les empreses.

E
Punts d’Atenció a l’Emprenedor

PUNT D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR/A

Quines formes jurídiques es poden donar d'alta al punt PAE?
El punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la 
posada en marxa de les formes jurídiques següents:

Treballador Autònom Societat Limitada Nova Empresa  (SLNE)
Societats de Responsabilitat Limitada (SL) Societat Civil Privada (SCP)

Com demanar cita?
Podeu demanar cita mitjançant aquestes vies:
Presencialment: C/ Major, 1 de Parets del Vallès
Per telèfon: 93 573 88 96  
Per correu electrònic: promocio.economica@parets.cat

Jornades de
portes obertes
de les escoles i dels instituts de Parets

curs 2019 / 2020

INSTITUT LA SÍNIA
Dimarts 12 març a les 17 h i a les 18 h (inscripcions al web de l’institut)

INSTITUT TORRE DE MALLA
ESO dimarts 19 març a les 18 h
Batxillerat, CF i CIS dimecres 24 abril a les 18 h

ESCOLA POMPEU FABRA
Dissabte 9 març de 10.30 a 12.30 h i dimarts 19 març de 15 a 16.30 h

ESCOLA LLUÍS PIQUER
Dissabte 16 març de 10.30 a 13 h

ESCOLA VILA PARIETES
Dimecres 20 març de 15 a 16.30 h i dissabte 23 març d’11 a 13 h

ESCOLA PAU VILA
Dissabte 23 març de 10 a 12 h i dimarts 26 març de 15 a 18 h

NTRA. SRA. DE MONTSERRAT - FUNDACIÓ ALBADA
Dissabte 9 març d’11 a 14 h

ACESCO
Dissabte 16 març de 10.30 a 13.30 h

EL CIRERER dimecres 24 abril a les 17.30 h

LA CUNA dilluns 29 abril a les 17.30 h

EL GARGOT dijous 2 maig a les 17.30 h

ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

INSTITUTS D’EDUCACIO SECUNDÂRIA

CENTRES CONCERTATS

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
marc dels Programes de suport al desenvolupament local.
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La Policia Local impulsa un taller d’intervencions amb gossos
La jornada va comptar amb la participació de prop de 200 agents de diferents cossos policials

Ahir dimecres 27 de febrer, el Centre de Recursos Em-
presarials La Marineta va acollir el primer taller de for-
mació sobre intervencions policials davant d’incidents 
amb gossos, organitzat per la Policia Local de Parets del 
Vallès.
La inauguració i presentació del taller va anar a càrrec 
de l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la regidora de 
Protecció dels animals, Laura Lozano, i el president de 
l’Associació de caps i comandaments de Policia Local 
de Catalunya, Conrado J. Fernández.
Durant el matí es va poder assistir a la ponència “Inci-
dents amb gossos i benestar animal com a garant de la 
seguretat”, a càrrec de Marga Macias Masana, directora 
i coordinadora del màster d’Instructor d’Unitats Canines 
de Treball de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de 
l’UAB; instructora de gossos de biodetecció; instructora 
d’unitats canines de detecció de narcòtics i explosius i 

instructora de gossos d’assistència acreditada, entre d’al-
tres.
Posteriorment va intervenir la Dra. Marita Giménez-Can-
dela, directora de l’ICALP (International Center for Animal 
Law and Policy), experta en Dret animal i Coordinadora 
del Màster en Dret Animal de l’Animal Law and Society, 
entre d’altres.
Les ponències van continuar amb Alexia Falcó Santama-
ría, veterinària i directora de programes del projecte Ta-
namigos i amb una xerrada i demostració pràctica de la 
mà de Francisco Cancela, de la Unitat Canina de la Policia 
Local de Sabadell; Raúl Carrillo, de la Unitat Canina Poli-
cia Local de Sant Boi de Llobregat, amb el suport d’altres 
cossos policials.
El taller va finalitzar amb la cloenda a càrrec de la regido-
ra de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, Àfrica Martínez.

SLOP

Benvinguda al nous Plans d’Ocupació Local
Ara fa uns dies va tenir lloc la sessió d’acollida a les per-
sones contractades per mitjà de la darrera convocatòria 
de Plans d’Ocupació Local, corresponent al 2018. 
L’acte va anar a càrrec del regidor de Promoció Econò-
mica, Toni Fernàndez i de la directora de l’Àrea de Des-
envolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme, 
Imma Ruiz.

REUNIÓ

Reunió de treball per la millora de la C-17
El passat 31 de gener va tenir lloc, al departament de Ter-
ritori de la Generalitat de Catalunya, la darrera reunió de 
treball amb el conseller Damià Calvet i els alcaldes de 
Granollers, Canovelles, Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt i Mont-
meló sobre els projectes de millora de la C-17.
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INAUGURACIÓ

PARC 
DEL SOT 
D’EN BARRIQUES

DIUMENGE
17 DE MARÇ DE 2019

Espectacle a càrrec d’Art, Salut i Compàs 
Acte oficial 
Concert a càrrec de CEM Maria Grever 
Ballada a càrrec d’Elite Dance 
Ballada a càrrec de l’Associació Balls de Saló 
Ballada de la Colla de Gegants 
Ballada de la Colla de Gitanes 
Espectacle de Diables Parets
Vermut popular ofert per la Comissió de Festes 

PROGRAMA

D’11.30 a 14 h

CASAL DE JOVES 
CAL JARDINER
Montcau, s/n
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

ACTIVITATS
PRINCIPALS
MARÇ 2019

Escape Room 
Carnestoltes del 
terror: Caníbal 
SurvivaL
2 MARÇ
A partir de les 18 h

TORNEIG DE FUTBOLÍ
9 MARÇ
A partir de les 17 h

Sortida al Green 
Indoor Park
16 MARÇ
A partir de les 17 h

PROGRAMACIÓ

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

INSCRIPCIÓ al web escolanatura.parets.cat

PLACES LIMITADES Cal fer el pagament 7 dies abans de la realització de l'activitat 
L'activitat se suspendrà en el cas de no arribar a un nombre mínim d'inscripcions

PRIMAVERA 2019

Ornitologia / 06 d'abril / 10 h / Mirador del riu Tenes 
Observació nocturna d'amfibis / 27 d'abril / 20.30 h / Can Jornet
Saturday salamander / 5 de maig / 20.30 h / Can Jornet
La ruta de l'aigua / 8 de juny / 11 h / Can Jornet
Preu: 2 € Parets / 4 € fora de Parets

TALLERS DE
NATURA EN 
FAMÍLIA

CICLE DE
DOCUMENTALS
I TAULES DE
DEBAT

El cicle dels amfibis / 26 d'abril  / 17.30 h / Escola de la Natura
Empremtes i senyals / 17 de maig / 17.30 h / Escola de la Natura
Preu: 2 € Parets / 4 € fora de Parets

SORTIDES

«Venidos del cielo», la omnipresència de les aus 
12 d'abril / 19.00 h / Escola de la Natura
50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna, nous 
descobriments
14 de juny / 19.00 h / Escola de la Natura
Preu: Gratuït

EXPOSICIÓ La llúdriga, retorn al Congost
del 26 d'abril a l’1 de juny / Escola de la Natura
Preu: Gratuït

TALLERS Iniciació a la il·lustració científica
23, 24 i 25 de maig / 17.30 h / Escola de la Natura
Preu: 27 € Parets / Fora de Parets

Sergi Mingote

11 març 2019 · 19 h

K2+BROAD PEAK+MANASLÚ
72 DIES AL LÍMIT

XERRADA - DOCUMENTAL

a càrrec de

Dilluns

Sala Basa� Cooperativa

I RECONEIXEMENT
A L’ALPINISTA PARETÀ PER
LA SEVA GESTA ESPORTIVA
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JOVENTUT

La I Gamer Nigth omple de jocs Cal Jardiner 
El Casal de joves Cal Jardiner es va omplir de jocs durant 
la primera Gamer Night celebrada al centre. Inicialment es 
van poder jugar torneigs de FIFA19 per parelles, al Mario 
Kart, i es va fer una Rocket League. Els més grans van 
gaudir de diferents videojocs d’actualitat, fer intercanvi de 
Pokemons a més d’altres jocs i sorpreses organitzades 
per Social Lovers i el Servei de Joventut de l’Ajuntament. 

