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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Acaben les activitats del ‘Març de dones’
El mes de març ha estat pensat per i per a les dones. Les reivindica-
cions que les dones han fet arreu han pres forma a Parets a través 
de xerrades, activitats lúdiques, festes, tallers i la lectura del manifest 
reivindicatiu que es va fer a la plaça de la Vila el passat 8 de març, Dia 
Internacional de les dones. La lluita, però, continua per tal que les dones 
gaudeixin d’un món més just en igualtat d’oportunitats. Pàg.4

El rei dels poca-soltes va tornar a ser el protagonista absolut del Carnestoltes d’enguany. Milers de personatges van 
acompanyar a Sa Majestat pels carrers de la vila durant la tradicional rua i en el lliurament de premis que es va fer als 
voltants del Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Visitants de l’espai exterior, esperits fantàstics, princeses, ballarines àrabs acompanyades d’una llàntia meravellosa, 
animals salvatges i ferotges, mims, crispetes, bruixes, Minions, els protagonistes de la pel·lícula Coco i, fins i tot el famós 
personatge Wally, a qui no va costar gens de trobar, van omplir de color, de gresca i de somriures el Carnaval paretà. Pàg. 3

Gresca i diversió
al Carnaval paretà

Els alumnes del CuEmE aprenen sobre banca ètica
Jaume Guillemot, soci de Fiare Banca Etica, va oferir una xerrada als 
alumnes de 5è curs de l’escola Nostra Senyora de Montserrat que par-
ticipen en el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola –CuEmE–.
Pròximamentels, els nens i nenes que han creat les cooperatives visi-
taran els estudis de RAP 107 per gravar les falques publicitàries que 
serviran per fer la difusió dels productes que han concebut. Pàg. 9
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Període de preinscrip-
cions a les escoles Entrevista:

Sergi Mingote

14 16

Cens electoral per als 
comicis del 28A

Tot a punt per a la 
Diada de Sant Jordi

Parets diu NO al mal-
baratament alimentari

7 115
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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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Impressió: Gráficas de Prensa Diaária, S.A.
D.L. B-21822/2005 Exemplar gratuït.
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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 març
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller per a adults: Redesco-
brint Leonardo: de la persona al personatge, a càrrec d’Iris Paris Martin. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte, amb Gemma 
García Vilardell. 

Divendres 29 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de Literatura Infantil i 
Juvenil per a adults amb Sònia Fernández. 

Dissabte 30 març
-De 8 a 23 h, a la plaça de la Vila, Mercat Solidari 2019, amb paradetes, 
concerts i activitats per a totes les edats. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle musicoteatral Las XL: 
Abandónate mucho. 

Diumenge 31 març
-Cursa solidària contra el càncer en memòria de dos companys de l’enti-
tat. Sortida a les 10 h de Granollers i arribada a Parets aproximadament 
a les 12 h. 
-De 10 a 21 h, a l’Escola Lluís Piquer, Jornades esportives i lúdiques, i 
dinar de germanor.

Dilluns 1 abril 
-A les 17.30 h, al Casal Ca n’Oms, xerrada de mobilitat segura per a 
gent gran. 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 2 abril
-A les 17.30 h, al Casal Asoveen, xerrada de mobilitat segura per a gent 
gran. 
-A les 18 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The Elves and the 
Shoemaker, a càrrec de Cambridge School. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de Contes amb Merçé 
Martínez, d’Un Sac de Contes. Activitat per a infants fins a 3 anys, amb 
inscripció prèvia. 

Dimecres 3 abril
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Book Club, tertúlia en anglès al 
voltant del llibre The Odyssey, una versió del clàssic d’Homer, a càrrec 
d’Elena Calvo. 

Dijous 4 abril
-A les 17.30 h, al Casal Sant Jordi, xerrada de mobilitat segura per a 
gent gran. 
-De 17 a 20 h, a la Sala Cooperativa, xerrada ‘Introducció als procedi-
ments d’estrangeria’, a càrrec de Marisol Batalla, advocada de SAJE. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte amb Gemma 
García Vilardell. 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, taller infantil: ‘La Família 
monstruosa’, a càrrec de Jaume Copons i Liliana Fortuny, autors dels 
llibres L’Agus i els monstres, i entrega de diplomes als participants del 
Club dels Superlectors.

Divendres 5 abril
-A les 19 h, a l’Escola de la Natura, xerrada debat ‘És veritat que la 
natura és sàvia?’ a càrrec de Jaume Sañé, naturalista i protagonista al 
programa Natura sàvia de TV3. 
-A les 21 h, a l’observatori astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia pe 
a públic familiar: observació d’Orió, M44 i Mart. 

Dissabte 6 abril
-A les 10 h, al Mirador del Tenes, sortida d’ornitologia 
de l’Escola de la Natura. 
-A partir de les 20 h, al Teatre Can Butjosa, festa de 
la independència del Senegal. 

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.

Vull ser comissària
   de la comissura
    dels teus llavis.
***
  Bolcares les cendres
    dels besos no dats 
  que en l’art d’estimar
no cal permís per encendre.
***
  Si tens dubtes
en decorar el cor
  posa-hi llum
    natural.

Del llibre V de Bes
Núria Pujolàs, coneguda com Miramelsmots

Reivindiquem l’amor des de la poesia, ara que ve 
la Diada de Sant Jordi, la nostra Diada de l’Amor. 
Estimem-nos, com ens demana amb passió la poeta 
vallesana Miramelsmots. I també posem-hi una mica 
de passió, en la lectura. Estimar i dir-ho en les parau-
les més belles és un plaer que no podem perdre’ns 
tenint-lo tant a tocar. Regalem la rosa, però també 
regalem poesia per Sant Jordi! Gaudiu d’aquesta fes-
ta i acompanyeu-nos en les paradetes de la plaça 
de la Vila, el Niu d’Art hi serem amb tot un arsenal 
de llibres de poemes enmig de les novetats que us 
portaran les nostres llibreries. Feliç Sant Jordi!
Niu d’Art Poètic

Solucions senzilles a problemes emergents
Escoltant dues amigues conversar, vaig sentir aquest 
conte que em va intrigar des del començament. A 
mesura que avançava la narració, el meu interès per 
conèixer el final va augmentar i vaig imaginar un ca-
bal de filosofia contingut en el mateix. Bé, millor no 
els avanço res més, vagin vostès creant les seves 
pròpies expectatives
Resulta que l’Anna té un passatemps que li encan-
ta, ella cria gallines. Es diverteix veient com posen 
ous, i s’emociona un munt quan neixen els pollets. 
Fa poc una de les seves gallines va començar a ser 

protagonista de contínues baralles, era picoteada i 
empesa per les altres aus del corral, per aixó, l’Anna 
la va treure a una altra gàbia perquè no li fessin mal. 
Com a resultat, el galliner va quedar en pau.
En passar els dies, la va tornar amb les companyes 
amb què havia lluitat i de nou va començar la ba-
ralla, picant-i apartant-la del grup. Amb paciència, 
novament va retirar la gallina deixant per un temps 
major en un altre corral. Al tercer intent, la baralla 
no es va fer esperar, de manera que aquesta vega-
da l’Anna va treure la gallina la va matar i se la va 
menjar.
Els confesso que em va impactar el desenllaç de la 
història, havia imaginat mil solucions al problema i 
desitjava un ensenyament poètic. Al final vaig treure 
la meva pròpia conclusió del procedir de l’Anna: No 
et compliquis a buscar la solució ideal, és preferible 
trobar la que et permeti donar-te un bon gust.
Candelaria Diaz Martín

Camps de Gallecs

Després d’una pluja suau,
a pas acurat em convida caminar
pels resplendents camps de Gallecs,
i preguntar-me a mi mateix,
el procés de l’herba del camp
que néixer, creixia i no mort mai.
I, entre marges i camins
arreplegar plantes oloroses.
I dels rostolls, estar atent
del carrisqueig so de grills,
i en el fang enclotat
del fons de rieres i basals,
escoltar l’agut raucar de granotes.
Fent camí de pagesia
emmirallant-me del filat mongetar
ple a vessar de genuïnes mongetes del ganxet,
i ensumar el flairós tomàquet de Gallecs.
Oh, camps estimats camps.
Sou molt més, del que un voldria.

Josep Bernal

LÍNIA OBERTA
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CARNESTOLTES
Com cada any, centenars de persones han participat en la rua de carnaval pre-
sidida, com ja és habitual, per Sa Majestat el rei Carnestoltes. El recorregut es 
va omplir de pirates, princeses, barrufets, pallassos i un sense fi de personatges 
sorgits de les pàgines dels contes més tradicionals, dels còmics més moderns 
i agosarats o de la petita i gran pantalla.
Enguany, el jurat va concedir el primer, segon i tercer premis d’adults a les dis-
fresses Mago de Oz, Els Minions i l’Inspector Gadget, respectivament. Els premis 
infantils van correspondre a Dinosaure, en primer lloc, i a Star Wars i Alícia en 
segon i tercer lloc.
Pel que fa a les comparses, les guanyadores van ser Esperit salvatge, en catego-
ria adults, i Pompeu Circus en infantil. El segon lloc per a les comparses adultes 
va ser per a Les mil i una nits i, en infantil per a Els visitants.
Pel que fa al premi local en comparsa adulta, aquest va ser per Cotton Candy 
mentre que en segon lloc van quedar Sènior xef, que va anunciar que faria la 
donació integra dels 150 euros del premi a l’associació Parets contra el Càncer.
Aquí tenim una petita mostra del nostre Carnestoltes d’enguany però, si us heu 
quedat amb ganes, es poden veure un grapat més d’imatges de la festa al Flickr 
de Parets Connecta.

 1r premi comparsa infantil

 1r premi individual adults

 1r premi comparsa local  1r premi comparsa adults

 1r premi individual infantil
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Clouen les activitats del ‘Març de dones. Març de tothom’
Durant tot el mes de març, a Parets s’han dut a terme accions per reivindicar la igualtat de drets de les dones

Les activitats emmarcades en el Març de dones estan tot 
just a punt de finalitzar. Aquest dissabte, 30 de març, a les 
20 h, al teatre Can Rajoler es portarà a terme l’ultim acte 
amb l’obra de teatre Abandónate mucho, un espectacle 
d’humor a càrrec de Las XL que desconstrueix el mite de 
l’amor romàntic.
Durant tot el mes, a Parets s’han dut a terme diferents ac-
cions i propostes amb l’objectiu d’impulsar la participació 
igualitària de les dones en la societat i el seu desenvolu-

pament integral com a persones.
La lectura del manifest del ‘Març de dones’ amb la parti-
cipació de centenars de persones, el sopar de dones, els 
tallers sobre violències masclistes, la formació en pers-
pectiva de gènere, la Marxa Violeta, les exposicions o les 
hores del conte temàtiques han estat només una mostra 
de la voluntat de la ciutadania de lluitar per una major 
consciència social i en defensa de la igualtat en drets de 
les dones d’arreu.



28 de març de 2019 5ACTUALITAT

14.340 ciutadans i ciutadanes de Parets podran votar a 
les pròximes eleccions generals, que se celebraran el  28 
d’abril. Com en les darreres ocasions, en aquests comicis 
continuarà el darrer increment que es va fer en el nombre 
de meses amb l’objectiu d’evitar cues i esperes a l’hora 
d’exercir el dret a vot.

PAU VILA

ELECCIONS GENERALS | 28 ABRIL 2019

LLUIS PIQUER

4.879
ELECTORS

3.477
ELECTORS

CAN BUTJOSA

2.227
ELECTORS

POMPEU FABRA

1.944
ELECTORS

SANT JORDI

1.813
ELECTORS

CENS ELECTORAL 
A PARETS DEL VALLÈS

CAN BUTJOSA
4 MESES

POMPEU FABRA
4 MESES

SANT JORDI
2 MESES

PAU VILA
5 MESES

LLUIS PIQUER
8 MESES

En concret, el nombre de meses serà el següent: 
Districte 01
    Escola  Lluís Piquer, 8 meses amb 4.879 electors/es.
Districte 02
    Escola Pompeu Fabra, 4 meses amb 1.944 electors/es.
    Casal d’Avis Sant Jordi, 2 meses amb 1.813 electors/es.

    Escola Pau Vila, 5 meses amb 3.447 electors/es.
    Casal Can Butjosa, 4 meses amb 2.227 electors/es.

El total d’electors en aquests comicis són 14.340, distri-
buïts en 2 districtes, 11 seccions, 5 col·legis electorals i 
23 meses.
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PoRTES OBERTES 29 ABRIL 17.30 h

PoRTES OBERTES 2 MAIG 17.30 h

PREINSCRIPCIONS
Curs 2019 / 2020

Del 29 de març al 9 d'abril
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CENTRES INTEGRATS
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Del 14 al 21 de maig
BATXILLERAT
CICLES DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I D’ARTS GRÀFIQUES I DISSENY

Del 29 de maig al 5 de juny
CICLES DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I D’ARTS GRÀFIQUES I DISSENY

La preinscripció a batxillerat i als cicles formatius de 
grau mitjà i superior d'FP es pot fer mitjançant la
sol·licitud electrònica. 

PARETS DEL VALLÈS

2019

VI FESTA

MUNICIPI

Plaça de la Vila. De 10 a 21 h
DIMARTS 23 D’ABRIL

Parades de llibres i flors

Parades de publicacions, manuali-
tats i marxandatge

Lliurament del Premi Parets, 
municipi lector 2019

Presentació del concurs lingüístic 
Endevina-la! 2019

Tallers i espais de participació 
(titelles, punts de llibre, espai per a 
nadons, photocall, xapes i xocola-
tada, tallers i activitats per a la 
mainada, plantació de llavors, etc.)

Recitals poètics Niu d’Art Poètic 
(12 h i 19.30 h)

Dictat popular (de 10 a 13 h i de 16 
a 17 h) Lliurament de premis: 18 h

Programes en directe de RAP 107 
(de 16.30 a 19.30 h) 

Espectacle familiar Tut tururut, 
Cia. La Bleda (18 h)

Espectacle Ànimes de foc Diables 
Parets (21 h)

XXIII Concurs de punts de llibre
Tema: Viatge a l’espai

MUNICIPI
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Consumim amb coneixement. No al malbaratament alimentari
Gaby Susanna i Assumpta Torres van parlar a RAP107 d’un problema que ens afecta a tots 

En el marc del Dia Mundial dels Drets del consumidor, 
que es va celebrar el 14 de març, el programa radiofònic 
Consumir amb Coneixement va dedicar l’espai a parlar 
del malbaratament alimentari, un problema que afecta el 
conjunt de la societat.
La persona convidada al programa, Gaby Susanna, direc-
tora de la Plataforma Aprofitem els Aliments, i Assumpta 
Torres, responsable de l’SCAC, van parlar dels factors que 
provoquen aquest malbaratament, els seus efectes eco-
nòmics i d’impacte ambiental  i van donar consells i trucs 
per no malbaratar a les llars. 
Com es va comentar durant aquest programa, l’Organit-
zació de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultu-
ra (FAO) diu que un terç dels aliments que es produeixen 
al món per a consum humà es malbaraten i en el cas de 
casa nostra, hi ha estudis que assenyalen que a Catalu-
nya es llencen 262.471 tones d’aliments sòlids que serien 
aprofitables. Aquest malbaratament es produeix en totes 
les fases de la cadena alimentària però hi ha una dada 

que sorprèn, el 58% del malbaratament es produeix a les 
llars (151.800 tones). Per tant, cada any es malbaraten 
34,9 kg (aprox. 100g. diaris) per habitant, que equival a 
112€ per persona i any.   
Però com es van encarregar de recordar-nos, no és només 
una qüestió econòmica, aquesta xifra equival a llençar el 
menjar consumit durant 25,5 dies i amb aquest menjar es 
podrien nodrir més de 500.000 persones durant un any, és 
a dir que també te a veure amb la pobresa i la desigualtat 
social, i alhora amb la sostenibilitat, l’impacte ambiental 
i l’explotació animal. 
Evitant el malbaratament alimentari s’aconsegueixen di-
ferents beneficis, com ara reduir la generació de residus, 
la sobreexplotació animal i de camps de conreu, o dismi-
nuir la despesa energètica derivada tant de la producció 
dels aliments, com del transport i de la gestió dels resi-
dus produïts. A més, es contribueix a evitar el desequilibri 
social entorn a la manca d’aliments, ja que un consum 
responsable afavoreix una millor distribució del menjar.

Xerrades de mobilitat per als avis
Una agent de la Policia Local de Parets 
impartirà classes de mobilitat segura a la 
gent gran del municipi.
Durant les xerrades es faran propostes 

MOBILITAT
didàctiques vinculades al treball dels di-
ferents continguts, bàsicament sobre les 
actituds de les persones grans com a via-
nants. Seran sessions dinàmiques i parti-
cipatives amb pluges d’idees, converses 
guiades i debats en grup.
L’objectiu de les xerrades és identificar els 
canvis personals i de l’entorn que els afec-
ten, conèixer, acceptar i autoprotegir-se en 
funció de l’estat psicofísic i conscienciar 
la gent gran com a referent en la mobilitat 
segura per als petits que els acompanyen.
Les classes es faran el dilluns 1 d’abril, al 
Casal de Ca n’Oms, el 2 d’abril a l’Asoveen i 
el dijous 4 d’abril al Casal Sant Jordi. Totes 
començaran a les 17.30 h.

EN 2 MINUTS...
Surt a concurs el bar del Sot d’en Barriques
Aquest mes de març s’ha iniciat la licitació del con-
tracte de la concessió administrativa del bar situat 
al parc del Sot d’en Barriques.
L’objectiu de la licitació és l’adjudicació de l’ús pri-
vatiu per a l’explotació del bar ubicat al parc del sot 
d’en Barriques. Aquest establiment comptarà amb la 
part construïda existent, que es destinarà a la pres-
tació principal de l’activitat de bar, i una altra part, 
que haurà de ser oberta i serà destinada a terrassa.
Les condicions per optar a la licitació es po-
den consultar al Perfil del contractant del web de 
l’Ajuntament www.parets.cat.

Xerrada del naturalista Jaume Sañé 
El divendres 5 d’abril, a les 19 h, Jaume Sañé, na-
turalista, divulgador i protagonista del programa de 
TV3 Natura Sàvia, oferirà una xerrada a l’Escola de la 
Natura. La xerrada anirà al voltant de la conservació 
del planeta i concretament de la seva experiència 
com a divulgador i guia expert d’una població de 
goril·les a Uganda. 
La pregunta sobre la que discorrerà el debat és: És 
veritat que la natura és sàvia? Les incripcions es 
poden fer al web escolanatura.parets.cat.

Gala dels Premis Vallès Visió, el 12 d’abril
El pròxim 12 d’abril, el canal de televisió Vallès Visió 
celebra el 9è aniversari de la gala anual de lliura-
ment de premis a persones i entitats destacades 
del Baix Vallès durant el 2018. 
Durant l’acte, que tindrà lloc a l’espai Cultural Mont-
barri de Montornès, es podran veure les actuacions 
de La Remençada, la Coral La Lira, i l’Escola Muni-
cipal de Música i Dansa de Montornès, que s’aniran 
intercalant amb diferents vídeos. 
La 9a gala de premis Vallès Visió es podrà veure 
en directe pel canal televisiu i també al web www.
vallesvisio.cat. 

Nou logotip de la TVSMiA
La Taula Vallesana de Salut Mental i Ad-
diccions (TVSMiA), de la qual el municipi 
de Parets en forma part,  ha donat a co-
nèixer el veredicte del concurs per esco-

SALUT
llir el seu logotip corporatiu. La persona 
guanyadora ha estat la molletana Glòria 
Fernàndez, dissenyadora de brànding re-
sident a Martorelles. 
Comptar amb un logotip propi s’emmarca 
en les diferents accions comunicatives de 
la Taula per identificar i donar a conèixer 
aquest nou espai i els seus objectius.
La TVSMiA es configura com un espai de 
coordinació i de treball col·laboratiu entre 
tots els agents que treballen en salut men-
tal i addiccions als municipis que hi col-
laboren, amb la finalitat de definir accions 
de millora en l’àmbit local que permetin 
donar resposta a les necessitats en l’àmbit 
de la salut mental al territori.
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diumenge
a les 18.30 h

Infarto ¡no 
vayas a la luz!

Preu: 18 €
15 € menors de 18 i majors de 65
13 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Santi Rodríguez

abril7 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

El gran Santi Rodríguez ens presenta una 
comèdia impecable sobre la vida… on 
s’ensuma la tragèdia

A les 21 h 
Sopar amb barquetes
(montaditos)

abril13 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

La extinción 
en llamas
Pedro Llamas

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Un dels millors còmics del moment, Pedro Llamas, ens 
mostra les seves qualitats d’actor, imitador i improvisador

diumenge
a les 19.30 h

El tràmit
Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 25 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Fernando Trías de Bes

maig5 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

La comèdia més marciana de la temporada: 
per quants diners callaries un secret d’estat? 
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OBERTURA

Motiva’t, el nou gimnàs a l’espai Iveco
Motiva’t és un nou gimnàs i club esportiu situat al carrer 
la Volta 3 de Parets, amb una nova filosofia d’activitat físi-
ca i salut. Allà s’hi pot trobar entrenament cardiovascular 
amb Cycling, sala de Fitness o un servei d’entrenament 
personal. Si voleu més informació, podeu escriure a info@
motivatparets.com o trucar al 93 573 04 46.

INAUGURACIÓ RESTAURACIÓ

Bar 20 PA-K, a l’avinguda de Catalunya 
El Bar 20 PA-K també ha obert les portes durant aquest 
mes. És un espai per a esmorzar, prendre un cafè, fer unes 
tapes, pinxos bascos o una copa amb els amics. A més, 
fa diferents promocions i de cada 9 cafès te’n regalen un 
gratis. 20 PA-K està situat a l’avinguda de Catalunya, a 
l’alçada del número 133.

Continuen les accions en el marc del projecte CuEmE 
Els alumnes van poder escoltar una xerrada de Jaume Guillemot sobre banca ètica

El dimecres, 6 de març, Jaume Guillemot, soci de Fiare 
Banca Etica, va oferir una xerrada als alumnes de 5è curs 
de l’escola Nostra Senyora de Montserrat que participen 
en el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola –CuEmE–.
CuEmE és un programa educatiu que vol fomentar l’espe-
rit emprenedor i les competències bàsiques definides en 
el currículum d’educació primària. Durant el curs escolar, 
els participants creen i gestionen una cooperativa amb el 
suport dels professors i tutors, de l’Ajuntament de Parets 
i d’altres agents socials de la localitat com empreses i 
establiments comercials.
Fiare Banca Etica neix de la unió de dos projectes basats 
en les finances ètiques: Banca Popolare Etica, un banc 

cooperatiu que treballa a Itàlia des del 1999 i Fiare que 
opera a Espanya des del 2005.

Gravació de falques publicitàries a RAP 107
En el marc de les activitats que inclou el projecte, el prò-
xim 2 d’abril, els nens i nenes que han creat les coope-
ratives, visitaran els estudis de RAP 107 per gravar les 
falques publicitàries que serviran per fer la difusió dels 
productes que han concebut.
Els alumnes ja van escollir els noms i càrrecs de les co-
operatives, 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.

S’obre l’estudi de tatuatge Inusual Tattoo Art
Inusual Tattoo Art és un nou estudi de tatuatges a l’av. 
Catalunya 96. Aquesta és la culminació d’un projecte de 
joves emprenedors que, després de molta feina i aprenen-
tatge, van decidir crear el seu propi estudi.
Ofereixen tatuatges en diferents estils i colors en realisme, 
microrealisme, neotradicional, Blackwork o Dotwork.

SOLIDARITAT

Coixins per a dones que pateixen càncer
Els alumnes de 2n d’ESO de l’escola Acesco han confec-
cionat coixins solidaris en forma de cor per a les dones 
que han estat operades de càncer de mama. Per fer-ho, 
l’alumnat ha comptat amb l’ajuda dels seus familiars, que 
s’han fet càrrec de cosir-los a màquina. Els aproximada-
ment 300 coixins es donaran a diferents hospitals que 
els faran arribar a dones operades de càncer de mama.

COMMEMORACIÓ

Parets amb el Dia Mundial de l’Aigua
El divendres 22 de març, Parets es va sumar als actes 
commemoratius del Dia Mundial de l’Aigua amb un taller  
sobre l’estalvi d’aigua, que es va fer a l’exterior de l’escola 
Pau Vila, en col·laboració amb l’empresa Cassa. Durant 
l’abril, també es duran a terme tallers sobre els ecosis-
temes aquàtics.
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D’aquí a uns dies s’iniciaran les jornades de portes ober-
tes a les escoles bressol municipals per tal que les fa-
mílies puguin conèixer els centres i els projectes que es 
duen a terme per escollir l’escola que més s’adapti a cada 
infant. L’escola bressol el Cirerer farà aquestes jornades 
el dia 24 d’abril a les 17.30 h; l’escola bressol el Gargot 
obrirà les seves portes el 2 de maig a les 17.30 h.
Les escoles bressol municipals acullen infants des de 
les 16 setmanes i fins als 3 anys. Els tres centres tenen 
un pati, una zona d’esbarjo i cuina pròpia amb servei de 
menjador. A més, totes ofereixen servei d’acollida en ho-
rari de 7.30 a 9 h i estan assessorades per un equip de 
psicopedagogia. Els centres van de la mà de les famílies 
i per això hi ha associacions de mares i pares d’alumnes, 
que acompanyen al centre en les seves activitats.

Portes obertes i preinscripcions a les escoles bressol

Durant el mes d’abril es farà la jornada de portes obertes 
i es coneixerà l’oferta de places i el procés de preinscrip-
ció i matrícula. Durant el mes de maig es durà a terme el 
procés de preinscripció, que es farà a l’OAC amb la pre-
sentació de sol·licituds, la publicació de llistes provisi-
onals, resolució de reclamacions, i publicació de llistes 
definitives, i al mes de juny es posarà en marxa el període 
de matrícula a cada centre.
Les escoles bressol municipals parteixen d’una intencio-
nalitat educativa i a través de la manipulació, l’experimen-
tació i la creació, es faciliten les condicions per assolir 
aprenentatges significatius i perdurables. Les escoles de 
Parets són obertes i participatives, establint una relació 
pròxima amb les famílies i fent activitats culturals i sor-
tides fora de l’escola.

Durant el mes d’abril es faran les jornades de portes obertes i al maig s’iniciarà el procés de preinscripcions
VISITES

Els alumnes de Parets visiten l’Ajuntament
Els alumnes de tercer curs de primària de l’escola Lluís 
Piquer i ACESCO han visitat aquest mes de març l’Ajunta-
ment de Parets per conèixer de prop com funciona l’admi-
nistració local. Durant la seva visita, els nens i nenes han 
pogut passar per diferents departaments com el d’Inter-
venció, Recursos Humans, Alcaldia o l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana.
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 es programen mensualment per tal que totes les 
escoles del municipi hi puguin assistir.

Premi a la innovació pedagògica
L’escola Nostra Senyora de Montserrat 
ha estat premiada per la Fundació Gala 
a l’Excel·lència Educativa 2019 a la millor 

GUARDÓ
Innovació Pedagògica en Centres de For-
mació Concertats.
Aquesta innovació fa referència a l’any 
2017, quan Vicky Espejo i Albana Sanz van 
oferir formació als mestres de 2 escoles 
públiques d’Uruguai, basada en el Projecte 
d’Educació Emocional de l’escola de Pa-
rets. 
L’any 2018 el centre va obtenir dos premis: 
Millor docent de Catalunya per l’Editorial 
Cruïlla  i  Premi Armengol i Mir al Mèrit 
docent per les Escoles Cristianes de Ca-
talunya.

