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  Un any més, la Festa més gran de l’estiu paretà està a punt de començar. Aquest any tenim moltes coses a celebrar: 
els 40 anys de la Comissió i del concurs de fotografi a, els 85 anys del Club Futbol Parets, el nou format del Jazz Vermut o 

els 20 anys de la Nit de Teatre al carrer. 
Tot i que la Festa Major estava ja programada quan el nou equip de govern va entrar en funcionament, i que la pròxima edició serà un 
model de festa diferent, en la d’enguany s’han posat en marxa algunes iniciatives impulsades per l’actual consistori. Així, el govern 
plural aposta pel respecte, la tolerància, el civisme la reducció de l’impacte ambiental, i per això s’han repartit entre els bars del voltant 
de la plaça de la Vila gots reutilitzables que es podran adquirir al preu d’1 euro. També s’instal·laran, al parc la Linera, dues fonts por-
tàtils d’aigua que funcionaran gratuïtament per ajudar a la hidratació, i per reduir el consum d’alcohol o de begudes menys saludables.
Aquesta Festa Major, Parets es transforma de nou en un aparador gegant de cultura, civisme, tradició, cinema, música, esport i jocs 
per tal que paretanes, paretans i gent d’arreu pugui gaudir, ballar, jugar i passar-s’ho d’allò més bé amb l’enorme ventall d’activitats 
gratuïtes programades. No hi falteu! Us esperem! Pàg. 3, 4 i 5
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Clou la 30a edició de les Jornades Els Nostres Avis
La gent gran de Parets ha gaudit d’un mes ple d’activitats es-
pecialment pensades per a ells, en el marc de la 30 edició de les 
Jornades Els Nostres Avis. 
Els actes que s’han dut a terme han comptat amb una alta par-
ticipació, com ara els campionats, les sortides, la trobada de 
puntaires o el dinar de germanor,  que va posar punt fi nal a les 
jornades. Pàg. 11

La festa a Parets s’eixampla amb més èxit que mai
L’Splash Slide, els concerts, les gitanes, el correfoc, les havane-
res... Aquestes han estat només algunes de les activitats que 
s’han fet dins el programa Eixamplem la Festa!, que enguany ha 
comptat amb la participació de milers de persones.
L’èxit ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses 
entitats paretanes, que han intervingut en els actes programats 
sobretot a la pl. Dr. Trueta, Can Berenguer i c. Monistrol. Pàg. 17
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Aquesta va ser la poesia que en Jaume Anfruns va 
dedicar a Josep Bauló durant el reconeixement que 
se li va fer, coincidint amb el dinar de cloenda de les 
jornades Els nostres avis d’aquest 2019.

A Josep Bauló
Capdavanter del Grup Petanca Ca n’Oms

En Josep ha estat durant molts anys
capdavanter del grup de petanca,
ell amb molts afanys
n’ha estat l’ànima i gran entusiasta.

La seva gran capacitat organitzativa
li ha donat molta credibilitat,
hi ha posat tota la seva vida
quedant tothom meravellat.

Fer un bon servei als altres
en Josep ho tenia sempre clar
la petanca a Parets ha fet vibrar
cosa que ningú no pot negar.

La seva constant gestió
la tenia sempre al dia
patint i amb molta tensió
aconseguia el que pretenia.

Aquí tens el nostre reconeixement,
avui amb un fort aplaudiment
els teus amics i l’Ajuntament
et donem el més gran agraïment.

Jaume Anfruns
Parets del Vallès, 30 de juny de 2019

Salut comunitària 
A tots els països del món existeixen desigualtats so-
cials en la salut de la ciutadania, que es deriven prin-
cipalment de les condicions en les quals les persones 
neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. El lloc 
de residència, per exemple, pot arribar a tenir més 
influència en la salut que el codi genètic. Aquests 
aspectes socioeconòmics i polítics que condicionen 
l’estat de salut de les persones es coneixen amb el 
nom de determinants socials de salut.

Sabedors de la importància d’actuar sobre els de-
terminants socials de salut als quals està exposada 
la població del municipi, els professionals de l’Equip 
d’Atenció Primària Parets del Vallès realitzem inter-
vencions en promoció de la salut i prevenció de la 
malaltia.
Oferim prestacions i serveis dirigits a fomentar la sa-
lut de la ciutadania, l’envelliment saludable i l’equitat. 
També fem actuacions dirigides a prevenir malalties 
concretes amb vacunes, aconsellament, cribratge i 
tractament precoç. 
I tot aquest conjunt d’accions es vehiculen mit-
jançant estratègies de salut comunitària. La salut 
comunitària és el conjunt d’actuacions destinades 
a millorar la salut i benestar de la població, permet 
l’abordatge dels seus determinants socials a nivell 
local i reduir les desigualtats en salut.
Si voleu saber més sobre les activitats en salut co-
munitària que organitzem des del CAP Parets, adre-
ceu-vos al centre de salut i pregunteu-nos!

Equip d’Atenció Primària. Parets del Vallès

La jaula de las lamentaciones
Quina calor! Quin avorriment! Massa feina! Una altra 
vegada cuinar! Quina son que tinc! Estic esgotat! To-
tes aquestes i moltes més són les expressions amb 
què convivim diàriament. I per descomptat que tenim 
raó, la calor pot ser infernal, el tedi pot arribar a con-
sumir i el treball resultar esgotador, l’assumpte és 
que ens tornem éssers repetitius i caiem en el bucle 
de la queixa. Obrim la boca només per queixar-nos 
i com que estem en pilot automàtic, ho fem sense 
pensar.
Per la meva part he decidit sortir de la gàbia de les 
lamentacions, per això em proposo analitzar el que 
vaig a dir i si considero que és una queixa el canviaré 
per un d’una mica més positiu, com un agraïment per 
exemple, un afalac de tant en tant no ve malament a 
ningú, i si res se m’acut gaudiré del silenci.
M’acompanyes?

Candelaria Díaz Martin

LÍNIA OBERTA
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Dies i nits per viure i compartir. Ja tenim aquí la Festa Major d’Estiu

Compra la samarreta, el got, monedes i agafa el bus
Per anar de festa només has de comprar la samarreta 
de la Festa Major, el barret, fer-te amb un got reci-
clable i unes quantes monedes i ja estaràs a punt.
Per moure’t, pots agafar uns dels dos busos de Festa 
Major perquè enguany es duplica el servei gratuït i 
s’amplia el recorregut. L’augment del servei es deu 
a la demanda dels veïns i veïnes, que reivindicaven 
des de fa temps que el bus de Festa Major arribés 
també als seus barris. 
Els dies de Festa Major, el servei de bus serà gratuït 
en l’horari següent: divendres 26, de 21 a 5.30 h; dis-
sabte 27, de 21 a 6 h; diumenge 28, de 10 a 15 h i de 
17 a 5 h i dilluns 29, de 21 a 4 h.
A més, per garantir al màxim la seguretat de les do-
nes, el bus podrà aturar-se en parades intermèdies 
en horari nocturn, prèvia sol·licitud al responsable.

El pregó també està d’aniversari
Una altra de les efemèrides que celebrem aquest 
2019 és l’aniversari del Club Futbol Parets, que com-
pleix 85 anys de la seva fundació. 
El  club  es  va  constituir  oficialment  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. 
En el si del club van sorgir valors com  l’internacional  
Josep  Seguer,  Pere  Vila,  Isidre  Ripoll,  Antoni  Font  
i  Pere  Mas-Vila,  entre  d’altres.  
Aquesta temporada, el primer equip del CF Parets ha 
assolit l’ascens històric a Primera Catalana.
El club va rebre la Medalla de la Vila de Parets el 
2009.

Els pregoners d’aquest 2019 seran els membres del Club Futbol Parets pel seu ascens a Primera Catalana i els 85 anys de l’entitat

40 anys de la Comissió de festes
Aquesta Festa Major estem d’aniversari! Enguany, la 
Comissió de Festes fa 40 anys de vida i, per això, la 
festa més gran de l’estiu li ret homenatge i engalana 
els carrers amb aquest motiu. La Comissió de Festes 
va néixer l’any 1979, coincidint amb l’arribada dels 
ajuntaments democràtics, amb l’objectiu de recu-
perar una festa major autènticament popular, oberta 
i participativa. 
Els primers quatre anys van coexistir dos grups, al 
Barri Antic i a l’Eixample. 
A partir de 1983 es va unificar la festa major i també la 
Comissió, amb el primer relleu dels components. Les 
següents renovacions de les colles es van portar a 
terme al 1991 i al 1997. En totes les etapes, els grups 
han mantingut viu el mateix esperit de treball del prin-
cipi, fent possible la festa i vivint-la des de dins.

Festa de la Pedra del Diable
L’any 1996, la vila rebia amb els braços oberts tres 
dels seus ‘paretans’ de major renom: en Marcel, l’Eli-
senda i el Llucifer, sortits directament de La llegen-
da de la Pedra del Diable. Des d’aleshores, aquesta 
llegenda, que ens identifica i que ja forma part de la 
nostra cultura local més arrelada, s’ha escenificat en 
diferents formats.
Els darrers anys, l’escenari escollit és la plaça de la 
Vila i es representa en el marc de la Nit de Teatre al 
carrer.
Si encara no l’has vist i vols conèixer la història dels 
nostres gegants, pots fer-ho demà divendres, a partir 
de les 10 de la nit, a la plaça o, si no hi caps, vés al 
parc la Linera on s’emetrà en directe a l’escenari i via 
“streaming” per internet:
http://www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2019.

Jazz Vermut, i el que tu vulguis, a la Linera
Ja és hora de renovar el tradicional concert vermut 
de Festa Major del diumenge a migdia. Ha complert 
més de trenta anys de vida i se’ns ha fet adult. Per 
això, a partir d’aquesta edició, toca fer canvis i po-
sar-nos al dia. L’acte passarà a anomenar-se Jazz 
Vermut i us convidem a portar-vos de casa tot allò 
que us faci estar més còmodes al parc la Linera, com 
si anéssiu de pícnic: una cadira o una taula plegables, 
un para-sol, un pernil o unes patates per compartir... 
I, sobretot, les ganes de passar una bona estona. La 
banda hi posarà la música i la gent de la Comissió 
de Festes, el servei de bar. 
I no oblidem el tradicional vermut. Aquest any, per 1 
euro, tindreu el got de vermut i una paperina de pata-
tes. La recaptació íntegra del vermut anirà destinada 
a l’associació Parets contra el càncer.

Nit de Teatre, nit de carrer!
Seguint els exemples de fires de Teatre com la de 
Tàrrega, el Festival al carrer de Viladecans, o el Fes-
tival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real va 
néixer, ara fa vint anys, la Nit de Teatre al Carrer de 
Parets. L’artista convidat i conductor del especta-
cles d’aquell any va ser l’inoblidable humorista Nani 
Cogorno. 
Des d’aleshores, han passat per la nostra Nit de Tea-
tre gent de la talla de Marcel Gros, Leo Bassi o Tortell 
Poltrona. 
Ara, vint anys després, clown, mim i titelles ompliran 
de nou, el divendres després del pregó de Festa Ma-
jor, els principals espais de la festa: el parc la Linera, 
la plaça de la Vila i el carrer de la Fàbrica, entre altres. 
La Nit de Teatre acabarà amb una sessió musical 
al parc la Linera a càrrec de Ruc’n’Roll i Fantàctels.
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Dilluns al matí tornarem a tenir l’Splash Slide, el tobogan inflable de dos carrils 
de 102 metres de llargada, amb aigua, al carrer Monistrol.
A la Linera, el Linera Park és un espai lúdic alternatiu i no competitiu per a la 
canalla, amb jocs de psicomotricitat, construcció d’estructures berenar saluda-
ble o tallers de decoració i d’anglès. Es clourà amb l’animació de Jaume Barri.
A les 8 de la tarda, tindran lloc el concert de música catalana amb l’Orquestra 
Internacional Maravella i les actuacions musicals al parc la Linera.
La Baixada infernal, el bateig dels nous diables i el correfoc, el castell de focs 
artifi cials, el ball de fi  de Festa i els incombustibles Hotel Cochambre posaran 
el punt fi nal a les festes d’enguany. Bona Festa Major!

Avui comença tot... Primer la cercavila de Festa Major dels casals d’estiu, el 
berenar, el toc de campanes, el pregó, l’Holi Fest al Lluís Piquer i, tot seguit, ba-
tucada, teatre, circ, màgia i, entremig, cap a les 22 h, la representació de Festa 
de la Pedra del Diable, amb el Marcel, l’Elisenda i el Llucifer acompanyats de la 
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari, i Diables Parets, amb la col·laboració de la 
Colla del Ball de Gitanes de Parets. Després més màgia, més teatre i més festa.
Divendres és un dia farcit d’espectacles de tota mena, però el més esperat són 
els concerts al parc, enguany amb Ruc’n’Roll, un projecte musical que ret ho-
menatge als clàssics del rock català dels anys 90 i Fantàctels, un grup vallesà 
de Ska Two-Tone alegre i frenètic, però també macarra i gamberro. 

Dissabte toca matinar per veure l’Albada del Gall i la cercavila d’autoritats, que 
anirà cap a Can Serra a fer el tradicional esmorzar, aquest any amb mongeta 
paretana i botifarra. Durant el dia també hi haurà l’acapte de sang al Lluís Piquer, 
l’assaltament de botigues, la passejada i ball de gegants, la 4a Gimcana foto-
gràfi ca, el tobogan inflable i, a la tarda, la Festa de l’escuma per als petits i no 
tan petits. Els esportistes podran córrer la XII Milla popular d’atletisme i tothom 
podrà escoltar el concert de La Principal de la Bisbal i el Prins Revival de Marta 
Pujol. Al vespre, cinema amb Los increibles 2, l’espectacle d’ànimes de foc, o 
el concert d’Apache, que no podia faltar. Per fi nalitzar, hi haurà el tradicional 
Rellotge, el ball de saló i una sessió musical amb el grup de versions Angangas.

Divendres 26 Dissabte 27 

Diumenge comencem amb una passejada, la dels nostres gegants pels carrers 
de l’Eixample. Hi haurà el torneig de futbolí, l’exhibició de castells amb els Ma-
nyacs de Parets, i el Jazz Vermut amb el quartet Magnòlia.
A la tarda, els menuts podran gaudir de l’espectacle d’animació Visca La festa, o 
amb les activitats d’Atrapa la bandera, al parc La Linera. L’exhibició de taekwon-
do de l’escola Lee Young, la de Zumba amb Motiva’t, l’espectacle de La il·lusió 
no té edat, o els concerts de Queen Best Tribute amb MOMO i de La Tribu són 
altres de les sorpreses d’aquest intens diumenge.
I, a la plaça, el show de Jordi LP. Una garantia de passar una bona estona i de 
riure de valent!

Diumenge 28 Dilluns 29
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Dispositiu especial de seguretat durant la Festa Major d’Estiu
Durant els quatre dies de Festa Major, tota la plantilla de la Policia Local estarà de servei en els difents torns de treball

L’Ajuntament de Parets aposta per unes festes cí-
viques i segures. Per això, durant els quatre dies en 
què tindran lloc els actes principals de la Festa Major, 
tots els agents de la Policia Local treballaran en els 
diferents torns de servei. En total, a més del perso-
nal que cobrirà els actes que tenen lloc al matí, 12 
agents, 4 motocicletes, 3 vehicles i patrulles a peu 
seran destinats a la vigilància, des de les 18 i fins a 
les 7 h, al parc la Linera, entorn de la plaça de la Vila, 
i a l’espai de la Fira d’atraccions.

Suport de Mossos d’Esquadra i Protecció Civil 
El Cos de Mossos d’Esquadra també destinarà a les 
nits 6 agents de suport a la seguretat, que ocuparan 
una furgoneta a la Linera, i un vehicle que recorrerà 
el perímetre exterior del parc.
Tota aquesta vigilància estarà reforçada per 8 mem-
bres de Protecció Civil que es repartiran en diferents 
torns, en funció dels horaris dels actes. Policia i Pro-
tecció Civil també utilitzaran el dron per controlar les 
activitats i espais durant les festes. 

Seguretat privada al parc
A més, l’Ajuntament comptarà amb 10 persones 
d’una empresa de seguretat privada que vigilaran 
l’escenari de la Linera, els accessos principals i se-
cundaris al parc i el bus de Festa Major.
La seva funció serà, prioritàriament, evitar l’entrada 
d’objectes i begudes al parc, mitjançant el registre 
de paquets i bosses de gran format i avisar la Policia 
Local o els Mossos d’Esquadra de qualsevol situació 
de perill o d’aldarulls dins del recinte.

No és no! Juntes combatem el patriarcat!
Enguany es reforça el Punt Lila  LGTBI+ amb un educador de carrer i un telèfon mòbil que recollirà les possibles denúncies

Les agressions sexistes i LGTBIfòbiques estan pre-
sents constantment en les nostres vides.
Per això, és de vital importància conscienciar-nos-en 
per visibilitzar-les i lluitar contra qualsevol actitud 
discriminatòria, de caràcter sexista, LGBTIfòbica o 
racista.
Les festes majors es converteixen sovint en espais 
on tenen lloc aquestes actituds discriminatòries i ve-
xatòries envers determinats col·lectius de la societat, 
i està a les nostres mans combatre-les.
Fruit de les propostes sorgides de l’Assemblea de Jo-
ves, a Parets disposem del “Protocol d’actuació per 
unes festes lliures de violències masclistes i LGBTI-

fòbiques”, mitjançant el qual es posen a disposició de 
tothom recursos per ajudar totes aquelles persones, 
víctimes de violència o agressions sexistes, que ho 
necessitin i ho sol·licitin.
Les agressions sexistes no només són les violacions 
i les agressions físiques. Les mirades, els tocaments, 
els comentaris o les agressions verbals també ho 
són. NO hi ha cap excusa que justifiqui cap mena 
d’agressió per motiu de gènere, orientació sexual, 
identitat de gènere, ètnia o religió.
Aquesta Festa Major, també es vol potenciar el Punt 
Lila i LGTBI+, que es trobarà al parc la Linera, al cos-
tat de l’Escola de Música, i que tindrà una doble fun-

ció: educadora i sensibilitzadora, i d’atenció a qual-
sevol persona que s’hagi sentit agredida.
Aquest servei es reforçarà amb la presència d’un 
educador de carrer, i es posarà a disposició del pú-
blic un número de telèfon mòbil (677 124 592) que 
recollirà les trucades de denúncia.
També es poden adreçar al Punt Lila i LGTBI+, o a 
les persones vinculades a l’organització de la festa, 
qui hagi estat testimoni d’agressions o de violències 
cap als altres.
Gaudim d’unes festes on tothom es pugui sentir cò-
mode i segur!
Recorda: NO ÉS NO en qualsevol cas i situació.
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Durant aquest mes de juliol, la Policia Local, el cos de 
Protecció Civil i Bombers, han treballat en l’extinció 
de diversos incendis al municipi.
El primer conat d’incendi es va produir en uns camps 
del camí del bosquet. El foc va provocar que la carre-
tera comarcal C55 estigués tallada a l’altura del car-
rer Sant Antoni de Parets i va afectar mitja hectàrea 
d’una nau abandonada.
També es va incendiar un solar proper a l’espai de Cal 
Jardiner. La ràpida intervenció del cos de Protecció 
Civil, la Policia Local i els bombers va evitar que el 
foc, que avançava cap a Can Riera, es propagués i es 
va aconseguir extingir-lo en només 20 minuts.
A més, hi va haver altres incendis, per causa de les 
elevades temperatures i la manca de plujes, que van 

ser controlats i extingits ràpidament.
Per tal d’evitar nous focus, l’Ajuntament de Parets 
continua treballant per segar els espais de camp i 
les zones amb més perill i, si és necessari, envia re-
queriments als propietaris de solars privats perquè 
els mantingui en condicions òptimes.

Identificats tres menors en relació amb dos incendi
La Policia Local va identificar tres joves menors de 
14 anys que, presumptament, van intentar provocar 
dos incendis.
L’actuació dels agents va fer que l’incendi no es pro-
pagués i es van posar els fets en coneixement de la 
família dels menors.
La Policia Local continua fent vigilància activa a peu 

Treball intens de la Policia Local i Protecció Civil davant l’elevat risc d’incendis
A inicis d’aquest mes de juliol es va arribar a temperatures extremes, que van activar les alarmes per risc d’incendi a tota la comarca

del territori amb les patrulles i, a més, amb la utilit-
zació d’un dron.

Intent de robatori a la Biblioteca Can Butjosa
La Policia també va detenir un individu a les depen-
dències de la Biblioteca Can Butjosa per un presump-
te delicte de robatori amb força.
L’alerta la va donar un ciutadà que va avisar d’uns 
cops i sorolls estranys que se sentien per la zona. 
La patrulla de guàrdia va detectar la presència del 
presumpte lladre i va procedir a la seva detenció. 
Posteriorment, la patrulla es va desplaçar fins a l’es-
tació de tren on, davant la negativa d’identificar-se, 
va ser detingut un jove per resistència a l’autoritat i 
intent d’agressió a un agent de la Policia.

CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS
SETEMBRE 2019

MATRÍCULA OBERTA!

INSCRIPCIONS
Del 16 al 27 de setembre
de dilluns a divendres de 10 a 13 h
dimarts i dijous de 16 a 19 h
Exalumnes
12 i 13 de setembre de 10 h a 13 h

INICI CLASSES
Dimarts 1 d’octubre

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
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El darrer ple municipal ha aprovat el règim de dedica-
cions, retribucions i indemnitzacions dels membres 
de la corporació. L’equip de govern està integrat per 
9 regidors i no esgotarà el màxim que preveu la llei, 
que els permet tenir fins a 7 regidors amb dedicació 
exclusiva, però a Parets n’hi haurà 4 amb aquesta 
dedicació del 100%.

Augment de l’import assignat a portaveus de l’oposició
El Ple va aprovar les assignacions que rebran els por-
taveus a l’oposició Francesc Juzgado (PSC) i Manuel 
Losada (Ciutadans). Fins ara l’import era de 250 € i 
en aquesta legislatura rebran 350 € per cada sessió 
de la Junta de Portaveus.  L’alcalde Jordi Seguer va 
explicar que amb aquesta mesura es vol “dignificar el 
treball de l’oposició i facilitar el seu treball propositiu 
i de fiscalització”.
A més, també s’incrementen les assignacions per 
assistències als plens municipals i comissions in-
formatives, que passen de 270 a 350 euros.

Retribucions i dedicacions de l’equip de Govern
Amb la decisió de dedicar-se al complet a gestionar 
l’Ajuntament, el govern ha acordat que hi hagi 4 re-
gidors amb dedicació exclusiva i retribucions que no 
arriben al màxim que permet la llei, 371.000 euros en 
el cas de Parets. Els regidors amb dedicació com-
pleta i la seva retribució anual bruta, és a dir abans 
d’aplicar la retenció d’impostos, són:
- L’alcalde Jordi Seguer: 53.065 €.
- La primera tinent d’alcalde, Casandra García: 51.500 €.
- El regidor Lluís Moreno: 51.500 €.
- La regidora Montserrat Folguera: 48.925 €.
La resta de regidors que formen el nou equip de Go-
vern tenen dedicació parcial i la seva retribució bruta 
anual queda distribuïda de la següent manera:
- El regidor Enrique Villegas (90%):  46.350 €.
- La regidora Neus Jordà (65%): 33.475 €.
- La regidora Kènia Domènech (50%): 25.750 €.
- La regidora Montserrat Lara (30%): 15.450 €.
- La regidora Rosa Martí cobrarà per assistències a 
plens i comissions.

Austeritat en despeses
Durant el ple el govern va deixar clar que prescindirà 
de “dietes a dojo en restaurants, viatges, pagaments 
de màsters i postgraus universitaris als regidors. El 
nou govern plural serà auster i no tindrà cap càrrec 
de designació lliure”.

L’oposició participarà en òrgans i consells
Els regidors de l’oposició seran representants dels 
òrgans dels quals forma part l’Ajuntament, “una 
llarga reivindicació de tots els regidors que ens han 
precedit a l’oposició en aquest ajuntament” explicava 
l’alcalde. Concretament el Ple va aprovar, amb els 
vots a favor de tots els partits, excepte l’abstenció 
del PSC, que el Partit dels Socialistes i Ciutadans 
siguin partícips del consell de l’esport municipal, de 
la comissió assessora per a la gestió de la residència 
centre de dia, el consell escolar, el consell industrial 
de Parets i la junta local de seguretat.

El Ple aprova les retribucions dels regidors/es
De 7 regidors amb dedicació completa que permet la llei, a Parets n’hi ha 4. La resta tenen dedicació parcial

COTXE OFICIAL

El cotxe oficial, retolat per transparència
El nou equip de govern ha decidit retolar el vehicle 
oficial amb el logotip de l’Ajuntament de Parets per 
tal que tothom pugui saber a simple vista que aquell 
vehicle és l’oficial. La decisió de col·locar la imatge 
amb el logotip de l’Ajuntament s’ha pres “per trans-
parència i perquè, quan s’utilitzi, la gent pugui veure 
que és el vehicle oficial de l’Ajuntament, que ha de 
servir per a la mobilitat i el bon funcionament del 
municipi i en cap cas el farem servir per a una altra 
qüestió”, explicava la primera tinent d’alcalde, Ca-
sandra Garcia.

Chilluévar i Sto. Tomé, convidats a la Festa Major
El govern ha convidat els alcaldes de Chilluévar i 
Santo Tomé a la Festa Major d’Estiu de Parets. Les 
dues poblacions ubicades a Jaén es troben ager-
manades amb Parets i l’Ajuntament vol continuar 
mantenint l’estret vincle entre poblacions. “Les por-
tes són obertes per a tothom que vulgui venir” ha 
expressat l’alcalde de Parets, Jordi Seguer.

AGERMANAMENT
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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  Jazz vermut 
 amb Magnòlia
19 h  Atrapa la bandera   
 Associació Rodola
21 h  Sessió Prins Revival  
 amb Marta Pujol
23.30 h  Concert Queen Best   
 Tribute amb Momo
2 h  Concert La Tribu

Dilluns 29 juliol
18 h  Linera Parc, espai de
 jocs i tallers
20.15 Exhibició participants
 IV Talent Parets
00.30 h  Concert 
 d’Hotel Cochambre

Divendres 26 juliol
18.05 h Nit del Teatre al Carrer
19 h  Pregó CF Parets
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  El tren musical
00.30 h  El show de Jordi LP

Dilluns 29 juliol
11 h  Splash Slide 
 (C/ Monistrol)
20 h  Concert de l'Orquestra  
 Maravella
21.45 h  Bateig i correfoc 
 de Diables
23 h  Castell de focs
0 h  Toc a plegar
0.15 h  Ball amb l'Orquestra   
 Maravella

DivendresDivendres
26 de juliol

2019

18.00 // Plaça de la Vila
Diables Parets i Església Sant Esteve 
TOC DE CAMPANES I TRONADA 
D’INICI DE FESTA 
Campanades i tronada dels Diables

18.05 // Plaça de la Vila
Tambors de Parets
BATUCADA
Connexions musicals entre espectacles

18.45 // Plaça de la Vila
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari
TOC D’INICI DE FESTA MAJOR
Entrada de �gures i bestiari local

19.00 // Plaça de la Vila
CLUB FUTBOL PARETS
PREGÓ DE FESTA MAJOR 
Pregó d’inici de festa

19.15 // Pl. Vila a Lluís Piquer
Tambors de Parets
BATUCADA
Connexions musicals entre espectacles

20.15 // Lluís Piquer a la Fàbrica
Tambors de Parets
BATUCADA
Connexions musicals entre espectacles

20.30 // Aparcament la Linera 
Mireia Miracle Company (Madrid)
ROJO
Humor i dansa

21.30 // La Fàbrica a pl. Vila
Tambors de Parets
BATUCADA
Connexions musicals entre espectacles

22.00 // Plaça de la Vila
XXIV FESTA DE LA PEDRA DEL 
DIABLE
Representació de la llegenda local
Emesa en directe via streaming al parc la 
Linera:
http://www.parets.cat/festa-pedra-del-
diable-2019

22.50 // Pl. Vila a parc Linera
Tambors de Parets
BATUCADA
Connexions musicals entre espectacles

23.00 // Parc la Linera (xemeneia)
Cia. Sabanni
AMB P DE PALLASSO 
Clown i màgia

00.00 // Parc la Linera (xemeneia)
Guillem Albà & La Marabunta
MARABUNTA
Música / teatre de carrer

01.20 // Linera, escenari gran
Ruc’n’Roll
RUC’N’ROLL
Concert cloenda Nit Teatre Carrer

03.45 // Linera, escenari gran
Fantàctels
FANTÀCTELS
Concert cloenda Nit Teatre Carrer

PROGRAMACIÓ
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Excel·lents resultats de l’alumnat paretà a les Proves d’Accés a la Universitat
Helena Rodríguez ha aconseguit la millor nota de Parets i es troba entre les 20 millors notes del Vallès Oriental. Vol estudiar el grau de Veterinària

La primera tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Casandra Garcia, (a la dreta) rep les tres noies amb les notes més altes de Parets a les PAU

El 100% d’estudiants a Parets aproven les PAU
Dels 23 estudiants que s’han presentat a les Proves 
d’Accés a la Universitat procedents de l’Institut Torre 
de Malla de Parets, tots han aconseguit superar els 
exàmens que donen accés als graus universitaris. A 
més, dos alumnes que han estudiat el Cicle Formatiu 
d’Administració i Finances en el mateix institut, s’han 
presentat a les proves per accedir a la universitat i 
han aconseguit superar-les. Les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) són uns exàmens que els alumnes 
han de superar per poder accedir als estudis de grau 
universitari. Atenent a la nota que obtenen poden es-
collir el grau que volen fer segons la demanda. 

Les tres noies amb millor nota visiten RAP107
La nota més alta a Parets del Vallès ha estat la d’He-
lena Rodríguez, que ha obtingut un 9,1 a les PAU i un 
9,38 a Batxillerat i vol accedir al grau de Veterinària a 
la UAB. L’Helena, a més, es troba entre les 20 millors 
notes de les PAU al Vallès Oriental.
Alba Portella ha aconseguit un 8,7 a les PAU, la se-
gona nota més alta a Parets, i vol estudiar el grau de 
Ciències Biomèdiques a la UAB.
Sara Jiménez ha obtingut un 8,6 i vol estudiar el grau 
de Traducció i Interpretació. La regidora d’Educació, 
Casandra Garcia, les ha rebut a l’emissora de ràdio 
RAP107, on han explicat la seva experiència.

Helena Rodríguez

Sara Jiménez

Alba Portella
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La RÀDIO
al teu MÒBIL

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

Per a la seva seguretat, se’l permetrà aturar-se 
en parades intermèdies en horari nocturn. 
Cal sol·licitar-ho al responsable de seguretat 
del bus.

DOS BUSOS
DOS ITINERARIS!

BUSBUSBUS
DEDEDEDEDE

FESTAFESTAFESTA
MAJOR

SERVEI DESERVEI DESERVEI DESERVEI DE
TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT
GRATUÏT

PARETS DEL VALLÈS

La parada ‘Policia’ substitueix ‘Lluís Piquer’:
Diumenge 28, 22.30 a 23.30 h (correfoc)

Dilluns 29, 22 a 0 h (castell de focs i correfoc)

BUS GRAN
Escola Lluís Piquer
CAP Parets
Club Sant Jordi
Av. Catalunya / Estació
Club Sant Jordi
CAP Parets
Policia Local *
Escola Lluís Piquer

BUS PETIT
Escola Lluís Piquer
Pedra Diable / Imbe�
Pl. Gegants
St. Joan / Salut
St Joan / Casanovas
Pg. Ronda
Independència
Pl. Salut
Pl. Gegants
CAP Parets
Policia Local *
Escola Lluís Piquer

Els dies de Festa Major, el servei de 
transpo� en autobús serà gratuït en 
l’horari següent:

Divendres 26 juliol, de 21 a 5.30 h
Dissabte 27 juliol, de 21 a 6 h 
Diumenge 28 juliol, de 10 a 15 h i de 17 a 5 h 
Dilluns 29 juliol, de 21 a 4 h

La freqüència de pas serà de 30 minuts
per les parades següents:

*

Servei de parada del bus  
a demanda de les dones

Venda d’entrades a partir del 17 de setembre:

AVANÇ 
PRINCIPALS 
ESPECTACLES

El Sevilla
“La vida
es rocanrol”

De mares i �lles

La dansa de
la venjança

SETEMBRE     DESEMBRE 2019

Pegasus 40 aniversari

Protecció de dades:
www.parets.cat/utilitats/proteccio-de-dades

divendres 26 de juliol, 22h , plaça de la Vila

S’emetrà en directe al parc La Linera.
També s’oferirà via streaming perquè la pugueu seguir
per internet en la vostra smart TV, tauleta o mòbil.

www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2019
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Èxit rotund de participació a les Jornades Els Nostres Avis
Totes les activitats van comptar amb una gran afluència de públic i representació institucional

Més de 550 persones va assistir a la cloenda de les 
Jornades Els Nostres Avis que es va celebrar al res-
taurant El Álamo, a Alcover (Alt Camp). 
Les jornades han comptat amb una alta participació 
al llarg de totes les activitats com els campionats,  
les sortides, la trobada de puntaires i el dinar de ger-
manor, en el qual va participar la regidora de Gent 
Gran, Montserrat Lara, juntament amb altres regidors 
del consistori, que va posar punt final a les activitats. 
Durant la cloenda es va fer un homenatge a qui ha 
estat durant molts anys el responsable de l’equip de 
petanca de Ca N’Oms, Josep Bauló, que va rebre un 

obsequi de mans de l’alcalde i un reconeixement de 
tots els monitors i monitores dels casals.

Creació del Consell Municipal de la Gent Gran
Durant la seva intervenció, Jordi Seguer, alcalde de 
Parets, va anunciar que la regidoria de Gent Gran té 
com a repte posar en marxa el Consell Municipal de 
la Gent Gran, un òrgan que ha de servir per recollir 
l’opinió dels avis i àvies del nostre poble, no només 
en aspectes com el funcionament dels Casals, sinó 
també sobre com s’han de definir els projectes de 
futur i el model de poble.
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Tens una idea
de negoci? 
Estàs pensant
en emprendre?

Prestem suport i servei a les persones que volen constituir una empresa 
mitjançant el Punt PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor), oferint:

   Informació i orientació sobre tràmits, formes jurídiques, ajuts, subvencions...
   Assessorament en la redacció del pla d’empresa 
   Viabilitat del negoci, càlcul del punt d’equilibri 
   Formació específica per emprenedors
   Alta autònoms i constitució d’empreses gratuïta
   Consolidació de l’activitat econòmica

És un servei totalment gratuït, només 
hauràs d'enviar un e-mail a 
promocio.economica@parets.cat 
o truca al 93 573 88 96 i demana hora!

A Parets Empreses 
t’ajudem a fer el teu projecte realitat 

Com puc 
beneficiar-me’n?

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 

Connecta’t amb l’Ajuntament incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta



25 de juliol de 2019 13ACTUALITAT

MASCOTES

Més de 400 persones al sopar de la Protectora 
Més de 400 persones van assistir, el dissabte dia 13 
de juliol, a la cinquena edició del sopar solidari de 
l’Associació Protectora d’Animals de Parets-Peluts, 
que va tenir lloc al jardí del Casal Can Butjosa. 
Els diners recaptats, 1.500 euros en total, un cop 
descomptats els costos,  s’utilitzaran per atendre els 
casos més urgents,  i per alimentar i tenir cura de les 
colònies de gats del carrer, així com dels animals que 
esperen ser adoptats i s’estan a les instal·lacions que 
l’associació té a la Marineta.

BOTIGA SOLIDÀRIA

Portes obertes d’El Rebost de Parets
Ahir dimecres, El Rebost de Parets va celebrar la pri-
mera jornada de portes obertes, amb l’objectiu de 
donar a conèixer aquest local, situat al carrer Sant 
Antoni. El Rebost de Parets és l’espai on, des de fa 
una mica més d’un any, les entitats Càritas i Parets 
Solidari reparteixen els aliments que abans es lliu-
raven al Centre Parroquial.
Una de les novetats que es posarà en marxa aviat 
en aquest local, és una bústia de menjar per tal que 
tothom que vulgui pugui dipositar-hi aliments.

SOLIDARITAT

Cinc anys del local de joguines solidàries
El local de joguines solidàries de l’associació Parets 
contra el càncer ha complert 5 anys d’existència. Co-
incidint amb l’aniversari, l’entrega de joguines es pot 
fer en dos locals del municipi, a la seu de l’entitat, a 
l’av. Catalunya, 74, els dilluns i dimarts de 16 a 19 h, i a 
la plaça Josep Pla, 7 (Horts del Rector), els dilluns, di-
mecres i divendres de 17 a 19 h. En aquest darrer es-
tabliment es pot fer un donatiu a canvi d’una joguina. 
Els donatius es destinaran a l’atenció a les persones 
malaltes de càncer que formen part de l’associació.

Solta d’orenetes i falciots contra els insectes 
Daniel Fernández, del GRENP, va visitar RAP107 per explicar-ho i fer la solta de tres falciots negres

Aquest mes de juliol, el GRENP en col·laboració amb 
el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de To-
rreferrussa i l’Escola de la Natura, va alliberar 31 
orenetes cua blanca al parc del Sot d’en Barriques.  
Gràcies a aquesta acció, a Parets tindrem 186 grams 
de mosquits menys cada dia, ja que aquests ocells 
mengen 6 grams diaris d’insectes.
Les orenetes emigraran cap a l’Àfrica tot just amb 
l’arribada del fred, però les tornarem a veure l’any 
vinent, quan tornin en cerca de temperatures més 
càlides.
A Parets ja s’han alliberat un total de 160 orenetes 
en diferents accions i espais.

Alliberament de tres falciots
Durant la seva visita a RAP107, Daniel Fernández, 
del GRENP, va portar tres falciots que van ser allibe-
rats des de la terrassa de l’equipament. A més d’en 

Daniel, els periodistes de Ràdio Parets, Carles Font 
i Rosa Díaz, van ser els padrins d’aquests animals. 
Aquests ocells ajudaran a controlar els insectes que, 
a més de molestos per als humans, poden arribar a 
esdevenir una plaga.
Les orenetes i els falciots alliberats són aus recupe-
rades que van ser acollides i cuidades des de petites 
al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torre-
ferrussa. Al centre, queden 130 orenetes i 3.000 fal-
ciots pendents d’alliberar. Molts d’ells havien caigut 
a terra des del niu a causa de les altes temperatures 
que s’han viscut durant les passades setmanes a la 
comarca.
L’Escola de la Natura i el GRENP ens recorden que cal 
portar al centre qualsevol pollet que es trobi a terra, 
ja que no es poden alliberar sense haver garantit prè-
viament que es troben en un estat de salut òptim que 
els permeti volar amb seguretat.

SERVEIS
Horaris d’estiu dels serveis municipals
Àrea de Territori: tancat de l’1 al 31 d’agost.
Biblioteca Can Rajoler: tancat de l’1 al 16 d’agost.
Biblioteca Can Butjosa: tancat de l’1 al 18 
d’agost.  
Casal Can Butjosa: tancat de l’1 al 31 d’agost.
Casal Cal Jardiner: tancat de l’1 al 31 d’agost.
Cementiri Municipal: obert el mes d’agost de 9 a 
13 h. Tardes, dilluns i diumenges tancat. 
Centre Cultural Can Rajoler: tancat del 5 d’agost 
al 2 de setembre.
Escola de la Natura: tancada de l’1 al 31 d’agost.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Plaça de la 
Vila: obert tot el mes d’agost de dilluns a diven-
dres de 9 a 14 h. L’oficina romandrà tancada les 
tardes del 15 de juliol al 15 de setembre. 
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez: tan-
cat del 26 de juliol al 2 de setembre. 
Piscina Municipal Miguel Luque: tancada del 29 
de juliol al 12 d’agost. La resta del mes l’horari 
serà de dilluns a divendres de 8 a 21 h i dissab-
tes i diumenges de 10 a 15 h.
Servei de Desenvolupament Local, Empresa i 
Comerç: tancat de l’1al 30 d’agost.
Servei de Drets Socials: obert als matins i tancat 
les tardes del mes d’agost.
Servei d’Incidències: del 15 d’agost al 25 d’agost, 
el servei no tindrà personal d’atenció al públic. 
Per qualsevol incidència caldrà adreçar-se a 
l’OAC, a la Policia Local o enviar un correu a in-
cidencies@parets.cat.
Servei Local d’Ocupació (SLOP): tancat del 5 al 
23 d’agost.
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Un segle d’experiències, un segle de vida. Aurora Grau ha fet 100 anys 
Aurora Grau Sales va celebrar, el 8 de juliol, el seu centenari en un acte emotiu a la Residència per a la gent gran Pedra Serrada

La Residència per a gent gran Pedra Serrada de Pa-
rets va celebrar, el passat 8 de juliol, una festa molt 
emotiva: l’Aurora Grau Sales, veïna de Parets i resi-
dent al centre, va celebrar els 100 anys, acompanya-
da de familiars, l’equip de professionals i la resta de 
persones residents.
En el transcurs de l’acte, l’alcalde de Parets, Jordi 
Seguer, i la primera tinent d’alcalde, Casandra Garcia, 
li van lliurar una placa commemorativa i un ram de 
flors, i la directora de la Residència, Núria Bruguera, 
li va fer entrega de la medalla centenària.
La família, el seu fill Joaquim, la seva néta i les seves 

dues besnétes de 18 i 15 anys, li van preparar un 
escrit que va emocionar tothom a la sala.
A la celebració també s’hi van sumar els membres de 
la Colla del Ball de Gitanes Parets que van obsequiar 
l’Aurora amb una jota preparada especialment per a 
l’ocasió.
L’Aurora va néixer a La Ginebrosa (Terol), i de ben 
petita, amb només 3 o 4 anys ja va venir a viure a 
la comarca, concretament a Montmeló, on tenia uns 
tiets. 
Sent adolescent es va mudar a viure a Mollet del Va-
llès i ara fa prop de set anys que viu a Parets.
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Festival ‘Colors’ d’Elite Dance Parets
El 30 de juny, l’escola de ball paretana Elite Dance va 
organitzar, al poliesportiu municipal Joaquim Rodrí-
guez, la Party Colors festival d’estiu, una festa amb 
temàtica al voltant de la dansa que va començar amb 
una classe de ball per a majors de 65 anys, a càrrec 
de PROdansa i un taller de ball en parella de la mà 
de Kike&Kiki.
Cap al migdia va tenir lloc la demostració de les 
coreografies seleccionades pel concurs de ball que 
l’escola va impulsar entre l’alumnat, i durant el qual 
es van poder veure quatre duets mini, dos duets chil-
dren, dos solistes children, i dos grups d’aquesta ma-
teixa categoria. 
També es va dur a terme una activitat participativa 
amb el repte coreogràfic preparat per Mar Rodriguez.
La guinda del pastís va arribar amb els dos passis de 
l’espectacle ‘Colors’ dels alumnes de l’escola. 

DANSA Tardes joves, fresques i divertides a Cal Jardiner
Les activitats han comptat amb desenes de joves que han participat als diferents tallers

Un any més, les Tardes joves de Cal Jardiner han om-
plert l’equipament de nois i noies disposats a passar 
bones estones i aprendre coses noves.
Un dels tallers que va tenir més èxit va ser el de sucs 
i granissats naturals, que va comptar amb la partici-
pació de prop d’una quinzena d’assistents.
Les masterclass de dibuix realista sobre el rostre o 
el cos humà, a càrrec de Sílvia García, jocs de taula i 
play, el taller de dibuix manga o els jocs d’aigua han 

estat altres de les propostes de Cal Jardiner per fer 
aquest mes de juliol molt més refrescant.
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.
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Nou Centre de suport ‘Un pas endavant’
Fa unes setmanes va obrir, al carrer Major 11, el nou 
Centre de suport a l’estudiant ‘Un pas endavant’.
És un projecte innovador que ofereix, entre d’altres, 
estudi assistit, reforç individual, tallers, aula oberta...
El centre està adreçat a nens i nenes d’educació in-
fantil, primària, secundària i a estudiants de batxille-
rat i universitaris. Telèfon 650 495 293.

INAUGURACIÓ Ús del mòbil si viatgem a l’estranger

En els països membres de la Unió Europea, recordeu 
que les comunicacions que feu des d’allà queden in-
closes en la vostra tarifa nacional. Això vol dir que els 
minuts de trucades, els SMS i els gigabytes de dades 
que consumiu en un altre país de la UE es carreguen 
o es dedueixen de la vostra tarifa habitual, exacta-
ment com si fóssiu a casa. Aquesta itinerància com 
a casa, però, està pensada per a estades temporals 
en països de la UE que no siguin el vostre país de 
residència habitual. Per tant, la norma general marca 
com a límit únic la “utilització raonable”. Això vol dir 
que podreu gaudir de la itinerància a preus nacionals 
dins de la UE, sempre que useu més el mòbil en el 
país de residència que fora.

En canvi, en països de fora de la UE no hi ha cap re-
gulació vigent, per això és recomanable que abans de 
viatjar us poseu en contacte amb l’operador de tele-
fonia per informar-vos de les tarifes que us aplicarà. 
El topall de cobrament per roaming és de 60’50€ (50 
+ IVA). Per imports superiors, les operadores estan 
obligades a bloquejar els serveis i només els poden 
reactivar si el consumidor els autoritza expressa-
ment.
Si voleu evitar despeses extra per connectar-vos 
a Internet, teniu l’opció de desconnectar l’accés a 
dades mòbils i accedir a Internet només quan us 
vulgueu connectar, voluntàriament, 
a xarxes wifi segures i de confiança.

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

Gelato di Fabio, gelats per a tu i el teu gos
Recentment, també s’ha inaugurat, al c. Fra Francesc 
d’Eiximenis 20-22, una nova gelateria artesanal. Es 
tracta de Gelato di Fabio, un espai conegut per la 
gran varietat de gelats d’elaboració pròpia, granis-
sats o pastissos. Compta també amb una sala de 
degustació i es fan gelats especials per a gossos.

NOU COMERÇ
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Milers de persones participen a l’Eixamplem la festa
Aquest és el 7è any consecutiu que es duen a terme les activitats prèvies a la Festa Major d’Estiu, en el marc de l’Eixamplem la Festa

Els jocs d’aigua del Sot Park, el tobogan gegant 
l’Splash Slide, el cinema a la fresca, els concerts, les 
gitanes, el correfoc, les havaneres... En total, milers 
de persones han participat enguany en les diferents 
activitats emmarcades en l’Eixamplem la Festa! 
Tot plegat ha comptat amb la col·laboració de diver-
ses entitats paretanes que han intervingut en l’ampli 
ventall d’actes que han omplert diferents carrers i 
places. Eixamplem la festa! és un programa d’acti-
vitats prèvies a la Festa Major d’Estiu que va néixer 
amb la voluntat de diversificar l’oferta cultural i de 
lleure a tot el municipi. 
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Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta

Ajuts per a esportistes amb necessitats econòmiques

Edats: de 5 a 18 anys
Període de sol·licitud:
Des de l'endemà de la publicació al DOG �ns al 30 de 
setembre
Podeu consultar la normativa a: www.parets.cat

INFORMACIÓ
Servei d'Esports
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez Oliver
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Tel. 93 562 52 06

BEQUES
A ESPORTISTES
TEMPORADA 2019/2020

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

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.
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Nova edició del Torneig Memorial Jesús de la Torre a Parets
Albert Erra substitueix Ibáñez i ocuparà el càrrec de primer tècnic a la banqueta de l’equip

Èxit del Campionat de patinatge d’Espanya
Sira Bella, del Club Patí Parets, es va proclamar cam-
piona d’Espanya cadet a la competició que es va ce-
lebrar al nostre municipi el passat cap de setmana. 
Bruno Marco va quedar en tercera posició a la cate-
goria juvenil, mentre que Aina Martín va ser 6a, Paula 
Ramírez 17a en cadet i Ariadna Amorós va ser 8a en 
juvenil. El també paretà Pau Berbegal, de l’Aspa de 
Lliçà de Vall, va quedar en 10a posició en categoria 
cadet. 
Cal destacar el gallec Lucas Yanes en cadet masculí, i 
el càntabre Héctor Díez i Claudia Aguado, del Ripollet, 
que van ser els millors en categoria juvenil.

PATINATGE

6è Memorial de futbol sala Jesús de la Torre
El Torneig Memorial Jesús de la Torre va ser tot un 
èxit i va servir per cloure la temporada de futbol sala. 
L’alcalde, Jordi Seguer, i el regidor Enrique Villegas 
van ser presents en aquest acte tan emotiu, en el qual 
van participar un gran nombre d’equips. També cal 
destacar l’èxit que està tenint el Campus de futbol 
sala Pol Pacheco. 
En aquest campus han passat destacats jugadors 
d’aquest esport que han fet xerrades i entrenaments 
amb els nois i noies que hi han participat.

Pau Garcia triomfa als World Roller Games
El patinador paretà Pau Garcia, del Club Reus Depor-
tiu, es va proclamar campió del món júnior per segon 
any consecutiu als World Roller Games que es van 
celebrar al Palau Sant Jordi de Barcelona. Pau Garcia 
va aconseguir una puntuació extraordinària: 220.88, 
a molta diferència del segon classificat. 
A més, la patinadora paretana Sara Castillo, que forma 
part de la selecció de Brasil, va quedar sisena del món.

Imatge: Pol Benach

Nou entrenador
Albert Erra, fins ara segon entrenador del sènior A 
masculí del Futbol Sala Parets, ocuparà el càrrec de 
primer tècnic a la banqueta de l’equip. Erra substitu-
eix José Manuel Ibáñez, que ha tornat com a jugador 
a la plantilla del sènior del Futbol Sala Parets. Per 
altra banda, hi haurà una renovació important de la 
plantilla i es comptarà sobretot amb jugadors molt 
joves. 
El jugador Alberto Pérez ha deixat el futbol sala 
aquesta passada temporada.
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Laia Boquera
promesa femení

equips
Club Futbol Sala

Nazaret García
sènior masculí

individual
Club Triatló

Montse Vela
sènior femení

individual
Club Triatló

Pedro José Sierra
sènior masculí

equips
Club futbol Sala

Cristina Iriarte
sènior femení

equips
Club Bàsquet

Cristobal Cortés
veterà masculí

individual
Club Atletisme 

Júlia Lahosa
base femení

individual
Club Atletisme 

Oriol García
base masculí

equips
Club Futbol

Silviana Vidiella
base femení

equips
Club Bàsquet

Sara Gómez
promesa femení

individual
Club Atletisme 

Rubén Arranz
promesa masculí

equips
Club Futbol Sala

Iago Deiros
base masculí

individual
Club Atletisme

Laia Grande
iniciació femení

equips
Club Bàsquet

Sergi Martínez
iniciació masculí

equips
Club Futbol Parets

Mar Alcaide
iniciació femení

individual
Club Atletisme 

Pau Manel Prada
iniciciació masculí

individual
Paretana d’Escacs

Bruno Marco
promesa masculí

individual
Club Patí

Recepció als millors clubs i esportistes
El 8 de juliol, la Sala Basart Cooperativa va acollir el 
reconeixement institucional a 28 esportistes i 5 equips 
de 4 clubs de Parets del Vallès, que han destacat pels 
seus èxits esportius durant la temporada.
L’acte, que té lloc anualment, vol distingir els mèrits 
obtinguts pels clubs i esportistes locals en diverses 
disciplines, així com la projecció del municipi en cam-
pionats nacionals i internacionals.
El lliurament dels premis va anar a càrrec de l’alcal-
de, Jordi Seguer, la primera tinent d’alcalde, Casandra 
Garcia, les regidores Neus Jordà i Montserrat Folguera 
i el regidor i portaveu de Ciutadans, Manuel Losada.

RECEPCIÓParets guardona els i les millors esportistes de la temporada
El premi al foment dels valors a l’esport va recaure en el cadet B masculí del Futbol Sala Parets

Sara Gómez Montolio, del Club Atletisme, i Bruno 
Marco Costabella, del Club Patí, com a millors es-
portistes individuals, i Silviana Vidiella Mas, del Club 
Bàsquet, i Rubén Arranz Sánchez, del Club Futbol 
Sala, en la modalitat de millors esportistes d’esports 
d’equip, han estat els guanyadors de la darrera edició 
de la Nit de l’Esport a Parets, celebrada el divendres 
28 de juny, al Teatre Can Rajoler.
Pel que fa als millors equips de la temporada, els 
reconeixements han estat pel primer equip del Club 
Futbol Parets, com a campió de lliga de segona ca-
talana, i l’ascens directe a la categoria de primera 
Catalana, la més alta assolida pel club en la seva 
història; i el Mini Negre del Club Bàsquet Parets, sub-

campiones de lliga de nivell A i terceres en la fase 
fi nal. També ha estat campiones del torneig inter-
nacional de Cambrils.
Novament es va lliurar el premi al foment dels valors 
a l’esport, que en aquesta ocasió va recaure en el ca-
det B masculí del Futbol Sala Parets, pel gest de soli-
daritat que van demostrar amb un jugador de l’equip 
de Mataró lesionat de gravetat durant un partit. L’ac-
tivitat destacada que es va reconèixer enguany va ser 
la Caminada Popular organitzada conjuntament per 
la Penya Blaugrana Parets i l’Agrupament Escolta i 
Guia Sant Jaume, per ser una de les activitats es-
portives referents tant al municipi com a la comarca, 
amb més de 300 participants en la darrera edició.
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El Wursi va tornar a guanyar les 24 hores de futbol 
sala de Parets Torneig Jordi Turull Negre, que van 
organitzar per 35a vegada la formació Parets per la 
República-Junts per Catalunya. 
El Wursi va derrotar 5 a 3 el Petit Galera Bar la Pla-
ça 4 Vents Futbol Team en una final en la qual el 
Wursi es va avançar amb un 3-0 però que el Bar la 
Plaça va aconseguir ajustar. Cal destacar el 3r lloc 
del Loterias Graziella Recader Grau i el 4t lloc de JG 
Reformas Inter Avia Bar Tres Rosas. Óscar Prieto, del 
Wursi, va obtenir el premi al millor golejador; Sergio 
Bedoya, del Loterías Graziella Recader Grau, va ob-
tenir el premi al millor porter; el premi al més jove va 
ser per a Isaac Parra de Persianas JR Chinchilla; el 
més veterà per a Juanma Balsera del Moyde Racó de 
les Brasses; i el millor jugador va ser Jordi Campoy, 
del Wursi. L’equip més esportiu va ser el Loterias 
Graziella-Recader Grau.

El Wursi torna a guanyar el torneig 24 h de futbol sala
Aquesta és la 35a edició del torneig que, enguany, ha volgut retre homenatge al veí paretà Jordi Turull

EN 2 MINUTS...

Bon ambient en el Torneig de Futbol 7
El MarcMart va ser el guanyador del Torneig de Fut-
bol 7 d’estiu que ha organitzat el CF Parets. Es van 
imposar 3 a 1 al favorit, l’Aja FC, que havia guanyat 
tots els partits de la fase regular però que a la final 
va trobar a faltar dos jugadors que no van poder ser-
hi, Pol Montpart i Sergio Sánchez. Bon ambient en 
aquest torneig de Futbol 7 en el qual el Boinas Verdes 
va acabar tercer.

Bons resultats del Club Natació Parets
Albert Cabezuelo, del Club Natació Parets, va obte-
nir cinc medalles d’or i una de plata en els darrers 
Campionats de Catalunya. Cabezuelo participarà el 
pròxim mes d’agost a l’Europeu d’Aigües Obertes a 
la República Txeca. D’altra banda, Àlex Jiménez va 
ser 8è al campionat d’Espanya aleví en 400 lliures.

Torneig de Tennis Taula
Xavi Villoro, del Ciervo de Sabadell, va guanyar el 
Torneig de Federats del Club Tennis Taula Parets. 
Amb una cinquantena de participants, cal destacar 
el bon nivell que hi va haver. El vencedor va ser un 
palista ja experimentat que va estar militant al TT 
Parets. Un dels millors del nostre club, Miquel Mo-
lina, no hi va participar ja que es va dedicar a les 
tasques d’organització. Durant aquesta temporada, 
el primer equip s’ha pogut mantenir a 3a Nacional i 
el conjunt més veterà del TT Parets va quedar tercer 
de Catalunya. Pel que fa a l’equip de 2a Provincial 
estan pendents de saber si pugen de categoria.

El Triatló Parets a l’Ironman de Roth
La Montse Vela, l’Albert de la Torre, el Sergi Cara, el 
Toni Lapuente i el David Campos, del Club Triatló 
Parets, han participat en l’Ironman de Roth. La Naza 
García, el Sergi Retamal i el Vicenç Filba al de Vitòria.

Una paretana, entrenadora del Rayo Vallecano
La paretana Jessica Rodríguez ha estat fitxada per 
l’equip de futbol femení del Rayo Vallecano com a 
entrenadora. Rodríguez compta amb experiéncia 
entrenant equips al Japó, als Estats Units i a Di-
namarca. L’entrenadora té llicència UEFA Pro, té un 
màster en futbol femení, formació en coaching es-
portiu i en videoanàlisi.

FUTBOL ESCACS

Mingote culmina el projecte 3x2x8000
L’alpinista paretà, Sergi Mingote, ha completat el 
repte 3x2x8000 amb el cim del Gasherbrum II. Amb 
aquest darrer repte ha assolit l’objectiu d’assolir sis 
vuit mils sense oxigen artificial en tan sols un any.
El projecte ha volgut difondre la tasca que entitats 
solidàries com Apindep, Rodamunt, Be Arsty i l’Asso-
ciació Catalana de la Síndrome de Williams realitzen 
de forma solidària.

ALPINISME

Èxit del 39è Torneig de Ràpides d’Escacs
El torneig es va celebrar a la pista coberta de Can But-
josa amb més de 150 participants. Albert Ezquerro del 
Peona i Peó va ser el guanyador i Cristian Fernández 
del Club d’Escacs Mollet va quedar en segona posició. 
El millor de la Paretana d’Escacs va ser David Bosch. 
Matías Ojea, de la Paretana, va ser el millor sub12 i 
Pau Manel Prada va ser el segon de la seva categoria 
sub10.
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Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Han passat molt poques setmanes del canvi a l’Ajuntament 
de Parets i el Govern Plural ja ha pres les primeres de-
cisions que tenen com a objectiu millorar la qualitat de 
vida de la ciutadania local i aprofundir en els valors de-
mocràtics.
*Més de 155.000 € per la millora de la piscina Miguel Luque 
(rehabilitació de la zona de recepció, informatització del 
control d’accés, canvi de filtres, vàlvules i arranjaments de 
maquinària. Renovació de taquilles vestidors i bancs PVC).  
*Remodelació del parc la Linera (canalització de les aigües 
pluvials, cobertura d’una de les basses del parc i ampliació 
de la zona de gespa).
*27 nous treballadors/es en Plans d’Ocupació Local: 13 

Un mes frenètic, intens i emocionant. Els representants 
de Sumem Esquerres a Parets han treballat de valent per 
tal que el canvi a Parets fos una realitat des del primer 
minut. 
Les persones segueixen sent la nostra prioritat i és per això 
que estem atenent totes i cadascuna de les peticions que 
ens feu arribar. Us animem a continuar fent-ho. Ja que la 
nostra feina té sentit si treballem plegats amb el conjunt 
de la ciutadania. 
Les polítiques que estem impartint són fruit d’aquest con-
tacte diari amb les persones de Parets, per entendre les 
necessitats del poble. 
La transparència i la participació són un dels eixos que 

hem volgut incidir durant aquest primer mes. 

Volem aprofitar aquestes línies per agrair-vos la bona pre-
disposició i la paciència per entendre que “Roma no es va 
construir en dos dies” i que nosaltres necessitarem una 
mica més d’un mes per aconseguir l’anhelada regeneració 
democràtica. 

Tot i això estem molt satisfets de la tasca engegada, les 
ganes de treballar en equip i aconseguir dinàmiques per 
millorar la vida dels paretants i paretanes fan que la unió 
amb Ara Parets ERC i Parets per la República sigui un èxit. 
Aprofitem aquestes línies per recordar que ja tenim la Festa 

operaris de manteniment a la via pública, 3 pintors, 2 con-
serges, 3 auxiliars de la llar, 2 tècnics per a projectes me-
diambientals (horts de Can Jornet), 3 auxiliars administra-
tives i 1 operari per al servei de manteniment (paleta). A la 
tardor, hi haurà una segona convocatòria.
*Millores al pavelló nou amb la reparació de les goteres de 
la coberta. Adquisició de 700 seients per a les graderies 
del camp de futbol i del pavelló d’esports.
*Asfaltat dels carrers: durant l’agost s’ha previst la reno-
vació del paviment del carrer de la Impremta, entre altres i 
la millora del manteniment de l’espai públic.
Però a més, les tres forces polítiques del Govern Plural 
s’han compromès a tirar endavant la rebaixa de l’IBI en les 

Major a tocar. Nosaltres hauríem fet una Festa Major dife-
rent, més participativa, oberta i dinàmica, però quan vam 
arribar a l’Ajuntament com a equip de govern les decisions 
sobre la festa major ja estaven preses i tot organitzat, no 
hem tingut gaire marge de maniobra. No obstant això, hem 
pogut fer alguns canvis en què us convidem a participar 
com serà el Pregó de divendres a les 19 h, un pregó diferent 
i molt especial. 

Tenim el compromís de posar-nos a treballar per tal que la 
festa major de l’any vinent tingui el segell del govern plural.
       
BONA FESTA MAJOR!!!

pròximes ordenances fiscals o a tenir abans de finalitzar 
l’any la ubicació del nou edifici de l’institut la Sínia.
Poques hores abans de l’inici de la Festa Major d’estiu no 
podem oblidar l’esforç que hem dedicat per millorar la se-
guretat i la neteja als nostres carrers. Una festa major que 
serà més solidària, més sostenible, més participativa, més 
igualitària i més respectuosa. Una festa major a la qual no 
hi podrà assistir el nostre veí, Jordi Turull, que continua 
tancat a la presó de Lledoners, i que nosaltres tindrem molt 
present.

Bona Festa Major d’estiu 2019!!!

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

Festa Major, xerinola que uneix i fa poble!

És temps de Festa, de gresca, de germanor i de convivèn-
cia.
Un any més, per aquestes dates, totes les paretanes i els 
paretans podrem gaudir de les tradicions i de les entitats 
del nostre estimat poble. Amb més intensitat que mai.
Activitats per a tots els gustos i per a tothom. Per gaudir 
amb amics, veïns, companys i familiars.
Enguany, volem tenir un reconeixement ben especial per 
a la Comissió de Festes, que celebra els seus 40 anys. 40 
anys de servei a Parets per fer de les nostres, les millors 
festes del món.
Parets és la seva gent, les seves entitats i les seves tradi-
cions. Parets sou vosaltres.

Trobareu els nostres 7 regidors a totes hores i a tot arreu. 
Al vostre costat, de les nostres entitats i del nostre poble. 
Com sempre. 
Volem gaudir amb vosaltres i us desitgem una bona Festa 
Major i un més que merescut descans i vacances d’estiu. 
Visca Parets i la nostra Festa Major!

Es tiempo de Fiesta, de juerga, de hermandad y de con-
vivencia.
Un año más, por estas fechas, tod@s l@s paretenses po-
dremos disfrutar de las tradiciones y de las entidades de 
nuestro querido pueblo. Con más intensidad que nunca.
Actividades para todos los gustos y para tod@s. Para dis-

frutar con amigos, vecin@s, compañer@s y familiares.
Este año, queremos tener un reconocimiento bien especial 
para la Comisión de Fiestas, que celebra sus 40 años. 40 
años de servicio a Parets para hacer de las nuestras, las 
mejores fiestas del mundo.
Parets es su gente, sus entidades y sus tradiciones. Parets 
sois vosotr@s.
Encontraréis a nuestr@s 7 regidor@s a todas horas y en 
todas partes. A vuestro lado, de nuestras entidades y de 
nuestro pueblo. Como siempre. 
Queremos disfrutar con vosotr@s y os deseamos una 
buena Fiesta Mayor y un más que merecido descanso y 
vacaciones de verano. ¡Viva Parets y nuestra Fiesta Mayor!

¿Sabías que el gobierno plural de nuestro Ayuntamiento 
ha colocado el lazo amarillo en el balcón de este para re-
presentar sólo a una parte de los ciudadanos de Parets?

¿Sabías que el gobierno plural de nuestro Ayuntamiento 
ha retirado la bandera Española de la sala de plenos de 
todos los ciudadanos de Parets? Parece que sólo gober-
narán para los ciudadanos independentistas.

¿Sabías que en muchos de los actos y conciertos de la 
Festa Major de Parets lucirá la estelada y la pancarta de 
Llibertat presos polítics?

¿Sabías que el PSC del Vallès Oriental ha pactado con 
Junts per Catalunya? En el Consell Comarcal se ha con-
sumado otro pacto de la vergüenza del PSC con el partido 
que nos ha llamado bestias taradas!!
Otra infamia más del PSC, cada vez que tiene la oportuni-
dad pacta con nacionalistas, vergonzoso... PSC en estado 
puro!!

¿Sabías que Ciutadans en el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental tendrá dos representantes? Manuel Losada será 
Conseller y portavoz del grupo y le acompañará Susana 
Barroso de St. Eulàlia de Ronçana.

La Agrupación de Ciutadans Parets y el Grupo Municipal 
Ciutadans Parets os desean que paséis una Feliç Festa 
Major, que disfrutéis todos en familia y con amistades. 
También os deseamos que paséis unas Felices Vacaciones 
de verano y volveremos a vernos de nuevo en septiembre 
con energías renovadas.

FELIÇ FESTA MAJOR!!

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

Visca la Festa Major de #parets! / ¡Viva la Fiesta Mayor de Parets!

¿Sabías qué?

El Govern Plural, en marxa

Un mes al govern

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

És inevitable començar aquest espai sense fer esment a 
la nostra estimada Festa Major. Vénen dies grans a casa 
nostra i, des de Parets x la República - Junts x Cat, ens 
il·lusiona poder viure-la amb totes vosaltres des de dins 
i aconseguir que gaudim de la gran varietat de propostes 
que us oferim. Les que ja hem pogut viure en aquests dies 
previs, com les d’Eixamplem la Festa, ens han emocionat, la 
felicitat es veu a la cara de la gent. A més, un gran nombre 
de paretanes i paretans no oblida que, per segon any con-
secutiu, no tenim a casa en Jordi Turull, i no hi és perquè 
es troba injustament empresonat. Especial record n’hem 
tingut durant la celebració de les 24 hores de Futbol Sala, 
que duen el seu nom perquè n’és fundador. Ha estat un cap 

de setmana per gaudir de l’esport, de la bona companyia 
i de les tradicions del nostre poble. I aquests dies, encara 
amb més motiu, al balcó de l’Ajuntament romandrà el llaç 
groc, i dins nostre l’esperit de llibertat que compartim. 

Un mes després d’iniciar la nova legislatura amb aquest 
nou govern plural, només tenim paraules positives per a 
totes i tots els tècnics i treballadors que ens envolten, així 
com per l’escalf rebut al carrer i la bona rebuda que estan 
tenint les nostres propostes i els canvis que ja hem dut a 
terme. 

Gràcies a la Coordinació de Barris, Parets x la República 

serà molt més a prop vostre, i això ja és una realitat al barri 
de la Linera. Confiem que els canvis proposats garantiran 
una Festa Major més segura i cívica per a tothom. Co-
mencem aquest projecte amb nou format que, a partir del 
proper mes de setembre, assegurarà una perfecta comu-
nicació entre la ciutadania i l’Ajuntament. Amb protocols 
de seguiment, amb visites reals in situ als carrers i una 
resolució eficient de les problemàtiques, perquè els pare-
tans i les paretanes mereixem una garantia de proximitat. 

BONA FESTA MAJOR! SALUT I REPÚBLICA!

Parets per la República 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com
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A l’estiu, aigua i festa!
A l’estiu, amb la calor que fa, el millor és fer una bona remullada a la piscina o la platja. Per això, us trans-
cric uns consells lingüístics que he trobat al bloc Ets i uts dels companys del CNL d’Osona (https://blogs.
cpnl.cat/etsiuts/). Ens diuen que per banyar-nos hem d’anar “... amb tota la indumentària corresponent: 
el braçal, en castellà manguito, que és un flotador que es posa al voltant del braç i que serveix per inici-
ar-se en l’aprenentatge de la natació. També es pot optar per la bombolleta, flotador esfèric que es posa 
a l’esquena; el casquet, peça de roba, niló, plàstic, etc., que cobreix la part superior del cap; el vestit de 
bany o banyador, i el biquini, peça o conjunt de peces de roba que s’utilitzen per a banyar-se; l’ombrel·la o 
para-sol, estri per a resguardar-se del sol, anàleg a un paraigua, i la tovallola i la màrfega, mal anomenada 
esterilla. Amb tot a punt, i havent-nos empastifat de crema solar per protegir-nos del sol, estem disposats 
a capbussar-nos dins l’aigua freda de la piscina o del mar. Ens hi podem tirar de bomba, de cap, de pal, 
de peus, de tirabuixó o de remolí, la qüestió és refrescar-se i retornar a la gandula, i no pas la tumbona, a 
estirar-se una estona (...) o bé anar a prendre un gelat o un sorbet (menja gelada poc consistent, aroma-
titzada amb licors, amb sucs de fruita, etc.), o potser un tall de gelat (d’aquells entre dues 
galetes), o bé un cucurutxo o cornet, o un gelat de pal (en castellà, polo).”
Amb aquestes paraules refrescants, l’Oficina de Català us desitja una molt bona Festa 
Major i un bon estiu. Al setembre tornarem amb nous Cursos de Català, com sempre, a 
Can Rajoler!

OFICINA DE CATALÀ  Rosa Grau

Viu la Festa Major a les xarxes socials
La Festa Major està a punt de començar i volem que 
compartiu amb nosaltres els vostres millors mo-
ments, les millors històries i les millors imatges.
Començarem amb el tradicional pregó, enguany a 
càrrec del Club Futbol Parets. Si vols viure’l amb 
nosaltres, serà retransmès en directe per:
   Instagram (@Paretsconnecta).
   Facebook (Parets Connecta).
   Ràdio (RAP107FM), dial 107.2 FM.

Si vols que compartim les teves fotos i publicacions 
utilitza el hashtag #FMEParets2019 o etiqueta a 
@paretsconnecta.
Recordeu que, durant la Festa Major, trobareu les fo-
tografies més significatives de les activitats del dia 
anterior a Flickr de Parets Connecta i a les xarxes 
nostres socials.
Segueix-nos!!!

Imatges per promocionar Parets
Una altra novetat d’enguany serà la difusió de vídeos 
turístics i de promoció de la vila que s’emetran entre 
les diferents actuacions, en una pantalla gegant que 
s’instal·larà a l’escenari del parc La Linera.
També podreu veure imatges de les festes majors 
dels anys 90 i de l’emissora municipal i del Servei de 
Comunicació.

COMUNICACIÓ IMATGE DEL MES
Per commemorar el 85è aniversari 
del Club Futbol Parets, volem publi-
car aquesta imatge.
És de l’any 1941, quan el Parets va 
derrotar el Barça en un partit que es 
va fer pel fitxatge de Josep Seguer 
pels blaugranes.
Reconeixeu algú? Una pista, l’últim 
de la dreta, el porter, és el Pere Vila.
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“El sector del cinema segueix sent majoritàriament masculí”

Neus Ballús. Directora, guionista i productora de cinema.
La directora molletana Neus Ballús ha estat rodant recentment a Parets 
algunes escenes del seu pròxim llargmetratge, Seis días corrientes.
Durant l’estada va rebre una visita institucional per part de les autoritats 
municipals i de l’equip de comunicació de l’Ajuntament.
Ballús ha guanyat, entre d’altres el Premi María a la millor pel·lícula al 
Festival de Cinema de Cali (Colòmbia) per La plaga (2013); Premi Òpera 
Prima del Col·legi de Directors i Directores de Cinema de Catalunya per 
La plaga (2014);  Premi Gaudí a la millor pel·lícula, millor direcció, millor 
guió, i millor muntatge per La plaga (2014).

Has treballat dos gèneres. Amb quin et quedaries com a experiència, ficció o documental?
Tots els meus projectes es caracteritzen per trencar les barreres entre aquests dos gèneres. 
De vegades treballo més amb la realitat, de vegades menys, però no hi cap dels meus treballs 
que sigui purament ficció o purament realitat.

Cada cop hi ha més dones directores de cinema. Com veus i vius aquesta evolució? 
La visc com una lluita constant perquè això no ha estat de forma espontània. Hi ha d’haver 
un col·lectiu al darrere que hi cregui, que empenyi contínuament, que intenti que hi hagi més 
igualtat en el sector, però tot i això segueix sent majoritàriament masculí.

Què ens pots avançar de l’argument?
La pel·lícula es diu Seis días corrientes i parla de la història de tres lampistes que compar-
teixen sis dies en la seva professió. Un d’ells, el Pep, està a punt de jubilar-se i l’empresa 
contracta en període de prova al Moha, que haurà de treballar amb el Valero. Durant la 
pel·lícula veurem si s’entenen o no.

Quin és el missatge que vols transmetre en aquest film?
La història del Moha, el Pep i el Valero és el teló de fons per parlar de prejudicis, del que passa 
quan ens enfrontem a treballar o bé a relacionar-nos amb gent que és diferent de nosaltres.

Per què Parets i el seu entorn? Quina és la peculiaritat de l’espai vallesà?
He viscut tota la vida a Mollet, Sant Fost i a la comarca. Tinc família a Granollers, Les Fran-
queses... El meu primer llargmetratge el vaig filmar a Gallecs. És un territori tant físic com 
humà que està molt poc explorat en el cinema, i a l’haver nascut prop d’aquí sento la res-
ponsabilitat de situar-ne algunes històries i parlar del que passa en un entorn no pròpiament 
urbà.

Amb el suport de:

Telèfon Punt Lila i LGTBI+ durant les festes: 677 124 592

Les festes majors es converteixen sovint en espais on es reproduei-
xen i tenen lloc actituds discriminatòries i vexatòries cap a deter-
minats col·lectius de la societat, i està en les nostres mans 
combatre-les.

A Parets disposem del Protocol d’actuació per unes festes lliures de 
violències masclistes i LGBTIfòbiques, mitjançant el qual posem a 
disposició popular recursos per ajudar aquelles persones que ho 
necessitin i ho sol·licitin.

RECORDA: Les agressions sexistes no només són violacions i agres-
sions físiques. Les mirades, els tocaments, els comentaris, les agres-
sions verbals... també ho són. NO hi ha cap excusa que justifiqui cap 
tipus d’agressió; per motius de gènere, orientació sexual, identitat de 
gènere, ètnia o religió.

Qualsevol persona que pateixi una agressió sexual podrà rebre 
l’ajuda necessària. Caldrà adreçar-se tots els dies de festa al PUNT 
LILA i LGTBI+ al parc la Linera, a l’organització, al servei de segure-
tat o a l’hospital de campanya. L’agressor serà advertit i, si escau, 
expulsat del recinte.

El PUNT LILA I LGTBI+ és un servei de sensibilització, prevenció i 
atenció en casos d’agressions sexistes o sexuals.

NI L’ALCOHOL NI LES DROGUES, SÓN UNA EXCUSA; 

NO ÉS NO en qualsevol cas i situació. 

Gaudim d’unes festes on tothom s’hi pugui sentir còmode i segur!

El Servei de Joventut de l’Ajuntament i el Consell de Joves de 
Parets van dur a terme un taller de mems per difondre missatges 
atractius per als joves, advocant pel respecte, la convivència 
ciutadana i contra l’incivisme. Un mem és una imatge humorística 
que s'escampa per les xarxes socials i és imitada i compartida per 
un gran nombre de persones.

Per crear els mems s’ha tingut en compte la tipologia dels 
diferents actes incívics que hom pot trobar durant una festa:
· Consum d’alcohol i de drogues · Baralles al carrer
· Miccions i defecacions a la via pública · Sorolls
· Agressions sexistes · Pintades de grafits

Es va fer una tria dels mems generats pels joves i es difonen 
durant la Festa Major a través de diferents canals:
· Pantalles informatives (OAC pl. Vila i av. Catalunya, i Can Rajoler)
· Parets Connecta: Xarxes socials (Instagram, Twitter, Facebook) 
· Cartells al parc la Linera i als carrers del voltant
· Pancarta i pantalla a l’escenari del parc la Linera 

parets

parets

DE FESTA,
AMB RESPECTE!