PREMIS

Noa Rodríguez guanya el concurs de CASSA
Noa Rodrigo, de l’escola Acesco, ha estat la guanyadora 
del 22è concurs de dibuix de CASSA a Parets.
El segon premi ha estat per a Giorgina Ruiz, del mateix 
centre educatiu, i s’han concedit tres accèssits: Marina 
Alejandra Fernández, Paula Mestres i Susana Montes, 
totes tres estudiants de l’escola Pompeu Fabra. 
El concurs és una de les iniciatives de conscienciació 
mediambiental en el marc del programa educatiu de la 
companyia d’aigües: l’EDUCASSA.

SOLIDARITAT

Èxit de la primera caminada contra el càncer
Unes 450 persones es van apuntar a la caminada que 
l’entitat Parets contra el càncer va organitzar el passat 
3 de febrer. En total es van recaptar prop de 1.800 euros 
nets que es destinaran a La Marató de TV3, dedicada 
enguany a la investigació contra el càncer. 
Encara es pot col·laborar amb la compra d’una samarreta 
commemorativa de la caminada.

L’Ajuntament de Parets va aprovar en la sessió plenària 
del mes de gener, el nou Pla d’Igualtat Municipal LGTBI 
per al període 2019-2022.
El Pla s’ha elaborat per esdevenir una eina estratègica 
de planificació de l’actuació municipal a curt, mitjà i llarg 
termini, que ha de ser entesa com el marc de referència 
que determina l’orientació, l’impuls i la posició de les po-
lítiques locals de gènere en l’àmbit municipal. 
El document és el resultat de l’anàlisi de la realitat actual 
al municipi, que s’ha dut a terme tenint en compte les 
opinions del personal tècnic i polític, de diferents dones 
entrevistades a Parets i també de les persones que van 
formar part del procés participatiu previ, amb les seves 
propostes i aportacions.

S’aprova el Pla d’Igualtat LGTBI 2019-2022

El Pla planteja els objectius generals següents:

    Incidir en les estructures que fonamenten, perpetuen i 
justifiquen les desigualtats de gènere.
    Considerar de forma transversal a totes les polítiques i 
programes municipals l’impacte diferent que poden tenir 
en la seva aplicació sobre les dones i els homes, i pro-
mulgar mesures per pal·liar les desigualtats que aquestes 
polítiques o programes poden produir. 
    Promoure programes i projectes específics per contri-
buir a fer un Parets cada vegada més igualitari.
    Promoure el treball transversal interdepartamental i 
interinstitucional per poder avançar conjuntament en la 
promoció de la igualtat de gènere a nivell municipal. 

El document vol ser una eina de treball de l’actuació municipal en matèria d’igualtat

IGUALTAT

Per la igualtat, ‘Març de dones. Març de tothom’
Un any més, Parets celebra una nova edició del ‘Març de 
dones’, que enguany es durà a terme entre els dies 3 i 30 
de març. El ‘Març de dones. Març de tothom’ inclou tot 
un seguit d’actes i propostes amb l’objectiu d’impulsar la 
participació igualitària de les dones en la societat i el seu 
desenvolupament integral com a persones.
El tret de sortida a les activitats es farà el diumenge, 3 
de març, al Teatre Can Rajoler, amb l’obra Només una 
vegada.
Divendres, 8 de març, a la plaça de la Vila, es procedirà a 
la lectura del manifest institucional.
El tradicional ‘Sopar de Dones. Porta el teu plat i el teu 
somriure!’ es farà el divendres 15 de març, a la Sala Ba-
sart Cooperativa i la Marxa Violeta tindrà lloc el dissabte 
23 de març. El mateix dia, al Casal de Joves Cal Jardi-
ner es farà l’Akelarre popular, una activitat organitzada 
conjuntament amb l’Assemblea de Joves de Parets, que 
inclou jocs de taula feministes, la projecció d’un docu-
mental, poesia musicada i l’actuació de Pd Skateòliques, 
entre d’altres. 
El ‘Març de dones’ inclou altres activitats com ara tallers 
i formacions teatre i una exposició de documents a la 
Biblioteca Can Rajoler. 
El programa complet es pot trobar al web parets.cat.
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diumenge
a les 18.30 h

Onírico live
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:

Kant Freus Kafka

març17 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una proposta suggerent que fusiona el 
rock progressiu i la música clàssica, un 
disc aclamat per la crítica especialitzada

A les 21 h 
Sopar amb barquetes (montaditos)

març9 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 22.30 h Espectacle

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

El Peliculero
Víctor Parrado

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Un show que ens farà reviure escenes mítiques del cinema 
amb molt d’humor a través de la vida del mateix Parrado

10 març
18 h Teatre Can Rajoler
Quo no vadis
Cia. La Pera Llimonera

24 març
18 h Teatre Can Rajoler
Ulissa
Cia. La Genovesa

Espectacle amb titelles i actors

Espectacle familiar

diumenge
a les 18.30 h

Només
una vegada

Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Marta Buchaca

març3 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un espectacle sobre la violència de gènere 
més comuna, la que no ho sembla, la que 
acceptem sense adonar-nos-en
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Espectacle inclòs a la programació Març de Dones 2019
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Alumnes de l’Escola NS Montserrat, al programa CuEmE
Els estudiants han impulsat la creació de dues noves cooperatives

Una delegació dels alumnes de l’escola Nostra Senyora 
de Montserrat, dels cursos de 5è A i 5è B, van visitar 
l’Ajuntament per rebre, de mans de l’alcalde de Parets, el 
NIF de la seva nova cooperativa.
L’acte s’emmarca en el programa Cultura Emprenedo-
ra a l’Escola (CuEmE) que vincula els ajuntaments i les 
escoles per fomentar la cultura emprenedora en el cicle 
superior d’educació primària, desenvolupant els valors, 
els hàbits i les capacitats de l’emprenedoria.
Durant el procés, els alumnes han de crear una coopera-
tiva, triar la forma jurídica que considerin més adequa-
da, decidir l’aportació de capital que realitzarà cadascun 
d’ells, elaborar els estatuts que regiran la societat; po-
sar-li nom; crear el logo de la seva empresa; tramitar el 

NIF de la societat; decidir quin producte volen produir; 
assignar els equips i tasques a desenvolupar per cada 
alumne en la cooperativa (direcció, comercials, disseny, 
producció, comunicació, recursos humans, compres, etc).
Finalment, els nens i nenes posaran a la venda els pro-
ductes al mercat, i els beneficis es destinaran a una as-
sociació benèfica que triaran entre tots de forma con-
sensuada.

Delux product i Dreams of Montserrat
De moment, els alumnes ja han triat els noms i càrrecs 
de les cooperatives, que en el cas de 5è A es diu Delux 
product, i està presidida per Guillem Garcia i la de 5è B, 
Dreams of Montserrat, presidida per Júlia Moreno.

Nova immobiliària a Parets: ‘Comprar Casa’
Comprar Casa és la nova immobiliària que recentment ha 
obert les seves portes a Parets.
El nou establiment pertany a l’empresa d’administració 
de finques ABS Serveis Immobiliaris. 
El local està a l’avinguda de Catalunya, 103 de Parets.

INAUGURACIÓ

Perruqueria Juanjo, al Golden Chair International
Jordi Camí, de la Perruqueria Juanjo de Parets, ha estat el 
segon classificat en la categoria de joves promeses de la 
darrera edició de la Golden Chair International competint 
amb més de 40 participants. L’esdeveniment és un dels 
més prestigiosos en el món de la barberia i hi ha, entre 
d’altres, batalles de barbers, food trucks, música i shows 
de barberia.

PREMI



Parc Central del 
Sot d’en Barriques

Especial monogràfic

Hi ha elements de joc adaptats a infants 
amb dificultats físiques i espais de joc i 
lleure diferenciats per edats.

Un espai que comptarà, a més, amb zona 
de pícnic, un bar, una graderia i un indret 
destinat a aula oberta polivalent per a usos 
múltiples. 
Pel que fa al mobiliari urbà, està format per 
bancs linials i cadires amb agrupacions, 
així com cadires individuals disposades 
en els diferents recintes i bosquet, sota els 
arbres, en zones de tranquil·litat i ombra.

El proper diumenge 17 de 
març, des de les 11.15 h del 
matí i fins a les dues del 
migdia aproximadament, 
tindrà lloc la festa inau-
gural del nou Parc Central 
del Sot d’en Barriques.



La festa d’inauguració comptarà amb la participació i l’actuació de 
diferents entitats paretanes com l’Associació Art, Salut i Compàs, 
Diables Parets, Elite Dance, CEM Maria Grever, Colla del Ball de Gi-
tanes de Parets, l’Associació Balls de Saló Parets i la Colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari de Parets del Vallès.

Els parlaments institucionals per a la inauguració oficial estan pre-
vistos al voltant de les 12 hores i, al final de l’acte, tindrà lloc un ver-
mut popular a càrrec de la Comissió de Festes de Parets. 

L’alcalde de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, 

ha volgut agrair “les més de 2.800 pare-
tanes i paretans que van prendre part 
en el procés participatiu per dissen-
yar el nou parc del nostre poble que, 
a banda de comptar amb més de 170 
arbres, disposarà de sortidors d’aigua 
intermitents, una tirolina i tobogans 
de notables dimensions, entre altres”.

Per a Juzgado, “El Parc del Sot d’en Ba-
rriques és una de les actuacions més 
destacades de l’Ajuntament de Parets, 
inclosa en el Pla d’Actuació Munici-
pal (PAM) 2015-2019. Un parc central 
del qual podran gaudir totes les pare-
tanes i els paretans que ho desitgin. 
Es tracta d’un nou pulmó verd per al 
nostre poble”.
Finalment, l’alcalde anima “tothom a gaudir 
de la festa local prevista per a l’ocasió. 
Espero i desitjo que us agradi i en 
gaudiu en família aquell dia i durant 
molts anys en endavant”.
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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

La Fira Parets Medieval omple la vila de visitants d’arreu
La fira Parets Medieval, que es va celebrar durant la Festa Major d’Hivern, va ser de nou 
l’eix central de les activitats del cap de setmana.
Milers de paretans, paretanes i visitants van poder traslladar-se a l’autèntica edat mi-
tjana i degustar productes típics, veure batalles de cavallers medievals, o deixar-se 
embruixar pels espectacles itinerants de bufons i comediants.
Els més petits van poder tenir al seu abast, a més de la recreació d’un món de fanta-
sia, jocs, atraccions de fira, i el més esperat per tothom, l’exhibició de falconeria i aus 
rapinyaires durant la qual es va poder contemplar el vol de mussols, una àguila, una 
òliba i un corb.
Una de les activitats que va tenir millor acollida va ser el pagament de soldades a cà-
rrec de l’alcalde, Francesc Juzgado, que recull una antiga tradició en què els serveis de 
vassallatge es recompensaven, en comptes de terres o propietats, en el pagament de 
monedes en metàl·lic.

PARETS MEDIEVAL
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FESTA MAJOR HIVERN
Ja hen tancat un nou capítol de l’any, una nova etapa plena d’emocions. Els 
paretans, les paretanes, i tothom que s’hi ha volgut acostar, ha pogut gaudir 
de la Festa Major d’Hivern i ha trobat una activitat o un espai per fer-ho.
Perquè la Festa Major d’Hivern de Parets és així, oberta, participativa, en-
tranyable i feta entre tots per tal que tothom hi tingui cabuda.
L’esport, la música, els jocs, el foc, l’aventura, les compres, la cultura... Tot 
i tots estan representats a la nostra festa.
Aquí tenim algunes de les imatges d’aquests dies fantàstics però, si en 
voleu veure més, ho podeu fer a Flickr de Parets Connecta.
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Concert a favor de la investigació de la fibrosi quística
L’entrada a l’acte en format de donatiu de 8 € permetrà fomentar la investigació d’aquesta malaltia genètica i hereditària 

Dissabte 23 de febrer el Teatre Can Rajoler va ser 
l’escenari del concert solidari per la fibrosi quística, or-
ganitzat per l’Associació Catalana de la Fibrosi Quística 
amb la col·laboració de 18 comerços de la nostra localitat 
i amb el suport de l’Ajuntament de Parets. Les actuacions 
del concert solidari van anar a càrrec de l’Escola Munici-
pal de Música, amb l’actuació de les corals infantil, júnior 
i adults. ADN Cómico va portar l’espectacle a càrrec del 
monologuista Miguel Ángel Marín i el mag Toni Muñoz. 

El donatiu de l’espectacle era de 8 € per tal de recaptar 
fons econòmics per poder continuar amb la investigació 
d’aquesta malaltia que pateixen, aproximadament, un 
de cada 5.600 nadons. Les estadístiques permeten afir-
mar que un de cada 25 individus és portador del gen de 
la malaltia. La investigació és primordial per millorar la 
qualitat de vida de les persones que la pateixen, per això 
l’organització es mostra agraïda amb les persones que 
van assistir al concert solidari.

CALÇOTADA

Els Manyacs celebren una calçotada popular
El dissabte 23 de febrer els Manyacs van fer la calçotada 
anual en el seu local situat al carrer Ponent 18. Calçots, 
botifarra, pa i coca és el que es va poder trobar en el menú 
de dissabte. També va haver-hi macarrons per als qui no 
els agradés els calçots.
Com és habitual, la trobada va ser un èxit pel que fa a 
participació i, una vegada més, els Manyacs van voler 
organitzar aquesta activitat social de germanor. Els Ma-
nyacs continuen amb les seves portes obertes a totes 
aquelles persones interessades a formar part de l’entitat.

FOTOGRAFIA

Guanyadors del concurs fotogràfic de FMH
Aquest mes de febrer ha tingut lloc el veredicte dels gua-
nyadors del concurs de fotografia de la Festa Major d’Hi-
vern 2019 i el repartiment de premis. Els guanyadors van 
ser Mercè Ramírez, Montse Doltz, José Antonio Río i, en la 
categoria infantil, Anna Bibiano i Alex Bibiano. També es 
va fer la inauguració de l’exposició fotogràfica “Esglésies 
romàniques de la Cerdanya” dels socis de l’entitat Montse 
Dolz i José Antonio Ríos. D’altra banda, el divendres 22 
de març, a les 19 h a Can Rajoler, es farà la inauguració 
de l’exposició fotogràfica sobre la prevenció del càncer 
de mama “I si te les toques?”, realitzada pels socis Eva 
Jiménez i Jordi Villacrosa.