ACESCO i Pau Vila a l’English Day
Les escoles ACESCO i Pau Vila participen 
aquest any en l’English Day, una iniciativa 
en què els docents especialistes en llen-

IDIOMES
gua anglesa es coordinen amb altres esco-
les per promoure l’idioma anglès a les au-
les. Durant uns mesos, l’alumnat s’escriu 
i parla per videoconferència amb altres 
nens i nenes de centres educatius fora del 
municipi; s’escriuen cartes, s’envien foto-
grafies, i tenen una relació a distància en 
anglès. 
Finalment, es proposa un dia en què els 
alumnes fan activitats plegats a la mateixa 
escola, moment en què poden conèixer el 
seu company o companya amb qui han 
viscut aquesta experiència.
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El recorregut consistirà en 12 quilòmetres plans (amb una 
mica de desnivell negatiu) sortint de Granollers, passant 
per Montmeló i arribant a Parets del Vallès. 
És una cursa molt ràpida ja que es fa pel voral del riu 
(a favor de corrent) amb un lleuger pendent negatiu (fa 
baixada). 
L’entorn és ideal per al running ja que es fa pel passeig 
fluvial que connecta els tres municipis. Molts corredors 
de la zona surten a córrer per aquest entorn, sobretot els 
caps de setmana, ja que és un recorregut molt agrada-
ble. La primera cursa Triatló Parets serà solidaria i gran 
part dels beneficis seran donats a una associació de lluita 
contra el càncer, en honor al Raúl i el Cristian, amics i 
companys del Club Triatló Parets i del Club Natació Gra-

Primera edició de la Cursa Triatló Parets
La primera Cursa Solidària Parets “Sempre amb nosaltres Raúl i Trigue”  tindrà lloc el diumenge 31 de març

nollers, que van perdre la vida per aquesta malaltia. 
Els participants tindràn tota mena de facilitats a l’arribada 
al poliesportiu municipal de Parets del Vallès: bossa del 
corredor, trofeus (3 primers de la general masculina, 3 
primers de la general femenina, primer classificat local 
masculí i primer classificat local femení), vestidors amb 
dutxes, etc.
També hi haurà obsequis: visera commemorativa de la 
cursa, Yatekomo, brick de caldo Aneto i cremes recupe-
radores OXD.
L’avituallament estarà situat aproximadament al quilò-
metre 6 i a l’arribada.
Tota la informació detallada de la cursa la podeu trobar a 
http://www.cursasolidariaparets.com

Presentació del llibre “3 nits de torb i 1 cap d’any”
L’autor és en Jordi Cruz. El llibre explica els fets que van 
passar al Balandrau el 30 de desembre de l’any 2000 quan 
una brutal tempesta va agafar per sorpresa a diversos 
muntanyencs a la zona dels Pirineus.
Durant el mateix, en destaca una expedició que anava a 
fer el Balandrau i de la qual només en va sobreviure una 
persona. Hi van ser presents diversos supervivents d’aquell 
dia de torb com en Lluís Tripiana, en Lluís Perpinyà i en 
Jordi Rota.
El vincle de Parets del Vallès i el món de la muntanya van 
posar-se novament de manifest. Parets va ser un dels mu-
nicipis que va acollir la presentació del llibre. De fet, a la 
mateixa va assistir-hi l’alpinista paretà Sergi Mingote, qui 
fa uns mesos va patir un accident a la muntanya mentre 
feia escalada.
Va ser una xerrada molt didàctica, a la sala d’Exposicions 
de Can Rajoler, en la qual Jordi Cruz va explicar el fenòmen 
meteorològic anomenat torb que passa quan hi ha molta 
neu en pols i s’hi afegeix un fort vent. Tot plegat deriva en 
que els alpinistes tenen poca visibilitat i la temperatura 
baixa dràsticament. En aquella ocasió, la sensació tèrmica 
va arribar als 40 graus sota 0. 
Mitjançant aquest treball queda clar que tot i que una 
muntanya pugui semblar assequible, el mal temps ho pot 
capgirar tot. 

ALPINISME
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Cada cop són més les persones aventureres que s’en-
fronten a una marató. Un clar exemple és la recent Ma-
rató de Barcelona, que va comptar amb una àmplia re-
presentació de runners paretans. 
Corredores i corredors que la van fer sencera, i altres que 
van fer de llebres dels mateixos i també van animar els 
diferents runners paretans i paretanes. 
El Club Atletisme Parets va comptar amb un bon grapat 
de maratonians. 
Entre els atletes que van completar els 42 quilòmetres 
pel renovat recorregut barceloní, també n’hi havia que 
s’estrenaven per primer cop, com és el cas del company 
de RAP 107, Carles Font, o del paretà Fernando Soria.

Córrer una marató, un repte que està de moda
A la Marató de Barcelona va ser nombrosa la delegació maratoniana de Parets del Vallès

Més enllà del temps i de les marques personals tant de 
maratonians habituals de la mítica distància com dels 
que s’hi enfrontaven per primera vegada, aquesta pro-
va afavoreix la pràctica esportiva en equip, entre amics, 
preparant els entrenaments per poder creuar la línia d’ar-
ribada.
Parets compta cada cop amb més corredors i corredores 
de la llarga distància i va fer-se escoltar pels carrers bar-
celonins gràcies als ànims i suport dels atletes que van 
voler animar els i les runners locals. 
La marató d’enguany va estar marcada pel bon temps 
i un millor ambient caracteritzat pel suport de milers i 
milers de persones que van sortir al carrer per animar els 
corredors i corredores participants d’arreu del món.

HANDBOL FUTBOL

EN 2 MINUTS...
Tancades les inscripcions de la Bastarda
La X edició de la Bastarda que organitza el CAM 
Parets el proper 27 d’abril ja ha tancat les ins-
cripcions, quan encara falta un mes perquè 
aquesta se celebri. Pel que fa a les inscripcions 
a la Klandestina, i en el moment de tancar aquest 
número, en quedaven molt poques.

Nova edició del Piolet
El 19 de maig és la data en què se celebrarà una 
nova edició del Piolet, la caminada popular no 
competitiva que organitza el CEP Parets, de més 
de tretze quilòmetres i permet descobrir l’entorn 
més proper del poble Les inscripcions estan li-
mitades a 500 persones i es poden fer al pavelló 
i a la piscina municipal.

Novetats al CF Parets
El CF Parets ha fet un parell d’incorporacions per 
al darrer tram de la competició. Cristian Pérez, 
prodecent del Vilassar de Mar, i Sergio Palanco, 
de la Mataronesa, reforçaran l’atac del conjunt 
que entrena David Parra. En canvi qui ha cau-
sat baixa és David Sánchez, davanter que s’ha 
incorporat al Manresa de Primera Catalana, que 
és líder de la seva competició. 

Neix Bikers Parets
La nova entitat ciclista té com a president a en 
David Arranz. Es tracta d’un nou club local format 
per amics i amants del ciclisme que pedalegen 
junts des de fa una dècada i que volen fomentar 
l’ús d’aquest esport al poble.

Norma Rodríguez, campiona d’Espanya
La nedadora del CN Parets, Norma Rodríguez, s’ha pro-
clamat Campiona d’Espanya amb la selecció catalana en 
categoria aleví. Un altre dels nedadors del CN Parets que 
ha aconseguit uns bons resultats al Campionat d’Espanya 
infantil de natació que es va celebrar a Gijón i va estar 
entre els deu primers en algunes dels proves que va dis-
putar va ser l’Albert Cabezuelo. Entre elles, a les proves 
dels 400 metres estils, 800 lliures, 400 lliures i 200 lliures.

NATACIÓ

Campus de Setmana Santa “Joan Oller”
Els pròxims dies 15, 16 i 17 d’abril, el Club Handbol Parets 
organitza el Campus de tecnificació de Setmana Santa  
‘Joan Oller’. 
Aquest campus està adreçat a nens i nenes d’entre 5 i 
16 anys. Per a més informació podeu escriure un cor-
reu electrònic a chparets@handbolparets.com o trucar 
al 665989276. El campus es farà cadascun dels dies de 
9 del matí a 13 h.

39è aniversari de la Penya Blanc-i-Blava
La Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà ha fet 39 anys. Per 
celebrar-ho, prop d’un centenar de socis van assistir al 
dinar de germanor que es va organitzar al restaurant Can 
Cirili. Alguns dels convidats d’excepció que van acompa-
nyar el president, Jordi García, van ser un amabaixador 
del club, un representant dels veterans del RCDE i un de 
les penyes de Catalunya, membres de diferents penyes 
vallesanes així com representants de l’administració.
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Parets del Vallès tornarà a viure una jornada plena d’ac-
tivitats i paradetes a la plaça de la Vila durant la Diada de 
Sant Jordi, el pròxim 23 d’abril. Durant tot el matí, i també 
a la tarda, la plaça de la Vila serà l’escenari d’activitats 
literàries com ara recitals poètics i activitats i tallers per 
grans i petits.
Les protagonistes seran, novament, les llibreries i floris-
teries de Parets, que tindran oportunitat de mostrar, d’una 
banda, els productes més creatius fets amb flors, i d’una 
altra, les novetats literàries més importants de l’any.
Com és habitual, l’emissora municipal RAP107 FM oferirà 
un programa en directe i la colla de Diables de Parets 
oferirà l’espectacle de la llegenda de Sant Jordi, a les 
20.30 h.

Parets es prepara per rebre les novetats literàries el dia de Sant Jordi

Premi Municipi Lector
En relació amb la Diada de Sant Jordi, cal recordar que 
fins al 3 d’abril, els centres educatius o les AMPA poden 
presentar el seu projecte o pràctica per optar al Premi 
Municipi Lector, que té l’objectiu de reconèixer i premiar 
els projectes i les bones pràctiques de foment, promoció i 
dinamització de la lectura. El premi vol ser un instrument 
per estimular la creació i el desenvolupament d’activitats 
de foment lector a Parets, així com recompensar el treball 
realitzat pels professionals dels centres educatius del 
municipi.
La informació sobre les bases de la convocatòria es pot 
demanar al Centre Cultural Can Rajoler o a les bibliote-
ques Can Rajoler i Can Butjosa.

Les floristeries i llibreries del municipi seran les protagonistes d’una nova Diada de Sant Jordi a la plaça de la Vila

El 23 de març la Colla de Gitanes de Parets 
va celebrar l’11a edició de la Picada de Gi-
tanes al pavelló de Parets. La Gran Picada 
entre les colles de gitanes d’aquest any 
va tenir com a convidades les colles de 
l’Ametlla del Vallès i Montmeló. Es tracta 
d’un concurs amistós de ball tradicional 
que organitzen les gitanes anualment.

