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170 nous arbres al passeig Fluvial
En el marc del 170 aniversari del seu naixement, el personal de l’em-
presa Freudenberg va fer la plantada de 170 arbres al passeig Fluvial, a 
l’espai conegut popularment com la Verneda de Ca l’Isidre Coix. L’acte 
s’ha fet coincidint amb les activitats commemoratives del Dia Inter-
nacional de l’Arbre i els Boscos, que es va celebrar a finals del passat 
mes de març. Pàg.7

Tot just fa dos dies que la plaça de la Vila va acollir la tradicional Diada de Sant Jordi, acompanyada de la festa Parets Municipi Lector, 
una iniciativa que pretén involucrar el conjunt de la ciutadania per fomentar el gust per la lectura i impulsar un seguit d’actuacions 
que ajudin a convertir Parets en una vila de referència en la promoció del llibre i la lectura.
Durant tot el matí, llibreries, floristeries, i estands d’entitats van compartir l’espai i van aconseguir crear un ambient festiu amb tallers 
per a totes les edats, espais de participació amb titelles, punts de llibre, photocall, xapes, xocolatada, plantació de llavors, manualitats, 
jocs, lectura, poesies, ràdio en directe, i un final de festa a càrrec de les Ànimes de foc de Diables Parets, que van omplir de públic una 
plaça convertida en l’escenari d’un nou espectacle dissenyat especialment per a l’ocasió. Pàg. 3

Roses, llibres i foc 
al Sant Jordi paretà

Nova edició de la Setmana de la Família
Del 13 al 19 de maig, Parets celebra una nova edició de la Setmana de 
la Família.
Durant aquests dies es podrà gaudir d’un seguit d’activitats destinades 
al públic familiar amb xerrades, tallers i activitats pensades per a totes 
les edats, que clouran amb una gran festa el dia 19 de maig al parc la 
Linera, amb tallers infantils, jocs, música i pícnic. Pàg. 11
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Èxit rotund de l’Special 
Olympics de bàsquet Entrevista:

Eduard Ventura

14 16

Parets se suma al Let’s 
Clean up Europe La Biblioteca Can 

Butjosa fa 36 anys

Formació a càrrec de la 
Policia Local

124 5
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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 
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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 25 abril
-A les 10 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller de jocs de falda de prima-
vera amb l’Anna Torrent. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte plena de dracs i 
dragones amb la Sònia Fernández i la Nerea Anri. 

Divendres 26 abril
-A les 18.30 h, a Can Jornet, sessió d’astronomia infantil, amb l’audio-
visual Fa 50 anys vam trepitjar la lluna! amb repartiment i explicació de 
com fer la maqueta del mòdul lunar de l’Apollo 11. 
-A les 20.30 h, a Can Jornet, taller de natura en familia: El cicle dels 
amfibis. 

Dissabte 27 abril
-A les 6.30 h, a l’estació de trens, sortida cap a Aiguafreda amb tren 
per fer la caminada La Bastarda Aiguafreda-Parets, amb arribada al 
parc la Linera. 
-A partir de les 10 h, al Poliesportiu Municipal, Trobada d’activitat física 
per a gent gran. 
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en Familia: cançons i 
contes amb la Caro von Arend. 
-A les 15 h, a la Sala Basart Cooperativa, festa anual de la Unió de 
Germandats. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, festival de dansa. 
-A les 20.30 h, a Can Jornet, sortida nocturna d’amfibis. 

Diumenge 28 abril
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar La princesa en 
texans, a càrrec de la cia. Sgratta Teatre. 

Dilluns 29 abril
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 30 abril
-A les 18 h a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte per a nadons: El 
Drac Roc vol cantar, a càrrec de Mercè Rubí. 

Dimecres 1 maig
-A les 11.30 h, a la plaça de la Vila, 44a ballada de gitanes 7è memorial 
Pere Parera, amb la participació de les colles de Lliçà d’Amunt, Mont-
meló, Santa Eulàlia de Ronçana i Parets.

Dijous 2 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte amb Mercè 
Martínez. 

Dissabte 4 maig
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, 11è Festival de poesia escolar.
-A partir de les 21.30 h, al Casal Can Butjosa, festa Animal Party, amb 
música, copes i la companyia de les mascotes. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb el grup 
Zenit. 

Diumenge 5 maig
-De 8 a 20 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, VI Trofeu de 
primavera de patinatge, categories de mini a certificat. 
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: El tràmit. 
-A les 20.30 h, a Can Jornet, Saturday salamander. Escola de la Natura

Dilluns 6 maig 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 7 maig 
-A les 18 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The 
Princess and the pea, a càrrec de Cambridge School. 

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.

2a edició del Programa Pacient expert Catalunya

El desembre passat va acabar una edició del 
Programa Pacient expert Catalunya al CAP Pa-
rets del Vallès. 
Actualment s’està posant en marxa una segona 
edició degut a l´èxit participatiu de la primera 
experiència a Parets i la forta demanda per part 
dels usuaris.
Aquest programa del Departament de Salut té 
com a objectiu final potenciar l´autocura, la co-
responsabilitat i l´autonomia de les persones 
que tenen una malaltia crònica, en aquest cas 
diabetis tipus 2.
Aquestes sessions estan liderades per un pa-
cient expert afectat per la mateixa malaltia que 
els assistents amb la finalitat d´intercanviar 
coneixements i experiències amb la resta de 
pacients. Està dirigit a usuaris que presentin 
diabetis tipus 2 amb predisposició per millorar 
l´autocontrol de la seva malaltia i poder així afa-
vorir la seva qualitat de vida.
El programa consta de 9 sessions (1 cop per 
setmana) d´una hora i mitja de durada. Tots 
els interessats poden contactar amb el servei 
d´Admissions de l’Equip d’Atenció Primària Pa-
rets del Vallès, al mateix centre de salut.
Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès

Perquè

Què, qui, quan i on van formar una banda de 
Rock. Avui estan reunits a la seva cafeteria pre-
ferida planificant els propers passos a donar. 
Després de dues hores d’animada conversa 
s’han anat tots a casa molt tristos, saben la raó? 
Perquè no hi va assistir...

La inspiració, allò que ens motiva i ens fa so-
miar és el motor de les nostres vides, és el 
que ens fa aixecar cada matí amb desitjos de 
menjar-nos el món i enfrontar-nos a les peti-
tes i grans adversitats de la vida. Aquest és el 
perquè.

Candelaria Díaz Martín

La caseta i l’hortet

“Tot català hauria de tenir una caseta amb hor-
tet”.
Francesc Macià, 1859-1933
President de la Generalitat de Catalunya 

A pas acurat... faig un tomb
pels voltants de Parets del Vallès.
Més plaurem contemplar
la bellesa i bons afers que afloraven
en cada estança de la caseta i l’hortet.
Quins penjolls de tomàquets cor de bou,
d’enfiladisses mongetes del ganxet.
De saborosos arbres fruiters,
farcits de ple a ple
d’endolcides cireres tirant a vermell fosc,
juntament amb albercocs de galta roja
a ple sol, quina munió d’abelles i d’ocells.
Al voltant de l’hortet, sempre s’endevinarà
flaire de farigola i romaní.
Tot un herbolari de muntanya.
Atraurem la destresa de l’enamorat hortolà,
que inspirat en l’art de la jardineria,
de bon matí l’hi oferirà a sa estimada
la més fregant, formosa rosa del seu hortet.

Josep Bernal

LÍNIA OBERTA
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SANT JORDI
Un any més, la tradicional Diada de Sant Jordi ens ha deixat imatges per al 
record. Durant tot el dia, la plaça de la Vila es va omplir de parades de llibres, 
flors, publicacions, manualitats i marxandatge relacionat amb la celebració.
També va tenir lloc el lliurament del ‘Premi Parets, municipi lector’ 2019, 
i diferents tallers i espais de participació per a tota la família. El Niu d’Art 
Poètic va oferir un recital i, a la tarda, l’emissora municipal RAP 107 va oferir 
un programa especial en directe des de la plaça. Els més petits van poder 
gaudir de l’espectacle familiar Tut tururut, de la Cia. La Bleda.
El punt final a la Diada va arribar de la mà de les Ànimes de Foc de Diables 
Parets que va representar, un any més, una visió molt particular de la Llegen-
da de Sant Jordi a on, com ja és habitual, la protagonista és la Bèstia de la 
colla. També es va presentar l’Endevina-la, el joc lingüístic de dinamització 
del comerç de Parets, impulsat per l’Oficina de Català del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, amb el suport del Servei de Comerç.
La mecànica del concurs consisteix a resoldre els jeroglífics que es troben 
als aparadors de 36 comerços, emplenar la butlleta de participació i diposita-
la a l’urna que hi haurà a cada botiga. Entre tots els encertants es farà un 
sorteig i els guanyadors es donaran a conèixer el 4 de juny.
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Xerrades i tallers de la Policia Local de Parets
Durant l’any, la Policia Local ofereix xerrades a diferents col·lectius per millorar la seguretat al municipi

Durant el darrer any, la Policia Local de Parets ha impartit 
diferents tallers i xerrades adreçades a la població, amb 
l’objectiu de millorar la seguretat al municipi.
D’entre la formació, destaquen les classes de mobilitat 
segura adreçada als alumnes de primària i a la gent gran. 
En concret, s’han fet 1.775 hores de classe a un total de 
1.057 nens i nenes.
A les escoles, també s’han fet diferents ponències sobre 
bullyng i ciberassetjament per als estudiants de 5è i 6è, 
per tal de preveure i identificar comportaments de risc.
La Policia Local també ha assistit a les empreses que ho 
han sol·licitat per parlar dels possibles accidents en itine-
rància en l’entrada o sortida del centre de treball. Aques-
tes jornades estan relacionades amb la conducció sota 
els efectes de l’alcohol, la documentació dels vehicles o 

la conducció temerària, entre d’altres.
Les autoescoles també han estat espais on s’han donat 
diferents tipus de xerrades, tant per als futurs conductors 
i conductores com per a qualsevol persona interessada a 
conèixer les possibles sancions i multes en cas de con-
duir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, sancions 
per infringir les normes de circulació o la documentació 
que cal portar obligatòriament al vehicle.
L’any 2018 també es va fer una formació específica per 
a les infermeres, als comerciants del municipi, en relació 
a la campanya de Nadal i els possibles robatoris i furts 
durant aquelles dates, i a les persones grans sobre la se-
guretat en portar els diners, l’ús segur de les targetes de 
crèdit i sobre possibles estafes i enganys que, ocasional-
ment pot patir aquest col·lectiu més vulnerable.

EN 2 MINUTS...
Festa de La Germandat de Parets
El pròxim dissabte, 27 d’abril, La Germandat de Parets 
celebra la tradicional festa coincidint amb la diada de 
la seva patrona, la Mare de Déu de Montserrat. A partir 
de les 17 h, a la Sala Basart Cooperativa es faran els 
parlaments d’inici de festa i un concert a càrrec dels 
alumnes de l’Escoleta de Parets. Després tindrà lloc 
l’acte de lliurament de pins als socis més veterans. 
Tot seguit hi haurà un altre concert amb coca i vi bo 
per a tothom. Finalment, a les 20 h, es farà, a l’església 
de Sant Esteve, una missa en record dels difunts de 
La Germandat.

Gala benèfica de Parets Contra el Càncer
L’entitat Parets Contra el Càncer celebra, el 25 de 
maig, el sopar anual benèfic per recaptar fons, que 
enguany arriba a la 10a edició.
Parets Contra el Càncer organitza aquesta gala amb 
l’objectiu de recaptar diners que es destinen a tirar 
endavant els projectes de l’entitat adreçats a les per-
sones malaltes i a les seves famílies.

Festa de la flor al casal d’avis Asoveen
Dissabte, 11 de maig, el Casal per a la Gent Gran Aso-
veen, celebra la Festa de la flor. La presentació dels 
rams, flors i roses que participaran en el concurs s’ex-
posaran a partir de les 11 h. A les 12 h tindrà lloc la 
deliberació del jurat i el lliurament de premis i, a les 17 
h, hi haurà música i ball amb el grup Choffers.

Ballada anual de Gitanes Parets, l’1 de maig
Dimecres, 1 de maig, a partir de les 11.30 h, la plaça de 
la Vila acollirà la tradicional ballada anual de Gitanes 
Parets. Durant el matí intervindran tots els grups que 
formen part de l’entitat, des dels petits fins als vete-
rans, a més de les colles convidades de Lliçà d’Amunt, 
Montmeló i Santa Eulàlia de Ronçana. En cas de mal 
temps, la ballada es traslladaria al pavelló d’esports.

 Les darreres xerrades s’han adreçat als escolars i a la gent gran de Parets
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EMPRENEDORIA

Què heu fet avui a l’escola? Una cooperativa!
‘Què heu fet avui a l’escola? Una cooperativa!’ Així co-
mença una de les falques publicitàries que els nens i 
nenes de l’Escola Nostra Senyora de Montserrat, parti-
cipants en el projecte CuEmE, han gravat als estudis de 
RAP 107 per donar a conèixer les seves cooperatives i els 
productes que han elaborat i que pròximament posaran 
a la venda.
El dimecres 29 de maig, a partir de les 10 h, al mercat 
setmanal del Camp de les Peces, tothom qui vulgui podrà 
adquirir els jocs de taula, tasses, punts de llibre, bijuteria 
i altres coses que han fet de manera artesanal entre tots 
els alumnes.
A més, el projecte té un vessant solidari i part dels be-
neficis de la venda es lliuraran a l’entitat Parets Contra 
el Càncer. 

Per la conservació del nostre entorn: Let’s clean up!
Enguany, la jornada de neteja d’un tram de la llera del riu Tenes es farà el pròxim 10 de maig

Per sisè any consecutiu, Parets se suma a les accions 
emmarcades en el Let’s Clean Up Europe, una iniciativa 
europea que s’inclou dins la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus, que té l’objectiu de conscienciar sobre 
la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada 
a la natura, i de promoure la recollida d’aquests aboca-
ments il·legals als entorns naturals. Es tracta d’una expe-
riència didàctica i educativa que vol promoure el respecte 
per l’entorn i la reducció de residus.
Com en anys anteriors, l’Ajuntament organitzarà una 
jornada de neteja d’un espai natural amb el suport dels 
centres educatius del municipi.
Enguany, la jornada es durà a terme el divendres, 10 de 
maig, i comptarà amb la participació dels alumnes de 

l’IES la Sínia i de l’escola Acesco, tot i que l’activitat està 
oberta a tota la població.
La trobada serà a les 10 h, a l’aparcament del camp de 
futbol municipal Josep Seguer i començarà amb la neteja 
d’un tram de la llera i del riu Tenes.
Un cop finalitzat, es farà un recompte de residus i la ges-
tió de la recollida per portar-los a l’àrea d’aportació més 
propera.
En la darrera edició del Let’s Clean Up, els nois i noies 
que van formar part de l’activitat van recollir 7 bosses 
grans amb residus plàstics, 1 bossa amb cartó i paper, 1/2 
bossa amb ampolles i vidre, 1 bossa amb restes genèrics 
i prop de 10 bosses amb residus voluminosos que es van 
dur a la deixalleria.

Feria de abril al Sot d’en Barriques 
El 13 d’abril, Parets es va vestir amb les 
seves millors gal·les i farbalans per cele-
brar la Feria de abril, una activitat organit-
zada per l’entitat Hermanados-Agerma-

CELEBRACIÓ
nats en col·laboració amb la Casa de An-
dalucía, un dels primers actes que s’han 
fet al parc del Sot d’en Barriques.
Durant la tarda, i fins ben entrat el vespre, 
els assistents van poder gaudir del dinar 
de germanor, compartint el que van por-
tar entre tots, i de l’actuació, entre d’altres, 
del cantant Leo Rubio, que va oferir un 
concert espectacular a tothom que es va 
acostar al parc.
L’objectiu de la celebració va ser, en parau-
les de Paco Galera, president de l’entitat 
organitzadora, “reivindicar les arrels i els 
costums dels catalans i catalanes vinguts 
d’Andalusia, i apostar per la convivència i 
l’intercanvi cultural entre els pobles”.

Jaume Sañé parla sobre la natura
El naturalista, divulgador i coprotagonista 
del programa de TV3 Natura Sàvia, Jaume 
Sañé, va visitar l’Escola de la Natura per 
tal de respondre a la pregunta ‘És veritat 

MEDIAMBIENT
que la natura és sàvia?’
Finalment, Sañé va concloure que la natu-
ra, “més que sàvia, en l’evolució de la vida 
a la terra, va fent proves. Algunes surten bé 
i tiren endavant i d’altres no: desapareixen i 
s’extingeixen. Podria ser que l’home, en el 
context d’una evolució encara més gran, 
hagi estat una prova que no ha sortit bé...”.
Jaume Sañé fa anys que volta pels cinc 
continents estudiant la natura i els ani-
mals. A través de la fotografia i de la fil-
mació ha recorregut més de 80 països, 
sempre disposat a conèixer una mica mi-
llor el nostre entorn i a aprendre més sobre 
totes les formes de vida, inclosa la nostra 
espècie.

 L’any 2018, en el marc de la jornada, es va alliberar un bernat pescaire a l’entorn del riu Tenes
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El tema d’enguany és el 40è aniversari de la 
Comissió de Festes. 
Els treballs han d’incloure aquest text:
Festa Major 2019. 40 anys de Comissió de 
Festes. Parets del Vallès. 26, 27, 28 i 29 de 
juliol.

Poden participar-hi totes les persones interessades 
majors de 16 anys, amb la presentació d’un màxim 
de tres propostes, originals i inèdites.

Les propostes s’han de presentar en un suport 
rígid i, a més a més, en un CD ROM amb els 
treballs en programes de dibuix o imatge. A les 
propostes només hi poden aparèixer quatre colors 
com a màxim (inclòs el blanc, si es fa servir). No 
s’admetran trames ni matisos d’aquests colors, ni 
degradats, transparències o altres efectes. Tampoc 
no s’admetran imatges en JPEG.

Les propostes s’han de treballar obligatòriament en 
sentit vertical a la plantilla de color negre en format 
document PDF que trobareu al següent 
enllaç:www.parets.cat/concurs-disseny-fme-
2019. No s’admetrà la imatge que estigui encaixa-
da dins d’un marc, per evitar que quedi tallada pels 
marges.

Les propostes s’han de lliurar a les o�cines del 
Servei de Cultura, al Centre Cultural Can Rajoler, 
abans del dia 31 de maig de 2019.

S’atorgarà un premi únic de 500 euros bruts a la 
proposta guanyadora. 

*Consulteu les bases completes al web 
www.parets.cat

Concurs de

FESTA MAJOR D’ESTIU 2019
PARETS DEL VALLÈS

PRINC IPAL S*BASES
Tema
L’esport a Parets.

Participants
Pot participar-hi tothom, amb un màxim de 3 
fotogra�es.

Categoria i format
S'estableix un únic nivell: format digital. La 
imatge fotogrà�ca ha de tenir un mínim de 18 
cm pel costat més petit, i pel costat més gran, 
un màxim de 30 cm. La fotogra�a ha d’anar 
muntada sobre un paspartú o cartolina de 30 
x 40 cm mínim 2 mil·límetres de gruix. 

Presentació i termini de presentació
Cada fotogra�a s’ha de presentar físicament i 
també en suport digital amb un mínim de 
1200 píxels pel costat més llarg per exposar-
la al lloc web municipal, juntament amb la 
butlleta d’inscripció, al Centre Cultural Can 
Rajoler (carrer Travessera, 1, 08150 Parets 
del Vallès) adreçada al Servei de Cultura, des 
de la publicació de la convocatòria �ns al dia 
5 de juliol a les 14 h. 

Premis
Els premis seran els següents (format digital):
1r premi: 400 € i trofeu
2n premi: 250 € i trofeu
3r premi: 150 € i trofeu
1n premi local: 150 € i trofeu
2n premi local: 100 € i trofeu

Els premis s'atorgaran el dia 27 de juliol
a les 19 h al Centre Cultural Can Rajoler. 

BASES PRINCIPALS*

*Consulteu les bases completes al web www.parets.cat
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P A R E T S  D E L  V A L L È S

40 CONCURS DE

municipals

Curs 2019-2020

Presentació de sol·licituds
Del 13 al 24 de maig, amb cita prèvia (OAC Plaça de la Vila. Tel. 93 573 88 88)

Sorteig de desempat
27 de maig, a les 12 h a Can Rajoler

Publicació llistes provisionals d’admesos
29 de maig al Servei d’Educació i a les escoles bressol

Presentació de reclamacions
30 i 31 de maig: presentació d’instàncies a l’OAC 

Publicació llistes definitives d’admesos
4 de juny. Els admesos han de recollir la documentació a l’escola i demanar hora.

MATRÍCULA

Període: 
del 5 al 14 de juny, de 10 a 13 h 
i de 15 a 16.30 h

Preinscripcions

Escoles 
bressol 

PREINSCRIPCIÓ

TARIFACIÓ SOCIAL

Consulteu la informació i el simulador
de tarifes a www.parets.cat
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Freudenberg planta 170 arbres al passeig Fluvial
L’acte es va fer en commemoració del 170 aniversari de la companyia 

Coincidint amb les activitats commemoratives del Dia In-
ternacional de l’Arbre i els Boscos, que es va celebrar el 21 
de març, i en el marc del 170 aniversari del seu naixement, 
el personal de l’empresa Freudenberg va fer la plantada 
de 170 arbres al passeig Fluvial, a l’espai conegut popu-
larment com La Verneda de Ca l’Isidre Coix.
La iniciativa, que l’empresa du a terme a tots els països  
on està present, té l’objectiu de reforestar l’espai i enri-
quir-lo per tal de promoure l’indret com a lloc d’estada, de 

relació i d’ús social i, alhora, impulsar la biodiversitat amb 
la incorporació d’espècies animals que facin d’aquest pa-
ratge la seva llar.
A l’activitat hi van col·laborar el Grup de Recerca de l’Es-
cola de la Natura de Parets del Vallès –GRENP–, l’Agru-
pament Escolta i Guia Sant Jaume, l’empresa Codina ma-
quinària per a la jardineria, S.L., el Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Oriental i els voluntaris del Servei 
de Protecció Civil de Parets.

VISITES

Vermut poètic al restaurant Ribas do Sil
El restaurant Ribas do Sil va acollir un vermut poètic amb 
la participació dels poetes Isidre Oller, Eulàlia Ripoll, Jo-
sep Bernal, Jaume Anfruns, Maria Pujol i Joan Sala Vila, 
i l’actuació de Yaneisi. L’acte va estar organitzat pel Niu 
d’Art Poètic i la Llibreria Farrés.

SALUT

La farmàcia al carrer. Diada de la salut 2019
Les farmàcies del Poble, Alegria i Isern han sortit aquest 
mes d’abril al carrer en una nova edició de la Diada de la 
salut. L’objectiu ha estat de nou incidir en tenir cura de la 
pell i la importància de mantenir-la sana i protegida no 
només durant l’estiu, sinó que durant tot l’any el sol ens 
pot afectar negativament.
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A les 21 h 
Sopar amb barquetes
(montaditos)

maig11 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

I ara què més?
Pep Plaza

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Un espectacle àgil i divertit del gran imitador i humorista 
Pep Plaza, on interpreta més de 60 personatges

diumenge
a les 19.30 h

Lapònia
Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 20 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Cristina Clemente i Marc Angelet

maig19 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un debat sobre la veritat i la mentida, les 
tradicions i els valors familiars

Espectacle inclòs a la Setmana de la Família 2019

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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Segons les dades publicades per l’Observatori-Centre 
d’Estudis del Vallès Oriental, la comparativa d’atur regis-
trat a Parets s’ha reduït en un 0,81% en el període comprés 
entre febrer de 2018 i febrer de 2019, prop d’un 2% per 
sota de la mitjana registrada al Vallès Oriental (11,28%).

que els joves són els que registren un menor nombre 
d’aturats (16,5%).
Les darreres dades publicades per l’Observatori, al mes 
de març de 2019 a Parets hi havia 851 persones aturades, 
35 menys que el passat mes de gener.

La taxa d’atur es redueix entre les dones
El descens més gran s’ha produït entre el col·lectiu de 
dones, que ha rebaixat la taxa en un 1,14% en un any.
El col·lectiu més afectat per la taxa d’atur es troba entre 
les persones adultes de 45 anys o més (57,4%), mentre 
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Del 13 al 19 de maig se celebra a Parets una nova edició 
de la Setmana de la Família, un seguit d’activitats desti-
nades al públic familiar amb xerrades, tallers i activitats 
pensades per a totes les edats que clouran amb una gran 
festa el dia 19 de maig al parc la Linera, amb tallers in-
fantils, jocs, música i pícnic.
El dimarts 14 de maig l’AMPA de l’escola Lluís Piquer i la 
Xarxa de debat Educatiu amb i per a les Famílies oferiran 
una xerrada a càrrec de Carles Folia, mestre coach. L’acte 
tindrà lloc a l’escola Lluís Piquer a les 19 h. L’activitat 
comptarà amb servei de cangur que cal reservar prèvia-
ment escrivint a xef.educacio.parets@gmail.com abans 
del dia 10 de maig.

La Setmana de la Família arriba plena d’activitats

El diumenge 19 de maig es farà la cloenda de la Setmana 
de la Família. D’11 a 14 h, hi haurà tallers de manualitats 
organitzats per la Coordinadora d’Associacions de Mares 
i Pares de Parets. També es farà un taller d’art amb sorra 
i marques, hi haurà castells de sorra de colors, una carpa 
amb espai per a bebès i jocs en grup i màquines de cris-
petes. A les 12 h es farà un taller de biodansa en família 
amb el joc i l’expressió en moviment com a protagonistes. 
El taller estarà conduït per Montse Grau i Elena Lázaro. En 
acabar, hi haurà un pícnic en el qual els assistents poden 
portar el dinar i una manta per fer un àpat a la Linera. El 
mateix dia de la cloenda, a les 19.30 h, es representarà 
l’obra de teatre ‘Lapònia’ al Teatre Can Rajoler.

Del 13 al 19 de maig es faran xerrades, tallers i activitats familiars que clouran amb una festa al parc la Linera 
DIVERTILLENGUA

Tornen les jornades ‘Divertillengua’ a Parets
Un any més, les escoles de Parets celebren el Divertillen-
gua, un seguit d’activitats de frases fetes, endevinalles i 
proves d’habilitat lingüística en català perquè els alum-
nes, dividits en equips, participin en un joc no competitiu 
que promogui la interacció i l’aprenentatge de la llengua 
catalana. 
Un dels altres objectius de les jornades és formar equips 
entre nens i nenes de diferents edats i centres, amb la 
finalitat de promoure la interacció i la companyonia entre 
l’alumnat.
El dimarts 28 de maig es farà a la pista coberta de l’escola 
Pompeu Fabra 
El dimecres 29 de maig a la pista coberta de l’escola Nos-
tra Senyora de Montserrat
El dia 30 de maig al gimnàs de l’escola Pau Vila.
Els alumnes participants seran els estudiants de 6è de 
primària i de 1r d’ESO de tots els centres públics de Pa-
rets. En total seran més de 500 alumnes els que tinguin 
l’oportunitat de participar en aquestes jornades que 
compten, a més, amb l’ajuda de voluntaris de 4t d’ESO 
en l’organització.
Les jornades del Divertillengua són una proposta que 
neix del seminari de la llengua que s’imparteix a l’etapa 
d’Educació Primària i Secundària de les escoles de Parets.  
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Durant tot el dia, van disputar-se més de 80 partits entre 
els més de 50 equips participants (un equip convidat de 
València i un altre d’Andorra), entre 475 jugadores i juga-
dors de 13 categories.
Els partits van jugar-se a 7 pistes de joc, dues al pavelló 
vell, 3 al pavelló nou i 2 a l’Escola Lluís Piquer.
A més, durant el matí, els participants van poder gaudir 
d’una activitat recreativa al rocòdrom amb la col·laboració 
del Centre Excursionista Parets.
ACELL, Federació Catalana d’Esports per a persones 
amb discapacitat intel·lectual va ser l’organitzador del 
Campionat de Catalunya celebrat al nostre poble, amb el 
suport de l’Ajuntament de Parets, la Secretaria General 

Parets, seu de Bàsquet Special Olympics-ACELL 
Diumenge 7 d’abril, Parets del Vallès va acollir el 29è Campionat de Catalunya

de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social 
“La Caixa”, APINDEP, Special Olympics Catalunya, el Club 
Bàsquet Parets i l’Associació Triple Bàsquet Parets.
El fair play i un fantàstic ambient esportiu i familiar van 
protagonitzar la diada de bàsquet que va tenir lloc al nos-
tre municipi.
Es tractava de la segona de les proves dels Special Olym-
pics celebrada a Parets després de la que va tenir lloc 
el mes de novembre passat amb els 25è Campionats de 
Catalunya de Petanca i 12è d’Handbol.
En aquella ocasió van ser 300 els esportistes que van 
participar a les dues competicions celebrades a Parets 
del Vallès.  

Èxit de Lee Young al Campionat de Catalunya
Els joves competidors i competidores de l’Escola Lee 
Young de Parets del Vallès van aconseguir dues plates i 
tres bronzes al Campionat de Catalunya infantil.
Hugo Retana i Joel Herrero van pujar al segon graó del 
podi en la seva primera participació al campionat català. 
Adrian Pérez, Jana Aragoncillo i Lucía Navío van aconse-
guir fer-se amb el bronze. 
En total, l’escola paretana va estar representada amb 7 
lluitadors.

Casal d’Estiu de l’escola Lee Young
D’altra banda, del 25 de juny al 19 de juliol, de dilluns a di-
vendres, de 9 a 13 h, tindrà lloc el casal d’estiu de l’escola 
Lee Young.
Aquest consistirà amb un dia a la setmana a la piscina de 
Can Butjosa, taekwondo (armes coreanes, coreografia de 
lluita escènica, acrobàcies...), excursions un dia a la set-
mana, jocs, etc.
Les places són limitades.
Tota la informació corresponent a preus i inscripcions, a 
l’escola. 
Tel: 647 76 64 48 - 636 88 82 75
E-mail: leeyoungparets@gmail.com
El casal d’estiu està previst per a nenes i nens d’entre 5 i 
11 anys. 
Les excursions seran per la zona de la Torre de Malla. 
El màxim de places previstes és de 50. 

TAEKWONDO

19

Inici entrenaments: 10 juny 
Final entrenaments: 2 octubre

Pistes municipals d’atletisme
Dilluns, dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 h

Inscripcions a partir del 6 de maig al pavelló i a la piscina

Aquest any la Cursa es farà el 6 d’octubre
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Gairebé 200 atletes van participar a la primera edició de 
la Cursa Triatló Parets, prova solidària que va servir per 
recaptar fons per a la lluita contra el càncer i en me-
mòria del Raúl i en Trigue, del Club Triatló Parets i del 
Club Natació Granollers, que van perdre la vida per culpa 
d’aquesta malaltia. 
Xavi Serrano, germà d’en Raúl, i Nazaret Garcia “Naza”, 
van creuar junts la línia de meta. El tercer classificat de 
la categoria masculina va ser Cristóbal Cortés. 
En categoria femenina, la primera corredora en completar 
els 12 quilòmetres de recorregut que unien Granollers, 

Èxit de participació a la primera Cursa Triatló Parets
La prova solidària va servir per retre homenatge a Raúl Serrano i Cristian Trigueros

Montmeló i Parets, va ser la també paretana Vanessa Pé-
rez, seguida per Esther Montosa i Patrícia Rodríguez. Pel 
que fa als reconeixements com a primers atletes locals, 
aquests van ser per Elena Torner i Kirian Martorell. 
El bon ambient, la solidaritat, l’amistat i l’emotivitat van 
protagonitzar aquesta fantàstica iniciativa del Club Triatló 
Parets. 
L’arribada va estar amenitzada pels Tabalers de la Colla 
de Diables Parets. 
Van ser nombrosos els voluntaris, col·laboradors i patro-
cinadors que van ajudar en aquesta iniciativa.

ATLETISME DEFUNCIÓ

EN 2 MINUTS...
Sergi Mingote presenta la primera expedició 
inclusiva a l’Everest
Aquest projecte pioner portarà vuit joves amb disca-
pacitat intel·lectual al peu de l’Everest. 
La presentació de l’equip expedicionari d’APINDEP, in-
clòs dins del projecte 3x2x8000 va coincidir amb la de 
la nova seu d’ONAT Foundation, que fa unes setma-
nes va presentar, amb la Secretaria General d’Esports 
de la Generalitat de Catalunya, els “Primers Premis 
Inclusius de l’Esport Català”. Mingote serà el cap de 
l’expedició de l’equip inclusiu.

Cros Escolar a les pistes d’atletisme
La inscripció és gratuïta fins que s’exhaureixin les pla-
ces. No es poden fer el mateix dia de la prova. 
Més informació al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez. 
Tel. 93 562 52 06. Horari: de 9 a 13 i de 15 a 21 h. 
El cros, que es farà dissabte 11 de maig, està orga-
nitzat pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de Parets 
i està obert a nens i nenes d’entre els 3 i els 10 anys. 

La Bastarda, aquest dissabte 27 d’abril
La X edició de la prova que organitza el Club Activitats  
de Muntanya Parets, el CAM, va tancar inscripcions 
fa molts dies. També van tancar-se les inscripcions 
de la Klandestina. 

Diumenge 19 de maig, nova edició del Piolet
Les inscripcions, limitades a 500 persones, es poden 
fer al pavelló i a la piscina municipals. La caminada 
popular no competitiva que organitza el Centre Ex-
cursionista Parets, el CEP, té un recorregut de més de 
tretze quilòmetres i permetrà descobrir l’entorn més 
proper del poble.

Or i bronze per al Club Patí Parets
Continuen els èxits de les patinadores i els patinadors del 
Club Patí Parets. En aquesta ocasió, i al Campionat de 
Barcelona Masculí celebrat recentment, en Bruno Marco 
va aconseguir ser campió de la categoria juvenil i David 
André va aconseguir la 3a plaça a la categoria sènior. 
A més, el Club ha aconseguit la classificació de tres de 
les seves patinadores al campionat de Catalunya Júnior-
Sènior.

PATINATGE

Mariona Lahosa fa podi al Campionat del Vallès
L’esportista del Club d’Atletisme Parets, Mariona Lahosa 
Calvo, va aconseguir la tercera posició a la prova d’alçada 
del Campionat del Vallès. Lahosa va obtenir la seva millor 
marca personal amb 1m 52 cms, el que fan que s’hagi si-
tuat en els primers llocs del rànquing sub 18 a l’aire lliure. 
Salva Corbera, president del club, també ha destacat el 
bon paper del CA Parets al Campionat de Catalunya de 
clubs.

Mor Llorenç Plantada, ciutadà il·lustre de Parets 
La matinada del 16 d’abril moria, a l’edat de 96 anys, Llo-
renç Plantada i Guasch, ciutadà il·lustre de Parets des 
de 2014. 
Plantada va ser president de diverses entitats, d’entre 
les quals cal destacar la Unió de Germandats. En l’àm-
bit esportiu, va estar lligat al Club Futbol, va ser un dels 
impulsors de l’històric Club Ciclista Parets i també va ser 
membre fundador i president de la Penya Blaugrana.
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La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa va néixer el 
10 d’abril de 1983, fruit d’un conveni entre la Generalitat 
i l’Ajuntament de Parets. Des de la seva creació, la bibli-
oteca ha esdevingut un espai de trobada amb la lectura 
i la cultura, per això ha guanyat diversos premis al llarg 
d’aquests anys com el del rècord català del lector amb 
edat més precoç soci d’una biblioteca o el Premi Pla de 
lectura a les escoles, entre altres reconeixements. Mercè 
Escardó, que en va ser la directora durant molts anys, 
també va ser guardonada amb el premi Marta Mata per 
la seva trajectòria professional.

Per molts anys! La Biblioteca Can Butjosa fa 36 anys de vida

El dia 11 d’abril, quan la biblioteca va celebrar el seu 36è 
aniversari, es va fer una hora del conte especial que va 
acabar amb la bufada d’espelmes d’un pastís per part de 
36 infants voluntaris.
La celebració va continuar el dia de Sant Jordi amb una 
altra activitat que va oferir la Biblioteca Can Butjosa jun-
tament amb la Biblioteca Can Rajoler, i és que totes dues 
es van traslladar a la plaça de la Vila per fer un dictat 
popular. La biblioteca continua molt viva oferint activitats 
com el bressol de contes, el Club de lectura infantil, el 
taller d’il·lustració o els dissabtes en família.

El dia 11 d’abril es va fer una hora del conte especial i la bufada d’espelmes per part dels voluntaris
EN 2 MINUTS...
Joan Capafons, número 1 en vendes
El musicoterapeuta paretà Joan Capafons ha acon-
seguit col·locar el seu cançoner d’educació inclusiva 
‘Partitures de l’arc de sant Martí’ en el número 1 de 
vendes de l’empresa alemanya Thomann. 
Thomann és la multinacional alemanya d’instru-
ments musicals més gran d’Europa i va posar a la 
venda els cançoners de les versions alemanya, an-
glesa i espanyola, a 18 països.

Concurs de fotografia de Festa Major
L’esport a Parets. Aquesta serà la temàtica per als 
participants en el concurs de fotografia de la Festa 
Major d’Estiu de Parets. Les imatges presentades 
han de tenir relació amb pràctiques esportives de 
qualsevol modalitat a Parets, a l’aire lliure o a l’inte-
rior. Cada fotografia s’ha de presentar físicament i en 
suport digital juntament amb la butlleta d’inscripció 
al Centre Cultural Can Rajoler. 
Les fotografies s’exposaran al Centre Cultural Can 
Rajoler de l’11 al 31 de juliol, de dilluns a divendres 
de 16 a 20 h. Els dies 27, 28 i 29 de juliol, l’horari serà 
de 19 a 23 h. Les bases íntegres es poden consultar 
al web www.parets.cat.

Nou llibre de Manuel Fernández Landín
El divendres 17 de maig, a les 17.30 h, a la Biblioteca 
Can Rajoler, Manuel Fernández Landín presentarà 
el seu nou llibre ’Las Rías Baixas: viaje a la Galicia 
tropical’. Amb aquest volum, Fernández vol donar a 
conéixer la Galícia tropical, una terra plena de parat-
ges increïbles. El llibre inclou mapes de carreteres i 
informació molt interessant sobre hotels, càmpings, 
autocaravanes, oficines de turisme, museus, biblio-
teques i centre d’informació i de documentació.

LECTURA

Entrega de diplomes als superlectors de Parets
El dijous 4 d’abril a la Biblioteca Can Rajoler es va fer 
l’entrega de diplomes als participants del Club dels Su-
perlectors; un club de lectura destinat a nens i nenes de 
7 a 13 anys amb l’objectiu de fomentar la lectura. L’acte 
va comptar amb un taller infantil anomenat ‘La Família 
monstruosa’, a càrrec de Jaume Copons i Liliana Fortuny, 
autors dels llibres ‘L’Agus i els monstres’.

DANSA

Elite Dance guanya diferents premis
L’escola de ball paretana Elite Dance ha rebut diferents 
premis, en diferents concursos, un d’ells a la ciutat d’Os-
ca. Joves ballarines de l’escola van ser guanyadores ab-
solutes en la categoria de grup jove amb la coreografia 
“Exospirit”. 
A més, Elite Dance també va ser la guanyadora dels Pre-
mis Coreogràfics de Sant Boi, en totes les categories.

TALLER

Iris Paris redescobreix Leonardo da Vinci
Una dotzena de persones van assistir al taller ‘Redesco-
brint Leonardo: de la persona al personatge’, conduït per 
l’artista local Iris Paris, que es va fer a la Biblioteca Can 
Rajoler amb motiu dels 500 anys de la mort del mestre. 
Paris va fer un recorregut per la història del personatge i 
va ensenyar com aplicar la tècnica del tintat amb nogalina 
utilitzant imatges de Leonardo da Vinci.
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LA IMATGE DEL MES
El 14 d’abril, Parets es va sumar als 
actes de commemoració del 88è 
aniversari de la proclamació de la 
Segona República, en un acte orga-
nitzat per l’associació Taula per la 
Memòria Històrica de Parets.

Noves parelles lingüístiques a Parets del Vallès
L’Oficina de Català de Parets continua impulsant el programa de Voluntariat per la Llengua. Durant les 
darreres setmanes hem presentat cinc noves parelles lingüístiques, que s’afegeixen a les quatre que ja 
eren actives al municipi. Podeu trobar-ne més informació al Facebook de l’Oficina de Català de Parets.
Una parella lingüística està formada per un voluntari i un aprenent. El voluntari ha de ser catalanopar-
lant d’origen o haver assolit un nivell de llengua que li permeti utilitzar-la habitualment amb naturalitat i 
correcció. L’aprenent ha de tenir un nivell de llengua equivalent al Bàsic 3 o A2. Les parelles lingüístiques 
adquireixen el compromís de trobar-se un cop per setmana durant una hora per conversar en català. Les 
trobades es duen a terme en l’horari i al lloc que acordin els participants, i que pot variar d’una setmana 
a l’altra. El voluntariat per la llengua és una activitat enriquidora que, a més de potenciar 
l’ús de la llengua catalana, posa en contacte persones de procedència diversa i ajuda a 
millorar la cohesió social. 
Si voleu participar al Voluntariat per la Llengua, només cal que us poseu en contacte amb 
l’Oficina de Català de Parets. Passeu per l’oficina de Can Rajoler o truqueu al telèfon 
93 573 98 05. Us esperem!

OFICINA DE CATALÀ  Rosa Grau

RAP 107

La ràdio és una addicció impossible d’abandonar
Josep Maria Pujol va ser una de les persones que va 
iniciar les emissions de Ràdio Parets, ara RAP107 FM. 
La ràdio va néixer a Parets l’11 de setembre de 1980, i 
des dels primers anys aquest paretà va formar part de 
l’equip humà que, amb molta il·lusió, va tirar endavant 
l’emissora municipal. Pujol es va encarregar especial-
ment de la part tècnica de l’emissora, del control del so 
i dels programes de peticions musicals. Més tard, va 
haver de deixar les seves tasques a la ràdio per dedicar-
se al seu negoci. Molta gent el recordarà de la ferreteria 
Pujol, que estava situada al carrer Sant Antoni, 34 i que 
tenia una altra entrada al carrer Mestre Jordana, 1.
Tot i no fer ràdio durant aquells anys, Josep Maria Pujol 
sempre ha col·laborat des del seu comerç oferint vals 
de regal i descomptes als oients dels programes de 
l’emissora del seu poble. Molts anys després, aquest 
amant de la ràdio i de la música no ha pogut resistir la 
temptació de tornar a seure davant de la taula de so i el 
micròfon; s’encarrega de la selecció musical de dilluns 
a divendres de 14 a 15 h i del control tècnic del pro-
grama RAP a la carta els divendres al matí, un espai en 
què també hi fa una secció musical. Tot i que la ràdio 
ha canviat molt pel que fa a la part tècnica, Pujol n’ha 
après molt ràpidament i torna a formar part d’aquest 
món que, inexplicablement, és una addicció impossible 
d’abandonar. Benvingut a casa teva, Josep Maria.
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“Tot el que fem és per a una tercera persona: per a Parets”

Eduard Ventura Germán: president de l’entitat Diables Parets
La colla de Diables Parets està d’enhorabona; han estat l’entitat paretana guardonada 
enguany amb el premi Vallès Visió. 
Diables Parets, a més, ha renovat la seva junta per tal que els més joves de la colla 
prenguin part del projecte i fer un futur traspàs de la gestió de l’entitat de forma 
natural.

M’agrada... 
- El que faig: ser Diable.
- La muntanya.
- Els animals i els meus gossos.

No m’agrada...
- Les injustícies.
- La intolerància.
- La política.

Què ha suposat la rebuda d’aquest reconeixement a la vostra feina?
Ens va fer molta il·lusió i el primer que penses és que aquest premi és un reconeixement 
a una trajectòria de 23 anys d’història. Hi ha molta gent que ha posat el seu granet de 
sorra i que ha permès que la nostra entitat hagi rebut aquest premi. Estem molt agraïts 
a l’Ajuntament i a Vallès Visió per haver decidit atorgar-nos aquest premi, un més que 
posem al prestatge de Diables.

Com ha rebut la colla de diables l’atorgament d’aquest premi?
Ho han rebut amb molt bons ulls. A la rebuda del premi ha vingut molta gent de la colla, 
ens hauria agradat que poguessin venir totes les persones que han format part de la 
colla, però com que és impossible, hi hem anat una representació d’unes 25 persones, 
sempre pensant que estem representant la feina que s’ha fet al llarg de tots aquests 
anys i mirant al futur de la colla.

Aquest premi ha fet revifar la flama dels Diables?
La veritat és que nosaltres fem tot això perquè ens agrada, i ens agrada molt. En gaudim 
molt i tenim molt present que tot el que fem és per a una tercera persona, és a dir, el 
poble de Parets. Som una entitat de tradició popular, una entitat de foc, i els espectacles 
estan pensats des d’aquesta perspectiva. Sempre que acabem una actuació comencem 
a pensar en tot el que es pot millorar, en idees noves i ens reunim per buscar propostes 
que ens facin avançar.

Quants membres formen ara mateix Diables Parets?
Som 121 persones i ens trobem en un moment molt positiu perquè hem iniciat un pro-
jecte de futur per a la colla. Tenim una junta molt gran, som 20 persones, perquè tots els 
càrrecs estan doblats, és a dir, l’ocupen dues persones; un adult i un jove. 

Per què heu decidit funcionar d’aquesta manera?
Perquè d’aquí a un temps, la colla podrà continuar endavant amb la gestió perquè sabran 
fer-ho, perquè ja ho estan fent. Es tracta de preveure un traspàs sense complicacions i 
d’una manera molt natural. El futur de la colla ja es troba gestionant-la, i això serà molt 
positiu per al futur. 

PROGRAMA

13-19 MAIG 2019
PARETS DEL VALLÈS

SETMANA

12

DE LA

FAMÍLIA

Del 13 al 19 de maig
A les escoles, instituts i espais municipals de Parets, activitats de caràcter divers amb motiu de la 
12a Setmana de la Família (tallers formatius, audicions, exposicions, gimcanes, jocs, berenars, etc).

Dates per determinar
A les escoles bressol municipals, xerrades sobre les rebequeries, a càrrec de CDIAP.

Dima�s 14 maig
a les 19 h, a l’Escola Lluís Piquer (servei de cangur: cal reservar a xef.educació.parets@gmail.com abans del 10 de maig)

Xerrada ‘Posar límits, negociar amb els fills’
A càrrec de Carles Folia, mestre i coach

Diumenge 19 maig
d’11 a 14 h, al parc la Linera
festa de cloenda de la Setmana de la Família
Taller de manualitats organitzat per la CAMPA; tallers d’a� amb sorra i maraques, 
castell de sorra de colors, carpa espai bebès, jocs en grup i màquina de crispetes; 
12 h: taller de biodansa en família, joc i expressió en moviment a càrrec de 
Montse Grau i Elena Lázaro; dinar pícnic (po�a el dinar i una manta i queda’t a 
dinar a la Linera).

Diumenge 19 maig
A les 19. 30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Lapònia, un debat sobre la veritat 
i la mentida, les tradicions i els valors familiars. Adreçat a adults.