ART

‘Entorns’ del paretà Oscar Moya a Can Rajoler
La Sala d’Exposicions Can Rajoler va acollir la mostra ‘En-
torns’ del paretà Òscar Moya, una selecció d’obres sor-
gides a partir d’experiències vitals que han contribuït al 
desenvolupament de la mateixa identitat de l’artista ,que 
intervé elements quotidians per convertir-los en elements 
capaços de narrar una història. Oscar Moya va acabar els 
seus estudis en Belles Arts el passat 2018, moment en 
què ha començat a participar en diferents mostres artís-
tiques i a treballar en diferents exposicions col·lectives, 
festivals i mostres relacionades amb l’art.

POESIA

Celebració del 26è aniversari del Niu d’Art
El Niu d’Art Poètic de Parets del Vallès va celebrar aquest 
23 de febrer un recital poètic per commemorar el seu 26è 
aniversari. L’acte, que va tenir lloc a la sala Basart Co-
operativa, va comptar amb la participació dels guanya-
dors de les anteriors edicions del festival de la poesia. La 
celebració va continuar amb una roda de micròfon per a 
poetes i rapsodes.
El Niu d’Art Poètic és una entitat que vol promocionar la 
cultura i literatura catalana, fent especial èmfasi en la 
poesia.
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GITANES

XI Picada de Gitanes, el dissabte 23 de març
La Colla de gitanes Parets celebra, el pròxim dissabte 23 
de març, al pavelló d’esports, la XI edició de la tradicional 
picada. Enguany, la colla paretana estarà acompanyada 
de les colles de l’Ametlla del Vallès i la colla de Montmeló.
La Picada és una competició amistosa on cada colla in-
tenta destacar amb algun ball original o incorporant nous 
elements que no es veuen habitualment en les ballades.

COMMEMORACIÓ

Parets celebra de nou el Día de Andalucía
El pròxim 2 de març, Parets celebra la Fiesta del día de 
Andalucía de la mà de l’associació Hermanados i La Casa 
de Andalucía. La festa, amb actuacions i esmorzar popu-
lar, es farà a partir de les 12.30 h al carrer de Pau Casals. 
Els tiquets, que inclouen barbacoa, beguda i postres, es 
poden adquirir al bar La Pérgola, a l’associació Hermana-
dos i La Casa de Andalucía, al preu de 8 euros.

DANSA

Grans èxits d’Elite Dance al Livorno in Danza
L’escola de ball paretana Elite Dance ha participat, aquest 
mes de febrer, al prestigiós festival italià internacional 
Livorno in Danza. Entre els premis, a més de quantitats 
en efectiu, es concedeixen beques en alguns dels centres 
més importants del món. L’escola Elite Dance ha guanyat 
8 medalles en diferents categories de ball: 5 d’or, 2 de 
plata i 1 de bronze, a més de 3 mencions especials. 

El 10 de novembre de 2011 la Conferència General de la 
Unesco va proclamar Dia Mundial de la Ràdio el 13 de 
febrer, dia en què l’ONU va crear la Ràdio de les Nacions 
Unides el 1946.
El passat 13 de febrer RAP 107 va celebrar l’efemèride 
fent un programa en directe des del mercat del Camp de 
les Peces, amb actuacions musicals i la intervenció de 
col·laboradors de l’emissora que participen en els espais 
radiofònics. La jornada va servir per mostrar que la ràdio 
no té límits i, de fet, RAP107 s’ha adaptat als nous temps 
amb un canal d’streaming, una app per escoltar ràdio 

RAP107 celebra el Dia de la Ràdio emetent des del mercat dels dimecres

en directe des de dispositius mòbils, l’emissió online, la 
descàrrega de podcasts i altres formes d’escoltar ràdio 
que es poden consultar a www.rap107.fm.

Nou format de l’informatiu diari
Aquest mes de febrer, RAP107 ha estrenat un nou format 
de l’informatiu diari i en directe ‘Notícies Migdia’ (13 h) i 
‘Notícies Vespre’ (19.30 h) més fresc i actual. El cap de 
setmana, l’actualitat es pot seguir els dissabtes amb ‘No-
tícies cap de setmana’ (13.30 h). Els serveis informatius 
també ofereixen butlletins durant tot el dia.

L’emissora va presentar, a més, el nou format dels informatius ‘Notícies Migdia’ (13 h) i ‘Notícies Vespre’ (19.30 h)
El Rei Carnestoltes torna a Parets
El pròxim diumenge, 3 de març, Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes presidirà de nou la tradicional cercavila 
pels carrers de Parets, que tindrà lloc a partir de les 
11 h, amb sortida des del carrer Monistrol. 
Com en les anteriors edicions, el Carnestoltes lliurarà 
premis a les millors disfresses de grans i petits. 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.

Jordi Cruz presenta el seu llibre a Can Rajoler
3 nits de torb i 1 cap d’any és el títol del llibre de Jordi 
Cruz que es presentarà el dimarts, 5 de març, a les 
18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler. 
El llibre narra els fets que van succeir l’hivern del 
2000 i que van acabar amb tragèdia a la zona del 
Balandrau. La presentació comptarà amb la presèn-
cia de l’autor, l’alpinista Sergi Mingote, i Lluís Tripiana, 
Pep Perpinyà i Jordi Rota, protagonistes dels fets. 

Arriba la 19a Festa dels instrumentistes
Avui dijous, a partir de les 18.30 h, l’Escola Municipal 
de Música celebra la 19a Festa dels Instrumentistes.
Durant la tarda hi haurà un concurs de truites i pas-
tissos, l’audició col·lectiva de cadascuna de les es-
pecialitats instrumentals, el lliurament de diplomes 
a l’alumnat que ha finalitzat el grau elemental i, a les 
20 h, concert a tutti, amb la participació de tots els 
alumnes i la col·laboració especial dels assistents.

Escape room Cannibal Survival a Cal Jardiner
Encara esteu a temps d’apuntar-vos a l’escape room 
‘Cannibal Survival’, que es farà dissabte 2 març, a 
partir de les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner. Les 
inscripcions es poden fer al mateix centre. 

EN 2 MINUTS...
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A mitjan febrer, l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i 
el regidor d’Educació, Miquel Pérez, van visitar l’escola 
Municipal Pau Vila per conèixer de primera mà el nou 
projecte pedagògic endegat pel centre a educació infantil: 
‘Ambients d’aprenentatge’.
Ambients d’aprenentatge és una manera diferent d’or-
ganitzar els alumnes, l’espai i els materials, per tal de 
propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi 
espontàniament.
En aquest entorn, els infants són els protagonistes i 
constructors del seu propi aprenentatge participant-hi 
de forma més activa, lliure, constructiva, creativa i de 
creixement com a persones.

Ambients per crèixer i aprendre a l’escola Pau Vila

Entorns estimulants per a la experimentació dels infants
Tots els ambients educatius que es proposen són agents 
educadors i connecten amb els interessos i les inquietuds 
dels infants i permeten construir el seus propis aprenen-
tatge a partir del joc, l’experimentació, la relació i la co-
municació amb els altres.
Espais acollidors que transmeten benestar i calidesa 
amb varietat de materials estructurats i no estructurats. 
Un ambient de construcció i llenguatge matemàtic, un 
ambient de llum i foscor, un ambient de joc simbòlic, un 
ambient artístic, un ambient de pati, un ambient de psico-
motricitat i un ambient de ciències... Noves experiències 
i noves oportunitats.

Ambients d’aprenentge és el nou projecte pedagògic que l’escola ha posat en marxa aquest curs
VISITES

L’alumnat paretà visita l’Ajuntament de Parets
Els alumnes de tercer curs de primària de l’escola Lluís 
Piquer i Vila Parietes han visitat aquest mes de febrer 
l’Ajuntament de Parets per conèixer de prop com funci-
ona l’administració local. Durant la seva visita els nens 
i nenes han pogut passar per diferents departaments 
com el d’Intervenció, Recursos Humans, Alcaldia i Oficina 
d’Atenció al Ciutadà.
Les visites escolars estan pensades perquè l’alumnat pu-
gui veure el funcionament del consistori i preguntar tots 
els neguits i qüestions relatives al seu funcionament. Les 
visites han estat guiades pel regidor d’Educació i l’alcalde 
de Parets.

Neix la xarxa educativa 0-6 anys
Durant el mes de febrer ha tingut lloc la 
primera trobada de la xarxa 0-6, una ini-
ciativa que pretén obrir les portes de les 
escoles bressols a mestres i professio-

EDUCACIÓ INFANTIL

Les escoles de Parets han participat en la 
Xocolatada Solidària que ha recaptat fons 
econòmics per a la investigació del càncer 
infantil. L’organització ha duplicat el nom-
bre de xocolatades; aquest any n’han fet 
més de 740.

SOLIDARITAT
nals de l’educació per tal de normalitzar 
i reflexionar el pas de l’etapa bressol a la 
d’educació infantil. La trobada va ser un 
éxit i van participar-hi totes les escoles 
bressol i d’educació infantil.  Aquesta pro-
posta comarcal ha estat iniciada a Parets 
amb molta voluntat per part de la comu-
nitat educativa, que vol aconseguir a casa 
nostra una coherència en el pas dels nens 
i nenes de l’escola bressol a P3.
Aquest curs, la xarxa farà cinc trobades 
entres les quals hi haurà visites a les es-
coles bressol i a les aules d’infantil. La 
novedosa iniciativa pretén que el municipi 
tingui una continuïtat entre aquestes dues 
etapes escolars.

Per la recerca del càncer infantil
El 22 de febrer, a més, l’escola Pompeu 
Fabra va organitzar la ‘Cursa solidària ki-
lòmetres de solidaritat’. Una proposta de 
Save the Children oberta a tota la societat 
per recaptar fons per causes humanitàries 
i solidàries.

Kilòmetres de solidaritat
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Com ja és habitual, des de primera hora del matí, l’entorn 
de les pistes d’atletisme i de la zona del bosquet van om-
plir-se de corredores i corredors de diferents clubs de la 
comarca, que van participar a les proves organitzades 
pel Club d’Atletisme Parets. Les més matineres van ser 
les curses Open masculí i femení (sènior, any 2000 i an-
teriors), seguides per la resta de proves de juvenil fins a 
minis (2001-2015). 
Coincidint amb l’acte d’inauguració de les obres de les 
pistes municipals d’atletisme es va fer el lliurament de 
medalles als tres primers classificats de cada categoria 
de la cloenda de la Lliga Comarcal de Cros. 
Dies abans, havia tingut lloc una destacada participació 
d’atletes del Club d’Atletisme Parets al Cros de Carde-
deu on Cristóbal Cortés va guanyar a la categoria Open 

Cloenda a Parets de la Lliga Comarcal de Cros
La competició va coincidir amb la inauguració del Complex Esportiu del Tenes

masculí i Begoña del Salto va obtenir la segona posició a 
l’Open femení. Pel que fa a l’escola, Gerard Corbera va ser 
tercer, i Paula Peralta també va obtenir la tercera posició. 
Júlia Lahosa va ser tercera a la Final del Torneig Promoció 
de pista coberta, amb molt bones sensacions de cara al 
Campionat de Catalunya, per a la prova dels 600 metres 
on té la millor marca catalana. 
Un altre dels resultats destacats dels atletes del Club d’At-
letisme Parets va ser la tercera posició de Vanessa Pérez 
a la cursa de les Vies Verdes que es va celebrar el passat 
diumenge 17 de febrer. 
Vanessa va fer la prova de 21 quilòmetres i va obtenir un 
excel·lent registre d’1h29’.28”, encara més meritori tenint 
en compte que venia d’unes quantes setmanes aturada 
mentre es recuperava d’una lesió.

Primera cursa solidària del Club Triatló Parets 
en record de Cristian Trigueros i Raül Serrano
La cursa tindrà lloc el proper 31 de març i es farà a favor 
de la lluita contra el càncer.
La iniciativa neix per retre homenatge als dos companys 
del club que ens han deixat darrerament.
Des del Club Triatló Parets afirmen que “esperem que 
aquesta només sigui la primera de moltes edicions, serà 
una cursa benèfica, on donarem gran part dels beneficis 
a la lluita contra aquesta malaltia”. I animen a col·laborar 
-hi i a participar-hi.
Teniu tota la informació de la cursa al link: https://bit.
ly/2BL9f0S.

TRIATLÓ

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.
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La bona feina dóna resultats i el Club Petanca Parets ha 
aconseguit tres ascensos de diferents equips.
Pel que fa al CP Parets femení, han aconseguit ser les se-
gones classificades de la quarta divisió, del grup 3, gua-
nyant la promoció i pujant, per tant, a la tercera divisió. 
Un altre dels equips que ha aconseguit pujar de categoria 
és el CP Parets A, que ha assolit l’ascens a la primera 
divisió.
El tercer dels ascensos ha arribat de la mà del CP Parets 
C, campió de la cinquena divisió, grup 9, que ha aconse-
guit pujar a la la quarta divisió.
Cada cop són més les paretanes i els paretans que gau-
deixen d’aquest esport i que formen part del club de pe-

El Club Petanca Parets, en plena forma
L’equip Parets A aconsegueix l’ascens a la primera divisió, el C a la quarta, i el CP Parets femení puja a la tercera divisió

tanca local. En paraules del seu president, Miguel Delga-
do, “tenim molt bons jugadors, amb subcampions del món 
i campions d’Espanya. Tenim jugadors de totes les edats 
i els joves venen forts i empenyent”.
Delgado ha destacat especialment l’ascens de l’equip fe-
mení, amb jugadores que han format part per primer cop 
aquest any, amb un total de 13 jugadores.
En total el Club Petanca Parets té 4 equips que compe-
teixen a la Federació Catalana de Petanca (a banda dels 
esmentats, el B ha quedat tercer a la seva lliga) i d’un 
equip que juga a la lliga de les urbanitzacions que es fa a 
Lliçà. La petanca és un esport on l’èxit radica en l’equilibri 
dels equips a l’hora de jugar.