GITANES

Èxit de la Picada de Gitanes
El 2 de març l’associació Hermanados-
Agermanats i la Casa de Andalucía van 
organitzar una jornada per celebrar el Dia 
de Andalucía, que es commemora el 28 de 
febrer. Durant tot el dia va haver-hi balls 
i activitats culturals típiques d’Andalusia. 
La festa va comptar amb menjar i beguda i 
va tenir una molt bona afluència de públic.

FESTA

Celebració del Dia d’Andalusia

POESIA

Presentació del llibre ‘Despertant sentiments’
Dissabte 9 de març, a les 12 h, a la Llibreria Farrés, es va 
fer la presentació del llibre ‘Despertant sentiments’, de 
Joan Verdaguer, amb l’actuació musical de Marina Ser-
ra. L’acte el va organitzar el Niu d’Art Poètic i la Llibreria 
Farrés per donar a conèixer la poesia de Joan Verdaguer 
i convidar els assistents a una tertúlia poètica on tothom 
va poder dir la seva.

EXPOSICIÓ

Exposició ‘I si te les toques?’ a Can Rajoler
Del 22 de març al 7 d’abril es pot veure a la sala d’expo-
sicions Can Rajoler l’exposició fotogràfica ‘I si te les to-
ques?’, una mostra d’imatges per a la prevenció del càncer 
de mama. La inauguració es va fer el divendres 22 amb 
una xerrada de professionals i un refrigeri.
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LA IMATGE DEL MES
Exposició Camins escolars, elabo-
rada per més de 250 alumnes de 5è 
curs de primària del municipi. 
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.

Nova edició del concurs Endevina-la! a Parets
Ep, endevinaires! Ja us podeu preparar per a una nova edició de la marató d’endevinalles amb forma de 
jeroglífic que l’Oficina de Català i el Servei de Comerç de l’Ajuntament de Parets ha organitzat per aques-
ta primavera. El 23 d’abril, coincidint amb la festa de Sant Jordi, donarem el tret de sortida al concurs 
Endevina-la! amb la presentació que tindrà lloc a l’estand de l’Ajuntament. 

Del 23 d’abril al 18 de maig, trenta-sis comerços de Parets exposaran a l’aparador una endevinalla lingüís-
tica creada pel Jordi Esteban. Segur que la podreu resoldre amb una mica d’enginy i pràctica! Sobretot, no 
us oblideu de dipositar la butlleta amb la solució i les vostres dades a l’urna que trobareu a cada botiga. 

Animeu-vos a entrar a tots els comerços a resoldre les endevinalles! Com més jeroglífics 
desxifreu, més possibilitats d’obtenir un dels premis. El 4 de juny sortejarem entrades 
per a espectacles de Can Rajoler i un abonament trimestral per al poliesportiu municipal 
Joaquim Rodríguez. L’important és participar-hi! 
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“Ja estic preparat per assolir la segona part del repte”

Sergi Mingote: alpinista premiat a la Nit dels Dirigents de l’Esport
L’alpinista paretà Sergi Mingote ha estat guardonat per l’Associació Catalana de Di-
rigents de l’Esport pel seu repte solidari de coronar tres de les muntanyes més altes 
del món en 72 dies i per la seva vinculació amb les entitats esportives. Fa uns dies 
va presentar a Parets el documental K2+Broad Peak+Manaslu 72 dies al límit en el 
qual narra l’experiència que ha viscut durant aquesta aventura.

M’agrada... 
- Parets.
- La sinceritat.
- La muntanya.

No m’agrada...
- L’enveja.
- La mentida.
- VOX i tot el que representa.

Vostè presideix Onat Fundation que recentment ha presentat els Premis Inclusius.
Així és, hem presentat els Premis Inclusius de l’Esport Català, uns guardons en forma 
de beques que tenen l’objectiu de donar suport econòmic i visibilitat a les persones, 
organitzacions i empreses que treballen a favor de la inclusió a través de l’esport. Totes 
les persones esportistes de 6 a 100 anys, organismes, associacions o empreses que 
treballin o vulguin desenvolupar projectes relacionats amb la inclusió social a través de 
l’esport podran optar a aquestes beques econòmiques.

Què han de fer les persones o associacions interessades a participar?
Els interessats tenen fins al 6 de setembre per presentar les seves iniciatives o el treball 
que duen a terme, i serà un jurat expert el que s’encarregarà d’elegir quines iniciatives 
requereixen aquest suport econòmic, atenent criteris d’esforç, exemplaritat, implicació, 
benefici col·lectiu, integració social, igualtat de gènere i vida útil de la beca. Les bases 
amb tota la informació per participar es poden trobar a www.onatfoundation.eu.

Ha presentat a Parets el seu documental 72 dies al límit. Què narra aquest audiovisual?
Aquest documental relata la primera meitat del repte que em vaig proposar de fer sis 
cims de més de 8.000 metres en 1 any. Ja estic preparat per assolir la segona part del 
repte escalant l’Everest (8.848 metres), el Kanchenjuga (8.586 metres) i el Lhotse (8.516 
metres).

Quina és la següent expedició que té programada?
La que faré d’aquí a uns dies, el 10 d’abril, al Nepal, on farem un projecte inclusiu en el 
qual acompanyarem 8 joves amb capacitats especials amb els seus monitors i part de 
les seves famílies al trekking de l’Everest. I després començaré l’ascens al Lhotse i a 
l’Everest. 

Recentment ha estat premiat per l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport.
Tot un orgull. Ha estat un reconeixement pel projecte de coronar tres de les muntanyes 
més altes del món en 72 dies, que implica aconseguir un nou rècord Guiness, i d’una 
altra banda s’ha fet menció a la meva participació i vinculació en entitats i associacions 
esportives.


