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Espais verds per a tothom. Nova plaça de la Salut
Divendres 24, s’obria a la ciutadania la renovada plaça de la Salut, amb 
espais de jocs infantils diferenciats per edats, dos espais d’estada amb 
bancs de pedra i de fusta, jocs inclusius i adaptats per a infants amb 
necessitats especials i millora de l’accessibilitat, entre d’altres. 
El nou disseny és fruit del procés participatiu ‘Plaça de la Salut, com 
tu la vols’. Pàg. 5

El PSC, candidatura encapçalada per Francesc Juzgado, amb 3.398 vots, ha estat la força més votada a Parets del Vallès en les elec-
cions municipals celebrades el 26 de maig de 2019.
El 37,05% dels vots emesos per l’electorat de Parets ha estat per a la formació socialista, que aconsegueix una representació de 7 
regidors per a la nova legislatura 2019-2023.
La segona força més votada ha estat Ara Parets-ERC, encapçalada per Jordi Seguer, amb 2.295 vots, per davant de Sumem Esquerres 
a Parets, amb Casandra García al capdavant, que ha obtingut 1.608 vots (17,53%).  Pàg. 3

El PSC, la força més 
votada a Parets

Protagonistes, els nostres avis i àvies
Del 25 al 30 de juny, Parets viurà una nova edició de les Jornades Els 
nostres avis, amb un ampli ventall d’activitats i propostes adreçades a 
la gent gran del municipi. 
El tret de sortida de les jornades es donarà el 25 de juny, a les 17 h, 
amb l’obertura i inauguració de l’exposició d’obres dels treballs fets 
pels alumnes dels tallers, que es podrà visitar fi ns al 7 de juliol. Pàg. 9
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El CF Parets, campió 
de lliga

Entrevista:
David Nocelo

20 24

Jornada Let’s Clean Up 
Europe

La mostra Bambolina 
arriba de nou a Parets

Oberta la plaça del Mi-
rador de Gallecs
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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

TE
LÈ

FO
N

S 
D’

IN
TE

RÈ
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

BU
S 

UR
BÀ

DE
IX

A
LL

ER
IA

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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ALCALDIA
Francesc Juzgado Mollá

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

Can Roura, La Sardana i
Estació
Miquel J. Pérez Rodríguez

Can Berenguer i Espai Central
Eva Riulas Huet

Barri Antic
Laura Lozano Carrasco

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal Sumem 
Parets
Casandra García Rodríguez 
Carolina Simón  Sánchez
Antonio Molina Herrera

Grup Municipal Ara Parets 
ERC
Jordi Seguer Romero
Ramon Parés López
Kènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Partit 
Demòcrata Europeu Català
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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Mobles i fustes
Recollida tots els 
dijous (gratuït)
NO: Aparells 
elèctrics, plàstic, 
metall, matalas-
sos, joguines...
SI: Palès, armaris, 
portes, taulons, 
fustes velles...
Trucar abans de 
les 10 h del dime-
cres al
93 573 88 88 

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 30 maig
-De 10 a 19 h, a Can Jornet, jornada de portes obertes de txikung, amb 
caminada, roda d’energia, dinar, xerrada, etc. 
-Al gimnàs de l’escola Pau Vila, Divertillengua. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte, amb Nerea Anri.
 
Divendres 31 maig
-A les 19 h, a la Sala d’exposicions Can Rajoler, inauguració de l’exposi-
ció d’obres del taller de pintura i dibuix del Casal Can Butjosa. 

Dissabte 1 juny
-De 12 a 18 h, a l’av. Pedra del Diable, Fiesta Rociera, amb actuacions del 
Combo CEM María Grever, José Luis ‘El Lobo’, Coro Rociero del Centro 
Cultural Andaluz de Mollet i Coro Rociero Alborada de Parets, exhibició 
de sevillanes i dinar. 
-De 14 a 23.30 h, a la porxada del Poliesportiu Municipal Joaquim Ro-
dríguez, cloenda de la lliga escolar d’escacs del Vallès Oriental, amb 
torneig de partides ràpides pels 100 alumnes participants, lliurament 
de premis i botifarrada. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló. 

Diumenge 2 juny
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, lligueta mixta de futbet. 
També es jugarà els dies 9, 16, 23 i 30 de juny. 

Dilluns 3  juny 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 4 juny
-Sorteig de premis del joc lingüístic al comerç local Endevina-la! 2019. 
-A les 18 h a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte, a càrrec de Carme 
Brugarola. 

Dijous 6 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte amb Gemma G. 
Vilardell i inauguració de l’exposició ‘Les empremtes del passat’, de 
Joan Condal. 
-A les 21 h, al restaurant Llevantpark, concert a càrrec de Three Cool 
Cats + Oriol González (swing, hotjazz, jump blues).

Divendres 7 juny
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, presentació del llibre Las Rías 
Baixas: viaje a la Galicia tropical, de Manuel Fernández Landín. 
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, audiovisual ‘Tour turístic per la lluna’ 
i observació de la lluna amb telescopi. 
-A la Sala Cooperativa, FOTOgraphic Parets.

Dissabte 8 juny
-Al Poliesportiu Municipal, VII Torneig Triple La Caixa, per a persones 
amb diversitat funcional. 
-A les 9 h, sortida a Port Aventura per a joves de 14 a 30 anys. -A partir 
de les 9.30 h, a la Sala Cooperativa, FOTOgraphic Parets, amb diferents 
ponències sobre la fotografia. 
-Al matí, al restaurant Ribas do Sil, vermut poètic amb la presentació 
del poemari de Ramona Arimon. 
-A les 11 h, a Can Jornet, sortida ‘La ruta de l’aigua’. 

Diumenge 9 juny
-A partir de les 10 h, al barri antic, II Concurs nacional de fotografia 
FOTOgraphic Parets 2019. 

Dilluns 10 juny 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de 
conversation en français, a càrrec de Marlen Castro.  

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.

No trobo el bosc on cridava,
aquell que entenia 
el clam punyent de l’ànima, 
on la seua humitat 
apaivagava la sequera del cor 
i sentia el flaire d’unes aromes 
que m’embriagaven... 
No trobo el meu arbre, 
ni la melodia de l’ocell cantaire 
obrint-me al dia, 
ni el raig de llum esmicolat 
entre les verdes fulles 
que com a versos brollaven 
d’aquelles branques... 
No buscava res... 
i vaig trobar com de cop 
tot es pot perdre...

Carme López Arias, tarragonina, poètica i incansable ens 
aboca tot un món de sentiments i una visió d’especial 
femineïtat en uns versos que no deixen mai indiferents 
als lectors sensibles que s’hi atansen. La Carme ens pre-
sentarà el seu Versant en Femení, amb un Femení en ma-
júscula, en una trobada memorable que farem el Niu d’Art 
Poètic de Parets en el marc acollidor del Restaurant el 
Jardí el pròxim dissabte 15 de juny, a partir de les 18.30 
h. A la fresca dels arbres i amb l’escalfor de les persones... 

Taller psicoeducatiu  “Maneig de l’ansietat”
Els trastorns d´ansietat representen un dels principals 
problemes de salut al nostre país. Aprendre tècniques de 
relaxació és el procediment més emprat per la disminució 
dels símptomes de l´ansietat. Una infermera amb la for-
mació adequada està capacitada per promoure i assolir 
l’entrenament en relaxació com una funció més del seu 
rol professional.
Per aquest motiu, al Centre d’Atenció Primària Parets es 
ve organitzant de des de l’any 2013 el taller de caràcter 
psicoeducatiu “Maneig de l´ansietat”. 
Aquest taller teòric-pràctic es realitza semestralment al 
CAP Parets i està conduit per la infermera Elodia Martín. 
Consta de 12 sessions de 90 minuts de durada i hi parti-
cipen un nombre limitat d’usuaris per beneficiar la bona 
dinàmica del grup.
Els objectius principals del taller són per una banda que 
els participants aprenguin a controlar les emocions, co-
neixent millor trastorns com l’ansietat i la depressió i apre-

nent tècniques de relaxació per tal incorporar-les en les 
seves rutines. Però, a més, el fet d’oferir aquest espai el 
que pretén és millorar les relacions socials i l’autonomia 
dels pacients. 
Per participar en aquest taller els usuaris interessats 
s’han d´adreçar al CAP Parets per apuntar-s’hi. L’inici 
de la propera edició està previst pel proper mes de se-
tembre.
Equip d’Atenció Primària de Parets del Vallès

Los hubiera…
Si hubiera actuado diferente.
Si no hubiera ido a ese sitio.
Si no hubiera hecho aquello.
Si hubiera pensado distinto.
Si hubiera tomado otra decisión.
Si no hubiera dicho aquello.
Los hubiera no existen, son inventos creados para desa-
rrollar culpa, a veces los elaboramos nosotros mismos y 
otras veces forman parte del juicio popular, lo cierto es 
que la vida es ahora, del resto solo nos queda aprender y 
corregir.  ¿Retroceder? Sólo para coger impulso.
Candelaria Díaz Martín

Ofici de pagès

Plaurem la destresa del pagès
que en veure’l aixafant terrossos,
amb afany es disposa ésser laboriós
afina la dalla i amuntonant garbes.

Fent l’arada del tot artesana,
inverteix força, seny i permanència,
per guanyar-se el pa de cada dia
i en cap moment mostra desgana.

En veure grops de núvols plugissers,
s’acostà als camps eixuts, faltats d’aigua
i suplica pluja a mercè del cel.

Com bon camperol, de bons afers
sempre encoratjat, acompleix fidel
el seu esforç en haver feinejat.

Josep Bernal

LÍNIA OBERTA
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La participació a Parets a les municipals ha estat del 63,86%

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha estat la força 
més votada a Parets del Vallès amb 3.398 vots. El resultat 
li atorga 7 regidors, fet que farà que no pugui governar en 
solitari i depengui de possibles pactes amb altres forces 
polítiques.
La segona força més votada ha estat Ara Parets-Esquerra 
Republicana. Els 2.295 vots obtinguts, un 25,02% dels 
vots emesos, atorguen 5 regidors a l’agrupació, encap-
çalada per Jordi Seguer. 
Sumem Esquerres a Parets, amb Casandra García al cap-
davant, que ha obtingut 1.608 vots (17,53%), se situa com 
a tercera opció.
Parets per la República-JuntsxCat, amb Neus Jordà com 

Eleccions generals del 28 d’abril
Pel que fa a les les eleccions generals del passat 28 
d’abril, la candidatura del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC-PSOE) també va ser la força més votada a 
Parets del Vallès. En total, aquest partit va aconseguir el 
25,88% del total dels vots emesos (2.940).
Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes es va si-
tuar com a segona força, amb 2.678 vots (23,58%), segui-
da d’En Comú Podem-Guanyem el Canvi, amb el 19,66% 
dels vots (2.233). 
Dels 14.323 electors censats al municipi i convocats a 
les urnes a Parets del Vallès, un 79,59% van exercir el 
seu dret a vot.

El pròxim dissabte, 15 de juny, tindrà lloc la constitució del nou Ajuntament

a cap de llista, se situa com a quarta força amb 801 vots, 
mentre que Ciutadans, amb Manuel Losada al capdavant, 
ha aconseguit 775 vots (8,45%) i se situa com a cinquena 
força més votada.
El Partit Popular no ha superat el 5% dels vots i per tant 
no aconsegueix representació al consistori.
La participació ha estat del 63,86%  amb 9.196 vots eme-
sos, dels quals 25 han estat nuls i 56 en blanc.
Pel que fa a les eleccions al Parlament Europeu, amb el 
100% escrutat, la participació ha estat d’un 63,57%. En 
aquests comicis han estat cridats a les urnes 14.364 per-
sones, i s’han emés un total de 9.131 volts, dels quals 
s’han comptabilitzat 19 vots nuls.

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

Gràcies als 3.398 veïns i veïnes que ens heu donat la vostra confi ança 
A les eleccions municipals del passat diumenge, 26 de maig, el PSC Parets va ser la primera força, millorant en un 12% 
els resultats dels comicis de l’any 2015.
Volem agrair a totes i a tots els que vau fer possible una gran jornada electoral, que va transcórrer amb total normalitat 
i sense incidències. 
Als votants, als treballadors de l’Ajuntament, als membres de la taula i els cossos de seguretat.
També volem felicitar a totes les formacions polítiques pels resultats obtinguts.
El proper 15 de juny tindrà lloc la constitució de la nova corporació municipal. 
Tanquem aquesta legislatura i n’iniciem una de nova, on esperem seguir donant resposta a les necessitats i demandes 
del poble i del conjunt de la ciutadania.
Gràcies pel vostre suport.

Gracias a los 3.398 vecinos y vecinas que nos habéis dado vuestra confi anza 
En las elecciones municipales del pasado domingo, 26 de mayo, el PSC Parets fue la primera fuerza, mejorando en un 
12% los resultados de los comicios del año 2015.
Queremos agradecer a todas y a todos los que hicísteis posible una gran jornada electoral, que transcurrió con total 
normalidad y sin incidentes.
A los votantes, a los trabajadores del Ayuntamiento, a los miembros de la mesa y a los cuerpos de seguridad.
También queremos felicitar a todas las formaciones políticas por los resultados obtenidos.
El próximo 15 de junio tendrá lugar la constitución de la nueva corporación municipal. 
Cerramos esta legislatura e iniciamos una nueva, donde esperamos seguir dando respuesta a las necesidades y de-
mandas del pueblo y del conjunto de la ciudadanía.
Gracias por vuestro apoyo!

Francesc Juzgado
Alcalde de Parets del Vallès

”Gràcies pel vostre suport”

”Gracias por vuestro apoyo”
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Proves de vigilància amb drons de la policia local
Els drons es van fer servir posteriorment pel control de la marxa El Piolet

El mes d’abril, el Centre de Recursos Empresarials La Ma-
rineta va acollir les primeres proves de vol amb drons de 
vigilància de la Policia Local de Parets.
Els primers vols efectius ja s’han fet amb la vigilància 
del perímetre de la població, i en la prevenció d’incendis.
L’inspector en cap de Parets, Joan Pérez Arteaga, va ser, 
l’any 2018, el coordinador del primer curs de drons en 
matèria de seguretat i prevenció que es va fer a Catalunya, 
i un dels primers en l’àmbit estatal.
Dues persones vinculades a la seguretat al municipi ja 
han assolit l’acreditació de pilot oficial de dron.
Actualment, la policia local ha adquirit un dron que s’uti-

litzarà per al control i prevenció d’incendis, control de la 
seguretat en actes lúdics o culturals, i com a reforç dels 
serveis de vigilància del terme municipal, tot i que es va-
lorarà, en funció de l’experiència amb aquest aparell i de 
les necessitats de la població, adquirir-ne, més endavant, 
un altre dotat amb tecnologia més avançada, com ara 
càmera tèrmica o infrarojos.
En paraules de l’inspector, “els drons són el futur en ma-
tèria de vigilància, prevenció i emergències, no només per 
a les policies locals, sinó també per als bombers, cossos 
forestals i totes les persones que treballem en el camp de 
la seguretat ciutadana”.

Primer comandament femení a la Policia Local
La Policia Local de Parets ha nomenat el primer coman-
dament femení en la trajectòria del cos, concretament una 
caporal.
La fins ara agent Verònica Paredes s’ocuparà de la unitat 
de ‘Proximitat i mediació’ desenvolupant tasques en me-
diació i seguiment de les victimes, bé per accidents, inci-
dents o conflictes, i interactuant amb els Serveis Socials i 
la unitat de Mossos d’Esquadra.
També farà d’enllaç entre la Policia Local i els centres 
escolars, els comerços, les empreses, els casals per a la 
gent gran, les associacions, i serà present en les Meses de 
Seguretat i convivència.

Policia Local funcional i de proximitat
A més de l’inspector en cap i dos sergents, responsables 
de les àrees de Suport logístic i Serveis policials territorials, 
la Policia Local compta amb quatre caporals que s’ocupen 
de les diferents unitats en què està dividit el cos: la Unitat 
de policia administrativa, la Unitat de trànsit i Seguretat 
Viària, la Unitat de Seguretat Ciutadana i la de Proximitat 
i mediació.
A més, els agents tenen el suport del cos de Protecció Civil, 
format per un responsable i un grup de voluntaris.

PROMOCIÓ
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Repintat de la senyalització horitzontal
Ja han estan a punt de finalitzar els treballs de repintat de 
la senyalització horitzontal a diferents carrers del muni-
cipi. En aquesta primera fase s’ha actuat a l’avinguda de 
Francesc Macià, als carrers de Víctor Català i d’Aragó i al 
passeig de la Riera Seca, i s’han col·locat senyalitzacions 
generals d’estop a diferents espais de l’Eixample.

VIA PÚBLICA

Reurbanització de la plaça Joaquim Guasch
Dilluns passat van començar les obres de reurbanització 
de la plaça de Joaquim Guasch.
L’objectiu principal del projecte és millorar-ne la imatge i 
l’accessibilitat, fer-la més funcional i dotar l’espai d’una 
identitat pròpia que la faci molt més singular i represen-
tativa, tot integrant-la visualment en la resta de l’espai 

reformat del centre històric del municipi.
Els treballs preveuen la supressió del bordó de formigó 
que dificulta l’accés, un canvi integral del paviment, que 
continuarà sent d’us exclusiu per a vianants, millorar 
l’accessibilitat, incorporar nova vegetació als arbres que 
hi ha actualment, augmentar els punts d’enllumenat i po-
sar nou mobiliari urbà.
Els elements d’il·luminació es canviaran per donar con-
tinuïtat al projecte impulsat a la resta del nucli antic. Se-
guint els criteris de sostenibilitat que l’Ajuntament preveu 
en totes les obres, s’hi plantaran espècies terreres o bai-
xes, que requereixin escàs manteniment i reg.
La reforma de la plaça de Joaquim Guasch respon al com-
promís i la voluntat de l’administració paretana de crear 
espais de convivència i relació ciutadana, i desenvolupar 
projectes sostenibles, de millora de la mobilitat. 
Es preveu que la durada aproximada dels treballs sigui 
de tres setmanes.

URBANISME

OCUPACIÓ

L’atur a Parets baixa per sota del 9%
Segons l’avanç de les dades d’atur publicades per l’Ob-
servatori del Mercat Laboral del Vallès Oriental, la taxa 
d’atur a Parets del Vallès s’ha reduït durant el mes d’abril, 
i se situa en un 8,94%, molt per sota dels nivells de fa uns 
anys quan, l’any 2013, la taxa d’atur superava el 16%.Les 
dades d’atur registral del mes d’abril situen el nombre de 
persones aturades en 826, és a dir, 25 persones menys 
que el passat mes de març.
La taxa al municipi és un 2,75% inferior a la mitjana del 
Baix Vallès, que actualment és d’un 11,69%, i de quasi 
dos punts per sota de la del Vallès Oriental que és d’un 
10,91%. El major descens s’ha produït entre el col·lectiu 
de joves en la franja d’edat dels 20 als 24 anys.
Pel que fa a la comarca, durant el passat mes d’abril 
el Vallès Oriental registra un total de 21.535 persones 
apuntades a les Oficines de Treball, 208 persones menys 
respecte al mes de març. El decreixement intermensual 
és del 0,96%, mentre que al conjunt de Catalunya l’atur 
s’ha reduït en un 3,6%.
En el marc de les polítiques de creació d’ocupació impul-
sades pel l’Ajuntament, ja s’ha tancat el període per par-
ticipar en la darrera convocatòria dels Plans d’Ocupació 
Local. En aquesta ocasió, 94 persones han presentat la 
seva candidatura per optar a una de les 29 places con-
vocades. 

Plaça de la Salut, un nou espai per gaudir en família
La remodelació de la plaça és fruit d’un procés en el qual van participar més d’un miler de paretans i paretanes

Les obres de remodelació de la plaça de la Salut ja estan 
enllestides. 
Els treballs han consistit en la creació de tres espais de 
jocs infantils diferenciats per franges d’edat -de 0 a 3 
anys, de 3 a 6 anys i de 6 a 12 anys-, amb una tipologia 
de jocs infantils de fusta i dos espais d’estada amb bancs 
de pedra i de fusta. 
També hi ha jocs inclusius i adaptats per a infants 
amb necessitats especials de mobilitat, s’ha millorat 
l’accessibilitat amb la supressió de barreres arquitec-
tòniques i la retirada de murs i escales als accessos i 
a l’entorn, i s’ha mantingut un espai polivalent amb 

paviment. Les voreres al voltant de la plaça s’han am-
pliat i s’han retirat els arbres malalts i malmesos per tal 
d’afavorir l’accés i el pas dels vianants.
El tram del carrer Independència, entre Salut i Butjosa, da-
vant l’escola Pompeu Fabra, s’ha convertit en plataforma 
única d’accés preferent per als vianants.

Procés participatiu per triar el nou model
El nou disseny de la plaça de la Salut és fruit d’un pro-
cés en el qual van participar més d’un miler de pa-
retans i paretanes. La remodelació forma part del  
Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.
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Us hi esperem!

Cloenda Cursos d’Acollida,
Català i Voluntariat per la 
Llengua

Divendres 21 juny 2019
18 h Casal Ca n’Oms

CNL DEL VALLÈS ORIENTAL
OC de Parets del Vallès

Amb el lliurament de reconeixements 
i un petit refrigeri per als assistents.
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Ajuts per al pagament del lloguer 2019
Ja s’ha obert la convocatòria per presentar les sol·licituds 
d’ajuts per al pagament del lloguer corresponents a l’any 
2019. El termini per presentar la documentació finalitza 
el pròxim 7 de juny de 2019.
L’ajut consisteix en el pagament del 40% del lloguer amb 
un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i té 
l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge en règim de llo-
guer a sectors de població amb dificultats econòmiques.
Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars de 
contractes d’arrendament d’habitatge destinat a residèn-
cia habitual i permanent, ubicats a Catalunya i que no 
superin els 750 euros del preu del lloguer, o els 900 euros 
en el cas de famílies nombroses.

Requisits 
Els requisits necessaris per acollir-se als ajuts es po-
den consultar a la web: http://habitatge.gencat.cat/ca/
detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-
del-lloguer.
El lliurament de sol·licituds es pot fer a l’Oficina Local 
d’Habitatge de Parets del Vallès, carrer Major, 1, de dilluns 
a divendres 9 a 14 h, i dimarts de 16 a 18 h. 
Per tal d’evitar requeriments posteriors per errors i/o 
manca de documentació, prèviament caldrà demanar 
cita a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), telèfon 93 573 
88 88.

HABITATGE Rehabilitació de la plaça del Mirador de Gallecs
L’obra de millora de l’entorn s’ha executat en poques setmanes 

Tot just fa uns dies van acabar els treballs de rehabili-
tació i millora de la plaça del Mirador de Gallecs i el seu 
entorn.
El projecte, que s’ha executat en una sola fase, preveia 
diferents actuacions amb l’objectiu de revitalitzar l’espai 
i potenciar el seu ús com a lloc de trobada del veïnat i 
zona de jocs per a la mainada.
Les obres han seguit un criteri de conservació de l’arbrat 
existent, a excepció d’aquelles plantes rebrotades, malal-
tes o trencades, i s’ha reforçat amb la plantació d’alguns 
exemplars nous de planta ornamental com ara acàcies 
tapereres o dos exemplars de firmiana.
També s’ha apostat per mantenir la zona amb sauló en 
comptes de paviment o asfalt que resulta visualment més 
agressiu.

Pel que fa a l’enllumenat, s’ha millorat el que ja existeix i 
s’hi han instal·lat nous punts de llum.
Per als més petits hi ha, entre d’altres, un nou tobogan, 
de 2 jocs de molla petits i un semi encerclat de fusta amb 
un sorral nou.
A més de la renovació i reubicació del mobiliari urbà, la 
millora de l’entorn també inclou la construcció d’un pas 
per a vianants al carrer de la Independència, un gual per 
a vianants accessible a la cantonada dels carrers Me-
diterrani i Sant Jaume i el reasfaltament d’una part del 
paviment, situat a l’accés des dels carrers Mediterrani i 
Sant Jaume.
En matèria de seguretat, com s’ha fet en altres espais 
públics, hi ha un equip de vigilància amb càmeres de se-
guretat als pals de l’enllumenat actual.
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Mostra de Teatre de ParetsMostradeTeatredeParets

Teatre Can Rajoler

18 juny

20 juny

r

juny
17 juny

Grup Mitjans Escola Pau Vila
Grup Mitjans 1 Casal Can Butjosa
Grup Grans Escola Pau Vila
Grup Joves 2 Casal Can Butjosa

dilluns

A LES 19 H

dijous

A LES 19 H

dimarts

A LES 19 H

Grup Petits Casal Can Butjosa
Grup Mitjans 2 Casal Can Butjosa
Grup Grans Casal Can Butjosa
Grup Joves 1 Casal Can Butjosa

Grup Petits Escola Jardí
Grup Mitjans Escola Jardí
Grup Grans Escola Jardí
Grup Joves Escola Jardí 19 junydimecres

A LES 19 H

Grup Petits Escola Les Llisses
Grup Grans Escola Les Llisses
Grup Petits Escola La Sagrera
Grup Mitjans Escola Vinyals
Grup Grans Escola Vinyals

17, 18, 19 i 20 de juny de 2019

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

INSCRIPCIÓ  al web escolanatura.parets.cat  

PLACES LIMITADES

DOCUMENTAL I TAULA DEBAT

DIVENDRES

a càrrec de Josep M. Mauri, coordinador del Grup 
d'Astronomia de l'Escola de la Natura

14 DE JUNY

50 anys de l’arribada
de l’home a la lluna, 
nous descobriments

a l’Escola de la Naturaa les 19 h

a les 22 h a l’Observatori Astronòmic Pau Vila

Observació de Júpiter, 
la Lluna i M13

SESSIÓ D’ASTRONOMIA 

per a públic familiar

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

CASAL

Per a joves de 12 (1r d'ESO) a 16 anys
Dilluns a divendres de 9 a 13 h
A càrrec de Rodola

Hi ha la possibilitat d'apuntar-se per setmanes
Preu setmanal: 50 €, joves de Parets  / 90 €, resta de joves

Amb activitats com: 
Espo�s, piscina, balls, jocs d'aigua… 
i excursions cada setmana.

INSCRIPCIONS
Fins al 20 de juny 
al Casal de Joves Cal Jardiner

D’ESTIU
JOVE 20

19

REUNIÓ INFORMATIVA: Dijous 30 de maig a les 17 h a Cal Jardiner

Del 25 de juny al 19 de juliol
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CELEBRACIÓ

Festa anual de La Germandat de Parets
La Germandat de Parets va celebrar la tradicional festa 
anual, coincidint amb la diada de la seva patrona, la Mare 
de Déu de Montserrat. A la tarda, es van fer els parla-
ments i un concert a càrrec dels alumnes de l’Escoleta de 
Parets. Durant la celebració també va tenir lloc l’acte de 
lliurament de pins als socis més veterans i, cap al vespre, 
una missa en record dels difunts de La Germandat.

L’any 1990, l’Ajuntament de Parets organitzava, per pri-
mera vegada, unes jornades lúdiques i festives adreçades 
exclusivament a la gent gran. L’objectiu, aleshores, va 
ser  “donar  a  conèixer  la  realitat  de  les  persones  de  
la  tercera  edat,  potenciar  la  participació  d’aquest  col-
lectiu  i  fomentar  l’intercanvi  amb  grups d’altres casals”, 
tal com deia el full de presentació. Aquell  primer  any  es  
van  fer  xerrades,  balls,  competicions,  projeccions  de  
pel·lícules,  actes  religiosos,  exhibicions  i  un  dinar  de  
germanor  al  pavelló.  
El  programa  d’activitats  s’ha  mantingut  força  estable  
al  llarg  de  les  diferents  edicions,  encara  que  predo-
minen  els  balls,  els  espectacles  i  el  tradicional àpat 
de cloenda. Les  jornades,  que  solen  fer-se  al  juny,  es  
caracteritzen  per  l’èxit  i  l’alta  participació en totes les 
activitats, i el clima d’alegria i convivència entre la gent 

30 edicions de les Jornades Els nostres avis

gran de la vila.
Enguany, la celebració preveu tot un seguit d’actes que 
mantenen l’esperit amb el qual es van crear: oferir als 
nostres avis i àvies un ampli ventall d’activitats d’oci per 
fomentar la convivència, les relacions intergeneracionals 
i la participació en la comunitat. 
El tret de sortida de les jornades es donarà el 25 de juny, 
a les 17 h, amb l’obertura i inauguració de l’exposició 
d’obres dels treballs fets pels alumnes dels tallers, que 
es podrà visitar fins al 7 de juliol.
Durant tota la setmana hi haurà actes com l’espectacle de 
playback, el recital poètic, havaneres, bingo o, el dissabte 
29 de juny, la tradicional trobada anual de puntaires. 
Les activitats clouran el diumenge 30 de juny, amb el di-
nar i ball de cloenda de les jornades, que enguany es farà  
al Restaurant El Álamo, a Alcover (Alt Camp). 

Les Jornades Els nostres avis es desenvoluparan del 25 al 30 de juny 

PARTICIPACIÓ

Gestió i dinamització de les entitats paretanes
Ara fa uns dies, el Servei de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament va posar a l’abast de les entitats una nova 
formació per a la gestió i dinamització de les associaci-
ons del municipi.
En aquest cas, el tema central del curs va ser el nou Re-
glament General de Protecció de Dades Europeu (RGPD) 
aprovat el 26 d’abril de 2016, que va entrar en vigor el  25 
de maig de 2018.
El contingut bàsic va girar al voltant de la nova normati-
va de protecció de dades personals arran de l’aplicació 
del Reglament General en aquesta matèria; les principals 
obligacions de les entitats en matèria de gestió de les 
dades personals i les principals obligacions relatives als 
drets d’imatge.

CONCURS

L’Asoveen premia els millors rams i roses
Com ja és tradicional, el Casal Asoveen ha celebrat la 
Festa de la Rosa amb un total de 50 participants en el 
concurs, 37 flors i 13 rams.
En la categoria de millor rosa els guanyadors han estat 
Conchita Martínez, Vicente Palacio i Dolores Gavilán. Pel 
que fa als millors rams, s’han endut el premi Mercedes 
Moreno, Mari Carmen Piqueras i Antonio Pérez. 

SOLIDARITAT

La gala Parets Contra el Càncer, de nou un èxit
Aquest dissabte va tenir lloc, al Teatre Can Rajoler, la dar-
rera gala benèfica de l’associació Parets contra el Càncer, 
amb un gran èxit de públic. 
Enguany, l’entitat va comptar amb la col·laboració de 
l’Associació Balls de Saló Parets, el CEM María Grever, 
l’Escola Municipal de Música, PROdansa, i les actuacions 
d’Inés Nisa i Nerea.
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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

F E S TA  M A J O R  D ’ E S T I U  2 0 1 9

P A R E T S  D E L  V A L L È S

40 CONCURS DE

DEL 25 AL 30 
DE JUNY 
2019
PARETS DEL VALLÈS

Dimarts 25 juny
A les 17 h, a Can Rajoler, inauguració de les 
Jornades Els nostres avis 2019 i de l’exposició 
d’obres dels tallers dels casals de gent gran (es 

podrà visitar �ns al 7 de juliol).  

A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de 
playback ‘El tren musical’.           

Dijous 27 juny
A les 18 h, al jardí de Ca N'Oms, recital poètic a 

càrrec del Casal de Ca n’Oms, amb la col·laboració 

de Niu d'Art, Josep M. Mauri i Manuel Torres.      

A les 22 h, al parc la Linera, havaneres amb el 

grup Els Pescadors de l’Escala i cremat de rom a 

càrrec de Ramon Talarn i Jaume Anfruns. 

Divendres 28 juny
A les 17 h, als tres casals municipals de gent gran, 

bingo.

A les 22 h, a l'era de Ca n'Oms, ball de les 
Jornades amb el grup Cafè Trio.

Dissabte 29 juny       
A les 10 h, al parc la Linera, Trobada de 
puntaires. 

A les 12 h, al parc la Linera, sardanes amb la 

Cobla Jovenívola de Sabadell.

Diumenge 30 juny
A les 12 h, sortida amb autocar a Alcover, on 

tindrà lloc el dinar i el ball de cloenda de les 30 
Jornades Els Nostres Avis.

VENDA DE TIQUETS I ENTRADES:
dies 10, 11 i 12 de juny, de 10 a 13 h a Can 

Rajoler (imprescindible portar DNI).  

A més a més, del 30 de maig al 21 de juny es 

faran altres activitats relacionades amb les 

jornades (txikung, teatre, concurs de cuina, 

country i ball en línia, revetlles de Sant Joan, 

xocolatada, campionat de petanca, gimnàstica i 

ioga, etc). 

Uneix-te a la conversa
#liceualafresca

LICEU A LA FRESCA

TOSCA 
PUCCINI  

AMB EL SUPORT DE

28 JUNY
 A LES 22H

A PARTIR DE LES 21.15 H, ACTUACIONS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
I PRESENTACIÓ A CÀRREC DELS AMICS DE L’ÒPERA DEL VALLÈS ORIENTAL.
S’oferirà un sopar fred 
a tots els assistents.

PARC LA
LINERA
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El projecte Gènere als instituts, presentat a Bilbao
L’experiència s’ha posat com a exemple de Bona Pràctica en el marc de l’elaboració de la Carta de Valors en Xarxa

El regidor de Joventut i Educació, Miquel Pérez, i la tècni-
ca de Joventut i Igualtat, Montse Cárdenas, van assistir, 
al mes d’abril, a la darrera reunió celebrada a Bilbao, en el 
marc del desenvolupament de la Carta de Valors en Xarxa 
que es realitza sota el paraigua del Mapa de Bones Pràc-
tiques i dins la Xarxa Estatal de l’Associació Internacional 
de Ciutats Educadores.
L’objectiu de la reunió, a la qual van assistir 32 represen-
tants de 20 ciutats de l’Estat, va ser l’intercanvi d’expe-
riències i la presentació d’alguns exemples significatius 
de Bones Pràctiques.
Concretament, Parets va presentar el projecte Gènere als 
instituts, que té com a objectiu, entre d’altres, incorporar 
la perspectiva de gènere en tots els àmbits que tenen 
a veure amb la pràctica educativa, que formi part de la 
filosofia del centre i que es treballi com a eix vertebrador.

Nous cursos i tallers al Casal Cal Jardiner
Classes d’ukelele, de costura i reciclatge de roba, de 
dibuix Manga o de creació de pàgines web, música i 
videojocs, són només algunes de les propostes que, 
el Casal de Joves Cal Jardiner ha programat per a 
aquest segon trimestre de l’any. Els cursos són gra-
tuïts i es desenvoluparan entre el 2 de maig i el 22 de 
juny.

Sortida a PortAventura, el 8 de juny
El Casal de Joves Cal Jardiner organitza una sorti-
da a PortAventura, adreçada al jovent de Parets, que 
es farà el pròxim dissabte 8 de juny. L’activitat for-
ma part de les peticions que es recullen al fòrum jove 
‘La Faktoria d’Idees’ i que té l’objectiu d’atendre les 
propostes, els neguits i els interessos dels i les joves 
paretanes.

Competició d’scooter a Cal Jardiner
El pròxim 1 de juny, a partir de les 16 h, el Casal Cal 
Jardiner organitza una competició d’scooter a les pis-
tes del centre, a càrrec de Bestial Wolf. Per a inscrip-
cions i més informació: 93 573 72 00, caljardiner@
parets.cat.

Lligueta mixta de futbet
Els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de juny, a partir de les 17 h, 
el Casal de joves Cal Jardiner acull la Lligueta mixta 
de futbet. L’equip guanyador obtindrà un sopar i una 
sortida per practicar esports d’aventura.

Punt d’Informació Juvenil ‘Apunt’
L’Apunt és un servei d’assessorament especialitzat 
adreçat al jovent en àmbits d’interès com educació, 
treball, salut  o lleure. si t’interessa, l’atenció és de 
dilluns a divendres (de 16 a 20 h) a Cal Jardiner. Per 
a més info o cita prèvia: 93 573 72 00 o caljardiner@
parets.cat

EN 2 MINUTS...

El projecte es divideix en dos eixos de treball: la formació 
del professorat en construcció social gènere/rols i estere-
otips; violència de gènere i adolescència; diversitat sexual 
i de gènere; eines i recursos per a la prevenció de les vio-
lències de gènere o l’educació sexo-afectiva i coeducació.
El segon eix s’adreça a l’alumnat amb la creació d’un es-
pai de confiança, reflexió i intercanvi en grup per tal de 
prevenir les violències de gènere amb una metodologia 
participativa, vivencial i dinàmica amb diferents temàti-
ques adaptades a cada curs.
El projecte de Gènere als instituts va començar l’any 2015 
a La Sínia com a prova pilot. Davant dels bons resultats, 
i a petició dels altres centres, a partir del 2017 es va am-
pliar a l’Institut Torre de Malla i ACESCO. Durant aquest 
temps s’ha format a 35 docents i se n’han beneficiat més 
de 980 joves.
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ELECCIONS GENERALS // 28 ABRIL 2019

PSC  2.940 25,88%

ERC SOBIRANISTES 2.678 23,58%

ECP-GUANYEM EL CANVI 2.233 19,66%

C’s  1.418 12,48%

JxCAT-JUNTS  806 7,10%

PP  454 4%

VOX  353 3,11%

FRONT REPUBLICÀ 194 1,71%

PACMA  184 1,62%

RECORTES CERO-GV 23 0,20%

IZQP  9 0,08%

CNV  5 0,04%

PCPC  3 0,03%

PCTC  2 0,02%

CANDIDATURES VOTS   %

PARTICIPACIÓ 79,59%

ELECCIONS GENERALS  // JUNY 2016

EN COMÚ PODEM 2.917 31,21%

PSC  1.653 17,68%

ERC  1.493 15,97%

C’s  1.230 13,16%

PP  1.069 11,44%

CDC  665 7,11%

PACMA  204 2,18%

REC CERO / G VERDE 33 0,35%

PCPC  7 0,07%

PARETS DEL VALLÈS

CANDIDATURES VOTS   %
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2019 2015 2019 2015 2019 2015

VOTS % REGIDORS/ES

8.155 17 179.196TOTAL

PSC 3.398 3.029 37,05% 25,88% 7 8

ARA PARETS - ERC 2.295 1.153 25,02% 14,18% 5 3

SUMEM ESQUERRES 1.608 - 17,53% - 3 -

PARETS X LA REPÚBLICA-JXCAT 801 - 8,73% - 1 -  

C’s 775 611 8,45% 7,51 % 1 1

PP 238 325 2,60% 4% - -

CiU - 634 - 7,80% - 1

NOPP - 630 - 7,75% - 1

ICV-EUA - 368 - 4,53% - -

SUMEM PARETS - 1.303 - 16,03% - 3

VOTS BLANCS 56 78 0,61% 0,96% - -

VOTS NULS 25 54 - - - -

37,05%

25,02%

17,53%

8,73%

8,45%

2,60%

PARETS DEL VALLÈS

CANDIDATURES
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Let’s clean up. El Tenes, ara una mica més net 
96 nois i noies han participat enguany en la jornada de neteja d’un tram de la llera del riu Tenes 

Per sisè any consequtiu, Parets s’ha sumat a les accions 
emmarcades en el Let’s Clean Up Europe, una iniciativa  
europea dins la Setmana Europea de la Prevenció de Re-
sidus, 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 abocaments il·legals 
als entorns naturals. Es tracta d’una experiència didàcti-
ca i educativa que vol promoure el respecte per l’entorn 
i la reducció de residus.
Com en anys anteriors, l’Ajuntament, a través de l’Escola 
de la Natura, va organitzar una jornada de neteja d’un 
espai natural amb el suport dels centres educatius del 
municipi.
La jornada va comptar amb la participació de prop d’un 
centenar d’alumnes de l’IES la Sínia i de l’escola Acesco 
que han netejat i recollit tota mena de deixalles d’un tram 

de la llera del riu Tenes.
Com a part de les activitats, els components del Grup de 
Recerca de l’Escola de la Natura, en col·laboració amb 
els agents rurals de la Generalitat, han alliberat dos serps 
verdes i una serp blanca recuperades i el GRENP va pre-
sentar el projecte «Parets, lliure d’espècies invasores». 
Aquest any, a més, el programa Rapor de TVE Canal 24 
hores va gravar imatges i testimonis dels alumnes que 
han participat en el projecte ‘Aprenentatge i Servei’ i que 
han apadrinat diferent punts d’aigua del municipi.
En aquesta edició del Let’s Clean Up, els nois i noies han 
recollit un total de 14,25 bosses amb residus, de les quals 
4 van ser de plàstics, 1/2 de paper, 3,5 de restes, 1/4 de 
vidre i 6 de voluminosos. 
Les bosses amb les deixalles recollides es van dur a l’àrea 
d’aportació més propera. 

Exposició sobre la llúdriga a l’Escola de la Natura
El Consorci i el Zoo de Barcelona, amb la col·laboració 
de l’ICTA-UAB, duen a terme un projecte de seguiment 
de la llúdriga a les conques del Besòs i la Tordera amb 
l’objectiu de conèixer quina és exactament la presència 
d’aquest mamífer i ajudar a la seva conservació. 
Prop de 40 anys després de la seva extinció de la conca 
del Besòs, l’any 2014 es va obtenir la primera fotografia 
de l’animal al riu Tenes. Des d’aleshores, s’han fet dife-
rents treballs de seguiment que han certificat el seu retorn 
a tots els rius de la conca, un fet que ha estat possible 
gràcies a la recuperació de la qualitat de les aigües i dels 
entorns fluvials. Fins al pròxim 1 de juny, l’Escola de la 
Natura acull una exposició on es mostra aquesta evolució 
i el resultat d’aquestes investigacions. A més, també es 
pot veure un model a escala real del mamífer i la projec-
ció continua d’un audiovisual sobre la llúdriga, realitzat 
pel fotògraf i col·laborador del centre Josep M. Mompart. 

EXPOSICIÓ

L’Escola de la Natura, llar d’una boa constrictor
Des de fa unes setmanes, l’Escola de la Natura és la nova 
llar d’una boa constrictor albina d’1,8 metres de llarg. 
L’animal, que els agents rurals de la Generalitat van trobar 
abandonada en un carrer de Sant Celoni, ajudarà el Grup 
de Recerca de l’escola a fer educació ambiental. 
Els responsables del centre volen recordar que l’abando-
nament de tota mena d’animals està prohibit i sancionat.

FAUNA

Enllestits els treballs dels ‘Camins escolars’
Aquest mes de maig s’han dut a terme les obres de millo-
ra viària en el marc del projecte ‘Camins escolars’.
Camins escolars és un projecte educatiu, transversal, 
participatiu i de transformació de l’espai públic que té 
per objecte promoure una mobilitat sostenible i segura 
entre els infants, així com fomentar la seva autonomia 

i conscienciar-los sobre la necessitat d’adquirir hàbits 
saludables.
El projecte va ser elaborat per més de 250 alumnes de 5è 
curs de primària del municipi, en el marc de les activitats 
incloses en la darrera Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura.
Els treballs són fruit de les diferents idees que els estu-
diants van aportar per millorar la mobilitat al voltant dels 
seus centres escolars. 
Per fer-ho, els alumnes es van centrar en l’observació 
de l’espai físic que envolta les seves escoles i van fer 
propostes i suggeriments per tal de millorar la seguretat 
i afavorir una mobilitat més sostenible, amb els beneficis 
que això suposa per a la salut i la qualitat de l’aire.
La millora al voltant dels centres ha consistit en instal·lar 
bandes reductores de la velocitat, augmentar la senyalit-
zació, afegir señalització vertical o adaptar els passos de 
vianants, entre d’altres.

MOBILITAT
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Sessió de treball del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local
El taller va comptar amb l’assistència d’una quinzena de tècnics i professionals, entre agents públics i provats

El Centre de Recursos Empresarials La Marineta va acollir 
recentment un nou taller per treballar el Pla Estratègic 
de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del 
Vallès Oriental, que coordina el Consell Comarcal, i on 
l’Ajuntament va participar mitjançant l’assistència dels 
tècnics de promoció econòmica i turisme. El taller s’ha 
fet amb l’objectiu d’identificar els àmbits de desenvolu-
pament econòmic i ocupacional de la nostra comarca 
definint l’estratègia conjunta i les accions a desplegar 
en els propers anys (2018-2025).
Amb la participació d’una quinzena de persones, entre 
agents públics i privats, al taller es va treballar la Línia 
Estratègica 6 del Pla “Promoció del Vallès Oriental” amb 
un triple objectiu: debatre i validar una primera relació de 
propostes d’actuacions sorgides de les fases anterior; 
recollir propostes d’actuació específiques per part dels 
participants per donar resposta als reptes de cadascun 
dels programes de la LE6; prioritzar de forma conjunta la 
relació de propostes i programes de la línia estratègica.
Durant dues hores, els assistents van treballar i identificar 
un total de 52 propostes d’actuació a l’entorn de 4 grans 

programes vinculats a la promoció del Vallès Oriental:
    Marca i diferenciació del Vallès Oriental
    Promoció de la comarca com a destinació turística
    Concertació dels agents del territori
    Destinació empresarial
Pel que fa les actuacions, les tres amb major consens 
pels participants van ser:
     Actuacions vinculades a la promoció i millora del posi-
cionament del VO en el turisme empresarial i d’organitza-
ció d’esdeveniments en sectors econòmics clau.
     Comercialització i creació de rutes i experiències tu-
rístiques al Vallès Oriental.
    Millorar els instruments i les eines de comunicació 
de promoció de la comarca, i millorar les sinergies entre 
agents pública i privats pel que fa esdeveniments, acti-
vitats i projectes que contribueixen a la promoció de la 
comarca.
Un cop recollides les propostes i les del següent taller 
s’iniciarà un treball tècnic d’elaboració d’un primer es-
borrany que revisarà tant la comissió tècnica com l’eE-
xecutiva.

Parets, Punt d’Atenció a l’Emprenedor
Parets esdevé, des del 2017, Punt PAE, Punt 
d’Atenció a l’Emprenedor. Com a Punt PAE,  es 
poden constituir societats i empresaris indivi-
duals. 
Gratuïtament, mitjançant l’ús d’una plataforma 
online, connectem amb els diferents organismes 
competents en el procés de constitució d’una 
empresa i l’inici de la seva activitat.
En el servei de Promoció Económica, durant el 
2017 s’han assessorat un total de 28 projectes 
empresarials, dels quals 9 han aprofitat els ser-
veis del Punt PAE per fer els tràmits de consti-
tució, 3 com a autònoms i 6 societats limitades. 
Per demanar hora cal adreçar un correu a pro-
mocio.economica@parets.cat o al telèfon 935 
738 896.

Pla Renova’t Indústria de la Generalitat
L’Institut Català d’Energia (#ICAEN) ha iniciat 
la campanya del Pla Renova’t Indústria amb el 
que ofereix durant tot el 2019 l’oportunitat de 
renovar alguns equips industrials auxiliars amb 
descomptes i avantatges en l’adquisició. Els 
nous equips són els de major qualitat i eficièn-
cia energètica que ofereix el mercat actualment, 
tal i com es garanteix en les característiques del 
conveni d’adhesió.
Per aquest 2019 els equips que formaran part 
del Pla Renova’t Indústria són els següents:
• Motors elèctrics
• Compressors d’aire
• Cremadors i sistemes de combustió
Més informació: http://icaen.gencat.cat/ca/l_
icaen/campanyes/pla-2019-renovat-industria.

EN 2 MINUTS...
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CONSUM

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

El projecte Cueme culmina amb la venda dels productes
Aquest dimecres, el mercat setmanal del Camp de les Peces va ser l’espai on els nens 
i nenes de l’escola Nostra Senyora de Montserrat, que durant el curs han participat en 
el projecte Cueme, van posar a la venda els articles elaborats a les seves cooperatives.
Tothom va poder adquirir els jocs de taula, tasses, punts de llibre, bijuteria i altres ele-
ments que han fet de manera artesanal entre tots els alumnes.
El projecte té, a més, un vessant solidari i part dels beneficis de la venda es lliuraran a 
l’entitat Parets Contra el Càncer.
Els noms de les cooperatives triats pels participants van ser, en el cas de 5è A, Delux 
product, presidida per Guillem Garcia, i la de 5è B, Dreams of Montserrat, presidida per 
Júlia Moreno.
Com a part de l’activitat els alumnes, a més de triar els noms, definir l’estratègia empre-
sarial i repartir els càrrecs, van dissenyar i gravar a l’emissora municipal RAP107 dues 
falques publicitàries per tal de promocionar els seus productes. 

CUEME
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FOTOGRAFIA

Una cita imprescindible: FOTOgraphicParets 
Els amants de la fotografia tenen una cita imprescindible 
els pròxims dies 7, 8 i 9 de juny: la 7a edició del Foto-
graphicParets 2019, que organitza l’Associació Fotogrà-
fica Parets.
El divendres 7 és el dia dedicat als socis i  es premiarà els 
guanyadors de la lliga fotogràfica 2018-2019.
Dissabte 8, a partir de les 9.30 h, es farà la inauguració 
oficial de les jornades. L’obertura anirà a càrrec de re-
presentats de l’Ajuntament, del president de la Federació 
Catalana de Fotografia i representant de la Confederació 
Espanyola de Fotografia, José A. Ferriz, i del president de 
l’Associació Fotogràfica Parets, Miquel Portell. 
Després de la inauguració, i durant tot el dia, a la Sala Co-
operativa, tindran lloc tot un seguit de ponències i tallers 
a càrrec de professionals de reconegut prestigi en el món 
de la fotografia. 
El diumenge 9 es faran diferents sessions fotogràfiques 
pels carrers de la vila, on es trobaran models d’Steam-
punk. Amb aquestes jornades l’AFP vol promocionar l’in-
terès per la fotografia, ajudar a aprendre i experimentar 
al costat d’experts professionals i marques reconegudes 
en l’àmbit de la imatge. 
Per participar a les jornades, totalment gratuïtes, cal fer la 
inscripció prèvia a: https://fotographicparets.com.

TRADICIONS

Gitanes Parets omple la plaça de la Vila
La plaça de la Vila de Parets es va omplir de gom a gom 
per veure la 44a ballada de Gitanes Parets i 7è Memorial 
Pere Parera, que va comptar amb les colles convidades 
de Lliçà d’Amunt, Montmeló i Santa Eulàlia de Ronçana. 
La música en directe va anar a càrrec de l’orquestra La 
Catxutxa i, en acabar, es va oferir un vermut popular. 
La Colla del Ball de Gitanes de Parets és una entitat amb 
més de 130 anys d’història i, des de fa 7 anys, la ballada 
anual ret homenatge al desaparegut president d’honor de 
la colla, Pere Parera Anfruns.

POESIA

11è Festival de poesia escolar de l’ESO
A mitjan maig, el Niu d’Art Poètic va celebrar l’11è Fes-
tival de poesia escolar de Parets. En aquesta edició, els 
primers premiats va ser: de 1r d’ESO, Míriam Sánchez, 
amb la poesia Ningú no la creu; de 2n d’ESO Clara García, 
amb el poema Renéixer; de 3r d’ESO, Anira Hoces, amb 
200 milles; i de 4t curs d’ESO Ainara Vidal, amb Silenci 
marcit. El premi a la millor rapsoda va recaure en Isabel 
Alonso de Pablo, de 3r curs d’ESO de l’Institut La Sínia, 
que va escollir el poema La clau de la felicitat. 
Enguany s’han presentat al concurs 67 participants.

EXPOSICIÓ

Imatges solidàries amb ‘50 fotos de PRESS’
aquest mes de maig, Can Rajoler ha acollit l’exposició fo-
togràfica ‘50 fotos de PRESS’ inclosa dins la campanya 
‘Tots som igual de diferents’, en favor del trastorn de l’es-
pectre autista (TEA), de l’Obra Social de Sant Joan de Déu. 
La Campanya consisteix en la publicació de dos llibres: 
50 fotos de GREY, i 50 fotos de PRESS. 
La mostra és un recull del material del qual consta el lli-
bre 50 fotos de PRESS, on cinquanta fotoperiodistes de 
reconegut prestigi han cedit una fotografia del seu treball 
professional per a aquesta iniciativa.

Nova edició de Bambolina, la mostra d’arts escèniques 
Del 17 al 20 de juny, el Teatre Can Rajoler acollirà les representacions de petits, grans i joves amb propostes teatrals

Bambolina dóna nom a un projecte d’arts escèniques en 
forma de Mostra de Teatre a Parets. Es tracta d’una pro-
posta artística organitzada conjuntament per l’Associació 
Escena Educativa i l’Ajuntament de Parets del Vallès, que 
tindrà lloc els dies 17, 18, 19 i 20 de juny, al Teatre Can 
Rajoler. Durant aquests dies, els actors, petits i grans, 
representaran les obres que han preparat. 
El coordinador d’Escena Educativa, Alfredo Rodríguez, 
creu que “el  teatre  és  un  mitjà  per  expressar  senti-
ments, per explicar  històries,  per  connectar  amb altres  
persones”.

Els centres que hi participaran enguany són l’escola Els 
Vinyals, Sagrera, Pau Vila, Can Butjosa, Les Llisses i El-
Jardí. Tots ells, de diferents edats, podran experimentar 
el fet de “jugar, inventar personatges, idear situacions, 
històries i viure experiències inimaginables” tal com ha 
expressat Alfredo Rodríguez.
L’objectiu de la mostra és fomentar l’art i el teatre com a 
eina integral en què petits, joves i grans poden expressar-
se. Els actors i actrius posen així el punt final a la seva 
formació teatral que durant el curs han dut a terme de la 
mà d’Escena Educativa.
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FOMENT DE LA LECTURA

Pla de Lectura de la Biblioteca Can Butjosa
El Pla de Foment de la Lectura de la Biblioteca Infantil i 
Juvenil Can Butjosa ha merescut un dels articles centrals 
de la revista Guix, editada per la Generalitat de Catalunya, 
que l’ha posat com exemple de projecte educatiu.
Després de 25 anys, el Pla continua sent una experiència 
innovadora, tant per la metodologia que utilitza com pel 
punt d’inflexió que representa. 
Els objectius d’aquesta iniciativa lectora són, entre d’al-
tres, crear espais de literatura dins de l’horari escolar, am-
pliar l’horitzó de lectures dels infants, fomentar l’esperit 
crític dels escolars vers els llibres, treballar la poesia en 
un espai específic dins les tertúlies o divulgar el patrimoni 
de la tradició oral, entre molts d’altres.

DANSA

Fòrum Licano presenta l’espectacle ‘Euphoria’
L’escola de dansa Fòrum Licano presenta el nou especta-
cle Euphoria, un muntatge que combina dansa, acrobàcia, 
teatre i circ, que es podrà veure els dies 28, 29 i 30 de 
juny, a Lliçà de Vall, en el marc de la Festa Major, i que 
després començarà una gira per Catalunya, amb més de 
50 espectacles previstos per 2019.
Quinze ballarines i actrius d’entre 9 i 16 anys compo-
sen l’elenc d’Euphoria, de les quals nou són de Parets 
del Vallès.
L’espectacle compta amb l’assessorament artístic de 
Marc-Antoine Picard, director internacional d’escena i 
actor amb àmplia experiència. Ha estat actor protago-
nista a l’espectacle KA del Circ du Soleil Las Vegas durant 
10 anys.
Euphoria és la història de l’Arlet, una nena que vol fer 
màgia. Aquest és el seu somni i per fer-lo realitat, hau-
rà d’enfrontar-se als monstres i reptes que ens proposa 
l’adolescència.
Venda d’entrades a: entrades@euphoriaespectacle.com.

Ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha fet públiques les 
bases per atorgar els ajuts de menjador per al curs escolar 
2019-2020. El termini per a la presentació de sol·licituds 

acabarà el pròxim 5 de juny.
Avui dijous 30 de maig, a les 18 h, i el dilluns 3 de juny, a 
les 10 h, es faran, a la sala Serra Cooperativa sessions 
informatives per a les persones interessades. Cal trucar a 
Serveis Socials (Tel. 93 573 79 79) de dilluns a divendres 
de 8,30 a 13 h i dijous de 16,30 a 19 h per apuntar-se a 
les sessions. La presentació de les sol·licituds es pot fer 
l’OAC de la plaça de la Vila (Registre General), de dilluns 
a divendres de 9 a 14 h i dilluns, dimecres i dijous de 16 
a 19 h, i a l’Oficina del carrer Major, 1 (Registre Auxiliar), 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts de 16 a 19 h. 
Les sol·licituds es poden recollir a les Oficines d’Atenció 
Ciutadana (OAC) o a Serveis Socials.
Les bases íntegres es poden consultar a https://tauler.
seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8104190004_1963&ide
ns=8104190004.

AJUTS

El projecte d’exposició de ceràmica a les escoles és una 
iniciativa impulsada pel Servei d’Educació. Es va iniciar el 
curs 2009-2010 i, des d’aquell curs, els nens i nenes dels 
tallers de ceràmica han treballat temàtiques com la in-
dústria tèxtil la Linera, el projecte Parets, poble lector; les 
masies de la vila; les festes i tradicions, el teixit industrial 
del municipi, l’esport, les escoles de Parets o la fauna i la 
flora del municipi, entre d’altres. Enguany, les creacions 
ceràmiques tenen a veure amb les cases i façanes em-
blemàtiques de l’Eixample. 
Sota el títol ‘L’Eixample va arribar en tren’, l’alumnat ex-
posarà una quarantena de figures que han creat durant el 
curs gràcies a la seva participació en els tallers. Les crea-
cions artístiques estaran exposades a la sala petita de la 

L’Eixample, protagonista de l’exposició de ceràmica de 4t de Primària

Cooperativa el 13 de juny durant el matí i les escoles Pau 
Vila, Lluís Piquer, Pompeu Fabra, Vila Parietes, ACESCO i 
Nostra Senyora de Montserrat han programat visites per 
tal de conèixer el resultat de les creacions dels alumnes.

Infants i creació plàstica
Els tallers tenen l’objectiu d’acostar els infants a la cre-
ació plàstica i permetre’ls descobrir diferents aspectes 
locals que, en aquesta ocasió, han girat al voltant de l’Ei-
xample. En total han participat més de 260 infants de 
quart curs d’Educació Primària. L’expressió plàstica està 
íntimament lligada al desenvolupament de la persona i 
contribueix a un millor desenvolupament afectiu i cognitiu 
alhora que creen una imatge del món que els envolta.

L’alumnat de 4t de Primària ha dissenyat 40 façanes i cases emblemàtiques de l’Eixample creades durant els tallers



30 de maig de 2019 19EDUCACIÓ

Per 12è any consecutiu, Parets del Vallès ha celebrat la 
Setmana de la Família, prenent com a referent el 15 de 
maig, Dia mundial de la família. 
L’objectiu de la celebració és compartir i obrir les escoles 
a les famílies a través de diferents activitats que afavorei-
xen la seva implicació i participació en els centres.
Durant tota la setmana, l’Escola de la Natura, l’Escola Mu-
nicipal de Música, les biblioteques municipals, així com 
els centres educatius i les escoles bressol municipals han 
organitzat un ampli ventall d’activitats amb jocs, troba-
des, tallers, gimcanes, pintura, exposicions o xerrades, 
entre d’altres.

Dotze anys de la Setmana de la família a Parets

En el marc de les activitats, a l’Acesco es va fer novament 
la confecció de coixins solidaris per a dones que pateixen 
càncer. Els coixins es lliuraran als hospitals que els do-
naran a dones que han estat operades o pateixen càncer 
de mama.
La programació va cloure amb una festa al parc la Linera 
que va comptar, entre d’altres, amb tallers de manualitats, 
d’art, jocs en grup.
La Setmana de la Família és un programa d’activitats or-
ganitzat per la Xarxa de debat Educatiu amb i per a les 
Famílies (XEF) i el Servei d’Educació de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès.

Durant la Setmana de la Família d’enguany s’han dut a terme més d’una cinquantena d’activitats
ANIVERSARI

Setmana Cultural de l’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música de Parets ha celebrat la 20a 
edició de la Setmana Cultural, en la qual famílies, alumnes 
i professors comparteixen la seva passió per la música i 
els instruments.
Les activitats van començar el 14 de maig amb jocs al 
Parc la Linera, un Trivial musical interactiu, un taller per 
a adults i un taller de ‘Beatbox’ amb exhibició.
El programa tva incloure la tradicional botifarrada per a 
pares, alumnes i professors, al parc la Linera, on també 
es va fer un karaoke.
La celebració va cloure amb el concert de primavera, a 
càrrec dels grups d’iniciació musical, un taller de man-
teniment d’instruments de corda i un taller adreçat als 
pares i mares d’alumnes i el concert de peces en diferents 
formats de cambra, a càrrec dels professors de l’escola.  

VISITES
L’alumnat de Parets visita l’Ajuntament
Els alumnes de tercer curs de l’etapa d’Educació Primària 
han visitat l’Ajuntament de Parets per conèixer el fun-
cionament de l’Administració local. Durant la visita, els 
alumnes han estat acompanyats per l’alcalde de Parets 
i el regidor d’Educació. Els nens i nenes han passat per 
diferents departaments com el de Recursos Humans, In-
tervenció o Alcaldia i, a més, han visitat la sala de plens 
municipal on els han explicat el funcionament del con-
sistori. Durant el matí, tots els assistents han pogut fer 
preguntes als treballadors municipals.
Les visites escolars a l’Ajuntament de Parets són activi-
tats programades que tenen com a objectiu principal que 
els alumnes de Primària coneguin la importància de les 
accions que es fan des de l’Ajuntament i com aquestes 
repercuteixen de manera directa en el municipi i en els 
ciutadans.

VISITES ESCOLARS
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Magnífiques temporades dels diferents equips dels clubs 
esportius paretans en general. En els últims dies, tant el 
primer equip del CF Parets (grup 4 de segona catalana) 
com el premini femení del CB Parets aconseguien procla-
mar-se campions i campiones de lliga.
A banda dels clubs, de les directives, dels entrenadors i 
dels jugadors, ens sumem a les felicitacions a familiars 
dels esportistes que els animen a aconseguir, a més de 
gaudir de forma saludable i dels valors de l’esport, uns 
excel·lents resultats. En aquesta recta final de tempo-
rada segur que més equips i també d’altres clubs i es-
ports aconseguiran nous èxits esportius com ja ens tenen 
acostumats. 
Més enllà dels dos campionats de lliga aconseguits 

Felicitats, campiones i campions!!!
El primer equip del CF Parets guanya la lliga i també ho fa el premini femení del CB Parets

aquests últims dies, el que es posa de manifest és la bona 
feina que s’està fent des de la base als diferents clubs 
esportius locals. 

A banda dels excel·lents resultats, cada cop són més les 
persones de Parets que gaudeixen de l’esport de la mà del 
teixit associatiu local, així com els socis que, mitjançant 
la seva col·laboració, ajuden a fer créixer la massa social 
de les entitats esportives paretanes.
En els pròxims números de Parets al Dia i al marge del 
tancament d’aquesta edició, a través de Parets Connecta, 
us anirem informant de l’última hora i resultats aconse-
guits pels equips esportius de les diferents disciplines, 
clubs i entitats del nostre poble.

Sergi Mingote, a només dos vuit mils d’aconse-
guir el Rècord Guiness 3x2x8000 Solidary Project
L’alpinista paretà va aconseguir pujar al Lhotse (8.516 m.) 
i el pròxim mes de juliol intentarà culminar el Rècord Guin-
ness solidari amb l’ascens als Gasherbrum I (8.080 m. ) i II 
(8.035 m.). D’aquesta manera, Mingote es convertiria en el 
primer alpinista del món en pujar 6 vuitmils, sense oxigen 
i en menys d’un any. 

ALPINISME

Destacada participació paretana a l’Orbea 
Monegros 2019
El BTT està guanyant cada cop més adeptes a Parets. En 
aquesta ocasió, una destacada representació paretana va 
participar a una de les proves més dures del calendari com 
és la Monegros. A la fotografia, alguns dels paretans del 
nou club ciclista local, Bikers Parets, que van fer la prova

CICLISME
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L’esport està de moda i a Parets encara més. Si a l’an-
terior edició ja els anunciaven que tant La Bastarda com 
el Piolet havien superat totes les expectatives, el Cros 
Escolar i la Trobada Esportiva de la Gent Gran també van 
caracteritzar-se per la gran participació.
Aquestes 4 proves esportives són un clar exemple de la 
bona salut esportiva del nostre poble i de les entitats que 
les fan possible. 
El CAM, en el cas de la Bastarda i la Klandestina; el CEP 
amb el Piolet, i els Serveis d’Esport de l’Ajuntament han 
aconseguit consolidar en el calendari esportiu local di-
ferents trobades esportives que s’han convertit en cites 
habituals de paretanes i paretans. A més de la gran par-

Esport per a tots els gustos i per a totes les edats
La Bastarda, el Piolet, el Cross Escolar i la Trobada Esportiva per a la Gent Gran reuneixen centenars de participants

ticipació el bon ambient esportiu i familiar protagonitzen 
aquestes proves.

VII Torneig Triple i 39è aniversari de la Penya Blaugrana
El 8 i 9 de juny tindrà lloc una nova edició del Torneig Na-
cional per a persones amb diversitat funcional que orga-
nitza l’Associació Triple Bàsquet Parets amb el patrocini 
de La Caixa.
Alhora, els dies 14 i 16 de juny tindran lloc les activitats 
per commemorar el 39è aniversari de la Penya Blaugra-
na de Parets. Us anirem informant àmpliament de totes 
dues activitats a través del Parets Connecta i del pròxim 
Parets al dia.

PATINATGE PATINATGE

EN 2 MINUTS...
Victòria de Montse Vela
La triatleta, del Club Triatló Parets, va guanyar l’Iron-
Cat que es va celebrar el 18 de maig a l’Ampolla. 
Montse Vela, juntament amb quatre components del 
Club Triatló, s’ho prenia en un principi com un entre-
nament per preparar un IronMan a Roth (Alemanya) 
que faran el 19 de juliol. 

Bon paper de la Paretana d’Escacs
L’equip sub12, amb Adrià Prada, Martí Muños, Matías 
Ojea, Denis Romero i Carlota Bureu va acabar en la 
quarta posició a la final catalana a vuit, que es va 
celebrar a l’Escola Lluís Piquer. Els paretans, que van 
jugar a casa, es van imposar el Gerunda i van jugar les 
semifinals però van caure i es van haver de confor-
mar amb la quarta posició després de perdre contra 
el Mollet. 

Entrenaments per a la Cursa Popular 
Les sessions es faran a les pistes municipals d’at-
letisme els dilluns, dimecres i divendres de 19.30 a 
20.30 h. La presentació i l’inici dels entrenaments 
tindrà lloc el pròxim 10 de juny a les 19.30 h.
Els entrenaments es faran del 10 de juny al 24 juliol i 
del 2 de setembre al 2 d’octubre. El 6 d’octubre tindrà 
lloc la Cursa Popular. 
Les places són limitades i es faran per rigorós ordre 
d’inscripció.
Per a més informació: Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez, de 9 a 13 i de 15 a 21 h. Tel. 93 562 52 06
Les inscripcions es poden fer a partir del 6 de maig 
i fins exhaurir les places disponibles, al Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez i a la Piscina Miquel 
Luque. L’activitat és gratuïta.

Èxits internacionals de Sara Castillo
La paretana, també amb nacionalitat brasilera, va ser 
sotscampiona del Campionat brasiler, classificant-se, així, 
per al Campionat Sudamericà. En aquesta competició, 
celebrada del 19 al 30 d’abril a Joinville, va aconseguir 
una excel·lent segona posició, que li va permetre obtenir 
plaça per al Mundial. Actualment, és patinadora del Club 
de Patinatge Artístic Les Franqueses. Els s eus entrena-
dors són Carla Pey, Rosa Pey i Max Santos.

PATINATGE

Quartet de patinatge artístic sobre rodes
4 patinadores paretanes, del club ASPA Lliçà de Vall han 
aconseguit destacats resultats: Al gener van ser sots-
campiones de Barcelona; al febrer van repetir posició al 
Campionat de Catalunya, i al març van ser també sego-
nes al Campionat d’Espanya. Van aconseguir plaça per 
al Campionat d’Europa. El coreògraf és Oscar Molins i 
l’entrenadora és Alicia Rodero. Les patinadores són Paula 
López, Natàlia López, Carla Pérez i Ylenia Pavón.

VI Trofeu de Primavera de Patinatge
El CP Parets va tornar a organitzar una nova edició del seu 
tradicional Trofeu de Primavera de Patinatge. Gràcies al 
club, als participants, familiars i col·laboradors, el Trofeu 
va ser una nova exitosa trobada amb una gran represen-
tació del millor patinatge. La jornada va estar marcada per 
la gran afluència de públic i el bon ambient entre partici-
pants i espectadors que ja són habituals en aquesta cita 
destacada del calendari esportiu local.
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En aquest espai podreu llegir la valoració dels resultats electo-
rals de PARETS PER LA REPÚBLICA. El text està encapçalat pel 
logo del PDeCAT, que ens ha cedit el seu espai, perquè encara 
no està constituït el nou consistori i legalment no pot aparèixer 
el de Parets per la República. 

Des de Parets per la República volem agrair la força que ens 
donen els 801 vots que hem rebut. Aixoplugats sota el parai-
gües de JuntsXCat, el nostre projecte era nou, amb una llista 
transversal i gairebé sense experiència prèvia en el món de la 
política. Amb l’energia desbordant de la Neus Jordà i el suport 
incondicional i el digne exemple d’en Jordi Turull des de la pre-
só, hem dut a terme una gran tasca de treball en equip de la 
qual ens sentim orgulloses. 

Davant dels resultats electorals i després de 36 anys 
d’hegemonia socialista, els i les votants de Parets ens ofereixen 
la possibilitat de regenerar el govern local, una oportunitat única 
que no podem desaprofitar. Malgrat la victòria, els socialistes 
tindran dificultats per tirar endavant la constitució del consisto-
ri, mentre que les forces que fins ara es trobaven a l’oposició sí 
que tenim la possibilitat d’impulsar un canvi llargament desitjat 
al poble. Parets per la República va ser molt clara en el seu 
programa: “No pactarem ni facilitarem govern a cap partit del 
bloc del 155 ni similars” i així mateix ens comprometíem a jugar 
un paper actiu en la regeneració de la política local, apostant 
per una línia de treball fonamentada en els valors republicans, 
propera a la gent, participativa, inclusiva i generadora de noves 
sinergies. La nostra voluntat de canvi és clara i Parets per la 
República ofereix la força dels vots que ha aconseguit per fer 
possible aquest gir que Parets es mereix. 
Finalment volem felicitar el grup ARA Parets Esquerra Republi-
cana pels seus magnífics resultats així com Sumem Esquerres 
a Parets pel suport aconseguit, i els emplacem a treballar con-
juntament pel canvi. 

Perquè, per Parets i per Catalunya, ara és el moment!

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Ciutadans 
 parets.valles@ciudadanos-cs.org  

PER PARETS, 
ARA ÉS EL MOMENT DEL CANVI

775 GRACIAS!!

Con vuestro apoyo hemos aumentado un 27% en número de vo-
tos, hemos pasado de los 611 en mayo del 2015 a los 775 votos 
en mayo de 2019, seguiremos en el Ayuntamiento de Parets, 
trabajando por el cambio, la regeneración política y la igualdad 
de todos los ciudadanos. 

Lo difícil no es llegar, si no mantenerse y hemos demostrado 
que Ciutadans Parets es un proyecto sólido y de futuro.

Os invitamos el próximo 15 de junio, en la elección para la al-
caldía de Parets, donde Manuel Losada os representará como 
regidor y portavoz del Grupo Municipal los próximos 4 años.

NO NOS CALLARAN!

VAMOS PARETS!

VAMOS CIUDADANOS!

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

Agrair a tots els paretants i paretanes que hagin anat a votar el 
passat diumenge.
El nostre més sincer agraïment, també, a tothom que ha fet con-
fiança a la coalició de Sumem Esquerres a Parets, gràcies a tots 
i totes, no us defraudarem.
Les eleccions municipals del 2019 han fet perdre la majoria 
absoluta al PSC-PSOE a Parets, i s’ha acabat el moment dels 
dictats dels socialistes perquè la gent ha demanat canvi, ja que 
prefereix majoritàriament a altres partits. S’ha obert un esce-
nari que possibilita diferents pactes que poden o no incloure 
els socialistes.
Tot depèn dels pactes als quals es pugui arribar, segurament 
no serà fàcil, tots ens haurem d’esforçar per donar un tomb al 
govern local, si és el que volem i hem entès bé els resultats. El 
que queda clar és que això de les majories absolutes i aplicar “el 
rodillo” a les altres forces polítiques s’ha acabat. 
Els resultats permeten un canvi al govern municipal, cal veure 
com es pot gestionar la situació en benefici del poble donant la 
millor interpretació possible als resultats. 
Venen dies de canvis i probablement de mudances.
Estiguem atents.

Rosa Martí Conill
Portaveu del Grup municipal Nova Opció per Parets (NOPP)
Partit que forma part de la coalició Sumem Esquerres a Parets 
(SEAP)

ESCENARI  OBERT

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

Primer de tot volem donar a gràcies a 1.608 veïns i veïnes que 
el passat 26 de maig van donar suport al projecte de Sumem 
Esquerres a Parets a les eleccions municipals. Quant els re-
sultats en si, hem obtingut 3 regidors a l’Ajuntament de Parets 
del Vallès amb un 17,53 de percentatge de vot, posicionant-nos 
com a tercera força al consistori.
És cert que no són els resultats que tots esperàvem, perquè 
tenim un gran projecte que volíem implementar, però també és 
cert que serem clau de govern a Parets i s’hauran de prioritzar 
les nostres polítiques per fer de Parets un poble més just, fe-
minista i sostenible. 
S’han acabat les grans majories i els pactes senzills. Parets 
obre una nova etapa en la qual ens tocarà seure, escoltar i par-
lar, per nosaltres no serà cap impediment, ja que portem en el 
nostre ADN el pacte, saber escoltar i cedir pel benefici comú. 
Volem felicitar al PSC de Parets per haver sigut la primera força 
política a Parets augmentant en nombre de vots respecte a les 
anteriors eleccions municipals del 2015 
També felicitar al grup d’ERC Parets per haver sigut la segona 
força al consistori amb un gran augment del nombre de vots. 
Així que enfoquem una nova etapa plena d’oportunitats amb 
valentia i il·lusió, convençuts que Sumem Esquerres a Parets 
serà clau de govern i contribuirem a fer de Parets un poble 
millor per a tots els Paretans i Paretanes. 
Gràcies, Parets.

Sumem Esquerres a Parets

Des d’Ara Parets Esquerra Republicana volem donar les gràcies 
als 2.295 paretans i paretanes que aquest diumenge ens han 
donat suport en les Eleccions Municipals.
Amb aquest resultat i la consecució de cinc regidors, resultat 
històric al nostre municipi, obrim una nova etapa a l’Ajuntament 
de Parets.
És l’hora del canvi i no podem decebre als més de 4.700 veïns i 
veïnes del nostre poble que han optat per un nou govern republi-
cà, d’esquerres i en defensa dels drets nacionals de Catalunya.
Un canvi que des d’Esquerra Republicana volem liderar amb 
generositat, un govern plural que reflecteixi la diversitat que 
tenim al poble.
Per això apel·lem a la resta de forces que estan disposades a 
iniciar una nova etapa en la política municipal que se sumin al 
NOU govern del CANVI.
La ciutadania demana un nou govern més sensible amb la si-
tuació política que es viu al nostre país i més concretament amb 
el nostre veí Jordi Turull.
Però també demana noves formes de fer política, més transpa-
rents, més participatives, més pròximes, més dialogants.
Confiem que tots estarem a l’altura i que el pròxim 15 de juny 
constituirem el nou govern del canvi, un nou govern que ha de 
generar consensos amplis per transformar i millorar el Parets 
de les pròximes dècades.
Venim a treballar per Parets, venim a millorar el nostre poble, 
venim a servir-vos.
És l’hora de la política i des d’Esquerra Republicana no us de-
cebrem.
Moltes gràcies!!

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

És l’hora del canvi

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

Gràcies per l’alta participació, Parets

A les eleccions municipals del passat diumenge, 26 de maig, Parets 
ha registrat un 63’86% de participació, amb 9.196 vots emesos. 
 
Pel que fa a les eleccions al Parlament Europeu, la participació 
també va ser molt destacada, amb el 63,57%.
 
Més enllà dels resultats, volem agrair a totes i a tots els que 
vàreu fer possible una gran jornada electoral, que va transcórrer 
amb total normalitat i sense incidències.
 
Als votants, als treballadors de l’Ajuntament, als membres de la 
taula i els cossos de seguretat.

També volem felicitar a totes les formacions polítiques pels re-
sultats obtinguts.
 
El proper 15 de juny tindrà lloc la constitució de la nova corpo-
ració municipal. 
 
Tanquem aquesta legislatura i n’iniciem una de nova, on espe-
rem seguir donant resposta a les necessitats i demandes del 
poble i del conjunt de la ciutadania.

1.608 GRÀCIES
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LA IMATGE DEL MES
Sortida, en el marc de les clas-
ses de mobilitat, dels nois i no-
ies de l’Escola Nostra Senyora de 
Montserrat

Sorteig de l’Endevina-la! a Parets del Vallès. Nous cursos al setembre
El període de participació al concurs de jeroglífics Endevina-la! de Parets es va acabar el dia 18. Els 
participants van emplenar i dipositar un gran nombre de butlletes als 36 establiments comercials col-
laboradors del nucli antic i de l’Eixample. Recordem que el dia 4 de juny té lloc el sorteig de premis entre 
totes les butlletes encertades que decideix quins participants s’emporten les entrades per al Teatre Can 
Rajoler i l’abonament trimestral a les instal·lacions del pavelló Joaquim Rodríguez.

Mentrestant, l’Oficina de Català es prepara per finalitzar el curs 2018-2019. Aquest darrer trimestre s’han 
dut a terme cursos de nivell B3 (Bàsic) i I3 (Intermedi). Durant el juliol d’enguany, el CNL Vallès Oriental 
ofereix cursos intensius a Canovelles, Cardedeu, la Garriga, Granollers, Sant Celoni i Mollet. A Parets, les 
inscripcions del curs 2019-2020 estan previstes del 16 al 27 de setembre a Can Rajoler, 
carrer Travessera, 1, amb el següent horari:
de 9 h a 13 h, de dilluns a divendres i de 16 h a 19 h, dimarts i dijous.

Podeu seguir la pàgina del Facebook de l’Oficina de Català de Parets si voleu assaben-
tar-vos de totes les nostres activitats. Bon estiu!

OFICINA DE CATALÀ  Rosa Grau

RAP 107

Marc Jaureguizar, meteoròleg de RAP107 FM
Cada dia, a les 13 i a les 19.30 h, RAP107 emet els informatius 
Notícies Migdia i Notícies Vespre amb tota l’actualitat local i 
comarcal. La informació sempre acaba amb la crònica de la 
previsió meteorològica de la mà de Marc Jaureguizar, qui estu-
dia les dades meteorològiques i fa unes prediccions més que 
encertades sobre el temps que farà a Parets i a la comarca. Però 
això no és tot, perquè el nostre home del temps també participa 
en espais de RAP107 en els quals es parla de contaminació, de 
medi ambient o de les causes i conseqüències de fenòmens 
meteorològics.
A més d’encarregar-se de la informació del temps a Parets, 
Jaureguizar participa en jornades formatives i col·labora en 
tertúlies d’altres mitjans de comunicació.
Marc Jaureguizar és un paretà de 32 anys llicenciat en Geo-
grafia. Posteriorment, va estudiar un màster en meteorologia i 
mitjans de comunicació. Tal com explica, sempre li ha agradat 
el món dels mapes. De ben petit passava molt de temps mi-
rant previsions meteorològiques a la televisió i, a poc a poc, 
va començar a interessar-se cada cop més pel món de la me-
teorologia.
Podeu sentir les cròniques de Marc Jaureguizar cada dia als 
informatius de les 13 i a les 19.30 h a RAP107 i, a més, us con-
videm que seguiu el seu compte de Twitter @MeteoParets on 
trobareu imatges i tota la informació meteorològica del poble i 
de la resta de Catalunya.
El Marc es posa davant del micròfon per parlar del temps, però 
mai li ha fet por fer de reporter durant les eleccions municipals 
o col·laborar en programes sobre viatges i turisme. És un me-
teoròleg polivalent!
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“La protectora està en un dels seus millors moments”

David Nocelo: president de l’Associació Protectora d’Animals
La Protectora d’Animals de Parets s’encarrega de la gestió d’animals de companyia 
perduts, abandonaments, gestió de conflictes, maltractament, colònies de gats, i to-
tes les accions relacionades amb els animals a Parets. David Nocelo és el president 
de l’associació i, després de 4 anys d’activitat, creu que la protectora es troba en un 
moment molt bo; oberta a nous voluntaris i amb projectes de futur. La Protectora ha 
gestionat 600 adopcions i el retorn de 345 gossos a les seves famílies. També atenen 
24 colònies controlades de gats i ajuden a les persones sobre educació canina.

M’agrada... 
- Tota mena de música.
- El Barça.
- Tota classe d’animals.

No m’agrada...
- La gent crítica i que després no fa res.
- La gent que sempre està jutjant.
- ‘Festes’ on es maltracten animals.

En quina situació es troba la protectora actualment?
La protectora es troba en una situació molt bona i de molta feina; estem fent tot el 
possible perquè aquest projecte continuï amb la bona salut que té, podríem dir que la 
protectora està en un dels seus millors moments. Treballem fent una bona gestió amb 
els gossos perduts, els retornem als seus propietaris en molts casos, treballem en ca-
sos de maltractament, i fem mediació entre veïns que tenen conflictes per la tinença 
d’animals de companyia.

I en els casos en què es detecta un maltractament animal, com cal actuar?
Demanem que ens avisin com més aviat millor. Nosaltres ens encarreguem fent, en 
primer lloc, una medicació. Parlem amb els responsables dels animals i els expliquem 
algunes mesures per tal que l’animal visqui en millors condicions. Si després d’un temps 
prudencial, d’unes dues setmanes de seguiment, veiem que la qualitat de vida d’aquell 
animal no millora, aleshores contactem amb la Policia Local i ens posem a treballar per 
retirar l’animal.

Fa poc heu celebrat una Animal Party. Quina valoració en feu?
Molt positiva, estem molt contents. Van venir més de 100 persones, tot i això, esperàvem 
que vingués més gent, però no vam tenir massa temps per preparar l’acte. Fem aquestes 
activitats per crear consciència i germanor animalista, però especialment per recaptar 
fons econòmics per a la protectora. Necessitem ingressos perquè tenim unes despeses 
veterinàries molt altes i aquesta és una manera més de recaptar fons econòmics per 
poder tirar endavant.

Com pot col·laborar la ciutadania amb la Protectora d’Animals de Parets?
De moltes maneres: en primer lloc assistint als actes que fem, per exemple, el del 13 
de juliol, dia en què farem un sopar solidari; també hi ha la possibilitat de participar en 
el nostre grup de teaming, en què cada persona dóna 1 € al mes a la protectora i que li 
descompten directament del compte bancari; i finalment fent donacions esporàdiques.

Quin és el projecte de futur més immediat que té l’associació?
L’ampliació de la protectora, tant l’espai com el nombre de voluntaris. Volem ampliar 
la protectora per tal de poder gestionar més i millor els casos que treballem i per poder 
tenir més voluntaris, només cal venir i parlar amb nosaltres per fer-se voluntari.

Dissabte 15 de juny

Torneig 3 x 3 bàsquet
Torneig de 3x3 de diferents categories 
masculines i femenines d’equips de 3 
o 4 jugadors/es.
Hora: 9 h
Organització: Club Bàsquet Parets
Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Diumenge 16 de juny

Torneig escoles de futbol 
Torneig  d’escoles de futbol amb la 
participació de dotze clubs de la 
comarca.
Hora: 9 h
Organització: Club Futbol Parets
Lloc: Camp Futbol Municipal Josep 
Seguer
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Dissabte 1 de juny

Torneig 4 x 4 d’handbol
Diferents categories repartides en funció de les 
edats dels participants del club.
Hora: 9 h
Organització: Club Handbol Parets
Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Torneig 4x4 de futbol sala
Torneig 4x4 futbol sala diferents categories.
Hora: 9 h
Organització: Club Futbol Sala Parets
Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez
Preu inscripció: 4 € per persona

Dies 8 i 9 de juny

Torneig bàsquet Triple
Torneig de bàsquet per a persones amb 
discapacitat intel·lectual
Hora: 9 h
Organització: Associació Triple Parets
Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez


