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Jordi Seguer ja és el nou alcalde de Parets del Vallès. El candidat d’Ara Parets-Esquerra Republicana va ser investit alcalde del municipi 
en el Ple de constitució de l’Ajuntament, celebrat el passat 15 de juny, a la Sala Basart Cooperativa.
La investidura de Seguer ha estat possible gràcies al suport de Sumem Esquerres a Parets (2 regidores i 1 regidor) i Parets per la 
República (1 regidora). Francesc Juzgado (PSC) i Manuel Losada (Ciutadans) també van presentar candidatura i van obtenir els vots 
dels seus respectius partits. 
El nou executiu ja ha iniciat les primeres accions de govern i ha fet públiques les delegacions en àmbits territorials i en les diferents 
àrees i serveis de l’estructura funcional de l’Ajuntament. Pàg. 3

Jordi Seguer, 
investit alcalde de Parets

Pere Aragonès i Juli Fernández visiten l’Ajuntament
El vicepresident del Govern de Catalunya, Pere Aragonès, acom-
panyat del delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernández, es va 
reunir, el passat divendres 21 de juny amb els regidors i regidores 
de les formacions polítiques que integren el nou Ajuntament de 
Parets. La trobada va servir per establir línies de treball, entre les 
quals destaca com a prioritària, la construcció de l’edifi ci defi nitiu 
de l’institut La Sínia. Pàg. 9

Inaugurades les jornades per a la gent gran
Els actes emmarcats en les Jornades Els nostres avis continuen  
avui amb el recital poètic que comptarà amb la col·laboració del 
Niu d’Art i de Marina Serra, les havaneres amb el grup Els Pes-
cadors de l’Escala i el cremat de rom a càrrec de Ramon Talarn i 
Jaume Anfruns. Demà divendres, es farà el bingo als tres casals 
i, a l’era de Ca n’Oms, el ball de les jornades amb l’actuació del 
grup Cafè Trio. Pàg. 11
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Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 27 juny
-A les 18 h, al Casal Ca n’Oms, recital poètic a càrrec de Casal Ca 
n’Oms amb la col·laboració de Niu d’Art i Marina Serra. 
-A les 22 h, al parc la Linera, havaneres a càrrec del grup Els Pes-
cadors de l’Escala i cremat de rom a càrrec de Ramon Talarn i 
Jaume Anfruns.

Divendres 28 juny
-A les 17 h, als casals Ca n’Oms, Casal Sant Jordi i Asoveen, bingo 
als Casals.
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, Nit de l’Esport. 
-A les 22 h, a l’era de Ca n’Oms, ball de les Jornades amb l’actuació 
del grup Cafè Trio.  
-A les 21.15 h, al parc la Linera, actuació de l’Escola de Música de 
Parets i, a partir de les 22 h, Liceu a la fresca: Tosca.

Dissabte 29 juny
-De 10 a 12 h, al parc la Linera, Trobada de puntaires.  
-A les 12 h, al parc la Linera, sardanes amb la Cobla Jovenívola 
de Sabadell.
-A les 19 i a les 21 h, al Poliesportiu Municipal, XV Festival de 
dansa: espectacle d’Elite Dance. 

Diumenge 30 juny
-A les 12 h, a l’aparcament del camp de futbol, sortida en autocar 
a Alcover. A les 14 h, al restaurant El Álamo: dinar i ball de cloenda 
de les 30 Jornades Els nostres avis. 
-A partir de les 10 h, al Poliesportiu Municipal, XV Festival de dan-
sa: Open class dansa benestar, open class en parella, concurs de 
ball, challenger. A les 21 h, espectacle d’Elite Dance. 

Dimarts 2 juliol 
-A les 18 h, al parc la Linera, espectacle amb contes Triacontes, a 
càrrec de la Companyia De Parranda.

Dijous 4 juliol 
-A les 21 h, al restaurant Llevantpark, sopar concert a càrrec 
d’Agustí Burriel amb l’espectacle musical Sings Frank Sinatra. 

Dissabte 6 juliol
-A les 11 h, a la Sala Basart Cooperativa, fase semifinal del IV 
Talent Parets. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, festa balls de saló. 
Organització: Associació Balls de Saló de Parets.

Dimarts 9 juliol 
-A les 18 h, al parc la Linera, espectacle d’animació infantil Ani-
mació esbojarrada, a càrrec de Txiki.

Dijous 11 juliol
-De 9.30 a 11 h, a La Marineta, jornada ‘Com afectarà el Brexit a la 
meva empresa’, amb diferents ponències a càrrec d’experts d’Acció 
(Agència per la Competitivitat de l’Empresa). 

Dissabte 13 juliol
-A les 18 h, al parc de Can Berenguer, megaparc infantil Sot Park, 
dins d’Eixamplem la festa! 
-A les 18 h, al carrer de Monistrol, Splash Slide, 
dins d’Eixamplem la festa! 
-A les 21 h, al Casal Can Butjosa, V Botifarrada 
solidària. 

APUNTA’T
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L’ídol de fusta

Tinc fulls de solfa enrotllats. Una brossa
tinc a l’ull. Mou el ball un esquellinc
dins un roc. El millor femer destrossa
flors al meu costat. Una brossa tinc

a l’ull. Veig amb paüra aquest pont. Grossa
joia, símbol del sol, fa sentir el dring.
Canta un gall ros. Carabassa i carrossa
fixen el nombre al tronc. Els dits són cinc:

tinc mans amb unglots. Alba inoportuna,
quin arbre ha de robar aquest aldarull!
Duc una capa amb caputxó. No. Una

brossa tinc a l’ull. Cap ventall no acull,
dels peus a les espatlles, la fortuna
sota el roser. Una brossa tinc a l’ull.

Personatges tan singulars com el Joan Brossa en 
neixen ben pocs i la celebració del seu centenari ha 
de servir per rellegir-lo en extensió, amb tota la rauxa 
i la reflexió continguda que plana per tota la seva 
obra. 
El Niu d’Art Poètic farà un atansament al Brossa més 
descarnat i polièdric per avançar-nos a la Festa Ma-
jor de Parets. El dia 20 de juliol, a les 19 h presenta-
rem l’espectacle Brossa trenca pedestals a Can Serra 
del Pedró. Podreu gaudir de la poesia, el teatre, els 
poemes visuals, la màgia i la desinhibició de l’obra de 
Joan Brossa sense embuts ni mitges tintes. 
I la terrassa de Can Serra fa miracles!

La Meva Salut: noves tecnologies aplicades a l’àmbit 
sanitari

La Meva Salut (LMS) és un espai digital personal que 
permet a la ciutadania disposar de la seva informa-
ció de salut i d’altres serveis en línia per fer tràmits 
i consultes.

Inclou la informació que s’ha generat per l’atenció 

sanitària rebuda en els centres assistencials públics, 
com ara el pla de medicació vigent, les vacunes ad-
ministrades, els diagnòstics, els informes clínics i els 
resultats de les proves i les exploracions comple-
mentàries. 

Per garantir la confidencialitat i la seguretat en 
l’accessibilitat a les dades, els usuaris de LMS han 
de tenir mínim 16 anys, disposar de la targeta sani-
tària individual i d’un certificat digital, o bé sol·licitar 
presencialment al CAP una contrasenya que permeti  
la identificació personal unívoca de la seva identitat.

Des del CAP Parets hem posat en marxa aquest nou 
concepte d’accés no presencial a l’assistència sani-
tària per afavorir l’accessibilitat al sistema de salut. 
A través de LMS es poden programar visites i consul-
tar-les a l’agenda; també es poden fer consultes no 
presencials al propi metge/ssa o infermer/a i tramitar 
renovacions de receptes, volants indicats per altres 
professionals o informes, entre d’altres gestions. 

Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès

LÍNIA OBERTA
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Canvi històric a Parets: el nou govern ja està en marxa

Cinc formacions polítiques configuren el nou con-
sistori de Parets del Vallès: Ara Parets-ERC, Sumem 
Esquerres a Parets, Parets per la República-JxCat, 
PSC i Ciutadans.
Durant la sessió plenària de constitució del nou ajun-
tament, els 17 regidors i regidores van prendre pos-
sessió del càrrec i, posteriorment, es va procedir a la 
investidura de l’alcalde de la corporació.

Jordi Seguer, intervenció del nou alcalde
Un cop va ser investit com a alcalde, Seguer va obrir 
la seva intervenció amb un agraïment a les dues for-
ces polítiques que li van donar suport perquè “junts 
treballarem per recuperar la proximitat al carrer i construir 
el Parets de les pròximes dècades”.
Durant el seu primer discurs oficial com a alcalde 
de Parets, Seguer va deixar clar que “al marge de les 
sensibilitats de cada veí del nostre poble, governa-
rem per a tothom perquè aquest és l’encàrrec que 
hem rebut de la ciutadania. Un govern que no serà 
independentista, però sí sobiranista, que defensarà 
la llibertat, els drets civils i socials”.

Casandra Garcia i Sumem Esquerres, clau de pacte
Durant el seu discurs, la regidora i portaveu de Su-
mem Esquerres a Parets, Casandra Garcia, va mani-
festar “Hem fet el que hem pensat que era el millor per 
al nostre poble. 

la seva mà estesa al nou govern “si en algun moment 
requeriu la nostra col·laboració. Aquest ha estat i 
serà el nostre tarannà. Com a formació farem una 
oposició responsable i constructiva però, al mateix 
temps, serem inflexibles si no es governa pel conjunt 
de les paretanes i els paretans”.

Manuel Losada: “Trabajaremos en positivo”
El regidor Manuel Losada, del grup municipal de Ciu-
tadans, va insistir en demanar al nou consistori que 
sigui un govern per a tothom, independentment de la 
seva ideologia i va oferir-se per col·laborar: “Extiendo 
la mano a todos y todas mis compañeros i compañe-
ras de consistorio, y aquí me tendrán para trabajar 
en positivo por nuestro pueblo y por las personas”.
Losada també va felicitar al nou alcalde i va agrair 
la tasca feta per l’anterior alcalde del PSC, Francesc 
Juzgado.

Govern majoritàriament femení
El nou govern està majoritàriament format per dones 
i, juntament amb Jordi Seguer, formen part d’aquesta 
coalició de govern els cinc regidors i regidores d’Ara 
Parets-ERC, Montserrat Lara, Enrique Villegas, Kènia 
Domènech i Montserrat Folguera; tres membres de 
Sumem Esquerres a Parets, Casandra García, Rosa 
Martí i Lluís Moreno i la regidora de Parets per la 
República-JxCat, Neus Jordà.

L’acord entre ERC, Sumem Esquerres i Parets per la República investeix alcalde Jordi Seguer i trenca amb l’hegemonia socialista a l’Ajuntament

Hem fet aquest pas endavant per fer possible un govern 
amb idees noves, amb dinàmiques noves i un govern 
plural a Parets, on les seves persones seran la nostra 
prioritat”.
Garcia també va agrair la predisposició i genero-
sitat del PSC durant les negociacions però, va dir, 
“nosaltres creiem que el millor pel poble és l’espai 
on els representants de Sumem Esquerres a Parets 
puguem incidir directament en la política municipal 
implementant els nostres projectes, i creiem que ara 
mateix aquest espai passa per donar suport a la can-
didatura de Jordi Seguer”.

Neus Jordà, compromís de diàleg i consens
Neus Jordà, regidora de Parets per la República, va 
explicar el sentit del seu vot de suport a l’alcalde 
republicà: “Oferir a les paretanes i els paretans una 
nova oportunitat, una nova veu”.
“Lluitarem per un Parets pensat, sobretot, per a les 
persones, per a totes i tots els que li donem vida. Som 
conscients que tenim al davant una feina complexa, 
però Parets per la República es compromet amb el 
diàleg i el consens com a eines per assolir un objec-
tiu comú: un poble millor i més just per a totes i tots.”

Francesc Juzgado: “Oposició constructiva”
Duran el seu discurs, el que fins el passat dia 15 va 
ser l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va reiterar 
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Casandra
Garcia

Sumem Esquerres a Parets ha estat 
la formació clau per a la configuració 
del nou govern. A què respon el su-
port a Ara Parets ERC? 
La veritat és que ha estat una elecció 
complexa. Nosaltres vam parlar tant 
amb Esquerra Republicana com amb 
el PSC i vam rebre propostes interes-
sants per part de totes dues forma-
cions, però finalment vam prioritzar 
el canvi perquè era el més coherent 
amb el que hem defensat durant tota 
la campanya.
És la primera vegada en 36 anys que 
podia produir-se aquest canvi i no 
podíem deixar passar l’oportunitat.

Quin paper té Sumem Esquerres a Pa-
rets al nou executiu local?
Som una de les dues forces majo-
ritàries i a partir d’ara les decisions 
seran consensuades. 
Creiem que així garantim un govern 
plural i coral i entre tots decidirem 

les qüestions més importants per a 
la ciutadania i per a l’Ajuntament.

Quins són els objectius per a aquesta 
legislatura des de Sumem Esquerres 
a Parets i de les regidories que en-
capçales?
El canvi implica obrir portes i fines-
tres a l’Ajuntament.  Que es noti real-
ment que el canvi ha arribat a Parets. 
Durem a terme polítiques de partici-
pació, feministes i, sobretot, que es 
vegi que hi ha una altra manera de 
gestionar al municipi. 
Pel que fa a les meves regido-
ries, tenim un compromís clar amb 
l’educació de qualitat i la construc-
ció de l’institut la Sínia; una comu-
nicació transparent i amb garantia 
d’independència dels mitjans públics, 
que són de tots i tothom s’hi ha de 
veure reflectit; i el foment de la vida 
saludable i equilibrada pel que fa a 
la salut.

Com definiries el pacte que ha donat 
pas al nou govern paretà?
És un pacte progressista, de futur i 
amb un compromís clar: la voluntat 
de treballar per Parets amb un altre 
estil, fugint de rutines i apostant per 
noves dinàmiques. El pacte és natu-
ral, compartim molts punts del pro-
grama i la convicció d’impulsar Pa-
rets amb una energia renovada.

Com valora el canvi que ha donat pas 
a prop de 40 anys d’un govern socia-
lista?
El canvi era necessari, una qüestió 
d’higiene democràtica. Feia falta un 
nou equip per dirigir el poble, amb 
idees innovadores, iniciativa, una 
alta preparació i una motivació des-
bordant. El canvi serà beneficiós per 
a tothom, és la nostra voluntat i en 
ella hi invertirem tots els nostres es-
forços. El canvi també donarà veu i 
qualitat de vida a la gent de Parets, 

comptem amb tothom i volem que 
tothom s’adoni d’aquesta nova ma-
nera de fer: propera, resolutiva i efi-
cient. 

Quins són els objectius per a aquesta 
legislatura de les regidories que en-
capçales?
Amb les regidories que assumeixo 
arribaré a cada racó de barri per 
conèixer les necessitats del poble i 
solucionar els problemes de la gent 
de forma ràpida i eficient. La trans-
parència també és una prioritat per 
a l’equip de govern, l’entenem com 
una mostra de lleialtat i respecte al 
poble. Per altra banda volem apropar 
el consum responsable a tothom per 
a millorar la qualitat de vida de totes 
nosaltres. I finalment, pel que fa a pa-
trimoni cultural, m’agradaria apropar 
la història de la nostra vila a la gent, 
conèixer el passat ens ajuda a enten-
dre el present i construir el futur.

Neus
Jordà

1a Tinent d’alcalde
Regidora d’Educació, 
Comunicació i Salut

2a Tinent d’alcalde
Regidora coordinadora de 
Barris i de Patrimoni 
Cultural, Transparència, 
Consum, Arxiu i Turisme

Jordi Seguer, alcalde del canvi. Què suposa liderar el nou executiu local format 
pels tres partits?
D’entrada és un gran orgull ser l’alcalde del poble que m’ha vist néixer i créixer 
però alhora suposa una gran responsabilitat perquè ara cal demostrar tot allò 
que vam defensar durant quatre anys a l’oposició.
Es tracta d’un repte que hem encarat amb moltes ganes, ja que les tres forces 
polítiques estem determinades a construir conjuntament un nou model de 
poble que millori el Parets d’avui dia.
 
Com definiries el pacte que ha donat pas al nou govern a l’Ajuntament?
El Govern Plural de Parets està format per tres forces polítiques republicanes, 
progressistes i majoritàriament d’esquerres. És un Govern que té com a obses-
sió Parets i la seva gent. Tenim molt clar que treballarem per un nou projecte 
de poble i que deixarem al marge les diferències en la política nacional. 
 
Quina valoració fa d’aquests primers dies en el càrrec d’alcalde de Parets?
Molt positius i alhora de molt volum de feina. Hem tingut una gran rebuda 
per part de la plantilla de treballadors municipals que estan col·laborant de 
valent per millorar el nostre poble. Això ens encoratja de cara al futur. A més, 
la ciutadania ens ha transmès la seva alegria pel canvi polític i ens agraeix a 
peu de carrer l’esforç que hem fet les tres forces polítiques per formar un nou 
govern plural. 

S’ha fet públic el cartipàs municipal. Quines novetats incorpora?
Entre les novetats hi ha les regidories de Feminisme-LGTBI i Transversalitats, 

Jordi Seguer

també la de Benestar Animal i hem creat la figura de Coordinadora de la Regi-
doria de Barris. Apostem per una major proximitat i per escoltar realment les 
necessitats dels paretans i les paretanes. 
 
Quins són les línies estratègiques generals per a aquesta legislatura?
Les tres forces polítiques coincidim en el 85% de les propostes incloses en els 
programes electorals. Entre els projectes que treballarem de manera immediata 
hi ha la construcció del nou edifici de l’Institut La Sínia, la rebaixa de l’IBI urbà, 
l’aposta per l’ocupació de qualitat, el bon manteniment de l’espai públic i la 
defensa dels drets civils i les llibertats.

Quines altres accions prioritàries recollirà el Pla d’Actuació Municipal?
Passat l’estiu hi començarem a treballar en el PAM, el Pla d’Actuació Municipal, 
on es concretaran les accions específiques que ens plantegem per als pròxims 
anys i que donarem a conèixer a tota la població.
Tenim compromisos que tirarem endavant com ara l’augment de la plantilla de 
la Policia Local, l’aposta per un nou model a les dues festes majors, més par-
ticipatives, o l’augment de la dotació pressupostària en els Plans d’Ocupació 
Local.També incidirem en matèria de via pública i desenvoluparem un pla de 
voreres adaptat a les necessitats actuals.
Pel que fa a Promoció Econòmica, volem recuperar i potenciar el Consell In-
dustrial per tenir una relació més propera amb el teixit empresarial de Parets.
Finalment apostem clarament per les entitats locals i volem tirar endavant 
l’hotel d’entitats. És important donar resposta a les necessitats de les asso-
ciacions perquè valorem molt la gran tasca que fan en tots els àmbits.

Alcalde
Regidories d’Esports
Seguretat Ciutadana
i Via Pública Serveis Urbans



 27 de juny de 20196 PUBLICITAT

COM AFECTARÀ EL 
    A LA MEVA EMPRESA?

JORNADA

DIJOUS 11 JULIOL 2019 

Centre de Recursos 
Empresarials La Marineta
Parets del Vallès

BREXIT 

P R O G R A M A
9.30 h
Recepció d’assistents

9.45 h 
Benvinguda

9.50 h 
Escenaris actuals i perspectives del Brexit
Claudia Danesi, gerent d’Oficines Tècniques 
d’Internacionalització d'ACCIÓ

10.15 h 
Impacte i recomanacions empresarials
Alba Lara, gestora de l’Oficina Tècnica de Barreres 
a la Internacionalització d’ACCIÓ

10.30 h 
Eines i serveis per fer front al Brexit 
· Termòmetre Brexit: autodiagnosi en línia
· La finestreta Brexit d’ACCIÓ
Claudia Danesi, gerent d’Oficines Tècniques 
d’Internacionalització d'ACCIÓ

10.45 h 
Torn obert de paraules

11.00 h 
Cloenda

de 9.30 a 11 hPlaces limitades 

Inscripcions 
http://bit.ly/BrexitAParets

Més informació 
93 573 88 96 
promocio.economica@parets.cat

   Siguis importador o exportador vine 
  a descobrir com fer front al Brexit en 
 aquesta sessió de la mà dels experts 
d’ACCIÓ.

Coneixes quines eines i serveis tens 
 disponibles?

T’has plantejat com afectarà el Brexit 
  als teus negocis? 

DEL 25 AL 30 
DE JUNY 
2019
PARETS DEL VALLÈS

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.

Hi poden optar els alumnes dels centres educatius de la vila, els alumnes 
empadronats a Parets que estudiïn fora del municipi i els mestres dels centres 
d'ensenyament de Parets.

premis a la millor nota
· Millor nota de selectivitat, dotat amb 300 €
· Millor nota de treball de recerca de batxillerat, dotat amb 100 €
· Millor nota de batxillerat, dotat amb 250 €
· Millor nota de grau mitjà, dotat amb 200 € i de grau superior, dotat amb 250 €

premis al mèrit docent i escolar
· Premi a l’ESO, dotat amb 100€ i de primària, dotat amb 50€ (un per centre)
· Premi al mèrit docent, dotat amb 300

Data de presentació de documentació:
Fins al 13 de setembre, a l’OAC
Consulteu les bases completes a www.parets.cat
Lliurament de premis: 23 octubre, 18 h, Sala Cooperativa

6a edició
dels premis
reconeixement
al mèrit educatiu

Connecta’t amb l’Ajuntament incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta

CÀPSULES FORMATIVES 
 2019

Inscripcions:
A través del web municipal www.parets.cat o bé a l’SLOP (C/ Major, 1). 
Per a més informació:
formacio@slop.cat 

1

2

3

4

5

6

Càpsules formatives per tractar eines i recursos de recerca de feina

Com trobar feina amb Linkedin 
Aprèn a fer servir la xarxa professional més forta 

Xarxes socials, més enllà de Facebook, Twitter i Linkedin
Generar xarxa de contactes

Quins seran els oficis de futur?
Coneix les tendències del mercat laboral 

Defineix el teu projecte personal
Encara respons ‘del que sigui’ quan et demanen de què cerques feina? 

Acredita els teus coneixements en informàtica
ACTIC, nivells, què és un usuari, estàndards europeus, obtenció de certificats  

Formacions gratuïtes on-line 
Les formacions MOOC, plataformes principals i sistema d’acreditació 
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Un Ple amb gran càrrega emotiva tanca la legislatura 2015-2019
Vuit regidors no continuen en els seus càrrecs com a electes en el nou consistori

La darrera sessió plenària del mandat 2015-2019, 
celebrada dimecres 12 de juny, va estar marcada pel 
comiat dels vuit regidors que no continuen en els 
seus càrrecs en la nova legislatura. Paola Gratacós, 
Àfrica Martínez, Susanna Villa i Eva Riulas, del PSC; 
Antonio Molina i Carolina Simon, de Sumem Parets; 
Ramon Parés, d’Ara Parets ERC, i Raül Urtusol, del 
PDeCAT.

Obsequis als regidors i regidores sortints
Agraïments, emocions i balanç de la feina van centrar 
les intervencions dels regidors i les regidores que 

durant els darrers quatre anys han format part del 
plenari. 
El discurs del republicà Ramon Parés, que s’aparta 
de la primera línia política per motius de salut, va 
arrencar grans aplaudiments. La seva companya de 
files, Kènia Domènech, va ser l’encarregada de fer 
lectura de les paraules escrites per Parés: “Vull agrair 
la vostra cordialitat i l’interès per la meva salut i les 
mostres d’afecte. Us desitjo molta sort i, sobretot, 
molta salut”.
Els discursos també van tenir paraules per Jordi Tu-
rull i fins i tot es va fer lectura de part del seu al·legat 

final al judici de l’1 d’octubre. 
En finalitzar, l’aleshores alcalde, Francesc Juzgado, 
va fer lliurament d’un obsequi institucional – obra de 
l’escultor Carles Vives- que reprodueix una part de la 
façana de l’Ajuntament, a tots els regidors d’aquest 
mandat que no continuen. 
Durant la sessió també es va donar a conèixer la re-
núncia a l’acta de regidor de qui fins en aquell mo-
ment era el número de 2 de Sumem Esquerres a Pa-
rets, Antonio Molina, per a aquesta nova legislatura. 
Va al·legar motius laborals, fet que el farà marxar de 
Parets cap a València aquest pròxim mes de juliol. 
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GUARNIMENT 
    CARRERS
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CARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSCARRERSDE

Us convidem a guarnir el vostre carrer amb el 
motiu:

40 anys de la comissió de festes
encara que el tema és totalment lliure.

Si penseu guarnir el vostre carrer i voleu rebre 
la visita de les autoritats municipals, només 
cal que truqueu a Can Rajoler (93 573 98 00), 
abans del 17 de juliol en horari d’oficina, i us 
ajudarem amb un import màxim de 200€.

Truqueu-nos i us ho expliquem!

Gràcies per la vostra participació.

FESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJOR 2019

Gaudeix de la Festa Major d’Estiu 2019

i sigues solidari!

Col·labora amb 5 € i tindràs dret a
 1 VAL de 3 TIQUETS

per a les atraccions de la fira

VENDA: Dissabte 13 de juliol
al Parc Can Berenguer de 18 a 22 h

Organitza: Col·labora:

Venda limitada a 2 vals per persona. Només majors de 10 anys

Els beneficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets

ACTES PRINCIPALS

Parc la Linera
ACTES PRINCIPALS

Plaça de la Vila

Divendres 26 juliol
22 h Festa Pedra Diable
 (projecció)
23 h  Nit del Teatre al   
 Carrer
1.20 h  Concert de Ruc’n’Roll
3.45 h Concert de Fantàctels

Dissabte 27 juliol
21 h  Sessió Prins Revival  
 amb Marta Pujol
23.15 h  Concert d’Apache
2.30 h  Concert d’Angangas

Diumenge 28 juliol
13 h  Concert vermut 
 amb Magnòlia
19 h  Atrapa la bandera   
 Associació Rodola
21 h  Sessió 
 Prins Revival   
 amb Marta Pujol
0 h  Concert Queen Best   
 Tribute amb Momo
2 h  Concert La Tribu

Dilluns 29 juliol
18. h  Linera Parc, espai de
 jocs i tallers
00.30 h  Concert 
 d’Hotel Cochambre

Divendres 26 juliol
18.05 h Nit del Teatre al Carrer
19 h  Pregó
19.30 h Holi fest Lluís Piquer)
22 h  Festa Pedra Diable

Dissabte 27 juliol
11 h  Splash Slide 
 (C/ Monistrol)
20.15 h  Concert Orquestra La  
 Principal de la Bisbal
23.30 h  Ball Orquestra La   
 Principal de la Bisbal
0 h  El Rellotge (PROdansa)
1 h  Exhibició balls de saló

Diumenge 28 juliol
11 h VIII Torneig Futbolí
11.30 h  Cercavila i exhibició  
 castellera
19 h  Espectacle familiar   
 Visca la festa (Rialles)
23.15 h  IV Talent Parets (�nal)

Dilluns 29 juliol
11 h  Splash Slide 
 (C/ Monistrol)
20 h  Concert de l'Orquestra  
 Maravella
22 h  Bateig i correfoc 
 de Diables
23 h  Castell de focs
0 h  Toc a plegar
0.15 h  Ball amb l'Orquestra   
 Maravella
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Pere Aragonès i Juli Fernández es reuneixen amb el nou equip de govern
El vicepresident del Govern de Catalunya i el delegat de la Generalitat a Barcelona van visitar l’Ajuntament el passat divendres 21 de juny

El vicepresident del Govern de Catalunya, Pere Ara-
gonès, acompanyat del delegat del Govern a Barce-
lona, Juli Fernández, es va reunir, el passat divendres 
21 de juny, amb els regidors i regidores de les for-
macions polítiques que integren el nou Ajuntament 
de Parets. La trobada va formar part de les visites 
institucionals que s’estan fent a diferents poblacions 
de la comarca.
Després d’una breu reunió, Pere Aragonès va sig-
nar el llibre d’honor, on va expressar el seu suport 
als reptes que el nou govern té per endavant i “el 
compromís de treballar conjuntament per assolir tots 
aquests reptes, per la justícia social, i per la llibertat 
individual i col·lectiva”.
Jordi Seguer, alcalde de Parets, va comentar alguns 

dels punts que es van posar sobre la taula durant 
aquesta primera presa de contacte, com ara una de 
les prioritats del nou equip de govern, la construcció 
del nou institut la Sínia. Sobre aquest tema Seguer ha 
posat de manifest la predisposició de la Generalitat 
de “prioritzar aquesta obra tan bon punt la cessió 
del terreny sigui un fet”. L’alcalde també comentava 
que “haurem de parlar més àmpliament de cara als 
pròxims mesos de totes les qüestions pendents que 
s’arrosseguen dels anys anteriors, i que són peticions 
de la ciutadania de Parets”.
La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Parets, 
Casandra Garcia, es mostrava molt satisfeta de la 
trobada, on també s’han comentat altres temes re-
llevants per a l’equip de govern, com ara l’ampliació 

de les places de la residència per a la gent gran o el 
desdoblament de la C-17. Casandra Garcia, que en-
capçala també la regidoria d’Educació, va dir que la 
idea és “avançar en la decisió de quin és el lloc idoni 
per a la construcció del nou institut i, en el moment 
que es faci, començarà tot el procés” Garcia també 
puntualitzava “sabem que segurament serà un pro-
cés llarg i lent, per això l’hem de posar en marxa de 
manera immediata”.
Neus Jordà, tercera tinent d’alcalde, destacava la 
bona sintonia entre el nou Ajuntament i la Generalitat 
i afegia que “comprovar que el canvi ha valgut la pena 
i saber que comptem amb el suport de la Generalitat 
ens empeny a treballar encara amb més ganes i ens 
dóna molta força i molta energia”.
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Jocs d’aigua

Dimarts 23 de juliol

Taller de 
sucs naturals 
i batuts
Dimarts 16 de juliol

Masterclass de 

dibuix realista
“El rostre”

Dilluns 8 de juliol

A càrrec de Sílvia García

Taller de 
granissats 
naturals i batuts

Dimarts 2 de juliol

Montcau, s/n · Tel. 93 573 72 00

caljardiner@parets.cat

Masterclass de 

dibuix realista
“El cos humà”

Dilluns 22 de juliol

A càrrec de Sílvia García

Jocs de taula
i play 
Dijous 4, 11, 18 i 25

de juliol

Juliol 2019

A partir de 12 anys. No cal inscripció prèvia!

Totes les activitats comencen a les 18 h

D’ASTRONOMIA
SESSIONS

19 de juliol // a les 22 h
Saturn, Júpiter i M13

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 

UNA VEGADA RESERVADA L'ACTIVITAT I DEGUT AL NOMBRE LIMITAT DE PLACES
S’HA DE CONFIRMAR L'ASSISTÈNCIA 2 DIES ABANS DE LA SESSIÓ
En cas de condicions meteorològiques adverses, s’ajornarà l'activitat fins al divendres 
de la setmana següent.

INSCRIPCIONS
Web: escolanatura.parets.cat

PREU: Gratuït

PÚBLIC FAMILIAR/ADULT AMB NENS A PARTIR DELS 10 ANYS

LLOC: Observatori Astronòmic Pau Vila

La RÀDIO
al teu MÒBIL

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STOREDescarrega’t l’app per a android

PARTICIPANTS
Pot participar-hi qualsevol persona a partir dels 3 anys i sense límit d’edat. 
No és necessària cap experiència artística prèvia. La participació és totalment gratuïta.

CATEGORIES
S’estableixen tres categories de participació:
Kids: de 3 a 10 anys  //  Teens: d’11 a 17 anys  //  Sèniors: a partir de 18 anys

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Les persones interessades han d'emplenar la butlleta que trobaran a talent.parets.cat i adjuntar-hi 
un vídeo, en qualsevol tipus de format i d'una durada màxima de 120 segons, en què es mostri el 
talent amb el qual volen participar-hi. El termini de presentació és �ns a l1 de juliol de 2019.

PREMI 
D’entre les tres categories existents, es concediran els premis econòmics següents:
· 1r premi: 500€ · Premi local: 250€ · Premi local grups música (mín. 2 membres de Parets): 250€
Els tres primers seleccionats de cada categoria rebran una medalla i la resta de participants, un 
diploma. A més, els tres guanyadors/es actuaran a la Festa Major d'Estiu. 

BASES PRINCIPALS

‘19

Formulari vídeoBases

www.parets.cat talent.parets.cat

Tens algun talent artístic?

Vine i participa-hi!
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La nostra gent gran gaudeix, aquests dies, de les ac-
tivitats organitzades amb motiu de la 30a edició de 
les Jornades Els nostre avis.
En el marc dels actes que s’han dut a terme fins al 
moment, s’ha pogut veure la jornada de portes ober-
tes de txikung, la mostra de teatre al casal Asove-
en, el concurs de cuina, la revetlla de Sant Joan, el 
campionat de petanca, la xocolatada a la residència 
Pedra Serrada o l’actuació dels alumnes de les clas-
ses de gimnàstica i ioga de Ca n’Oms, entre d’altres. 
El tret de sortida oficial, però, es va fer amb la inau-
guració de l’exposició d’obres dels treballs fets pels
alumnes dels tallers dels casals i l’espectacle de 
playback ‘El tren musical’ amb La il·lusió no té edat.

Continuen les jornades per a la gent gran

Poesia, puntaires i havaneres
Avui, els actes continuen amb el recital poètic que 
comptarà amb la col·laboració del Niu d’Art i de Ma-
rina Serra, les havaneres amb el grup Els Pescadors 
de l’Escala i cremat de rom a càrrec de Ramon Talarn 
i Jaume Anfruns i, demà divendres, bingo als casals 
i, a l’era de Ca n’Oms, el ball de les jornades amb 
l’actuació del grup Cafè Trio.
Dissabte 29, a partir de les 10, es farà una de les  ac-
tivitats més participatives i esperades, la trobada de 
puntaires i la ballada de sardanes al parc La Linera.
Diumenge serà el dia de la cloenda amb sortida amb 
autocar a Alcover, al restaurant El Álamo, amb un di-
nar de germanor i el ball de clausura de les jornades.

Els actes clouran el diumenge 30 amb el tradicional dinar i ball que es farà a Alcover

Tardes joves i refrescants a Cal Jardiner
Afavorir la cohesió grupal i la inclusió social, bus-
car propostes atractives pel jovent, desenvolupar 
la creativitat, crear espais de trobada i participació, 
potenciar projectes i actuacions adequades a les 
necessitats reals dels joves del municipi, o impulsar 
activitats i hàbits saludables al lleure són alguns dels 
objectius de les Tardes joves de Cal Jardiner, que 

aquest any es duran a terme entre els dies 2 i 25 de 
juliol.
Una altra de les finalitats de les Tardes joves és fo-
mentar el consum de productes de proximitat. Per 
això, s’han organitzat dos tallers on es podrà apren-
dre a fer granissats naturals, sucs i batuts amb frui-
tes i verdures de temporada.

Dibuix, jocs, aigua i molt més...
Les masterclass de dibuix realista sobre el rostre o 
el cos humà, a càrrec de Sílvia García, jocs de taula i 
play o els jocs d’aigua són altres de les propostes de 
Cal Jardiner per fer l’estiu molt més refrescant.
Així que si tens més de 12 anys, no vols passar ca-
lor, vols relacionar-te amb gent de la teva edat i vols 
aprendre i crear mentre t’ho passes bé, apunta’t a les 
Tardes joves de Cal Jardiner
Totes les les activitats comencen a les 18 h, són gra-
tuïtes i no necessiten inscripció prèvia.

JOVENTUTLITERATURA

Manuel Fernández presenta el seu nou llibre
La Biblioteca Can Rajoler va acollir, ara fa uns dies, 
la presentació del darrer llibre de Manuel Fernández 
Landín, Las Rías Baixas: viaje a la Galicia tropical.
L’autor, nascut a Galícia i resident a Lliçà de Vall, ha 
dividit el llibre en set rutes que condueixen el lector 
a poblets pintorescos, platges amagades i paradisí-
aques, petites cales, o valls frondosos.

EN 2 MINUTS...FEMINISME I LGTBI

La bandera LGTBI, al pal de l’Ajuntament
Del 25 al 28 de juny oneja la bandera LGTBI a l’asta 
de l’Ajuntament amb motiu del dia de l’orgull LGTBI 
que se celebra demà 28 de juny. “Volem sensibilitzar i 
visibilitzar aquesta diada i apostem perquè Parets sigui 
una població igualitària en aquest sentit”, manifesta 
Kènia Domènech, regidora de Femenisme- LGTBI i 
Transversalitats.

EN 2 MINUTS...IGUALTAT

Per la dignitat i la igualtat: SOS Racisme
Amb motiu del dia mundial del refugiat, el servei 
d’Acollida de l’Ajuntament va organitzar una xerrada 
de la mà de l’ONG SOS Racisme. Sota el títol ‘Eu-
ropa davant la situació de les persones refugiades’, 
l’entitat i l’Ajuntament han volgut posar de manifest 
el drama de les persones refugiades que continuen 
arribant de països en conflicte a Europa. 
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Tot comença amb vosaltres! Parets amb flors
Ja s’ha presentat a la ciutadania el projecte d’espais verds Parets amb flors

Els casals per a la gent gran de Ca n’Oms i Asoveen 
van ser l’escenari on es va donar a conèixer el nou 
projecte ‘Parets amb flors’.
Parets amb flors és un projecte transversal de caràc-
ter social i mediambiental, que té per objectiu utilitzar 
la jardineria com a nexe d’unió entre la població i, 
alhora, treballar per la transformació dels carrers i 
espais verds del municipi, on els protagonistes són 
els veïns i veïnes de Parets. Per fer-ho, es duran a 
terme xerrades a càrrec d’especialistes en aquest 
àmbit, sessions formatives i tallers, entre d’altres.

Un espai central, accessible i a l’abast
El projecte es desenvoluparà en un espai municipal 
central que reuneix les condicions idònies i que està 

ubicat entre els carrers Montserrat Roig i  Mercè Ro-
doreda, prop del nou parc del Sot d’en Barriques.
A l’espai de treball, a més dels parterres, s’instal·laran 
una pèrgola d’ombreig, una caseta d’eines, una ai-
güera i taules de treball.
 
Tothom hi participa
El projecte està adreçat a persones jubilades que 
volen continuar en actiu, amants de les flors i les 
plantes que no disposen d’espai per cultivar, famíli-
es i  persones interessades en la natura que vulguin 
millorar el seu entorn més proper.
Les propostes giren al voltant de la creació de jardins 
verticals, plantació de parterres, recuperació o inter-
canvi de plantes remeieres i ornamentals.

Sancions a Danone per les males olors
L’Ajuntament ha donat el darrer termini per fer com-
plir a Danone, SA, les condicions necessàries per evi-
tar les emissions de males olors que actualment el 
municipi encara rep.
Els requeriments municipals passen a una altra lí-
nia d’actuació tenint en compte el llarg fil temporal 
d’aquest tema, amb una primera multa coercitiva de 
10.000 euros fins arribar, si fos necessari, a la clausu-
ra temporal de la planta a Parets. Els incompliments 
reiterats, tot i les reunions i tràmits efectuats, no 
són suficients, fet que ha implicat que l’Ajuntament 
busqui mesures conjuntes amb l’Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya, 
amb el Consorci del Besòs-Tordera i amb Atmosfe-
ra, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat.

SANCIONS

VIA PÚBLICA

Horari de les fonts al Sot d’en Barriques
Coincidint amb l’arribada de la calor, des del passat 
dimarts, 25 de juny, les fonts d’aigua del Sot d’en 
Barriques funcionaran també al matí i a la tarda. Con-
cretament l’horari serà de dilluns a diumenge d’11 
a 13 h i de 18 a 20 h. Pel que fa a la il·luminació, es 
podran veure les fonts amb llum durant tot l’any els 
divendres i dissabtes de 20.30 a 22 h.
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El nou executiu local va celebrar, el 20 de juny, la pri-
mera Junta de Govern d’aquest mandat. De l’ordre 
del dia en destaca l’aprovació del contracte de cessió 
temporal d’ús de la finca de Can Jornet, entre l’INCA-
SÒL i l’Ajuntament de Parets, per un termini de deu 
anys. El maig de l’any 1998 es va signar un conveni 
entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Parets 
en el qual es feia la cessió de l’espai de Can Jornet 
per a ús municipal. Després d’un temps de negocia-
cions, l’Ajuntament ha aconseguit renovar la cessió 
d’aquest espai durant 10 anys més i, per tant, l’espai 
podrà continuar oferint els serveis d’ús municipal 
que fins ara tenia assignats, especialment aquells 
destinats a les activitats de lleure i de medi ambient.

Novetats del conveni
La signatura d’aquest conveni ha aportat estabilitat 
a aquelles entitats que utilitzaven l’espai per a les 
seves activitats que són, bàsicament, l’Escola de la 
Natura i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, 
així com la continuïtat dels Horts Socials ubicats en 
aquesta zona.
La signatura del conveni preveu la cessió de més 
espai pel que fa al terreny, fet que dóna la possibili-
tat d’ampliar les activitats existents o de crear nous 
projectes relacionats amb el Medi Ambient o el lleure, 
ja que l’objectiu és que Can Jornet continuï oferint 
un espai destinat a aquelles activitats relacionades 
amb la natura i el temps d’oci i lleure.

Can Jornet continuarà sent un espai municipal
El conveni signat entre l’Ajuntament i l’Incasòl fa que les activitats mediambientals i de lleure segueixin en marxa

HABITATGE

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat les 
bases per a l’any 2019, per accedir a les subvencions 
per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipolo-
gia residencial. Es tracta d’ajuts destinats a rehabi-
litar elements comuns i espais privatius comunitaris 
d’edificis d’ús residencial, per obres de conservació, 
de millora de l’eficiència energètica i la sostenibili-
tat, la seguretat o per realitzar ajustos en matèria 
d’accessibilitat.
Poden accedir a les subvencions les juntes o co-
munitats de propietaris; les agrupacions de juntes o 
comunitats de propietaris, degudament constituïdes; 
els propietaris d’edificis de tipologia residencial col-
lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de 
propietat horitzontal, i els propietaris d’habitatges 
unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
També hi poden accedir les societats cooperatives 
compostes de manera agrupada per propietaris d’ha-
bitatges o edificis quereuneixin els requisits de l’ar-
ticle 396 del Codi civil; les empreses constructores 
arrendatàries o concessionàries dels edificis.
La quantia màxima de la subvenció s’estableix en 
funció dels costos o despeses subvencionables del 
conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici.
Les bases completes i el folmurari de sol·licitud es 
poden consultar a l’adreça: https://portaldogc.gen-
cat.cat/utilsEADOP/PDF/7876/1743669.pdf.
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Èxit rotund del Cornucopia Fest a Can Butjosa
Enguany ha tornat al Casal Can Butjosa el Cornuco-
pia Fest, un festival ambiciós que arriba a la 6a edició 
i es consolida com un dels festivals de metal més 
rellevants de la comarca.
La proposta d’aquest any va comptar amb un dels 
grups punters del brutal death metal. Arribats di-
rectament del País Basc, els quatre components de 
Cerebral Effusion, com a plat fort i caps de cartell, 
van delectar al públic amb les seves veus greus i 
infernals plenes de retorçats riffs de guitarra.

Formacions d’arreu d’Europa
Portugal és el país d’origen d’un altre dels grups més 
esperats que va trepitjar l’escenari de Can Butjosa, i 
els encarregats de tancar la trobada d’aquest 2019. 
Els Serrabulho no van decebre ningú i van fer ballar i 
gaudir a tothom, com ja és habitual, amb una de les 
propostes més divertides i de més qualitat de l’esce-
na Grindcore portuguesa de l’actualitat.
Durant la nit també es van poder escoltar altres 
grans propostes com ara els italians Putridity, o el 
death metal dels barcelonins Angoixa, que van inter-
pretar alguns dels temes del seu tercer disc, Esclaus 
de la Por. 
El grindcore dels Bacteria Forte o el deathcore ex-
trem de Devorate the Universe van ser la guinda a un 
pastís musical que, any rere any, arreplega més fans 
del metal extrem.

MÚSICA La flama del Canigó encén les fogueres a Parets
Òmnium Cultural organitza, juntament amb altres entitats paretanes, l’arribada de la flama al municipi

Cada any, centenars de pobles d’arreu del país en-
cenen les seves fogueres de Sant Joan amb el foc 
de la Flama del Canigó, en el marc d’un procés força 
ritualitzat que s’inicia el cap de setmana anterior a la 
nit de la revetlla amb una trobada al peu del Canigó.
Des de fa uns quants anys, Parets s’afegeix a la tra-
dició de la mà d’Òmnium Cultural, i rep l’esperat foc 
amb un seguit de propostes festives que, aquest 
2019 van començar amb un recital de poemes a 
càrrec del Niu d’Art, i amb les actuacions de la Colla 

de Ball de Gitanes, l’Associació Balls de Saló i els 
Amics de la Sardana. Cap a les 20 h, les Ànimes de 
foc de Diables Parets van oferir un espectacle ple de 
música i màgia visual. 
En acabar, es va fer el lliurament de la flama als re-
presentants de l’Ajuntament i es va encendre el pe-
veter a la plaça de la Vila mentre actuava la colla 
castellera paretana Manyacs.
La festa va finalitzar amb un sopar popular organit-
zat també per Manyacs, amb música en viu i ball.

L’alcalde, Jordi Seguer, i la regidora Rosa Martí van donar la benvinguda a la Flama
L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, i la regidora Rosa Martí van assistir a l’arribada de la Flama del Canigó 
juntament amb una àmplia representació del nou govern, que va participar en la festa a la plaça de la Vila. 
Durant l’acte, Martí va mostrar la senyera que va acompanyar la primera Flama del Canigó que va arribar 
a Parets l’any 1975, en l’etapa final del franquisme. A més, també va mostrar el cartell publicitari amb els 
actes que estaven previstos aquell dilluns, 23 de juny de 1975, en què la torxa va ser portada en relleus 
per esportistes del poble, sortint de la plaça Sant Jaume (ara plaça Marcer) passant per diferents carrers 
de la Vila fins als Horts del Rector, on es va encendre una gran foguera i es va llegir un text dedicat a Pep 
Ventura, músic i compositor català que moria el mes anterior a aquest esdeveniment que va acabar amb 
una audició de sardanes interpretada per la Cobla Sabadell.
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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

Parets contra el càncer rep el xec dels alumnes del Cueme 
A principis de juny, l’escola Nostra Senyora de Montserrat va dur a terme l’ac-
te de cloenda del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola –Cueme–, que han 
desenvolupat durant el curs escolar els nens i nenes de 5è A i 5è B del centre.
A l’acte hi van ser presents representants de l’associació Parets Contra el Càncer, 
entitat beneficiària de part dels diners recollits pels nens i nenes en la venda de 
productes de les cooperatives.
La cloenda va consistir en el lliurament de diplomes als estudiants que han 
participat en el projecte, i en el lliurament dels diners a l’entitat Parets Contra 
el Càncer.

Impuls de l’esperit emprenedor
Cueme és un programa educatiu que vol fomentar l’esperit emprenedor i les 
competències bàsiques definides en el currículum d’educació primària. Durant 
el curs escolar, els participants crearan i gestionaran una cooperativa amb el 
suport dels professors i tutors, de l’Ajuntament de Parets i d’altres agents socials 
de la localitat com empreses i establiments comercials. 
El programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) vincula els ajuntaments i 
les escoles per fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior d’educació 
primària, desenvolupant els valors, els hàbits i les capacitats de l’emprenedoria.
En el marc del projecte, durant el curs, els alumnes del centre han fet dieferents 
activitats com rebre la visita de Jaume Guillemot, soci de Fiare Banca Etica, 
que va ofereir una xerrada, així com ponències i visites dels tècnics del servei 
d’Empresa i Emprenedoria de l’Ajuntament, que han fet un seguiment del projecte 
durant tot el curs.

CUEME

Entra en vigor la Llei 5/2019, sobre contractes de crèdit immobiliari
Aquesta norma  reforça la protecció de les persones consumidores i en millora 
les garanties. Algunes de les novetats són:
Repartiment de les despeses de la hipoteca. El banc pagarà les despeses de 
gestoria notaria i registre i el client pagarà la taxació, i quan les demani, les 
còpies de l’escriptura.
Desapareixen les clàusules sol.
Les responsabilitat dels bancs, que hauran de:
-Fer un estudi més estricte per garantir la solvència dels clients.   
-Enviar el contracte 10 dies abans de la signatura.
-Informar els clients al llarg de la vida del préstec, de les comissions o de l’evo-
lució dels tipus d’interès. 
Més transparència en la informació. No es podran vendre productes vinculats, 
és a dir, els que són obligatoris a la concessió del préstec. Estaran permesos els 
productes combinats i que poden suposar millores per a la persona consumi-
dora, però caldrà que el banc especifiqui el preu de cada producte per separat.
Comissions i reclamació del deute. Baixen les comissions per reemborsament 
anticipat i s’endureixen les condicions per desnonar un client per impagament.
Més protagonisme dels notaris. El notaris hauran de certificar que el banc com-
pleix amb el seu deure d’informar i hauran de garantir que el con-
sumidor entén les clàusules del contracte.



 27 de juny de 201916 EDUCACIÓ

TALLERS

Exposició de ceràmica dels alumnes de Parets
L’Eixample i l’arribada del tren a Parets ha estat la 
temàtica triada enguany per fer les peces que formen 
part de l’exposició de ceràmica elaborada pels apro-
ximadament 260 alumnes de 4t curs de primària de 
les escoles del municipi. La mostra es va exposar el 
13 de juny a la sala Cooperativa i es tornarà a expo-
sar per Festa Major a Can Rajoler.
Els tallers tenen l’objectiu d’acostar els infants a la 
creació plàstica i, alhora, permetre’ls descobrir di-
ferents aspectes locals en general. En aquest cas, 
s’han centrat en l’Eixample i l’arribada del tren.

MÚSICA

Tancament de curs de l’Escola de Música
El mes de maig va tenir lloc la 20a Setmana Cultural 
de l’Escola Municipal de Música. Aquestes jornades 
consisteixen a realitzar activitats carregades d’i·lusió 
i treball per part de tots els professors en les quals 
ofereixen la possibilitat de participar-hi a alumnes i 
famílies. 
Del 14 al 16 de maig es van realitzar tallers oberts 
a la participació col·lectiva i un sopar de germanor. 
El dijous 6 de juny es va fer el concert final de curs 
al Teatre Can Rajoler que va servir per posar el punt 
final a les activitats escolars.

LECTURA

Premi de Literatura Infantil ‘Atrapallibres’
Un total de 137 alumnes han participat en el concurs 
literari Atrapallibres i Protagonista Jove a Parets. El 
concurs pretén fomentar la lectura entre els infants 
i joves, que es converteixen en jurat per decidir quins 
llibres són els guanyadors d’entre els que formen part 
del concurs.
En la categoria ‘9 anys’ ha guanyat el llibre ‘No llegiré 
aquest llibre’, de Jaume Copons.
En la categoria ‘10 anys’ ha guanyat el llibre ‘Sóc una 
nou’, de Beatriz Osés. En la categoria ‘11/12 anys’ ha 
guanyat el llibre ‘Wolfgang’, de Laia Aguilar.

Celebració del plenari final del Consell d’Infants i Joves
Els Consells d’Infants i de Joves s’acomiaden després de treballar en els camins escolars i les noves tecnologies

Aquest mes s’ha celebrat el plenari final de curs del 
Consell d’Infants i del Consell de Joves de Parets. 
Aquest curs, el Consell d’Infants ha participat en 
la creació dels camins escolars segurs, per tal de 
conèixer les rutes més segures per anar i tornar de 
l’escola. A més, han creat la figura del comerç amic, 
on els comerciants adherits han posat un cartell per 
indicar que si algun infant té algun problema, pot en-
trar a demanar ajuda o refugiar-se en aquell comerç. 
Pel que fa al Consell de Joves, aquest curs han creat 
una gimcana fent servir les noves tecnologies.

La Coordinadora dels Consells d’Infants i Joves ha 
estat present durant el darrer plenari i ha fet una valo-
ració de la feina que han dut a terme tots dos òrgans. 
Pel que fa al Consell d’Infants, creu que la iniciativa 
ha agradat molt tant a alumnes com a famílies. 
En referència al Consell de Joves, els membres han 
demanat participar més activament en la vida social 
i política del municipi, és per això que en els pròxims 
projectes, els joves tindran encàrrecs sobre temàti-
ques per les quals sentin més motivació i puguin 
aportar propostes que els generin interès. 

MÈRIT EDUCATIU
Parets premia l’esforç dels estudiants
L’Ajuntament de Parets ha convocat el concurs dels 
premis al mèrit educatiu amb l’objecte de fer un re-
coneixement públic al valor de l’esforç i la constàn-
cia de l’alumnat i professorat, fomentar valors com 
la superació personal i la responsabilitat, premiar 
l’obtenció de les millors qualificacions, premiar els 
treballs de recerca amb millor nota o basats en as-
pectes relacionats amb la localitat i reconèixer les 
bones pràctiques educatives i les publicacions dels 
professionals o d’equips docents. 
Les bases per participar al concurs es poden consul-
tar al web de l’Ajuntament www.parets.cat.

BEQUES
Beques d’escoles bressol 2019-2020
Fins al pròxim 5 de juliol es poden presentar les sol-
licituds per optar a les beques de les escoles bressol 
de Parets per al curs 2019-2020.
Per optar a una de les beques cal viure i estar empa-
dornat a Parets, no gaudir d’ajuts o subvencions pel 
mateix concepte atorgats per altres administracions 
o ens privats i aportar la documentació en el termini 
fixat a la convocatòria.
Per sol·licitar les beques cal recollir els impresos a 
les Oficines d’atenció ciutadana (OAC) o a Serveis 
Socials, emplenar-los degudament i lliurar-los, jun-
tament amb la documentació, a l’OAC de la plaça de 
la Vila, o a l’Oficina del carrer Major, 1, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 de dilluns a divendres i de 16 a 
19 h. Per a més informació: Serveis Socials, av. Lluís 
Companys 19, 1a planta, de 9 a 13 h i de 16.30 a 
19.30 h o bé al telèfon 93 573 79 79. 
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FOTOGRAFIA

Bambolina; les emocions pugen a l’escenari del Teatre Can Rajoler
Més de 180 persones participen en les obres de teatre incloses en la tercera 
Mostra de Teatre Bambolina que s’ha celebrat del 17 al 20 de juny al Teatre Can 
Rajoler.
Bambolina dóna nom a un projecte d’arts escèniques en forma mostra artística 
organitzada conjuntament per l’Associació Escena Educativa i l’Ajuntament de 
Parets del Vallès. 
Els centres que hi han participat enguany són les escoles Els Vinyals, Sagrera, 
Pau Vila, Les Llisses i El Jardí, i el Casal Can Butjosa. Durant aquests dies, els 
actors, petits i grans, representaran les obres que han preparat.
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. El teatre és una bona eina 
que ajuda a millorar l’autoestima i el treball cooperatiu.

TEATRE

Parets rep fotògrafs de tota la comarca durant el Fotographic 2019
El mes de juny, l’Associació Fotogràfica de Parets ha celebrat la 7a edició del 
Fotographic Parets. Durant els dies 7, 8 i 9 de juny hi ha hagut ponències, tallers, 
exposicions i un concurs de fotografia.
La Sala Cooperativa va acollir xerrades sobre diverses temàtiques relacionades 
amb la imatge a càrrec de professionals del sector, com Egoitz Ikaza, Joan Roig, 
José Sanabria, José Luis Alcaraz o Iván Barco i Iris Cebrián.
L’Associació Fotogràfica de Parets fa una valoració molt positiva d’aquesta nova 
edició de l’esdeveniment i convida tots els amants de la fotografia, professio-
nals i aficionats, a conèixer l’associació i participar en les seves activitats. El 
Fotographic Parets és una proposta de l’AFP per promocionar l’interès per la 
fotografia entre professionals i aficionats amb ganes d’aprendre i experimentar al 
costat d’experts professionals i marques reconegudes de l’àmbit de les imatges.
L’Associació Fotogràfica de Parets es va fundar l’any 2012 de la mà d’un grup 
d’aficionats a la fotografia per compartir la il·lusió i assolir nous reptes.
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PREMIS

Guanyadors del concurs de punt de llibre 2019
Nico Gómez, en la categoria blava, Ana Sariol en la 
categoria vermella; Júlia Vergillos, en la categotia 
verda, i Enrique Ponce, en la categoria groga, han 
estat els guanyadors del XXIII Concurs de punts de 
llibre 2019, organitzat per les biblioteques de Parets.

Com ja és habitual, uns dies abans de la Festa Major 
d’Estiu, Parets escalfa motors amb l’Eixamplem la 
festa!, que enguany es portarà a terme del 13 al 20 
de juliol.
El primer dia en què la festa s’eixamplarà serà el 
dissabte 13 de juliol al parc Can Berenguer amb el 
megaparc infantil Sot Park. Per a aquesta activitat 
cal portar banyador, xancletes i tovallola per poder 
participar en les activitats d’aigua. A les 18 h del ma-
teix dia hi haurà un tobogan inflable jove al carrer 
Monistrol.
El divendres continuaran a la plaça Doctor Trueta 
les activitats que precedeixen la Festa Major d’Estiu 
amb un concert de Veus de Parets, una botifarrada 

Parets té ganes de Festa Major. Eixamplem la Festa!

i, seguidament, la projecció de la pel·lícula Bohemi-
an Rhapsody, una biografia sobre el cantant Freddie 
Mercury i el seu pas per la formació musical Queen.
El dissabte 20 de juliol hi haurà una actuació de la 
Colla del Ball de Gitanes de Parets a la plaça Doctor 
Trueta a les 21 h i, en acabar l’actuació, es farà un 
concert a les 23 h amb la banda de versions Versión 
Kanalla, on hi haurà servei de bar i planxa ofert per 
la Comissió de Festes.
Tot plegat servirà per començar a animar Parets i 
donar la benvinguda a una nova edició de la Festa 
Major d’Estiu que se celebrarà a casa nostra del 26 
al 29 de juliol amb teatre, activitats infantils, juvenils 
i per a adults, concerts i actes culturals.

Del 13 al 20 de juliol hi haurà activitats per a totes les edats per escalfar motors per a la Festa Major d’estiu

EN 2 MINUTS...
Tens un talent? Participa al Talent Parets!
El Talent Parets és una mostra d’habilitats ar-
tístiques de ciutadans que té per objectiu oferir 
l’oportunitat de pujar a un escenari i experimen-
tar el fet de poder mostrar al públic la seva po-
sada en escena. 
L’acte està emmarcat en les activitats de Festa 
Major d’Estiu i pot participar-hi qualsevol perso-
na a partir dels 3 anys i sense límit d’edat. No és 
necessària cap experiència artística prèvia i la 
participació és gratuïta. Les persones interes-
sades han d’emplenar la butlleta que trobaran a 
talent.parets.cat i adjuntar-hi un vídeo mostrant 
les seves habilitats. 
El termini de presentació és fins a l’1 de juliol de 
2019 i els premis distingiran tres categories amb 
un primer premi de 500 € i un premi local de 250 
€; un premi local per a grups de música de 250 
€; una medalla per als tres primers seleccionats i 
un diploma per a la resta de participants. A més, 
els tres guanyadors actuaran a la Festa Major 
d’Estiu.

Tosca: l’espectacle del Liceu a la Fresca
El 28 de juny a les 22 h el parc la Linera acollirà 
el Liceu a la Fresca a partir de les 21.30 h amb la 
presentació de l’espectacle ‘Tosca’ a càrrec dels 
Amics de l’Òpera del Vallès Oriental i la projecció 
de l’òpera. Durant la representació s’oferirà un 
sopar fred als assistents.
L’objectiu del Liceu a la Fresca és difondre l’òpera 
al major nombre possible de ciutadans.

Torna el Biblioparc al parc la Linera
De l’1 al 19 de juliol es posan en marxa el Bibli-
oparc a la Linera, per llegir a la fresca. De dilluns 
a divendres es faran activitats de poesia, espec-
tacles familiars i activitats per a infants.

Una Festa Major repleta d’activitats i concerts
Del 26 al 29 de juliol Parets viurà una nova edició 
de la Festa Major d’Estiu amb un munt d’activitats 
programades i pensades per a totes les edats. 
Si bé els actes es desenvoluparan per a tota la po-
blació, els actes més destacats es distribueixen entre 

els espais de la plaça de la Vila i el parc la Linera. 
Per una banda, els concerts de la Linera tornen amb 
molta força amb els Apache o Angangas, que actua-
ran el 27 de juliol, La Tribu o els Hotel Cochambre 
que actuaran el diumenge i el dilluns de Festa Major 
respectivament.
Altres actes principals que es desenvoluparan simul-
tàniament a la plaça de la Vila són la Festa de la Pe-
dra del Diable que es farà després del pregó; el con-
cert de l’Orquestra Principal de la Bisbal i l’exhibició 
de balls de saló que tindran lloc el dissabte 27 de 
juliol; l’audició de sardanes, l’exhibició castellera i 
l’espectacle de teatre familiar de Rialles de diumen-
ge; o el concert de l’Orquestra Maravella i el bateig i 
correfoc de Diables que tindran lloc el dilluns.
La festa clourà el dilluns 29 de juliol amb el castell de 
focs a les 23 h.

FESTA MAJOR
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Piscina Municipal Miguel Luque
La Salut, 46 - Tel. 93 562 06 02
A/e. piscina@parets.cat

Inscripcions cursets de natació
Empadronats a Parets: 
del 15 al 19 de juliol 
No empadronats a Parets: 
del 22 al 26 de juliol

Inscripcions cursets de nadons
Empadronats a Parets: 
del 19 al 23 d'agost
No empadronats a Parets:
del 26 al 30 d'agost

Inscripcions aquagim  
Només per a empadronats a Parets:
del 16 al 20 de setembre
Sorteig de les places: 
dia 24 de setembre a les 11 h, a la piscina.

Nit de l’Esport
2019

Nit de

l’Esport
2019

Elecció dels 
millors esportistes
i dels millors 
equips, masculí 
i femení

Divendres
28 de juny
a les 20 h
Teatre Can Rajoler

2019
Parets del Vallès

Emotiu homenatge de la Penya Blaugrana a Llorenç Plantada 
L’homenatge es va emmarcar en el 39è aniversari de la penya paretana

Recepció al primer equip del CF Parets
L’Ajuntament de Parets va oferir, a la sala de Plens, una 
recepció oficial al primer equip del Club Futbol Parets 
amb motiu del seu ascens a Primera Catalana.
L’ascens suposa una fita històrica del conjunt paretà, 
que per primera vegada en els seus 85 anys d’història 
jugarà a Primera Catalana.
L’equip ha quedat primer del grup 4 de la segona ca-
talana amb un total de 67 punts a 3 punts del segon 
classificat el CF Caldes de Montbui.
El fins ara entrenador del primer equip, David Parra, va 
arribar ara fa tres estius a Parets per impulsar l’equip 
i els resultats han estat visibles.
La primera temporada el conjunt va arrasar a Tercera 
Catalana i va assolir l’ascens i l’any passat va acabar 
en quarta posició i va disputar la final de la Copa Cata-
lunya. Així, Parra ha aconseguit dos ascensos en tres 
anys amb el conjunt paretà, si bé ja ha confirmat que 
no continuarà entrenant l’equip.

Un club històric
Dels 34 partits jugats, n’ha guanyat 19, n’ha empatat 
10 i n’ha perdut 5 amb un total de 48 gols a favor i 24 
en contra, i ha estat l’equip menys golejat del grup.
El Club de Futbol Parets es va constituir el 3 d’octubre 
de 1934, tot i que hi ha constància que el futbol es 
practicava des de començaments dels anys 20.
Inicialment, la denominació fou FC Parets; acabada la 
Guerra Civil va passar a dir-se CD Parets i, a finals de 
1949, va adoptar el nom definitiu de CF Parets sota la 
presidència d’Antoni Puig Jové.

RECEPCIÓ

La Penya Blaugrana Parets va celebrar, el passat cap 
de setmana, els actes de commemoració del 39 ani-
versari de l’entitat.
Un dels esdeveniments centrals va tenir lloc el di-
vendres al local de l’av. Lluís Companys amb l’ho-
menatge a Llorenç Plantada, membre fundador i 
president d’honor de la Penya paretana, recentment 
desaparegut.
A l’homenatge, presentat per Antoni Guil, president 
de la Confederació de Penyes i president de la Fede-
ració de Penyes del Vallès, hi van assistir els fills d’en 

Llorenç, l’Eulàlia, en Josep Ma. i en Joan.
El diumenge es va fer, al Camp de Futbol Municipal 
Josep Seguer, el VIII Torneig Escoles CF Parets-Me-
morial Josep Seguer, amb la competició de futbol 
amb 12 equips, al qual va assistir la filla d’en Josep 
Seguer, Montserrat, així com familiars de l’exjugador 
paretà. Finalment, hi va haver el dinar de celebració 
al qual van assistir l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, i 
la regidora Rosa Martí, i va comptar amb la presència 
de Joan Torrent, vicepresident de la colla de veterans 
del FC Barcelona. 
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Ja està tot a punt per celebrar la Nit de l’Esport a 
Parets, que enguany arriba a la 20a edició.
Demà divendres, 28 de juny, a partir de les 20 h, el 
Teatre Can Rajoler serà l’escenari del lliurament de 
guardons als i a les millors esportistes en les cate-
gories masculina i femenina de la temporada 2018-
2019.
En aquesta edició, han estat 82 els esportistes no-
minats per les entitats que opten als premis, tant 
d’esports individuals com esports en equip, mentre 
que en l’apartat d’equips s’han presentat 10 candida-
tures, 7 en la categoria masculina i 3 en la femenina.
Els equips nominats són el mixt Garmin Team Trail 
del CAM, el mini masculí negre del Club Bàsquet, el 
cadet B masculí del Club Futbol Sala, l’equip sénior 

Can Rajoler acull la 20a edició de la Nit de l’Esport
La cerimònia de lliurament de guardons es farà demà, a les 20 h, al Teatre Can Rajoler

del Club Petanca, l’aleví de relleus del Club Atletis-
me, el primer equip del Club Futbol, el sub -12 de 
l’Associació Paretana d’Escacs, el juvenil femení del 
Club Futbol Sala, l’equip mini femení negre del Club 
Bàsquet i l’infantil femení del Club Handbol
Albert José Gonzalvo (Club Triatló) i Júlia Lahosa 
Calvo (Club Atletisme), com a millors esportistes 
individuals, i Santi Rodríguez Núñez (Club Futbol), i 
Marina Platel Heredero (Futbol Sala), com a millors 
esportistes d’equip van ser els guanyadors dels guar-
dons de la darrera edició de la Nit de l’Esport. Pel que 
fa als millors equips de la temporada, els reconeixe-
ments van ser per a l’equip sub-12 de l’Associació 
Paretana d’Escacs i l’equip cadet femení del Club 
Bàsquet Parets.

EN 2 MINUTS...

El CP Parets, al Campionat d’Espanya
El Club Patí Parets continua sumant èxits a les com-
peticions en què participa, com el de Bruno Marco, 
que va proclamar-se campió de Catalunya juvenil o 
Sira Bella, campiona de Catalunya en categoria Ca-
det. Tots dos van classificar-se per al Campionat 
d’Espanya que se celebrarà a Parets del 18 al 20 de 
juliol. D’altra banda, la patinadora Silvia Rodríguez 
participarà en el Campionat d’Europa i el paretà Pau 
Garcia del Reus Esportiu hi serà en categoria júnior.

Miguel Luque, al Mundial de Londres
El nedador paretà, Miguel Luque, ha aconseguit la 
mínima dels 100 m braça per al Mundial de Londres 
que se celebrarà del 9 al 15 de setembre. Ho ha fet 
a Berlín (Alemanya), en l’Open Internacional.

Sergi Mingote, a un pas del Guinness
L’alpinista paretà, Sergi Mingote, està a punt d’as-
solir la fita que es va marcar i assolir el Rècord 
Guinness d’alpinisme 3x2x8000 Solidary Project.
Per fer-ho, Mingote intentarà coronar el Nanga Par-
bat (8.125 m) i el Gasherbrum I (8.080 metres) i II 
(8.035 m), que es troben al Karakorum (Himàlaia).

24 hores de futbol sala Torneig Jordi Turull
Els dies 20 i 21 de juliol se celebra la 35a edició de 
les 24 hores de futbol sala de Parets Torneig Jordi 
Turull Negre. El període d’inscripció serà de l’1 al 
3 de juliol de 19 h a 20 h al local de Parets per la 
República, av Catalunya, 205. 
Més informació a 24hfutsalparets@gmail.com.

4 ors, 1 plata i 4 bronzes per al Lee Young
L’escola de Taekwondo Lee Young ha participat 
aquest mes de juny al Campionat de Catalunya en 
la promoció de poomsae. Els esportistes del centre 
han aconseguit 4 ors 1 plata, i 4 bronzes.

Dos membres del CAM a la Transpyrinea
A finals d’aquest mes de juny, dos components 
del CAM (Club d’Activitats de Muntanya) faran la 
Transpyrinea. Es tracta de Jordi Domènech i Jor-
di Edo que faran el recorregut francès des d’Irun 
a Banyuls-sur-Mer en 33 etapes. Doménech ja 
va fer la transpirinenca pel vessant espanyola 
seguint el GR-11, però ara ho farà amb Edo pel 
vessant francès.

PATINATGE

Torneig ‘La Caixa’ del Triple bàsquet
El poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez va aco-
llir el VII Torneig ‘La Caixa’ de bàsquet que organitza 
l’Associació Bàsquet Triple per a persones de diver-
sitat funcional. 
Enguany el torneig es va celebrar durant tot un cap de 
setmana i hi van participar 16 equips arribats d’arreu 
de l’estat, entre els quals dos de l’Associació Triple.
El Magics Barna va ser el vencedor del torneig supe-
rant l’Asprona León. 

BÀSQUET TRIPLE

Dues joves paretanes campiones de Catalunya
Mar i Laia Doñate, del CNS Bàsquet, són les dues 
joves paretanes que s’han proclamat campiones de 
Catalunya de Bàsquet en les categories de cadet in-
terterritorial i infantil de primer any.
D’altra banda, el CB Parets va posar fi a la temporada 
amb el tradicional Torneig 3x3 que es va fer al pavelló 
d’esports. Els resultats han estat bons pel club, ja 
que el sènior A masculí ha pogut mantenir-se, per 
primera vegada, a Segona Catalana.

BÀSQUET
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Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

El passat 26 de maig, la ciutadania va expressar clarament 
a les urnes la voluntat de canvi: un 51% dels electors i més 
de 4.700 paretans i paretanes van votar per les tres forces 
que lideraran el nou Govern Municipal: Ara Parets ERC, Su-
mem Esquerres a Parets i Parets per la República-Junts 
per Catalunya.
Els tres grups hem arribat a un acord que tindrà com a 
prioritat canviar les maneres de fer política al nostre poble, 
recuperar la proximitat amb el carrer i construir el Parets 
de les pròximes dècades.
A ningú li hauria de sorprendre que les tres forces es posin 
a treballar per governar el nostre Ajuntament. De fet, exis-
teix una coincidència en el 85% de les propostes incloses 

Per primera vegada en 36 anys el dilluns després de les 
eleccions 1 alcalde i 8 regidors/es entraven per la porta 
de l’Ajuntament disposats a treballar per Parets i posar les 
institucions de nou al servei de les persones.

Des de Sumem Esquerres a Parets, després d’anys de lluita 
municipalista, som valents i hem decidit fer aquest pas en-
davant i possibilitar un govern amb idees noves, un govern 
amb dinàmiques noves, un govern coral i plural on Parets i 
les seves persones son i seran la nostra prioritat.

La decisió de donar suport als companys d’Ara Parets està 
més que justificada, hem volgut ser coherents i respectar 

una de les premisses per la qual va ser possible el naixe-
ment de la nostra organització, Sumem Esquerres a Parets, 
i aquesta era la premissa del canvi, de la regeneració de-
mocràtica, i d’obrir les portes i finestres de l’Ajuntament.

Aquesta primera setmana ha sigut excepcional, molts can-
vis dins el nostre Ajuntament, no obstant això el ritme no 
ha parat.
El primer dia ja comptaven amb les delegacions realitza-
des, les responsabilitats del nostre equip seran:
Casandra Garcia: 1a tinent d’alcalde, Comunicació, Edu-
cació i Salut.
Rosa Martí: Urbanisme, Medi Ambient i Benestar Animal.

en els programes electorals.
Totes tres forces defensàvem la voluntat de canvi durant la 
campanya i alhora hem treballat en comú des de l’oposició 
moltes de les propostes de regeneració política al municipi.
Totes tres forces hem defensat des del carrer la llibertat 
i els drets civils en un dels moments més convulsos que 
hem viscut a Catalunya en les darreres dècades.
I ara ens hem unit per treballar de manera conjunta, on al 
marge de les possibles diferències de matisos en l’àmbit 
nacional, la nostra obsessió serà Parets, només Parets i la 
seva gent, els més de 19.000 paretans i paretanes.
Però que ningú no tingui cap dubte, que en Jordi Seguer, 
cap de llista d’Ara Parets ERC serà l’alcalde de tots i totes, 

Lluís Moreno: Drets Socials, Cooperació, Participació i In-
novació.

L’equip de govern ha sigut capaç de realitzar una junta de 
govern la primera setmana de legislatura i fins i tot rebre 
el vicepresident del govern, tot recordant-li actuacions tan 
importants per al nostre municipi com el desdoblament de 
la C-17, la construcció de l’institut la Sínia i l’ampliació de 
places per a la nostra residència.

Ens trobareu a l’Ajuntament de Parets i als carrers amb les 
portes obertes i treballant per fer un Parets més just, més 
solidari, més igualitari i que posi a les persones al centre.

governarem per a tothom perquè aquest és l’encàrrec que 
hem rebut de la ciutadania.
Un govern que NO serà independentista, però SÍ sobiranis-
ta, que defensarà la llibertat, els drets civils i socials. Un 
govern que serà sensible i solidari amb aquells paretans i 
paretanes que pateixen des de molts àmbits com el nostre 
veí Jordi Turull.
Defensar la seva llibertat, defensar el dret a votar no és ser 
independentista sinó ser un demòcrata. Ens uneix aquesta 
sensibilitat, ens uneix la lluita al carrer o dates tan històri-
ques com l’1 d’octubre de 2017.
Però també el nostre projecte social, en definitiva de millora 
de la qualitat de vida de tots els paretans i les paretanes.

Sumem Esquerres a Parets 
a/e: sumem.esquerres.parets@gmail.com

Per un Parets millor, comencem!

Volem aprofitar aquest espai per agraïr-vos els 3.398 vots 
obtinguts a les passades eleccions municipals, que ens van 
permetre ser la força més votada, amb diferència, aconse-
guint ser el grup municipal més ampli de l’Ajuntament de 
Parets amb 7 regidors.
I a totes les forces que han sumat una majoria alternativa 
com permet la llei electoral, desitjar-los molts encerts en 
endavant pel bé de totes les veïnes i veïns del poble, siguin 
o no independentistes.
Nosaltres, les i els socialistes, seguirem escoltant i recollint 
els vostres suggeriments, neguits i queixes, fidels al nostre 
ADN i a les persones. Vau ser, sou i continuareu sent la 
nostra prioritat, més enllà de la guerra de llaços i banderes.

Esteu totes i tots convidats a la Festa, amb ball i sopar, per 
només 3 euros, del proper divendres 5 de juliol, a les 20 
hores a la plaça Doctor Trueta.
Totes i tots sereu benvingudes i benvinguts. Moltíssimes 
gràcies per la vostra confiança.

Queremos aprovechar este espacio para agradeceros los 
3.398 votos obtenidos en las pasadas elecciones munici-
pales, que nos permitieron ser la fuerza más votada, con 
diferencia, logrando ser el grupo municipal más amplio del 
Ayuntamiento de Parets con 7 regidores.
Y a todas las fuerzas que han sumado una mayoría al-
ternativa como permite la ley electoral, desearos muchos 

aciertos en adelante por el bien de todas las vecinas y ve-
cinos del pueblo, sean o no independentistas.
Nosotros, las y los socialistas, seguiremos escuchando y 
recogiendo vuestras sugerencias, malestar y quejas, fieles 
a nuestro ADN y a las personas. Fuísteis, sois y continua-
réis siendo nuestra prioridad, más allá de la guerra de lazos 
y banderas.
Estáis todas y todos invitados a la Fiesta, con baile y cena, 
por solo 3 euros, del próximo viernes 5 de julio, a las 20 
horas en la Plaza Doctor Trueta.
Todas y todos seréis bienvenidas y bienvenidos. Muchísi-
mas gracias por vuestra confianza.

Primera medida del Trio (ERC + SUMEN ESQUERRES + 
JUNTS PER LA REPÚBLICA), colocar el lazo amarillo en el 
balcón del Ayuntamiento de todos los paretenses. Si esta 
es su primera medida, imaginemos lo que nos espera en 
los próximos cuatro años; destacar la deriva independen-
tista de Sumem Esquerres tras haber pactado con ERC, 
posiblemente en los próximos años se convierta en un 
partido residual; con los meses y los años lo veremos...

Desde Ciutadans Parets no apoyaremos a los que nos 
quieren dividir y seguiremos fiscalizando al gobierno in-
dependentista de nuestro municipio, trabajando con pro-
puestas, medidas y mociones para todos los ciudadanos 

por igual sin discriminar a una parte de los ciudadanos por 
pensar diferente a otros.
Creemos que en un municipio como el nuestro lo que nos 
preocupa es el bienestar social, la seguridad, el trabajo o 
la educación, vamos a llevar a nuestro Ayuntamiento las 
ideas con las que nos presentamos con nuestro programa 
a las elecciones.

Queremos dar la bienvenida a las jornadas dels Nostres 
avis, que se inauguran el 25 de junio y que terminaran el 
próximo 30 de junio, unas jornadas en las cuales disfru-
taran nuestros abuelos de diversas actividades dentro y 
fuera de nuestro municipio.

También en muy pocas semanas disfrutaremos de nuestra 
Festa Major en la cual podremos disfrutar en familia y con 
amigos de conciertos y actividades para todas las edades.

VISCA PARETS!!

VISCA CATALUNYA!!

VIVA ESPAÑA!

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

3.398 gràcies! / 3.398 ¡gracias!

El trio

Un nou Govern Plural per Parets  

Hem apostat per un canvi històric

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

Amb il·lusió, motivació i ganes de treballar per Parets, així 
iniciem la legislatura 2019-23, quatre anys en què Parets 
per la República es posa al vostre servei per fer de Parets 
un municipi exemplar de la Catalunya que volem. 
Finalment el canvi ha estat possible i gràcies als vostres 
vots i a la voluntat d’acord d’ERC i Sumem Esquerres, el 
nostre poble serà dirigit per un govern progressista, trans-
parent, proper a la ciutadania, resolutiu i disposat a lluitar 
pels drets civils. També estem molt satisfetes de la línia 
feminista de l’equip de govern: de 9 membres, 6 són dones. 
Les dones “empoderades” som present i futur, la nostra 
força i la nostra òptica conflueixen en una energia renova-
da per treballar per Parets de forma òptima. 

El nou cartipàs municipal està definit i la Neus Jordà serà 
la regidora coordinadora de Barris, Patrimoni Cultural, 
Transparència, Consum, Arxiu i Turisme. Formarà part de 
la Junta de Govern Local i ocuparà la 3a. tinença d’alcaldia. 
Aquestes àrees li asseguraran un contacte molt directe 
amb la gent, la tindreu al vostre costat, amatent a les vos-
tres necessitats, queixes i suggeriments, i la seva tasca 
serà incansable a l’hora de buscar solucions. 

La transparència serà un leitmotiv del nou govern, el que 
tant es va demanar durant la campanya, ara és hora de 
dur-ho a la pràctica. Amb l’àrea de Patrimoni Cultural du-
rem a terme una gran tasca: fer viure la història de Parets a 

tots els vilatans, conèixer d’on venim, com vàrem treballar 
la nostra terra, quina és la nostra història. I situarem Parets 
al mapa històric de la comarca per a que tothom pugui 
conèixer qui som i quines són les nostres tradicions. 

Pel que fa al consum, tenim la ferma determinació de po-
tenciar el comerç de proximitat, així com oferir-vos alter-
natives al consum habitual: banca ètica, comerç de proxi-
mitat, energies sostenibles... I ens acomiadem tornant-vos 
a donar les gràcies per atorgar-nos la vostra confiança. 

Salut i República!

Parets per la República 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com
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RAP 107
La ràdio es prepara per viure la Festa Major!

RAP107 FM destinarà gran part de la seva programació 
a la Festa Major d’Estiu. Durant els dies previs a la festa, 
l’emissora emetrà espais en els quals es parlarà amb 
els protagonistes de la festa: cantants, músics, actors i 
actrius i la resta de persones que formaran part d’alguna 
de les activitats previstes per a la festa grossa de casa 
nostra com ara entitats i associacions. El dia 26 de juliol, 
l’emissora farà un especial informatiu en el seu horari 
habitual, a les 13 h, i la programació de la tarda quedarà 
modifi cada per l’emissió en directe d’un programa espe-
cial des de la plaça de la Vila. L’especial començarà a les 

18 h amb una unitat mòbil que es traslladarà davant de l’Ajuntament per emetre en directe un espai des 
del punt on s’iniciarà ofi cialment la Festa Major 2019. El programa especial continuarà amb l’emissió 
per ràdio del pregó i, en acabar, l’especial recollirà les impressions dels paretans i paretanes presents 
a la plaça de la Vila.
RAP107 FM emet la seva programació a través del dial 107.2 FM, a través dels canals de ràdio sinto-
nitzats a la televisió, mitjançant l’aplicació gratuïta de Google Store per a dispositius mòbils Android i 
a través del web www.rap107.fm.

Lliurament dels premis de l’Endevina-la! a la cloenda d’Acollida

El divendres 21 de juny, a les 6 de la tarda, es va fer a Ca n’Oms el lliurament de premis del concurs En-
devina-la! durant la festa de cloenda organitzada pel Servei d’Acollida, a la qual van assistir els alumnes 
dels cursos de català i les parelles lingüístiques de Parets. La celebració va comptar amb representació 
de l’Ajuntament i la participació de Rialles. En el transcurs de l’acte, es van lliurar diplomes a tots els 
participants i es va oferir un refrigeri.

Van rebre els premis de l’Endevina-la! Paulina Escoda (un abonament de 3 mesos a les instal·lacions 
esportives municipals de Parets), Roser Cortès (un val per dues entrades a un espectacle del Teatre Can 
Rajoler de la temporada 2019-2020) i Beth Garcia (un val per dues entrades a un espectacle 
de Rialles Parets durant el 2019).

Amb la fi nalització dels cursos B3 i I3, l’Ofi cina de Català ha acomiadat el curs 2018-2019. 
A partir del setembre, hi haurà nous cursos de català. Us hi podreu inscriure a Can Rajoler 
del 16 al 27 de setembre. Mentrestant, bon estiu! 

OFICINA DE CATALÀ  Rosa Grau

IMATGE DEL MES

Aquesta és la fotografi a del fi nal de la ponència 
del light painting, feta per Carles Calero i Loren 
Rovira (Light Hunters) que es va fer el 8 de juny, 
amb motiu de la celebració del Fotographic Pa-
rets.
La imatge ens l’ha fet arribar Miquel Portell Tarrés, 
en nom de l’Associació Fotogràfi ca de Parets.

La RÀDIOLa RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE



 27 de juny de 201924 LA FINESTRA

juliol 2019
18 h  Megaparc infantil Sot Park 

 Parc Can Berenguer

 Po�eu banyador, xancletes i tovallola per a les    

 atraccions d’aigua

18 h  Tobogan inflable jove. C/Monistrol 

 Per a joves de 12 a 16 anys. 

 Proposat pel Consell de Joves 

 Po�eu tovallola, roba de bany i xancletes tancades

21 h  Ballada de gitanes. 

 Plaça Dr. Trueta

 Colla del Ball de Gitanes de   

 Parets  

23 h  Conce� de Festa Major 

 Plaça Dr. Trueta

 Versión Kanalla (versions) 

Servei de bar i planxa ofert per la Comissió de Festes

VENDA de vals de Festa Major solidària

Dissabte 13

Dissabte 20

20.30 h Conce� tribut a Freddie   

 Mercury a càrrec de Veus 

 de Parets. Plaça Dr. Trueta

21.00 h  Botifarrada.

 Plaça Dr. Trueta

22.30 h Cinema a la fresca

 Plaça Dr. Trueta

 ‘Bohemian Rhapsody’

Divendres 19

“Volia que tothom, a través de la imatge, pogués fer un brindis 
de celebració pels 40 anys de la Comissió de Festes”

Gerard Guix. Guanyador del concurs de disseny de la 
imatge de la Festa Major d’Estiu de Parets
El disseny de Gerard Guix, de 42 anys i nascut a Barcelona, ha estat 
escollit com a guanyador per representar la imatge de la festa Major 
d’Estiu d’enguany a Parets.
Gerard es dedica professionalment al disseny gràfic tot i que fa temps 
que no es presentava a un concurs com aquest.
La imatge, que representa el got que es pot adquirir al bar de la Co-
missió de Festes, també vol reivindicar el reciclatge i el consum res-
ponsable durant tot l’any i, especialment, durant les festes. 

M’agrada... 
- La música
- L’amistat
- La festa i la cultura 

No m’agrada...
- El malbaratament
- El poder
- La coliflor. No m’agrada gens

És el primer cop que participes en el concurs de disseny de Festa Major de Parets?
Sí, de fet sí. L’any passat ja ho vaig intentar però no ho vaig acabar a temps així que 
aquest any m’he animat i m’hi he posat de ple. Ja ho tenia pensat de l’any anterior així 
que ha estat una mica més fàcil. A més, com que la temàtica m’agradava perquè ja fa 
un parell d’anys que vinc per Festa Major i conec persones de la Comissió de Festes, 
així que em vaig decidir a provar.

T’havies presentat a altres concursos abans?
Doncs ara feia molt de temps que no em presentava a cap concurs. Ho feia més sovint 
durant la meva època d’estudiant però vaig deixar de fer-ho.

Quina és la teva vinculació amb Parets?
Com deia, només fa un parell d’anys que visc més intensament la Festa Major de Parets 
perquè la meva companya treballa aquí. Així que vaig assabentar-me que es tornava a 
fer el concurs i vaig presentar un disseny.

Què has volgut representar en aquesta imatge?
Doncs una mica la festa en general; coses molt significatives de les festes locals com 
ara les notes musicals que representen els concerts a la Linera, els focs com un element 
molt simbòlic de les festes de Parets i en concret el got, que penso que és molt repre-
sentatiu de la Comissió, però sempre apostant per un consum responsable.
En definitiva volia que tothom, a través de la imatge, pogués fer un brindis de celebració 
pels 40 anys de la Comissió de Festes.

Què suposa per tu saber que el teu disseny es veurà en milers de samarretes per tot 
Parets i en tot el marxandatge de la Festa Major d’Estiu?
La veritat és que em fa molta il·lusió. Poder venir i veure la gent portar el disseny a sobre 
és una de les coses que em fa més gràcia.