CONFERÈNCIA BÀSQUET

EN 2 MINUTS...
Inscripcions obertes per a la Bastarda i la 
Klandestina 2019 
Des de l’11 de febrer es poden fer les incripcions per la 
X edició de la Bastarda o Klandestina, la caminada de 
muntanya que organitza el CAM Parets. Enguany es 
farà el 27 d’abril. Per a més informació, podeu consul-
tar l’enllaç https://labastardadelcam.wordpress.com/

Jordi Poma i Marc Garcia s’incorporen al 
FC Barcelona
Poma, fins ara tècnic paretà, s’ha convertit en la mà 
dreta de Jordi Pérez, primer entrenador de l’aleví blau-
grana, segon equip de futbol 7 del Barça. Pel que fa 
al Marc, del Prebenjamí C, ha fitxat pel Barça per a la 
propera temporada.

Purito Rodríguez i Oliver Avilés a la Titan 
Desert
Els dos ciclistes paretans correran enguany la Garmin 
Totan Desert, prova de BTT pel Marroc que se celebra-
rà del 28 d’abril al 3 de maig. En total seran 6 etapes 
per dunes i en les quals, a banda de l’estat físic, és 
important saber interpretar la navegació per GPS.

Bons resultats del CN Parets al Campionat 
de Catalunya d’Hivern en categoria aleví
Àlex Jiménez va obtenir 4 medalles (bronze en 200 
metres estils, plata en 400 lliures, bronze en 100 lliu-
res i plata en 200 lliures). Norma Rodríguez va obtenir 
la medalla de plata en 100  metres lliures, la de bronze 
en 200 estils i va ser quarta en 100 braça i en 200 
lliures. Finalment, Jan Tapias va ser 14è a la prova 
de 1.500 metres.

Calçotada de la Penya Blaugrana Parets
El passat diumenge 17 de febrer va tenir lloc la tradicional 
calçotada de la Penya Blaugrana a Cal Ganxo. 
La jornada de germanor va incloure la visita al celler 
cooperatiu modernista de Barberà de la Conca, obra de 
l’arquitecte Cèsar Martinell. 
El bon ambient, com ja és habitual, va ser la tònica prota-
gonista al llarg de tota la jornada. Hi van prendre part un 
destacat grup d’amics i simpatitzants de la Penya.

GERMANOR

Sergi Mingote oferirà una conferència a Parets
Serà dilluns 11 març a les 19 hores a la Cooperativa i 
inclourà el documental “72 dies al límit”. Recentment, 
Mingote va rebre, en un acte celebrat a la sala de plens 
de l’Ajuntament, la distinció de “Cavaller” del Grup Cavall 
Bernat. La distinció li permet formar part del grup selecte 
d’una fundació creada fa 40 anys que compta amb al-
pinistes històrics. També s’han destacat els valors que 
transmet amb el seu projecte solidari 3x2x8000.

El Club Bàsquet Parets fa un àlbum de cromos
L’àlbum és de tots els seus equips. Els cromos es venen 
al Poliesportiu municipal i a la Pastisseria Petri, a la plaça 
Josep Pla de Parets. Per 20 euros es poden comprar 25 
cromos sense repetits. Hi haurà premis directes i premis 
per acabar la col·lecció. El CB Parets va rebre el passat 
6 de febrer la visita de dos jugadors del primer equip del 
Joventut de Badalona, José Nigués i Joel Parra, juntament 
amb David Jimeno, cap del planter de la Penya.
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Que vivim moments difícils ho sap tothom. El govern de Ca-
talunya, o està empresonat, o bé a l’exili. És evident que això 
ha malmès considerablement les relacions entre partits, però 
no deixa de ser la nostra responsabilitat que a nivell munici-
pal, que és el nivell en que nosaltres ens movem, cal fer tot 
allò necessari per redreçar aquesta situació. No ens podem 
plegar de mans quan tenim la oportunitat de canviar el go-
vern municipal, que ja fa dècades està en mans del PSOE, i 
elaborar una llista de candidats el més unitària possible, la 
qual, estem convençuts, seria la millor manera de fer tronto-
llar aquest monopoli polític. Una llista on, a banda de totes les 
opcions polítiques que aposten pel sobiranisme, s’hi afegissin 
les entitats que tenen el mateix anhel de República Catalana.

Des del PDeCat ja hem fet saber tant a aquests partits polítics 
com a les entitats, que estem per unir esforços, sense condi-
cions. D’una manera generosa, estem absolutament oberts a tot 
tipus de llista que ens porti a assolir aquest canvi que tant con-
vé a Parets. No podem continuar anys i panys amb un govern 
sense criteri ni ideologia, un govern que treu llaços i posa ban-
deres segons les seves conveniències. Volem un govern que sà-
piga què vol, on va, que tingui principis, que sigui agraït amb qui 
ha estat generós amb el seu poble, un govern que no tingui por, 
que sàpiga donar la cara davant els seus veïns i pels seus veïns.

El temps passa i a finals de febrer cal tenir presentades les 
candidatures. Us animem a fer córrer la veu, a mobilitzar-nos, 
perquè junts tenim una força que tot ho pot si anem units. 
Podem canviar Parets i canviarem Parets, el mateix passarà 
amb Catalunya si decidim anar plegats. Hi som més a prop del 
que creiem, el nostre somni és a tocar, només cal UNIR-NOS. 
L’objectiu a llarg termini és molt més gratificant que assolir 
les engrunes de poder que ens deixin els altres. Atrevim-nos a 
somniar, atrevim-nos a canviar Parets, atrevim-nos a construir 
la República Catalana, unim-nos, l’única via possible es UNITAT. 

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

L’única via possible es diu UNITAT Ciutadans Parets

TIC TAC…TIC TAC…28 DE ABRIL 2019

Estamos en un momento histórico y dramático.
Tenemos al separatismo descontrolado en Cataluña, tomando 
las calles con impunidad y cerrando el Parlament al antojo de 
Torra. Pero lo más grave de todo es la irresponsabilidad de un 
Gobierno de España que nos ha vendido al separatismo y nos 
ha humillado a cambio de estar en la Moncloa. 
La pesadilla de que Sánchez pueda seguir gobernando este país 
cuatro años más de la mano de Torra, Rufián, Bildu y Puigde-
mont no debe convertirse en realidad.
Hemos sufrido ataques, insultos y amenazas de muerte. Duran-
te estos años, cualquier concejal o diputado de Cs en Cataluña 
ha hecho más por los catalanes constitucionalistas que todo el 
Gobierno de Sánchez durante estos nueve meses.
Ha llegado el momento de sacar a Sánchez de Moncloa y so-
lucionar el gran problema de España que es el separatismo en 
Cataluña. Y sólo lo vamos a conseguir si Ciudadanos lidera un 
Gobierno de España. Sabéis como yo que sería justicia poética 
que el presidente que solucione este problema sea un catalán 
valiente como Albert Rivera, que tuvo el valor de enfrentarse al 
nacionalismo desde el año 2006 y que hoy lidera un proyecto 
para toda España que aborda también los grandes retos y re-
formas que necesita nuestro país.
Esta semana también ha sido una gran semana, la mujer más 
preparada y valiente en la política Española Inés Arrimadas, 
ha dado un paso al frente para que pueda abrirse una nueva 
etapa de ilusión y unión en nuestra nación, la nación de todos. 
Albert Rivera e Inés Arrimadas formarán el mejor equipo para 
liderar un nuevo proyecto para España. El 28 de abril saldremos 
a ganar y ganaremos.
Sr. Sánchez, el mejor socio del Sr. Torra y Puigdemont, preparen 
la maleta porque tic tac..tic tac… Nos quedan días para el gran 
cambio en España y también en Cataluña.

TIC TAC…TIC TAC….26 DE MAYO 2019

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

La gent de Sumem Parets, de Nova Opció per Parets, Parets en 
Comú i de Més Moviment d’Esquerres hem decidit presentar-nos 
a les properes eleccions municipals conjuntament, ho veiem amb 
il·lusió i com una oportunitat, no només per canviar les coses 
sinó per millorar-les. 
Ens empeny l’interès comú de voler un poble millor per a tothom, 
però sobretot pels joves en uns moments tant moguts. Tenim 
moltes idees i moltes propostes que volem compartir amb 
tothom. Combinem gent de diferent edat, tarannà i formació 
units per l’interès de millorar el que és de tots, el que és públic, 
el que ens fa ciutadans del món i d’una comunitat.

Tenim un Parets al cap que properament us explicarem. Al nos-
tre poble ens calen canvis i regenerar el teixit polític desprès de 
tants anys del mateix govern, els canvis sempre són bons per 
a tothom.

Us convidem el dia 2 de març a les 11 del matí a Ca n’Oms a la 
presentació de la coalició. Veniu, ens trobarem, doneu-nos la 
vostra opinió i, si voleu, el recolzament convenient d’acord amb 
la confiança que us generem. Us esperem. 
T’HI SUMES?

Sumem esquerres a Parets

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

L’emergència de l’extrema dreta irromp a Espanya d’una manera 
altament preocupant. Molts polítics s’obliden de les persones a 
l’hora de gestionar allò públic, allò que és de tots.
 
Davant d’aquests fets no ens podem quedar immòbils i hem de 
donar una alternativa contundent. És en aquest moment que 
hem de demostrar la maduresa democràtica que tenim com a 
societat.
 
Des de Podem Parets som plenament conscients que en la unió 
d’esquerres resideix la responsabilitat de canviar les coses, de 
proposar una alternativa eficaç. Ens trobem en un moment on 
les esquerres hem de treballar per tal de romandre unides i en 
sintonia. 
 
Per tot això, des de Podem Parets fa mesos que treballem per 
construir escenaris de col·laboració que permetin articular un 
pol d’esquerres que tingui a les persones del nostre municipi 
al centre de tota política.
Una unió d’esquerres que posi fi a les polítiques continuistes 
del PSC i a l’hora crear un Parets on SUMEM tots.
 
Us volem comunicar que aquest espai és ja real i tangible. 
SUMEM ESQUERRES a PARETS ha arribat al nostre municipi 
amb ganes de regeneració democràtica. Amb ganes de gover-
nar amb els ciutadans i per als ciutadans, no malgrat ells.
A Sumem Esquerres a Parets podreu trobar tota la gent de 
Podem, Nova Opció per Parets, els Comuns de Parets i MES, 
Moviment d’esquerres.
 
Ens fa molta il·lusió convidar-vos a l’acte de presentació 
d’aquesta organització que tindrà lloc dissabte 2 de març a les 
11 h a la Sala de Ca n’Oms.
T’HI SUMES??

El portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va donar 
suport a Jordi Seguer en la seva presentació com a candidat a 
l’alcaldia de Parets en l’acte celebrat el 9 de febrer en un Teatre 
Can Rajoler, ple a vessar.
Durant l’acte, presentat per la regidora Kènia Domènech, es va 
projectar un vídeo de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, 
que des de Ginebra -on es troba exiliada- va recolzar la can-
didatura de Seguer: “en Jordi té Parets al cap i al cor i farà una 
gran feina”.
Rufián va tenir un record per a tots els presos i exiliats polítics 
i va apel·lar “als votants socialistes i catalanistes, que n’hi ha, 
i molts que s’han sentit exclosos d’un partit que van votar al-
gun cop” i va reivindicar ser d’Esquerra Republicana “un partit 
amb 88 anys d’història i cap cas de corrupció. Ningú ens pot 
donar lliçons de republicanisme, d’independentisme o de ser 
d’esquerres”.
Per Rufián “el municipalisme és la base, allà on de debò es po-
den canviar les coses i en Jordi ha de ser el nou alcalde de Pa-
rets per deixar enrere un govern socialista que ha donat suport 
al 155 i ha girat l’esquena a Jordi Turull”.
Per la seva banda Seguer va explicar perquè vol ser alcalde de 
Parets:
“Sempre he tingut vocació pel servei públic i he defensat totes 
les causes que considerava injustes. Els que em coneixeu sabeu 
que el meu compromís amb Parets és total, amb dedicació i 
responsabilitat pel projecte que defenso i amb la institució que 
represento”.
“A partir del 26 de maig volem liderar el nou govern per construir, 
a mitjà termini, el Parets del futur. Som l’alternativa més sòlida a 
la inèrcia i al continuisme de 40 anys de govern socialista, som 
la garantia que Parets tindrà un govern d’esquerres i republicà. 
Perquè si sumen, hi haurà un pacte entre Ciutadans i el PSC. 
Som l’esperança d’un futur millor”, va dir Seguer. 
El candidat d’ERC creu que ara cal situar Parets el més amunt 
possible, amb cohesió, amb generositat i amb un model que 
recuperi la il·lusió perduda.

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

El canvi ja és aquí i només depèn de tu

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

En clau local / En clave local

Aquest és l’últim espai que tindrem abans de les eleccions mu-
nicipals. Volem fer balanç del fet aquesta legislatura com a go-
vern local. Us agraïm l’ajuda per fer de Parets un poble cada dia 
més cívic, més segur i amb més oportunitats per a tothom. Hem 
aconseguit les millors xifres en ocupació dels últims anys, amb 
1.709 insercions laborals des del Servei Local d’Ocupació, en 
aquesta legislatura, des de juny de 2015. Les dades en seguretat 
també mostren la bona feina de la nostra policia. Hem enllestit 
les obres de la nova sala polivalent i cuina de l’escola Pau Vila, 
del nou Complex Esportiu del Tenes, i en breu també podrem 
gaudir del nou pulmó verd del poble, el parc central del Sot d’en 
Barriques que inaugurarem diumenge 17 de març, així com de 
la nova plaça de la Salut. Hem remodelat el centre històric i 
l’avinguda Espanya. I ha finalitzat el procés participatiu per a 
la futura nova plaça d’Espanya. El camp municipal de futbol té 
nova gespa, la Protectora d’Animals nou espai, hem modernitzat 
el casal d’avis de Ca n’Oms, i ampliat el nombre de places i del 
servei de Centre de Dia de la Residència Pedra Serrada. Hem 
rebaixat el preu de l’aigua un 10% i congelat els impostos.
Este es el último espacio que tendremos antes de las elecciones 
municipales. Queremos hacer balance de lo hecho esta legisla-
tura como gobierno local. Os agradecemos la ayuda para hacer 
de Parets un pueblo cada día más cívico, más seguro y con más 
oportunidades para todos. Hemos conseguido las mejores cifras 
de ocupación de los últimos años, con 1.709 inserciones labora-
les desde el Servicio Local de Ocupación, en esta legislatura, des 
de junio del 2015. Los datos en seguridad también muestran el 
buen trabajo de nuestra policía. Hemos acabado las obras de la 
nueva sala polivalente y cocina de la escuela Pau Vila, del nuevo 
Complejo Deportivo del Tenes, y en breve también podremos 
gozar del nuevo pulmón verde del pueblo, el parque central del 
Sot d’en Barriques que inauguraremos el domingo 17 de marzo, 
así como de la nueva plaza de la Salut. Hemos remodelado el 
centro histórico y la avenida España. Y ha finalizado el proceso 
participativo para la futura nueva plaza de España. El campo 
municipal de futbol tiene nuevo césped, la Protectora de Ani-
males nuevo espacio, hemos modernizado el casal de la gente 
mayor de Ca n’Oms, y hemos ampliado el número de plazas y del 
servicio de Centro de Día de la Residencia Pedra Serrada. Hemos 
rebajado el precio del agua un 10% y congelado los impuestos.

Sumem esquerres a Parets
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LA IMATGE DEL MES
La mongeta paretana es va pre-
sentar oficialment durant la Fes-
ta Major d’Hivern

L’Oficina de Català de Parets us ofereix dos nous cursos de català 
Les classes del segon trimestre de l’any començaran el dia 1 d’abril.

    Bàsic 3 (darrer curs del certificat A2). S’impartirà a l’Institut Torre de Malla-Escola d’Adults, 
 dimarts i dijous de 15 a 17 h.
  Intermedi 3 (darrer curs del certificat B2). S’impartirà a l’Institut Torre de Malla-Escola d’Adults, 
 dimarts i dijous de 17 a 19 h.

Inscripcions a l’Oficina de Català de Parets, Can Rajoler:

    Del 25 al 28 de març, de dilluns a dijous de 10 a 13 h, i dimarts i dijous de 16 a 19 h. 
Si no sabeu quin nivell teniu, els mateixos dies us podem fer una prova de nivell per recomanar-vos 
el curs més adient. Recordeu que les places són limitades.

I si voleu practicar el català o ajudar un alumne a practicar-lo, us oferim el Voluntariat per la 
Llengua. Vosaltres trieu l’horari i el lloc on us trobareu amb la vostra parella lingüística. Només 
us cal una hora de temps a la setmana i ganes de parlar i escoltar. Animeu-vos-hi! Us esperem a 
l’Oficina de Català de Parets.

OFICINA DE CATALÀ  Rosa Grau

QUÈ N’OPINES DE...
Les activitats de la Festa Major d’Hivern

Maria Rosa Llopis
Les he pogut viure poquet 
però crec que les acti-
vitats de la Festa Major 
d’Hivern han estat molt 
bé.

Eva Vilamitjana
La gent amb qui parlo es-
tan contents perquè les ac-
tivitats han estat molt bé.

Josefina Garcia
Les activitats han estat molt 
maques. La veritat és que a 
mi m’han agradat molt.

Josep
Trobo que han estat molt 
bé. Han estat molt boni-
ques.
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“Ara veiem realitzats els nostres desitjos per poder créixer”

Salvador Corbera Peñalver: president del Club Atletisme Parets
L’any 1994 va néixer el Club Atletisme Parets de la mà d’un grup d’entrenament format 
a l’escola ACESCO amb alumnes de tots els centres escolars del municipi. Aquesta 
nova temporada el club gaudeix d’unes reformes en les seves instal·lacions i, a més, 
han consolidat els quatre grups de veterans i la participació en la Lliga Catalana de 
Clubs pels atletes juvenils, júnior, sèniors i veterans.

M’agrada... 
- El ciclisme.
- La música.
- Estar amb la família.

No m’agrada...
- La supèrbia.
- L’enveja.
- La falta de temps de qualitat.

Com es va iniciar en el món de l’atletisme?
En finalitzar la meva època de ciclista als 23 anys, necessitava realitzar un esport di-
ferent i que em permetés mantenir-me en forma amb el poc temps que em deixava la 
vida laboral. L’atletisme m’aporta desconnexió de l’estrès diari que la feina produeix.

Com han anat les temporades de cros i de pista coberta?
Força bé. Estem contents tant dels resultats com, el que és més important, de la partici-
pació dels atletes de l’escola. Creiem molt en la implicació dels pares i atletes per sobre 
dels resultats. Pel que fa a la temporada de pista coberta, a punt d’acabar, en fem una 
valoració molt positiva. Hem tingut finalistes al campionat de Catalunya de diverses ca-
tegories i tenim moltes esperances en la categoria Sub 16 i Sub 14 per obtenir algun podi.

Com ha rebut el club la reforma del complex esportiu del Tenes?
Molt positivament. Necessitàvem fer sentir nostre aquest espai i amb aquestes reformes, 
tan reivindicades per la nostra junta i l’anterior, veiem realitzats els nostres desitjos per 
poder créixer en quantitat i en qualitat.

Quins són els pròxims objectius del club?
La pista a l’aire lliure, les curses populars, les curses de muntanya i la participació per 
primer cop del nostre club al Campionat de Catalunya de Clubs.

En quina situació es troba el club, ha tingut un augment de participants darrerament?
Hem tingut un augment tant en quantitat com en qualitat d’atletes. En gran part degut 
al bon grup d’entrenadors que hem aconseguit reunir i el bon ambient que hi ha entre 
els diferents grups d’atletes.

Quin consell li donaria a una persona que està començant a practicar atletisme?
Que és molt important no només córrer sinó també saber fer-ho. I que en aquest esport 
tan important com córrer és la tècnica i els exercicis de reforç muscular. Un altre consell 
que donaria és que, tenint en compte que és un esport d’impacte, saber dosificar les 
curses i els esforços evitarà possibles lesions. Tan important com entrenar és descansar 
per assimilar els entrenaments.

Ajuntament de
Parets del Vallès

PARETS DEL VALLÈS
març

tothomde
2019

Diumenge 3 de març
18.30 h Teatre Can Rajoler
Només una vegada, de Marta Buchaca 
Espectacle sobre la violència de gènere més comuna, la que acceptem sense 
adonar-nos-en. Preu: 15/12/11€

Divendres 8 de març
12 h Plaça de la Vila
Lectura del manifest institucional

Divendres 15 de març
21 h Sala Basart Cooperativa
Sopar de Dones. Porta el teu plat i el teu somriure!
Amb l’espectacle ‘Qui no plora no mama’, de Jordina Biosca, i �nal de festa. 
Inscripcions prèvies a Cal Jardiner �ns al 13 de març. Places limitades.

Dissabte 16 de març 
17 h Casal de Joves Cal Jardiner
Akelarre popular
17 h Feminismes reunits. 18 h Documental. 20 h Teatre: Rebellatorum. 21 h Trans* 
poesia musicada amb Bruno. Actuació de Pd Skateòlikes. Servei de barra i sopar.
Activitat organitzada conjuntament amb l’Assemblea de Joves de Parets

Dissabte 23 de març 
10 h Casal de Joves Cal Jardiner
Marxa Violeta: La manada som nosaltres. Caminada popular de 10 km i vermut 
musical. Donatiu mínim: 1€. Col·laboren: CAM i CEM Maria Grever

Dissabte 30 de març
20 h Teatre Can Rajoler
Abandónate mucho, a càrrec de Las XL (Nía Cortijo i Marta Sitjà). 
Espectacle que desconstrueix el mite de l’amor romàntic. Preu 10/8/7€ - Gratuït C. Amic

Més activitats
1-31 març. Biblioteca Can Rajoler: exposició de documents sobre la temàtica
7 març. 18 h. Biblioteca Can Butjosa: Hora del conte
12 març. 18 h. Biblioteca Can Rajoler: Hora del conte amb Carme Brugarola
12 i 19 març. De 10 a 14 h Casal de Joves Cal Jardiner: Formació sobre violències 
sexuals als contextos d’oci. A càrrec d’Observatori Noctàmbul@s
26 març a 30 abril. Formació en perspectiva de gènere, violències masclistes, 
diversitat sexual i de gènere i educació afectivosexual
A càrrec de l’Associació Candela, dins el projecte Gènere als Instituts.

Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès


