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Es rescindeix 
l’acord amb 
Inkemia

Els centres educatius de Parets ja han posat en marxa el seu projecte educatiu en un curs escolar que ha començat amb una conferència sobre con-
flicte i convivència a càrrec del professor Paco Cascón i el compromís de la regidora d’Educació, Casandra García, de posar l’Ajuntament a disposició 
de les necessitats del personal docent. L’inici de curs ha coincidit, a més, amb els 30 anys de vida de l’escola bressol la Cuna i els treballs de millora 
i pintura en els equipaments educatius. Pàg 3.

Nova 
temporada de 
Teatre

Primer Consell 
de l’Esport del 
nou govern

Pàg.6

Comença el curs escolar a Parets del Vallès
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Un any més, Parets s’ha sumat a la Setmana de la Mobilitat Sostenible que se 
celebra arreu d’Europa. Tallers per a la mainada, la caminada saludable per a la 
gent gran o la Diada de la Bicicleta han format part de les activitats. Pàg. 7

Descarrega aquí
la versió PDF del
PARETS AL DIA

Entrevistem a Pilar Piernau Directora de l’Escola Pau Vila

El nou govern a l’Ajuntament aposta per un canvi en el format de les regidories de 
barri. El nou format inclou reunions individuals, passejades pels barris o contacte 
per correu electrònic, entre d’altres. Pàg. 5
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Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis 
Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis 
Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 573 73 00 
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de 
Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
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93 562 26 38
Casal de Joves Cal 
Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Ofi cina de Català
93 573 98 00

Ofi cina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets 
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i 
Sant Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa
Transradio 
93 593 74 01
Farmàcia Barja 
(Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Arribas 
(Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia-Ortopèdia 
Alegria (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció 
Civil
93 573 93 16
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De dilluns a 
divendres de 
7.15 a 20 h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.
Freqüècia de pas 
cada 15 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a 
divendres
de 9.30 a 13.30 
h i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h
Diumenges
de 9 a 14.30 h
Adreça
C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54
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Grup Municipal 
Ara-Parets ERC 

Jordi Seguer Romero
ALCALDIA
Montserrat Folguera Sans
5a Tinent d’alcaldia.
Ocupació, Relacions Institu-
cionals, Joventut, Mobilitat i 
Habitatge.
Kènia Domènech Àlvarez
Cultura, Feminisme – 
LGTBI i Transversalitats.
Enrique Villegas 
Álvarez-Lozano
Hisenda, Recursos Humans, 
Promoció Econòmica i Em-
presa, i Serveis Generals.

Montserrat Lara Lara
Comerç i Gent Gran

Grup Municipal Sumem 
Esquerres a Parets

Casandra Garcia 
Rodriguez
1a Tinent d’alcaldia.
Educació, Comunicació i 
Salut.

Rosa Martí i Conill
Urbanisme, Mediambient i 
Benestar animal.
José Luis Moreno García
4t Tinent d’alcaldia.
Drets Socials, 
Cooperació, Participació i 
Innovació.

Parets per la República 

Neus Jordà Fernandez
3a Tinent d’alcaldia.
Regidora coordinadora de 
Barris i de Patrimoni Cultu-
ral, Transparència, Consum, 
Arxiu i Turisme.

REGIDORS/ES SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal PSC
Francesc Juzgado Mollá
Maria Ojara Valdivia Rojas 
Maria Gorina Mollar 
Antoni Fernández Arimón
Laura Lozano Carrasco
Francesc de la Torre 
Escobar
Miquel Pérez Rodríguez

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

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Tot el mes d’octubre
-A la Biblioteca Can Rajoler, inscripcions al Club de Superlectors. 

Dimarts 1 octubre 
-A les 18 h a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The Frog Prin-
ce, a càrrec de Cambridge School. Organització: Biblioteca Can 
Rajoler

Dijous 3 octubre  
-A les 17.30 h, al Casal Sant Jordi, xerrada ‘Com reconèixer si un 
bitllet és fals’, a càrrec dels Mossos d’Esquadra. Organització: 
Casals Municipals de Gent Gran
-A les 18 h a la Biblioteca Can Rajoler, taller infantil: La Família 
monstruosa, a càrrec de Jaume Copons i Liliana Fortuny, autors 
dels llibres “L’Agus i els monstres”. Organització: Biblioteca Can 
Rajoler
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. Organit-
zació: Biblioteca Can Butjosa

Divendres 4 octubre  
-A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, tallers de natura en 
família:El món dels insectes. Preu: 2 € Parets- 4 € Fora de Parets. 
Organització: Escola de la Natura
-A les 18 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, brindis poètic Pa-
rets-Olot, amb recital dels poetes Isidre Oller, Joan Sala Vila, Joan 
Mercader i Narcís Munsó, amb l’acompanyament musical de Ma-
rina Serra i micro obert. Organització: Niu d’Art Poètic
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de la pel•lícula An-
dalucia, dins del 13è cicle La mirada dels altres. Organització: 
Servei d’Acollida
-Del 4 al 27 d’octubre, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, exposi-
ció ‘Refugiats, per què?’, dins del 13è cicle La mirada dels altres. 
Organització: Servei d’Acollida

Dissabte 5 octubre
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb 
el grup Zenit. Organització: Associació Balls de Saló de Parets

Diumenge 6 octubre
-A les 9 h, a les pistes d’atletisme, sortida de la Cursa Popular. 
Organització: Club Atletisme Parets
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle ‘The Primitals’, a 
càrrec d’Yllana i Primitals Bros. Organització: Servei de Cultura

Dilluns 7 octubre
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation 
en français, a càrrec de Marlen Castro. Organització: Biblioteca 
Can Rajoler

Dimecres 9 octubre 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Picardies literàries, a 
càrrec de Montse Bretones. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Dijous 10 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. Organit-
zació: Biblioteca Can Butjosa

Divendres 11 octubre
-A les 17 h, visita guiada a la Marineta, dins 
de les Jornades europees de patrimoni 2019. 
Organització: Servei de Cultura.

APUNTA’T

L’altaveu és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1.100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, 
adreça, telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès 
adreçat al Gabinet de Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça premsa@parets.cat.

En memòria de Carles Pérez de Rozas
Una dosis d’humanitat, sensibilitat i bon tracte humà. 
¡Grande, grande, grande! Fàcil, fàcil, fàcil! Colossal. 
Formidable. Frases teves en col·loquis esportius: 
TV3, BTV, Esport 3, Barça TV, s’han fet populars. Eres 
el rei de les estadístiques culés, perquè sempre respi-
raves optimisme; aquest optimisme que sempre ens 
ha faltat als culés veterans. Jo crec que el traspàs 
d’una persona mai és bo, però espero que allà on 
siguis trobis també la part positiva, estimat Carles. 
La teva actitud quan ens vèiem amb l’expressió “Hola 
maco, com estàs?”, quedarà sempre dintre del meu 
cor. La nostra trobada al setembre amb un dinar 
que teníem pendent  amb diversos amics comuns al 
Restaurant Can Boter de Parets no podrà ser. És el 
misteri de la vida.
La teva aportació a la nostra associació Parets contra 
el càncer, en què vaig tenir el goig de presentar-te a 
la nostra presidenta, Montserrat Montaner, i la resta 
de components, va ser totalment altruista. Vas as-
sistir a la nostra gala benèfi ca, tot i que el divendres 
a dos quarts d’onze de la nit també havies d’anar a 
l’espai de TV3: El Club de la Mitjanit. Havies de sopar 
ràpidament i marxar abans de temps, però ho feies 
amb el teu sentit de generositat; donar a canvi de res. 
També la teva assistència l’any passat al dinar 
de germanor de la Penya Blaugrana a la festa de 
l’aniversari en la qual et vaig entregar una placa de 
reconeixement, juntament amb el veterà futbolista i 
amic comú nostre, Joan Torrent, que va venir en re-
presentació del Futbol Club Barcelona i de la merave-
llosa agrupació Barça Jugadors, que presideix Ramon 
Alfonseda. També vam comptar amb la presència de 
l’aleshores alcalde de Parets, Francesc Juzgado. A 
aquest acte no va poder assistir, per motius familiars, 
el nostre president, Quim Esteve, i vull fer constar, 
perquè crec que és de justícia, la tasca realitzada en 
aquesta festa pels components de la junta, Ciscu i 
Pere Joan Serra, Joan Viñas, Josep Maria Bargalló, 
Ricard March, Josep Call i Mercè Alcayna, mestressa 
de cerimònies de l’acte i relacions públiques de la 
penya. 
Els col·loquis a la seu de la penya, amb la teva pre-
sencia, la del teu germà Emilio i diversos periodistes 
més, ja formen part d’un meravellós passat nostre. 

Les nostres trobades mensuals en les quals ens ex-
plicaves el diví i l’humà de la vida i tu t’interessaves 
pel meu estat de salut. Quedaran impregnades dintre 
meu, estimat amic. 
Una abraçada ben forta a la teva dona, al teu fi ll, al 
teu germà Emilio i a la resta de la família. 
Fins sempre.
Esteve Nadal Mompart 

Benvinguts als 4 Vents i Can Serra

Els de ca n’Omsi la penya Blaugrana
us donen  amb molt de gust la benvinguda
avui amb la botifarra i la mongeta paretana
volem fer-vos passar la gana.

Junts l’Elisenda i en Marcel ens acompanyen
un costum de fa molts anys
els 4 vents i Can Serra s’afanyen
perquè us bategui el cor amb molts afanys.

Tu, Elisenda, bonica i encisadora
que t’has retrobat amb en Marcel
el que has fet t’honora
davant un jove tan esvelt.

Amb el toc de la campana Teresina
i la presència dels gegants
comencem la festa més divertida
una festa com les d’abans.

Tot Parets amb botifarres i mongetes
Gegants, músics amb trompetes
jovent i gent gran, aniran desfi lant
pels carrers ben elegants.

Els de l’Ajuntament els farem ballar
són nous i tenen ganes de treballar
els darem una bona eina
perquè puguin fer una bona feina.

Avui, tots aquí esmorzem amb il·lusió
perquè volem fer una gran celebració
aquí a Parets amb gran satisfacció
iniciem LA MILLOR; la FESTA MAJOR,

Jaume Anfruns

L’ALTAVEU
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3.526 alumnes inicien el curs escolar a Parets 
Els centres ja tenen a punt els seus projectes educatius per a un curs que s’ha iniciat amb una conferència d’alt nivell, remodelacions i un aniversari molt especial

Acte inaugural del nou curs escolar 
La primera tinent d’alcaldia i regidora d’Educa-
ció, Casandra García, va donar la benvinguda al 
personal docent i a tot l’equip de persones que 
conformen la comunitat educativa de Parets du-
rant l’acte celebrat el passat 6 de setembre a la 
Sala Basart Cooperativa. La regidora va desta-
car el seu compromís de treballar de la mà dels 
centres educatius de forma real i proactiva i es 
va posar a disposició dels treballadors i treballa-
dores perquè “volem ser al vostre costat durant 
tot el curs i remar en el mateix sentit”. 
Casandra García va posar de manifest la bona 
qualitat de l’educació a Parets i va animar els as-
sistents a continuar amb els projectes educatius 
dels centres per mantenir l’èxit assolit fi ns ara. 
Pel que fa a l’alcalde, Jordi Seguer, va agrair a 
tots els assistents la participació en l’acte i va 
reafi rmar l’aposta que l’Ajuntament fa per l’edu-
cació.
A l’acte també hi va assistir la Inspectora d’Edu-
cació, Pilar Capellà, que va agrair la tasca que 
fan els professionals i docents i va animar a 
continuar impulsant els projectes tan diversos 
que hi ha a Parets.
L’acte va cloure amb una conferència a càrrec de 
Paco Cascón, professor universitari i assessor 
en resolució de conflictes, que va parlar sobre 
com tractar els conflictes i la convivència des 
de l’educació.

30 anys de l’Escola Bressol La Cuna
La regidora d’Educació i primera tinent d’alcal-
dia, Casandra García, i l’alcalde de Parets, Jordi 
Seguer, van visita la llar d’infants La Cuna amb 
motiu del seu 30è aniversari per fer entrega 
d’una placa commemorativa.
L’Escola Bressol La Cuna va néixer el 10 de se-
tembre de 1989 i va ser inaugurada per la minis-
tra socialista Matilde Fernández i l’actual regi-
dora Rosa Martí, que aleshores era l’alcaldessa 
de Parets.
La Cuna va ser la primera escola bressol munici-
pal que va tenir Parets, tot i que durant la Guerra 
Civil es va habilitar una guarderia pública a la 
torre del director de la Linera.
Des dels anys 40 a primers dels 70, La Cuna ha-
via estat la guarderia de la indústria tèxtil. Ara, a 
més de La Cuna, Parets compta amb altres dues 
escoles bressol municipals: El Cirerer i El Gargot.

3.526 estudiants han començat, el passat 12 de se-
tembre, el nou curs escolar als centres educatius 
de Parets del Vallès. Concretament, 223 ho han fet 
a les escoles bressol El Cirerer, La Cuna, El Gargot, 
La Xana i Els Petits Gegants.
De tots els alumnes, 1.962 han iniciat els estudis 
d’educació primària als centres Pau Vila, Lluís Pi-
quer, Vila Parietes, Pompeu Fabra, Nostra Senyora 
de Montserrat i Acesco.
Pel que fa a educació secundària han començat el 
curs 997 estudiants repartits entre l’Institut Torre 
de Malla, La Sínia, Nostra Senyora de Montserrat 
i Acesco.
Enguany, 134 alumnes cursaran batxillerat a l’Ins-
titut Torre de Malla i, pel que fa als cicles formatius, 
tant de grau mitjà com de grau superior, el total 
d’alumnes que han començat el curs és de 210.

Treballs de millores als centres educatius
Aprofitant les vacances dels estudiants, durant 
aquest estiu s’han fet diferents treballs de mante-
niment i millora als centres educatius del municipi.
Algunes de les actuacions més rellevants han estat 
el pintat de l’escola Pau Vila, a la qual s’han destinat 
12.000 €; el pintat de l’escola Pompeu Fabra, acció 

que ha comportat la despesa de 822 €, i l’actuació 
de pintura que s’ha realitzat a l’escola Lluís Piquer, 
per a la qual hi ha hagut una inversió de 12.584 €.
Amb aquesta acció s’han pintat parets, sostres, por-
tes, porxos, armaris, espais de consergeria, escales 
i zones comunes, segons les necessitats de cada 
centre.

La regidora d’Educació i l’alcalde visiten les millores
En fi nalitzar les actuacions de manteniment i millo-
ra, la primera tintent d’alcaldia i regidora d’Educació, 
Casandra García, i l’alcalde, Jordi Seguer, van visitar 
els centres per comprovar l’estat de les millores per 
conèixer si els centres es trobaven en condicions 
òptimes per començar el nou curs.
L’equip de govern s’ha compromès, a més, a satis-
fer les necessitats de la comunitat educativa per tal 
que puguin treballar en les millors condicions durant 
tot el curs escolar i, en aquest sentit, han mostrat 
la seva voluntat de treballar de la mà dels centres 
educatius.

La formació d’adults, en marxa
Les persones adultes també han iniciat la seva for-
mació en llengua catalana, castellana o anglesa; 
el graduat en educació secundària o els cursos de 
competència digital i informàtica que ofereix el Cen-
tre de Formació d’Adults de Parets. Els adults també 
tenen la possibilitat de preparar les proves d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà i superior.
Un cop començat el curs, i a excepció del graduat en 
educació secundària, els interessats poden continu-
ar fent la matrícula en aquells ensenyaments amb 
places disponibles, sempre que el seu nivell sigui 
l’adequat per seguir les classes amb normalitat. En 
el cas del graduat en educació secundària la matrí-
cula és trimestral. El Centre de Formació d’Adults 
està situat a l’avinguda Espanya 116, a les instal-
lacions de l’Institut Torre de Malla.
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La remodelació de les voreres, la neteja d’embornals o la prevenció de desbordament de les rieres han estat una prioritat per al departament de Via Pública

Remodelació i millora de voreres
Per mantenir el bon estat del municipi s’han dut a 
terme treballs de remodelació i millora a la via pú-
blica. Un dels més destacats ha estat l’arranjament 
de les voreres que tenien panots aixecats i d’uns 
espais en els quals s’han retirat les arrels dels ar-
bres. També s’han netejat gran part dels escocells 
de tots els barris.
Aquests darrers dies s’ha actuat en les voreres dels 
carrers Sant Esteve, Aragó-Víctor Català, Sant Jau-
me, Berenguer, Sant Miquel o l’avinguda Espanya 
amb Alfons XIII. 
L’arranjament de les voreres és una de les prioritats 
de la regidoria de Via Pública.

Actuacions durant els mesos d’estiu
Des de l’entrada del nou equip de govern s’han dut a 
terme, entre altres accions, la neteja de la Riera Seca 
i dels torrents Cantallops i del Bosquet de la Fàbrica 

per evitar desbordaments i prevenir les inundacions 
en els dies de pluja intensa. També s’ha buidat la 
bassa del llac dels ànecs al Bosc de Taules per fer-hi 
una neteja en profunditat.
D’altra banda, la plaça Joaquim Guasch ha estat 
oberta definitivament després de finalitzar les obres 
de reurbanització per millorar l’accessibilitat i do-
tar-la d’una imatge més neta.

Projecte de millora dels embornals
Durant la tardor està previst realitzar un projecte 
d’embornals que consisteix a instal·lar-ne de nous 
per millorar la recollida d’aigües pluvials. 
Aquesta actuació es durà a terme pròximament en 
els carrers Raval, Montserrat, Racó, la Lluna, Marià 
Tous i Nou.

Millores del parc Cal Jardiner
El mes d’agost ha servit per fer arranjaments en el 

parc Cal Jardiner, on s’ha fet una actuació de millora 
i s’ha instal·lat un nou sorral, una petició que havien 
fet alguns veïns i veïnes. A més, s’ha aprofitat per 
fer un canvi en les molles dels jocs i per pintar-los.

Comunicació d’incidències
Els veïns i veïnes de Parets es poden posar en con-
tacte amb el departament d’incidències per comuni-
car la necessitat d’actuacions escrivint un correu a 
l’adreça incidencies@parets.cat o mitjançant l’apli-
cació gratuïta per a telèfons, tauletes i dispositius 
mòbils. 
Les actuacions quedaran registrades i s’atendran 
per part de l’equip d’incidències, que derivarà la 
comunicació al departament corresponent per tal 
que es puguin resoldre aquelles situacions que els 
veïns i veïnes detectin en els carrers de Parets. La 
col·laboració ciutadana és primordial per mantenir 
un Parets net, ordenat i cívic.

Actuacions més destacades a la via pública de Parets 
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Les regidories de barri, més a prop de la ciutadania
El nou format inclou que els regidors donaran resposta a cada suggeriment veïnal, reunions individuals, passejades i contacte per correu electrònic

Un regidor/a per a cada barri
La col·laboració ciutadana és una de les prioritats 
de l’equip de govern, per aquest motiu, s’ha apostat 
per un canvi en el format de les regidories de barri.
Cada barri de Parets comptarà amb un regidor o 
regidora de referència a qui podrà fer arribar sugge-
riments, queixes, propostes, comentaris o necessi-
tats específiques de la zona de Parets en la qual viu.
Es pretén que aquelles situacions o realitats que els 
veïns coneixen en primera persona perquè viuen el 
barri en el seu dia a dia, puguin ser traslladades de 
forma directa al govern mitjançant el regidor de 
barri.
Casandra García és la regidora del barri Eixample 
Central; Montserrat Folguera del barri Can Butjo-
sa, la Salut i Riera Seca; Kènia Domènech, del barri 
Cerdanet, Cal Jardiner i Can Riera; Enrique Villegas 
del barri Can Berenguer i Espai Central; Montserrat 
Lara del barri Can Roura, la Sardana i Estació;Rosa 
Martí del Barri Antic; Lluís Moreno, del barri Sot d’en 
Barriques i Escorxador, mentre que la regidora Neus 
Jordà és la persona de referència dels barris Camp 
de les Peces, Horts del Rector i Can Fradera, i també 
és la coordinadora dels regidors de barris.

Com funciona la regidoria de barris?
Periòdicament es farà una reunió de barri en l’espai 
destinat a cadascun d’ells. En les reunions, els ve-
ïns i veïnes faran els seus suggeriments, peticions 
de canvis, actuacions o comentaris sobre el barri al 
seu regidor i, en la reunió següent, el regidor de barri 
donarà una resposta a totes les sol·licituds explicant 
en quin punt de solució es troba la proposta o quina 
ha estat la mesura que s’ha pres per a cada qüestió. 
Per tant, les reunions serviran perquè el regidor doni 
les explicacions pertinents sobre l’estat en què es 
troben les peticions i perquè els veïns puguin tornar 
a parlar de les realitats del seu barri i fer noves peti-
cions. Cada regidor de barri tindrà, a més, una adre-
ça de correu electrònic perquè se’ls pugui contactar 
sense haver d’esperar a la reunió. A més d’aquestes 
assemblees, els regidors de barri organitzaran altres 
tipus de trobada com ara un passeig pel barri per 
poder veure les seves necessitats o reunions indi-
viduals amb aquells ciutadans que així ho demanin 
per poder parlar de manera més personal amb el 
regidor de referència. Els veïns comptaran amb el 
suport de la coordinadora de la regidoria de barris 
amb qui també podran contactar.

Per què participar?
Els regidors de barri seran les persones de contacte 
dels veïns i veïnes per tot allò que vulguin trans-
metre al govern de Parets. La coordinadora de re-
gidories de barri ha destacat la importància que la 
ciutadania participi en aquestes reunions perquè és 
la manera més efectiva de fer saber els problemes 
o propostes de cada barri als polítics per tal que 
puguin posar en marxa les mesures més adients.
“Animem a la participació perquè moltes vegades 
els regidors i regidores no arribem a veure algunes 
necessitats molt específiques de cada barri que els 
que hi viuen allà sí que coneixen, i és una bona ma-
nera per posar-la en coneixement dels qui treballem 
per solucionar tot el que sigui necessari a cada barri 
per a la qualitat de vida dels paretans i les pare-
tanes”, explicava Neus Jordà, coordinadora de les 
regidories de barri.
Les reunions i trobades de cada regidor es donaran 
a conèixer mitjançant una comunicació a les bústies 
particulars, a les xarxes socials i a la resta de mit-
jans de comunicació locals per tal que tothom pugui 
conèixer el dia, l’hora i la ubicació de les trobades 
que, com a norma general, seran bimensuals.

BARRI REGIDOR/A DATA HORA LLOC

BARRI ANTIC Rosa Martí 8 octubre 19 h Sala Expos. Can Rajoler

SOT D’EN BARRIQUES I ESCORXADOR Lluís Moreno 9 octubre 19 h Escola Pau Vila

CAN ROURA, LA SARDANA I ESTACIÓ Montserrat Lara 16 octubre 19 h Casal Asoveen  

CAMP PECES, HORTS RECTOR i CAN FRADERA Neus Jordà 21 octubre 19 h Sala Expos.  Can Rajoler 

CAN BERENGUER I ESPAI CENTRAL Enrique Villegas 22 octubre 19 h Escola Vila Parietes  

EIXAMPLE CENTRAL Casandra Garcia 29 octubre 19 h Casal Sant Jordi

CAN BUTJOSA, SALUT, RIERA SECA Montse Folguera 30 octubre 19 h Teatre Can Butjosa  

CAL JARDINER, CERDANET I CAN RIERA Kènia Domènech 7 novembre 19 h Cal Jardiner  

1a CONVOCATÒRIA DE REUNIONS DE BARRI
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El Govern Plural rescindeix l’acord amb Inkemia pel seu incompliment
Un informe jurídic determina que Inkemia no ha complert l’acord i, després d’anys d’espera per construir una acceleradora d’empreses, es rescindeix el conveni

El març del 2018 l’anterior govern socialista de Pa-
rets va formalitzar un contracte de concessió amb 
Inkemia perquè aquest grup ubiqués una accele-
radora d’empreses de ciències de la vida a la zona 
IVECO. El projecte preveia que Parets es convertís 
en vila universitària, ja que l’espai IUCT d’Inkemia 
oferiria màsters i postgraus en biotecnologia. El 
conveni recollia que l’Ajuntament cedia l’espai i la 
gestió de la segona planta de l’edifi ci municipal del 
sector IVECO, d’uns 700 metres quadrats, a cost zero 
durant els primers anys.

Què és una acceleradora d’empreses?
Una acceleradora d’empreses és una institució que 
es forma amb l’objectiu d’acompanyar en la seva 
creació les empreses per tal que aquestes puguin 
tenir èxit a llarg termini. S’encarrega d’establir con-
tactes, relacions i d’assessorar en l’àmbit legal, 
comptable, laboral, de màrqueting, i tots els aspec-
tes rellevants per a l’èxit d’una empresa de nova 
creació.

L’acceleradora ja va ser anunciada l’any 2015, tot i 
que mai no es va arribar a construir. L’any 2018 es 
va comunicar que el mes d’octubre es començaria 
la formació universitària a Parets, tot i que l’accele-
radora d’empreses tampoc no es va posar en marxa.

Inkemia demana més temps
El dia 1 d’abril del 2019 Inkemia va presentar un es-
crit a l’Ajuntament de Parets en el qual sol·licitava 
una pròrroga de temps per engegar el projecte tot i 
tenir el conveni signat. En l’escrit van al·legar raons 
fi nanceres. En aquest punt, el Govern Plural va estu-
diar els antecedents i, comprovant que el conveni no 
s’estava complint, va decidir encarregar un informe 

jurídic a la secretaria municipal per determinar la 
decisió més encertada sobre la relació del consistori 
amb Inkemia.
L’informe jurídic considera que Inkemia no ha com-
plert amb el termini de presentació del projecte 
executiu d’obres d’adequació de l’espai i, a més, es 
fa constar que l’empresa havia d’iniciar les obres 
d’execució del projecte en el termini de sis mesos a 
comptar des de l’aprovació del projecte i que, com 
que no hi havia projecte, tampoc no han iniciat les 
obres.

El Govern Plural rescindeix el conveni amb Inkemia
Els incompliments per part d’Inkemia fan que, fi nal-
ment, el projecte no es pugui implementar i, per tant, 
el govern de Parets ha decidit rescindir el conveni 
amb Inkemia sense que l’empresa tingui dret a cap 
indemnització a causa de l’incompliment de l’acord, 
tal com estableix el plec de clàusules. La decisió 
serà sotmesa avui a votació del plenari on l’equip 
de govern té majoria.

L’acceleradora d’empreses 
no s’ha dut a terme, tot i 

anunciar-se el 2015 i el 2018

Inkemia, S.A.
El grup Inkemia té com a objectiu oferir conei-
xement de valor tecnològic per a les indústries 
en l’àmbit de la química, farmacèutica, biotec-
nologia, cosmètica i similars.
El grup Inkemia es va declarar en preconcurs 
de creditors en tres de les seves societats prin-
cipals, una d’elles Inkemia IUCT Group, SA.
InKemia IUCT va rebre l’any 2018 l’aprovació 
inicial d’un projecte d’R+D per al projecte ti-
tulat ‘Desarrollo preclínico regulatorio de nu-
evos fármacos oncológicos (preclinonco)’. A 
més, el mateix any, una de les empreses del 
grup, Vytrus, va resultar guanyadora dels pre-
mis Cosmetoriu. Aquesta empresa també va 
ser premiada per la innovació en els seus pro-
ductes.

Reflexionar sobre els prejudicis de gènere

ens ajudarà a avançar cap a models menys

sexistes en l'educació. Per fer-ho serà important

ser conscients de creences, hàbits, actituds,

mirades i altres biaixos, i transformar-los.

Propera trobada: 8 d'octubre, a l'Escola Pompeu Fabra

6a edició
dels premis
reconeixement
al mèrit educatiu

DIMECRES 23 OCTUBRE 2019
18 h SALA BASART COOPERATIVA 
PARETS DEL VALLÈS
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Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, membres del Govern Plural han fet la caminada saludable i un recorregut amb el bus urbà per comprovar-ne l’efectivitat

Coincidint amb la celebració de la Setmana Europea 
de la Mobilitat, Parets va acollir un ampli programa 
d’activitats adreçades a tots els col·lectius, amb 
l’objectiu de donar a conèixer els benefi cis que ca-
minar, anar en bicicleta, utilitzar el transport públic 
o altres mitjans de transport més sostenibles tenen 
per a la salut, l’economia i el medi ambient.
Fer reflexionar els més petits amb els tallers “Mou-
T”, coordinats per l’Escola de la Natura, que es van 
dur a terme als centres educatius, la caminada sa-
ludable per a la gent gran o la gratuïtat del servei de 

transport urbà, han estat algunes de les iniciatives 
amb més èxit de la Setmana de la Mobilitat a Parets.

Per tal de comprovar l’efectivitat i conèixer de pri-
mera mà l’opinió dels usuaris, membres del Govern 

Plural van fer el recorregut complet en el bus urbà. 
També es van fer enquestes a la població per saber 
el grau de satisfacció d’aquest servei. La valoració 
en general ha estat molt bona, i ara s’estudien dife-
rents opcions proposades pels veïns i veïnes amb 
l’objectiu de millorar-ne el servei.
La regidora de Mobilitat, Montse Folguera, va des-
tacar “el bon funcionament en general del bus urbà, 
sobretot pel que fa a la puntualitat, tot i que encara 
hi ha coses que es poden polir. Aviat ens reunirem 
amb Sagalés per tal d’intentar aplicar-hi millores”.

L’Ajuntament aposta per una mobilitat més sostenible

Diada de la bicicleta a Parets
Més de 300 persones s’han apuntat enguany a 
la Diada de la bicicleta, emmarcada dins la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible.
Paral·lelament, durant el matí, l’Escola de la la 
Natura va programar, a l’aparcament del Poli-
esportiu Joaquim Rodríguez, l’activitat “mou-T 
en família!”, per a famílies amb nens a partir de 
3 anys, que va consistir en un circuit tancat de 
30 x 30 m on es van poder provar diferents apa-
rells de mobilitat elèctrica: giraCat, giraSit, kart, 
patinet, etc.

Els usuaris valoren molt
positivament el servei
de bus urbà de Parets



 26 de setembre de 20198 PUBLICITAT

Vols formar part d’una
parella lingüís�ca com
a voluntari o com a
aprenent?
Apuntar-s’hi és molt 
fàcil.

Només has de ser
major d’edat, disposar
d’una hora lliure a la
setmana i tenir ganes
de parlar i escoltar.

Vine a informar-te’n a:
Oficina de Català de Parets 
C. Travessera, 1
Tel. 93 573 98 05
parets@cpnl.cat

És fàcil
És diver�t
És enriquidor

La RÀDIO
al teu MÒBIL

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

Complimentar els llibres 

d’IVA i IRPF

Calcular els models 

d’impostos trimestrals

Presentar per internet 

els impostos trimestrals

FORMACIÓ PRÀCTICA 

PER APRENDRE A:

Inscripcions: promocio.economia@parets.cat

Activitat gratuïta

Amb un cap de 
setmana de colònies 
gratuïtes!

Espai educatiu de lleure
dinamitzat per a joves 
de 10 a 16 anys

Tots els dissabtes 
de 16 a 19 h

Inscripcions a Cal Jardiner
�ns al 18 d'octubre

Dia Nacional en memòria de les víctimes de la 

Guerra Civil i la repressió franquista, i homenatge 

al president Lluís Companys amb motiu del 

79è aniversari del seu afusellament

Dima�s 15 octubre 2019

D’11 a 12.30 hD’11 a 12.30 h

Estudis RAP 107 FM

Te�úlia RAP 107 

“Dia Nacional en memòria de 

les víctimes de la Guerra Civil 

i la repressió franquista”

13 h13 h

Parc la Linera

Ofrena institucional a l'escultura en record de les

víctimes i represaliats del règim franquista

Homenatge al president Lluís Companys amb motiu 

del 79è aniversari del seu afusellament 

· Lectura de manifest

· Recital poètic 

· Acompanyament musical 

Dia Nacional en memòria de les víctimes de la 
Dia Nacional en memòria de les víctimes de la 

 15 octubre 2019 15 octubre 2019
PARETS DEL VALLÈS

Organització:

Del 29 d’octubre al 13 de novembre
de 10 a 13 h (total: 30 h)

El mercat de treball demana coneixements sobre 
comptabilitat que són imprescindibles per
gestionar programari d’empresa i realitzar tasques 
administratives rutinàries.

Aprèn les bases de la comptabilitat amb l’SLOP

Inscripcions a través del web municipal o directament a l’SLOP
c/ Major, 1 · @SLOP_parets

Comptabilitat 
per a administratius/ves
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Coincidint amb l’arribada del Govern Plural a l’Ajun-
tament, tal com es pot veure en aquest número, la 
imatge del Butlletí municipal Parets al dia presenta 
una renovació total.
Una de les coses més destacades és el canvi de 
disseny de la portada i l’aposta per noves tonalitats, 
més modernes i actuals que les utilitzades fins al 
moment.
Entre d’altres, s’han suprimit les seccions que en-
capçalaven les pàgines, per tal de donar cabuda a 
tots els temes d’actualitat per davant de les temà-
tiques rígides que podien arribar a limitar els con-
tinguts. L’objectiu d’aquest canvi en concret és in-
cloure tota la informació rellevant, independentment 

del servei municipal des del qual es gestioni, o de si 
s’ajusta estrictament a l’espai que tenia assignat.
També, des d’aquest número, s’obre la possibilitat 
d’incloure notícies de caràcter polític que afectin 
el municipi, o relatives als regidors i regidores del 
consistori, sempre que siguin d’interès per a la ciu-
tadania.

L’Ajuntament de Parets, ara més a prop i en línia
Un altre dels canvis importants pel que fa a comuni-
cació és la nova imatge i la denominació de Parets 
Connecta, que passa a dir-se Ajuntament de Parets.
A partir d’ara, la comunicació amb la institució per 
mitjà de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Ins-

tagram, Vimeo i Flickr) es farà amb el nom d’Ajun-
tament de Parets, per tal de poder reconèixer amb 
molta més facilitat els perfils de la nostra adminis-
tració i facilitar la seva ubicació en la navegació per 
Internet.
Aquest canvi no afectarà els usuaris o seguidors de 
l’antic Parets Connecta a les xarxes socials, que no-
més veuran la imatge renovada, i podran visualitzar 
els continguts com fins ara. De fet, les xarxes socials 
de l’administració paretana, ja fa un temps que s’es-
tan renovant amb la inclusió de més informació d’in-
terès general, més actualitzada, amb avisos i alertes 
que són rellevants per als ciutadans i ciutadanes i 
amb més contingut gràfic en format de vídeo.

El butlletí Parets al dia estrena una nova imatge i les xarxes socials de l’Ajuntament es renoven i canvien la seva denominació

El Parets al dia i les xarxes socials estrenen imatge
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cultura.parets.cat

octubre27 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Actuacions sorpresa i música en un espai 
escènic no convencional per als titulars del 
Carnet Amic 2019 de Parets

Escenari
secret

diumenge
a les 18.30 h

2019

GRATUÏT AMBPreu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

octubre20 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un concert únic i irrepetible en la gira de 
comiat de Pegasus, l’emblematic grup de 
jazz-rock dels anys 80

Pegasus
40 aniversari

diumenge a les 18.30 h

diumenge
a les 18.30 h

The Primitals
Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 25 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Yllana i Primitals Bros

octubre6 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una divertidíssima comèdia musical a 
cappella, un espectacle d’hunmor, teatre 
gestual i vistuosisme vocal

A les 21 h 
Sopar amb barquetes
(montaditos)

octubre12 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 22.30 h Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades

Raulidad virtualRaulidad virtual
Raul Pérez

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Quan la realitat imita la ficció: un show interactiu ple 
d’imitacions, rialles i molta mordacitat

Connecta’t amb l’Ajuntament incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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Ofrena floral al monument Onze de Setembre
L’11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, la 
plaça dels Països Catalans va rebre la tradicional 
ofrena floral davant del monument de l’Onze de Se-
tembre en què van participar l’Ajuntament, associ-
acions i partits polítics. L’ofrena va donar pas a una 
audició de sardanes a càrrec de la Cobla Rosaleda.

DIADA DIPUTAT

Kènia Domènech
Ara Parets - ERC
“Vull fer valdre el pacte de 
govern perquè la gent l’es-
perava i hem aconseguit 
fer-lo. Hem aconseguit ser 
un equip i treballar des del 
minut 0. Cada integrant 
aporta un caràcter diferent; 
per exemple, jo sóc la més 
jove de l’equip, i Rosa Martí 
és l’experiència en persona. 
Actuem com a un, no com a 
tres, animem a la gent a què 
participi i a què ens exigeixi, 
estarem a l’altura”.

L’emissora de ràdio RAP107 FM realitza un cicle d’entrevistes trimestrals als portaveus dels partits polítics de Parets
RAP107 FM entrevista als portaveus de les forces polítiques del consistori paretà dins del programa ‘Notícies Vespre’ dels serveis informatius. Enguany, 
aquest mes de setembre ha tingut lloc la primera ronda d’entrevistes trimestrals que es poden tornar a escoltar i descarregar al web www.rap107.fm. Els 
informatius de RAP107 FM repassen l’actualitat local i comarcal parlant amb els protagonistes de les notícies i, a més, una vegada al trimestre, realitzen en-
trevistes als representants dels partits polítics del plenari de Parets. Parets al Dia ha volgut recopilar alguns dels moments més destacats de les entrevistes 
d’aquest setembre.

ENTREVISTES PORTAVEUS MUNICIPALS

Neus Jordà
Parets per la República -JxCat
“Avui més que mai estem 
demostrant que Parets surt 
guanyant amb el canvi de 
govern, s’ha de dir que som 
un gran equip i que tothom 
està molt implicat i treba-
llant moltíssim.
Relacionar l’aposta pels 
drets i llibertats amb l’in-
dependentisme és un error 
o una política que s’utilitza 
per intentar confondre. El 
llaç groc no és indepen-
dentista”.

Francesc Juzgado
PSC Parets
“El parc Sot d’en Barriques 
és un projecte de l’ante-
rior govern socialista. Si 
l’haguéssim volgut tancat, 
l’hauríem dissenyat tancat. 
Nosaltres tenim present 
com gestionaríem el parc, 
però creiem que ara el nou 
govern ha de prendre les 
seves decisions.
Amb el tema de Jordi Turull 
he estat sempre clar; crec 
que és un error que estigui 
en presó preventiva”.

Manuel Losada
Ciutadans Parets
“El PSC es un partido más 
cercano a nosotros en re-
ferencia a Cataluña y Pa-
rets, pero coincidimos en 
muchas cosas con ERC y 
Sumem Esquerres a Parets 
en el ámbito municipal. 
Nosotros vamos a seguir 
presentando nuestras pro-
puestas y negociaciones en 
las ordenanzas, presupu-
estos y nuestras acciones 
para mejorar la vida de los 
ciudadanos de Parets”.

Manuel Losada, nou diputat al Parlament
Manuel Losada és regidor a l’Ajuntament de Parets 
per Ciutadans i anava de número 28 a la llista que va 
encapçalar Inés Arrimadas el 2017 al Parlament de 
Catalunya. Losada ha accedit al càrrec de parlamen-
tari perquè Mari Cruz Guilarte va deixar l’acta de di-
putada per ser regidora a l’Ajuntament de Barcelona.

Casandra García
Sumem Esquerres a Parets
“Gràcies a nosaltres s’ha 
pogut canviar un govern 
després de més de 36 anys 
amb el mateix partit gover-
nant, i això és una alegria i 
alhora una gran responsa-
bilitat. Sóc la Primera Ti-
nent d’Alcaldia i m’agrada 
que cap partit tingui majo-
ria i que ens hàgim de posar 
d’acord. A Sumem Esquer-
res a Parets tenim experi-
ència en dialogar i pactar el 
millor per a Parets”.

El Govern Plural visita Jordi Turull 
L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, la Primera Ti-
nent d’Alcaldia, Casandra García i la regidora 
Neus Jordà, van visitar Jordi Turull el divendres 
2 d’agost a la presó de Lledoners. Turull va agrair 
totes les mostres de suport que rep diàriament 
per part de veïns i veïnes de Parets.

El PSC valora els 100 dies de govern
El PSC Parets va fer una roda de premsa el passat 
dimarts on van demanar, entre altres, una solució 
per a les olors de la Danone i un calendari per a 
la construcció de l’Institut la Sínia.
Durant la roda de premsa, Francesc Juzgado 
també va demanar la creació d’una comissió de 
transparència que vol que lideri el PSC de Parets 
del Vallès.
La roda de premsa va fi nalitzar amb la promoció 
del número de loteria que el partit està venent.

I TAMBÉ...
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27 octubre
18 h Teatre Can Rajoler
Contes de la 
Mediterrània...
Cia. Tanaka teatre

13 octubre
18 h Teatre Can Rajoler
Els tres porquets
Cia. Dreams Teatre

Espectacle familiar

Espectacle familiar inclòs al 
cicle La mirada dels altres
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I TAMBÉ...

Nova direcció a l’Escola Vila Parietes
Idoia Lafon s’estrena aquest nou curs com a 
directora de l’escola Vila Parietes. La fi ns ara 
directora, Àngela Castelló ha deixat el càrrec, 
tot i que segueix com a docent al centre, amb 
els alumnes d’infantil.

Lliurament dels Premis al mèrit educatiu
El pròxim 23 octubre, a les 18 h, a la Sala Co-
operativa, es farà l’acte de lliurament de la 6a 
edició dels Premis al mèrit educatiu. 
Enguany s’atorgaran els premis següents: mi-
llor nota de la selectivitat, dotat amb 300 €; mi-
llor nota del treball de recerca de batxillerat, de 
100 €; millor nota de batxillerat, dotat amb 250 
€; millor nota de grau mitjà, de 200€ i la de grau 
superior 250 €. En els reconeixements al mèrit 
escolar hi ha el premi de primària dotat amb 50 
€ i el d’ESO amb 100 €. Finalment, el premi al 
mèrit docent està dotat amb 300 €.

L’Ajuntament, amb els més vulnerables
La regidora de Relacions Institucionals, Mont-
serrat Folguera, i l’alcalde de Parets, Jordi Se-
guer, van assistir a una reunió amb una cin-
quantena d’alcaldes i alcaldesses per tractar la 
reclamació que l’empresa Endesa fa als ajunta-
ments perquè paguin el 50% del deute existent 
de famílies vulnerables amb difi cultats per pa-
gar el rebut del subministrament elèctric.
La reunió va servir per posar les bases per fer 
un front comú en defensa de la llei 24/2015 i 
exigir la condonació del deute acumulat per 
aquestes famílies. 

Nou llibre de la paretana Ramona Arimon
L’escriptora i poetessa paretana Ramona Arimon va 
presentar, el passat 16 de setembre, el seu nou llibre 
Poemes d’amor, sexe i altres circumstàncies. 
Es tracta d’un llibre de poemes, feminista, i dedicat 
a les dones, que parla de sexe, d’amor i de desamor. 
Explica experiències de dones: dones satisfetes, 
dones insatisfetes, boges d’amor, dones maltrac-
tades, dones violades, prostitutes... En defi nitiva 
un impressionant homenatge a les dones pel fet de 
ser-ho. 

LITERATURA

Parets s’adhereix a les Jornades del Patrimoni 2019
Els dies 11, 12 i 13 d’octubre es farà una visita a les masies la Marineta, Torre de Malla i Torre Cellers en diferents horaris

Un any més, Parets se suma a les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni, una iniciativa del Consell 
d’Europa i la Comissió Europea que se celebra inin-
terrompudament a Catalunya des del 1991. Cen-
tenars de municipis, entre ells Parets, organitzen 
activitats gratuïtes durant el segon cap de setmana 
d’octubre per apropar el patrimoni cultural a la ciuta-
dania. Palaus, castells, monestirs, jaciments i altres 
espais patrimonials obren les seves portes perquè 
els ciutadans gaudeixin de visites gratuïtes i puguin 
conèixer el seu patrimoni.

A Parets les jornades se celebraran amb unes visi-
tes guiades a les masies la Marineta, l’11 d’octubre 
a les 17 h; la Torre de Malla, el 12 d’octubre a les 
12 h; i la Torre de Cellers, el 13 d’octubre a les 12 h.
Les places per assistir a les visites són limitades i 
les inscripcions es poden fer fi ns al dia 10 d’octubre 
a les ofi cines de Can Rajoler. Per a més informació 
es pot trucar al telèfon 93 573 98 00.
Per consultar la programació de les jornades en tots 
els municipis, cal entrar al web de la Generalitat de 
Catalunya patrimoni.gencat.cat/JEP2019.

COMMEMORACIÓ

Actes del Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista
El dia 15 d’octubre va ser declarat com a Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i la 
repressió franquista. Aquesta efemèride es commemorarà a Parets del Vallès amb una ofrena institucional 
a l’escultura en record de les víctimes i represaliats del règim franquista, situat al parc la Linera. A més, es 
farà un homenatge al president Lluís Companys amb motiu del 79è aniversari del seu afusellament, es llegirà 
un manifest, hi haurà un recital poètic amb acompanyament musical.
D’una altra banda, l’emissora RAP107 FM emetrà una tertúlia especial conduïda pel periodista i historiador 
Carles Font. El programa s’emetrà el dia 15 d’octubre d’11 a 12.30 hores i, seguidament, a les 13 hores, es 
farà l’acte institucional davant de l’escultura en record de les víctimes i represaliats del règim franquista.
La commemoració s’ha preparat en col·laboració amb l’associació de la Taula de la Memòria Històrica de 
Parets, l’Ajuntament de Parets i l’emissora de ràdio RAP107FM.
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El botulisme, causant de la mort d’una dotzena d’ànecs
Els ànecs van apareixer morts a l’entorn del llac de l’avinguda de Francesc Macià

Aquest agost van aparèixer, al llac de l’av. de Fran-
cesc Macià, prop d’una dotzena d’ànecs morts per 
causes que en aquells moments es desconeixien. 
Immediatament, personal de l’Escola de la Natura i 
del GRENP van recollir les aus i les van traslladar al 
centre de recuperació de Torreferrussa, per tal de fer-
los les proves i determinar les causes de les morts.
Finalment, i després de diferents anàlisis, els resul-
tats afi rmen que es tracta d’un brot de botulisme 
aviari, que no suposa cap perill ni per als mamífers 
ni per als humans.
El botulisme aviari és una malaltia causada pel bac-
teri Clostridium botulinum, que afecta les aus i és 
recurrent, sobretot en èpoques d’altes temperatures.

Continuen les morts de tórtores al territori
Pel que fa a les tórtores mortes que darrerament 

s’han trobat a Parets i arreu del territori, els infor-
mes i les proves realitzades indiquen que es tracta 
d’un brot del virus de Newcastle, que afecta aquesta 
espècie i que és molt contagiós entre les aus però 
que no és perillós per als humans.
El virus es pot transmetre a altres aus i, en cas de 
contacte directe amb els humans, pot provocar 
símptomes semblants a una grip lleu o una conjun-
tivitis.
Els resultats de les proves han estat confi rmats per 
la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural de la Generalitat.
Des de la regidoria de Medi Ambient es recomana, 
en el cas de trobar un animal mort, de l’espècie que 
sigui, no tocar-lo i posar-se en contacte amb els 
agents rurals al telèfon 93 561 70 00 o bé trucar a la 
Policia Local.

I TAMBÉ...

Es recupera un gos gràcies al codi QR
Gràcies al xip d’identifi cació i a la placa que in-
corpora el codi QR facilitat per l’Ajuntament de 
Parets en censar un gos, es va poder recuperar, 
a fi nals d’agost, un gos que una veïna de Parets 
havia perdut mentre passejava per una zona de 
muntanya del Berguedà.
L’animal va ser trobat en força mal estat per una 
parella que va avisar la policia del municipi de 
Gósol. Els agents van veure la placa identifi ca-
tiva de Parets i es van posar en contacte amb 
la propietària. Finalment, el gos es recupera fa-
vorablement a la seva llar.

Sanció al propietari d’un gos perillós
El ple de l’Ajuntament, celebrat el passat 25 de 
juliol, va aprovar per unanimitat imposar una 
sanció de 2.754,58 euros a un veí de Parets per 
una triple infracció relacionada amb la tinença 
de gossos potencialment perillosos.
Tanmateix, l’avís indica a l’infractor que es po-
drà estalviar el 20% de l’import de la sanció si 
reconeix la seva responsabilitat.

Nova entitat Red Solidaria Pro Animal
Recentment s’ha donat d’alta, al Registre Muni-
cipal de Parets del Vallès, una nova entitat ani-
malista amb el nom Asociación Red Solidaria 
Pro Animal.
Els objectius d’aquest nou ens són, entre d’al-
tres, fomentar la cohesió entre les fundacions, 
associacions, persones, etc, que tinguin ideals 
de caràcter animalista o que impulsin projectes 
en pro del benestar dels animals i/o del medi 
natural; fomentar activitats educatives i cul-
turals de conscienciació sobre el problema de 
l’abandonament o el maltractament; desenvo-
lupar les accions necessàries per a garantir els 
drets dels animals i el seu benestar.
Si voleu més informació, podeu adreçar un cor-
reu a redsolidariaproanimal@gmail.com.

SESSIONS

TARDOR
2019

SESSIONSSESSIONS

TARDOR
2019

D’ASTRONOMIA

25 OCTUBRE 18.30 h 
AUDIOVISUAL

"Els gegants del Sistema Solar"
Observació amb telescopi de Saturn 

22 NOVEMBRE 18 h
AUDIOVISUAL

"Mitologia de la tardor i de 
l’hivern"
Observació amb telescopi de la galàxia Andròmeda 

PREU: Gratuït  LLOC: Escola de la Natura

Una vegada reservada l’activitat i degut al 
nombre limitat de places, s’ha de confirmar 
l’assistència 2 dies abans de la sessió.

INSCRIPCIONS:
web: escolanatura.parets.cat

INFORMACIÓ 
Escola de la Natura
Carrer Galende12
Tel. 93 562 17 94 
a/e: escola.natura@parets.cat

Adreçades a públic adult i familiar 
amb nens �ns als 10 anys 

2019
TARDOR
2019

D’ASTRONOMIAD’ASTRONOMIAD’ASTRONOMIAD’ASTRONOMIA

Adreçades a públic adult i familiar Adreçades a públic adult i familiar Adreçades a públic adult i familiar Adreçades a públic adult i familiar Adreçades a públic adult i familiar Adreçades a públic adult i familiar Adreçades a públic adult i familiar 

INFANTIL

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

INSCRIPCIÓ al web escolanatura.parets.cat

PLACES LIMITADES Cal fer el pagament 7 dies abans de la realització de l'activitat 
L'activitat se suspendrà en el cas de no arribar a un nombre mínim d'inscripcions

La ruta de les salamandres
13 de de desembre a les 20 h
Escola de la Natura

TALLERS DE
NATURA EN 
FAMÍLIA

SORTIDA

TALLERS
“Fes-ho tu”

TARDOR 2019
PROGRAMACIÓ

El món dels insectes 
4 d'octubre a les 17.30 h
Escola de la Natura

Natura a les fosques 
8 de novembre a les 17.30 h
Escola de la Natura

Preu:
2 € Parets
4 € fora de Parets

Preu:
2 € Parets
4 € fora de Parets

Elaboració de pa i formatge 
casolà
9, 10 i 11 d'octubre a les 17.30 h
Escola de la Natura

Preu:
27 € Parets
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Per fer consultes cal demanar cita prèvia al telèfon 93 573 88 88 
www.parets.cat/per-temes/comerc-i-consum

Retards i cancel·lacions en el transport aeri
Les companyies aèries estan obligades a donar assistència als afectats per canvis 
o cancel·lacions en el cas que la necessitin. Han de proporcionar menjar i beguda 
mentre s’espera un vol i l’allotjament gratuït en un hotel quan sigui necessari passar 
la nit, a més a més de realitzar la devolució del cost dels transport d’anada i tornada 
de l’hotel a l’aeroport. 
D’acord amb el Reglament Europeu 261/2004, les persones afectades tenen dret a 
una compensació en cas de cancel·lació de vols: 
Distància del vol             Compensació
Fins a 1.500 km     250 euros
Entre 1.501 i 3.500 km   400 euros
Més de 3.500 km   600 euros (vols extracomunitaris)
Excepte que la cancel·lació sigui conseqüència de circumstàncies imprevisibles o 
inevitables i alienes a l’empresa (mal temps, per exemple), o us ho comuniquin amb 
2 setmanes d’antelació.
A banda de les compensacions establertes en el Reglament Europeu, tots els usuaris 
afectat per un retard poden reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, tant 
morals com patrimonials. Cal destacar que la sentència del TJUE d’abril de 2018  
estableix que una vaga de treballadors no es considera dins del concepte de “cir-
cumstàncies extraordinàries o imprevisibles”.
Si la companyia aèria no respecta els vostres drets, demaneu el full ofi cial de re-
clamació o reclameu a l’empresa per algun mitjà que en deixi constància. Si en el 
termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és 
satisfactòria, contacteu amb l’SCAC.

SCAC

Successos i actuacions destacades de la Policia Local de Parets
Policia local i gent gran: la difi cultat de la soledat
Els agents de la policia de Parets han notat que ha augmentat un 15% el nombre 
de casos en què han hagut d’actuar perquè persones d’edat avançada han tingut 
algun incident i es trobaven sols, especialment a casa. Les patrulles han hagut 
d’entrar a domicilis on persones grans havien caigut o patit algun accident que, 
fi ns i tot, en alguns casos, els impossibilitava moure’s per avisar a familiars o 
als serveis d’emergències. La soledat és un problema social actual que afecta 
especialment les persones grans i que, a més d’influir en l’àmbit social, pot 
comportar riscos per a la salut.

Contra els incendis, prevenció de qualitat
La Policia Local de Parets ha actuat en 8 conats d’incendis que han estat sufo-
cats amb molta rapidesa. La prevenció duta a terme durant les èpoques de més 
calor ha fet que no s’hagin produït més incendis i que, els acabats d’originar, 
s’hagin pogut apagar ràpidament. La prevenció ha consistit en la preparació 
dels terrenys que més probabilitat tenien de patir un incendi, la vigilància de les 
patrulles i la utilització del dron.

La conducció sota els efectes de les drogues
La Policia Local ha identifi cat un 20% més, respecte de l’any anterior, de persones 
que conduïen sota els efectes de substàncies estupefaents. A més, la Policia 
Local ha actuat en 3 detencions per casos de violència de gènere, ha rescatat 
un home que havia quedat atrapat en un pou situat dins de la seva propietat, 
i ha aconseguit trobar un home que s’havia perdut. Se’l va trobar gràcies a un 
dispositiu en el qual també va col·laborar la ciutadania.

SEGURETAT
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FESTA MAJOR D’ESTIU
Una festa cívica i participativa
L’estiu a Parets ve marcat, sens dubte, per la cele-
bració de la Festa Major que, enguany, ha estat més 
cívica i participativa que mai.
Tot i que hi ha hagut algun incident i algun acte van-
dàlic aïllat, la Festa Major ha destacat per la gran 
participació i per ser una de les més segures i res-
pectuoses dels darrers anys.
Com sempre, l’organització, el control i la seguretat 
dels actes va resultar tot un èxit gràcies a la tasca 
de la Policia Local, el Servei de Manteniment i dels 
voluntaris i voluntàries de la Comissió de Festes de 
Parets i Protecció Civil que es van bolcar per tal que 
la normalitat fos la tònica de la celebració, tot i els 
canvis d’ubicació i les inclemències del temps.
Per causa de la pluja, algunes de les activitats es 
van traslladar al Poliesportiu Municipal i van comp-
tar amb una gran assistència de públic. 
A causa del mal temps, es van haver de suspendre 
algunes activitats que van ser impossibles de reu-
bicar.
Gràcies a les xarxes vinculades l’Ajuntament -Fa-
cebook, Twitter i Instagram- la població va poder 
estar constantment informada dels canvis que es 
produïen en la programació, en funció dels avisos i 
les alertes que es rebien des dels diferents canals 
oficials. A més, tothom va poder seguir el pregó en 
directe que es va retransmetre per RAP107, Face-
book i Instagram.

Èxit del Jazz Vermut
El Jazz Vermut, que aquest any va canviar de format, 
va ser una de les activitats amb més ressò de la fes-
ta. Tothom que hi va assistir va aportar el seu euro 
solidari i, finalment, es van recaptar 850 euros que 
es van lliurar a l’Associació Parets Contra el Càncer. 
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The Primitals dona el tret de sortida a la temporada de teatre
Humor, música i moltes sorpreses a la nova temporada d’espectacles a Parets

La nova temporada d’espectacles arriba plena de 
música, emocions, humor i sorpreses. Començarà el 
6 d’octubre amb The Primitals, de la companyia Ylla-
na, una comèdia musical on una tribu d’aborígens 
es disposa a conquerir al públic. L’espectacle pro-
met diversió i rauxa, però no és l’únic, ja que la Sala 
Cooperativa recollirà els monòlegs de tres còmics en 
les sessions de Cafè Teatre. Salva Reina, amb Prohi-
bido echarle cacahuetes... Raúl Pérez, amb Raulidad 
Virtual, i El Sevilla, amb La vida es rocanrol. En un 
altre dels espais escènics de Parets, el Teatre Can 
Rajoler, la música serà una de les protagonistes amb 
els concerts de Pegasus, que celebra 40 anys de la 
seva fundació, i Maruja Limón, que presenta el seu 

segon disc titulat Ante mí. També es representaran 
les obres de teatre De mares i filles, de Paco Mir, on 
una mare i una filla es retroben a l’habitació d’un 
hospital després de cinc anys sense parlar-se; La 
dansa de la venjança, de Jordi Casanovas, que parla 
sobre la família; i Sembla que rigui, d’Òscar Cons-
tantí i Mont Plans, un monòleg sobre la mort i els 
amors. La programació inclou, el 17 d’octubre, la 
iniciativa Escenari Secret, amb actuacions sorpresa 
de teatre i música en un espai sense determinar. 
Aquesta funció és gratuïta i exclusiva per als es-
pectadors que tinguin el Carnet Amic. Les entrades 
es poden adquirir a Can Rajoler els dimarts de 9 a 
13 h i els dijous de 16 a 19 h o a www.atrapalo.com.

EXPOSICIÓ

La masia Can Jornet, seu dels escoltes de Parets
L’Ajuntament de Parets ha signat la renovació de 
l’ús de la masia Can Jornet a l’Agrupament Escolta 
i Guia Sant Jaume perquè puguin utilitzar l’espai per 
realitzar les activitats de l’entitat. La signatura del 
conveni aporta estabilitat a l’organisme i estableix 
una seu consolidada en la qual els escoltes de Pa-
rets es poden assentar. 

CONVENI

Fotografia i pintura a l’exposició Dues mirades
Les emocions són la finalitat de l’exposició Dues 
mirades, que romandrà a Can Rajoler fins al 29 de 
setembre. L’exposició sorgeix de l’observació dels 
canvis produïts al barri de Santa Caterina de Barce-
lona i utilitza la unió de dues tècniques, la fotografia i 
la pintura, que conflueixen i es fusionen en un cercle 
amb l’objectiu de percebre i transformar la mirada.



 26 de setembre de 201918 PUBLICITAT

AFRICA, 5 ANYS NICKA, 5 ANYSCLAUDIA, 2 ANYS ONA, 4 ANYS

TACA, 4 ANYS VENUS, 5 ANYS PAKA, 1 ANY

SIDNEY, 12 ANYS

Màster Xef
18 d’octubre a les 17 h 
(amb la col·laboració del Centre d’Acolliment Can Miralpeix)

Paintball (A Can Putxet)
19 d’octubre a les 16 h de la tarda

Casal de Joves Cal Jardiner
Montcau, s/n · Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

Espai educatiu de lleure dinamitzat per a joves 
de 10 a 16 anys. Gratuït.

Espai Jove

rap107 @Rap107fm rap107fm

Tenim molt a dir

RÀDIO PARETS DEL VALLÈS
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La Biblioteca Can Butjosa, en defensa dels contes tradicionals 
El centre ha posat en marxa el projecte ‘12 mesos, 12 rondalles’ per donar a conèixer una visió més educativa dels contes

Aquest mes de setembre, la Biblioteca Infantil i Ju-
venil Can Butjosa ha posat en marxa el projecte “12 
mesos, 12 rondalles”, que consisteix a dedicar cada 
mes a un conte.
L’objectiu és donar a conèixer als més petits les 
rondalles tradicionals, en la seva versió original, tal 
com van ser escrits, que han estat estigmatitzats 
i qüestionats en els últims anys per una societat 
acostumada a les versions cinematogràfiques i 
allunyades de la versió que va donar origen al conte.

Fins i tot, en alguns llocs, s’ha proposat retirar-los de 
les biblioteques i de les escoles per ser considerats 
sexistes o sense valors educatius.
Com a biblioteca especialitzada en literatura infan-
til i juvenil, el centre s’ha volgut posicionar a favor 
d’aquests contes, i els volen recuperar per tal de di-
fondre aspectes desconeguts sobre les històries que 
expliquen i la seva visió antropològica, psicològica 
i fi losòfi ca.
Cada mes tindrà com a protagonista una rondalla i 
es faran activitats al voltant de la història com ara 
l’hora del conte, tallers, xerrades o una exposició 
d’il·lustracions per treballar l’expressió artística.
El mes de setembre ha estat dedicat a La Caputxe-
ta Vermella, l’octubre tractarà sobre el mite de La 
caseta de xocolata i, pròximament, els contes que 
inclou el projecte són Barbablava, La rateta que es-
combrava l’escaleta o La Ventafocs.

CINEMA SOLIDARI

13 anys de ‘La mirada dels altres’
Per tretzè any consecutiu, del 4 al 27 d’octubre, Pa-
rets acull una nova edició del programa d’activitats 
i de cinema solidari ‘La mirada dels altres’, un pro-
jecte d’intercanvi social organitzat pel Servei d’Aco-
llida de l’Ajuntament, que pretén donar a conèixer els 
moviments migratoris humans.
La primera activitat serà el divendres 4 d’octubre, a 
les 20 h, al Teatre Can Rajoler, amb el fi lm Andalu-
cía, que explica la història d’un noi magrebí d’origen 
francès que somia viatjar a aquesta regió espanyola.
El divendres 18 d’octubre es podrà veure, en versió 
original subtitulada, Sofi a i, el 25 d’octubre Querida 
Bamako, totes dues al Teatre Can Rajoler, a les 20 h. 
El programa d’actes clourà el diumenge 27 octubre, 
amb l’espectacle familiar de Rialles Parets Contes 
de la Mediterrània.
El preu de l’entrada per al cinema és d’un euro, men-
tre que resulta gratuït amb el Carnet AMIC. 

Exposició de FundiPau a Can Rajoler
A més del cicle de cinema, la sala d’exposicions Can 
Rajoler acollirà l’exposició ‘Refugiats, per que?’, de 
FundiPau, que es podrà veure del 4 al 27 d’octubre.
El cicle ‘La mirada dels altres’ s’emmarca en el Pla 
d’acollida per a les persones nouvingudes, que for-
ma part de les actuacions municipals de sensibilit-
zació al voltant de la immigració.

Els contes tradicionals 
han estat qüestionats
degut, en part, a les 
versions del cinema
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Sergi Mingote inicia un nou repte: 14x1000 Project Catalonia
L’alpinista i exalcalde de Parets, Sergi Mingote, va rebre un obsequi molt especial durant la recepció oficial a l’Ajuntament

Aquest mes de setembre, l’Ajuntament de Parets va 
fer una recepció oficial a la sala de Plens a l’alpinista 
paretà, Sergi Mingote, en reconeixement del rècord 
Guinness d’alpinisme assolit en coronar, sense 
l’ajuda d’oxigen artificial, sis vuit mils en només un 
any i dos dies.
La fita ha estat emmarcada en un projecte solida-
ri per ajudar associacions de joves amb diversitat 
funcional o en situació de dependència.

Recepció oficial del President Quim Torra
A més de la recepció institucional que es va fer a 
Parets, l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, la primera 
tinent d’alcaldia, Casandra García, la regidora Neus 
Jordà, i els regidors Enrique Villegas i Francesc Juz-
gado, van acompanyar Mingote en la rebuda que el 
president de la Generalitat, Quim Torra, li va fer el 
mes d’agost al Palau de la Generalitat.

El paretà inicia ara un nou repte ‘14x1000 Project 
Catalonia’ i vol coronar els 14 pics més alts del món 
en només tres anys, incloent-hi els cims que ja ha 
assolit, és a dir, vuit cims en 600 dies.
A mitjan setembre, Sergi Mingote va sortir rumb al 
Nepal, acompanyat dels catalans Lluís Cortadella i 
Agustín Abanades, l’italià Mattia Conte i el brasiler 
Moeses Fiamoncini, per pujar el cim del Dhaulagiri.

Ambaixador de la candidatura Barcelona-Pirineus
Una altra de les coses a celebrar per Mingote, a més 
del seu rècord i dels pròxims èxits, és el nomena-
ment com a ambaixador de la candidatura olímpica 
d’hivern Barcelona-Pirineus 2030.
Així ho va anunciar el secretari general de l’Esport 
i l’Activitat Física i director del Programa Pirineus-
Barcelona 2030, Gerard Figueras, durant una roda 
de premsa el passat 18 de setembre.

MARXA

La Parets-Montserrat, el 19 d’octubre
La Marxa de Resistència i Ultra Trail Parets-Mont-
serrat, organitzada pel Centre Excursionista Parets 
se celebrarà el pròxim 19 d’octubre. Les inscripcions 
es poden formalitzar al local de l’entitat fins al dia 7 
d’octubre o a l’adreça https://runedia.mundodepor-
tivo.com/inscripcio/20191687/
La prova té dues modalitats, la prova sencera d’uns  
60 quilòmetres, o bé una de més curta que surt des 
de Matadepera, de 38 quilòmetres.
L’autocar per arribar fins a Montserrat per iniciar la 
cursa sortirà a les 5 del matí des del poliesportiu 
Joaquim Rodríguez. Per sortir des de Matadepera 
es podrà agafar a les 9 del matí.

CURSA
Apunta’t a La Cursa de Parets
El diumenge 6 d’octubre a les 9 h, es donarà la sor-
tida de la 14a edició de La Cursa de Parets que or-
ganitza el Club Atletisme. Es pot participar en tres 
modalitats: 20 km, 10 km o 5 km.
Les inscripcions es poden fer a www.xipgroc.cat o 
presencialment a les oficines del Club.
La cursa recorrerà diferents espais urbans i part dels 
camins rurals de Gallecs.
A més de l’avituallament, tots els participants rebran 
una bossa amb obsequis de les empreses patroci-
nadores de l’esdeveniment.

19
6 octubre · 9 h · Pistes d’atletisme

Inscriu-te a la Cursa (10 km), a la Mitja Cursa (5 km)
o a la Cursa de 21,5 km 

http://xipgroc.cat · www.caparets.com i oficines del 
Club Atletisme (pistes) dilluns, dimecres i divendres 

de 17.30 a 19.30 h
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Carles Aguilera, campió d’Europa sub-17
L’alcalde, Jordi Seguer, i la regidora Montserrat 
Folguera van rebre, el passat 10 de setembre, en 
nom de l’Ajuntament de Parets, al jugador paretà 
d’hoquei patins Carles Aguilera, que s’ha proclamat 
campió d’Europa sub-17 en la competició disputada 
a Portugal.
En Carles, que juga al FC Barcelona, ha marcat 9 
gols i ha estat un dels jugadors més destacats de 
la selecció espanyola.
Durant la rebuda se li ha lliurat una medalla en re-
coneixement d’aquest èxit esportiu.

L’Ajuntament rep al Club Futbol Parets
El passat 24 d’agost, l’Ajuntament de Parets rebia, 
a la sala de Plens de l’edifi ci consistorial, el CF Pa-
rets amb motiu de l’assoliment del títol de la Copa 
Catalunya amateur 2019.
La Copa Catalunya va ser exhibida davant dels afi ci-
onats al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer, tot 
just uns minuts abans de disputar-se el primer partit 
del club en la categoria de Primera Catalana contra 
l’escola de Futbol Mataró. El partit es va acabar amb 
un empat a dos gols, un resultat que deixa el Parets 
en la quinzena posició de la taula.

Recepció als membres del Club Patí 
L’Ajuntament de Parets ha ofert una recepció ofi cial 
a diferents membres del Club Patí Parets que han 
destacat en les últimes setmanes pels seus resul-
tats esportius. Sira Bella, 3a d’Europa en categoria 
cadet; Bruno Marco, 4t al Campionat d’Europa juve-
nil; Silvia Rodríguez, 6a d’Europa eènior; Maria Es-
calante, 2a en categoria infantil; Fiona Bernaldo, 3a 
en categoria benjamí i Johanna Solvas i Aina Martín 
convocades per la Copa d’Europa, són alguns dels 
patinadors i patinadores que han assolit èxits en els 
darrers campionats.

HOQUEI PATINSPATINATGE FUTBOL

Primer Consell de l’Esport del nou Govern Plural
L’alcalde de Parets i regidor d’Esports, Jordi Seguer, va presidir la reunió anual de les entitats esportives del municipi

El dijous 19 de setembre es va celebrar, a la sala 
polivalent del pavelló, el Consell de l’Esport Mu-
nicipal de Parets, presidit per primera vegada per 
l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, i per la primera ti-
nent d’alcaldia, Casandra Garcia. A la reunió també 
hi eren presents la regidora Neus Jordà i el regidor 
del PSC, Francesc de la Torre. Tal com va comen-
tar l’alcalde, “aquesta ha estat la primera vegada 
que l’oposició ha estat convidada al consell, en una 
mostra de transparència i participació”.
A l’acte hi van assistir les diferents entitats espor-
tives del municipi i es van tractar, entre d’altres, la 
programació d’activitats per a la temporada 2019-
2020.
En la seva intervenció, Seguer va reiterar el com-
promís del nou govern amb totes les entitats del 
municipi i l’aposta de l’Ajuntament “per la pràcti-
ca de l’esport femení a Parets” Casandra Garcia va 
puntualitzar que s’han establert “línies molt defi ni-

des per unifi car els criteris a l’hora d’adjudicar les 
pròximes subvencions, sense diferències ni adjudi-
cacions directes”.

Parets tindrà un nou parc de cal·listènia
L’alcalde també va donar a conèixer a les entitats 
els nous projectes que es desenvoluparan durant els 
pròxims mesos, com ara la substitució de les cadires 
de les graderies del pavelló i del camp de futbol o la 
creació d’un parc de cal·listènia o circuit esportiu. La 
cal·listènia és un sistema d’exercici físic en el qual 
l’interès està en els moviments de grups musculars, 
més que en la potència i l’esforç.
També va anunciar les reformes que es faran a la 
Piscina Municipal Miguel Luque, amb un cost aproxi-
mat de 155.000 euros, i que inclouen l’arranjament 
dels vestidors masculins, la renovació de les taqui-
lles i el vestíbul o la informatització dels accessos 
a l’equipament, entre d’altres.

I TAMBÉ...

Miquel Luque, 9è al Mundial de Londres
El nedador paretà Miguel Luque va quedar novè 
en 100 metres braça al Mundial, celebrat a prin-
cipis d’aquest mes de setembre a Londres. Luque 
ja té en ment els Jocs Olímpics de Tòquio.

Cristina Araguz, nova presidenta del Triple
Cristina Araguz és la nova presidenta de l’As-
sociació Triple de Bàsquet per a persones amb 
capacitats especials. Enric Núñez, fi ns ara pre-
sident, continua a la junta del club que organitza 
aquest 26 de setembre a les 17.30 h una jornada 
de portes obertes al pavelló.

Albert Erra, entrenador del FS Parets
El sènior A masculí del FS Parets comença la 
temporada a Divisió d’Honor el 5 d’octubre a la 
pista del Sant Cugat. Els paretans tenen pràcti-
cament una plantilla nova i nou entrenador, Albert 
Erra.

Més èxits del Club Natació Parets
El Club Natació Parets està preparant la tempo-
rada participant en diverses travesses com les 
de Calella,  el pantà de Sau o l’estany de Banyo-
les. Roger Porqueras i Martí Toldos van estar en 
aquest darrer i Marta Carreras va quedar tercera 
al pantà de Sau.

Escacs per a tothom amb la Paretana 
La Paretana d’Escacs comença la seva forma-
ció en diferents nivells disponibles des d’iniciació 
fi ns a competició. Si hi esteu interessats podeu 
enviar un correu a paretana@gmail.com o trucar 
al 651 56 54 55 o al 619 23 33 53 per whatsapp.
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Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

La promesa que Parets tindria estudis universitaris en la 
segona planta del local municipal, ubicat al sector comer-
cial IVECO, s’ha esvaït novament. Hem hagut d’esperar 
quasi dos anys per comprovar que el fum que va vendre 
el 2017 el Partit dels Socialistes era això, fum i més fum. 
Moltes de les forces polítiques que integrem avui dia el 
nou GOVERN PLURAL ja vam denunciar l’autèntic engany 
a la ciutadania.
Un informe jurídic constata que el grup INKEMIA, en pre-
concurs de creditors, ha incomplert de manera molt greu 
les condicions de la concessió d’ús del local de 700 m2. 
Dos anys després encara no han començat les obres de la 
que havia de ser la seu dels estudis universitaris a Parets i 

Sumem Esquerres a Parets inicia el nou curs escolar al 
Govern Plural. Estem satisfets amb el treball que realitzem 
des del primer dia a l’Ajuntament. 

Hem aconseguit que, tot i el canvi produït a l’estructura 
política de l’Ajuntament després de 36 anys, el poble con-
tinués avançant sense aturar-se ni un sol dia.

Gran part d’aquest fet ha estat gràcies a l’extraordinària 
tasca que desenvolupen els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament. I des de Sumem Esquerres els volem agrair 
aquesta implicació.

Els tres regidors i regidores de Sumem Esquerres, Casan-
dra Garcia, Rosa Martí i Lluis Moreno, fan una valoració 
molt positiva d’aquests primers mesos a l’Ajuntament.
Junt amb els companys d’ERC i Parets per la Repúbli-
ca, en aquest poc temps que portem, hem sigut capaços 
d’engegar projectes com la compra d’un terreny per al nou 
institut de la Sínia, millores al carrer Major per eliminar els 
perills existents o aquesta nova edició del Parets al Dia.

Gràcies a Sumem Esquerres s’ha pogut canviar un govern 
després de més de 36 anys, i això és una alegria i alhora 
una gran responsabilitat, la qual cosa vol dir que aquest 
govern compartit és divers, plural i té en compte la diver-

tampoc no hi ha cap rastre de l’acceleradora d’empreses.

INKEMIA ha infringit clàusules de caràcter substancial de 
la concessió i per això el nou Govern proposa la revocació 
de l’acord adoptat en el Ple de novembre de 2017 amb 
majoria socialista.
De fet, en els darrers 15 anys, el PSC ha utilitzat els estudis 
universitaris com a mercaderia cada cop que s’apropaven 
les eleccions municipals. Fins i tot el 2015 van col·locar la 
primera pedra acompanyada d’un concert musical.
D’altra banda, en la darrera Junta de Portaveus, el GO-
VERN PLURAL va aprovar, amb l’abstenció de PSC i Ciu-
tadans, una moció en suport de la Llei 24/2015 de la 

sitat ideològica que hi ha a Parets.

Sumem Esquerres fa una aposta clara pel medi ambient, 
hem presentat una moció per l’emergència climàtica, que 
ha estat aprovada per la junta de portaveus i que marca 
unes accions clares i concretes a realitzar durant el nostre 
mandat com ara crear una taula de treball pel canvi cli-
màtic a Parets del Vallès o transformar els equipaments 
municipals en sostenibles.

Volem aprofitar aquest espai per convidar a tots aquells/
es que vulguin treballar pel nostre poble que es posin en 
contacte amb nosaltres i ho farem plegats.

pobresa energètica i contra el tall de llum a les famílies 
vulnerables. El text exigeix a la companyia ENDESA “con-
donar el deute acumulat per les famílies”. 
Tres mesos després del canvi a l’Ajuntament, el nou 
Govern continua treballant a fons per fer realitat les se-
ves promeses, amb realisme, rigor, transparència i amb 
la proximitat necessària per explicar a la ciutadania tot 
allò que és viable i defugint sempre de l’actitud reactiva 
d’alguns regidors de l’oposició. 

Qui vulgui SUMAR per Parets i en benefici del nostre poble 
té les portes obertes a col·laborar. 

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

Els dies que vindran

Hem volgut esperar els 100 dies del nou govern indepen-
dentista local per fer balanç del que han fet, o més ben dit, 
del que han deixat de fer.
A dia d’avui continuem esperant la solució a la proble-
màtica de les males olors de DANONE, que s’han produït 
de nou aquest estiu. Hem viscut un estiu amb més roba-
toris de l’habitual i els carrers estan més bruts. Tot això és 
el que ens traslladen les veïnes i veïns del poble.
Puja l’atur mes rere mes i no veiem cap notícia del nou 
govern. En canvi els anuncis del nou govern són que volen 
tancar el Parc del Sot d’en Barriques i intentar que no es 
faci efectiu el trasllat de la policia local al Sector IVECO, 
amb la necessitat que tenen de millors instal·lacions. En 

canvi, sí que llogaran un edifici per tenir més despatxos. 
Entenem la necessitat que s’ha generat ja que els neces-
siten per tants regidors/es amb dedicació completa que 
han nomenat. 
Parlen del nou institut sense tenir un compromís de la 
Generalitat de calendari concret per a la seva construcció 
com nosaltres exigíem.
Hem trobat a faltar l’agermanament amb Chilluévar i San-
to Tomé durant la passada Festa Major. I podríem seguir 
però han reduït aquest espai que tenim al Parets al Dia i 
tampoc ens posen en primer lloc com a força guanyadora 
de les eleccions. Proposem crear una Comissió de Trans-
parència, presidida pels socialistes i un membre de cada 

força política, per explicar dades com les dels incendis, 
dels robatoris, les de l’atur o els moviments organitzatius 
de personal i noves incorporacions.

Hemos querido esperar los 100 días del nuevo gobierno 
independentista local para hacer balance de lo que han 
hecho, o más bien dicho, de lo que han dejado de hacer.
A día de hoy seguimos esperando la solución a la pro-
blemática de las malas olores de DANONE, que se han 
producido nuevamente este verano. Hemos vivido un ve-
rano con más robos de lo habitual y las calles están más 
sucias. Todo ésto es lo que nos trasladan l@s vecin@s 
del pueblo.                          ...

CIUTADANS PARETS
En primer lugar desde la Agrupación de Ciutadans Parets 
queremos dar la enhorabuena a nuestro regidor y portavoz 
en nuestro Ayuntamiento Manuel Losada que fue nom-
brado Diputado en el Parlament de Catalunya el pasado 
mes de julio, su compromiso es trabajar para todos los 
catalanes y, cómo no, intentar que Parets esté represen-
tado en el Parlament. Con temas tan importantes como 
la prioridad de la construcción del Institut La Sínia que 
aún a día de hoy sigue en barracones y la seguridad en 
el municipio.
CIUTADANS CATALUNYA
Ciutadans está preparado ante un posible adelanto elec-

toral, tenemos al mejor equipo y a la mejor candidata Lo-
rena Roldán.
El Sr. Torra carece de proyecto en Catalunya, queremos 
que deje de alargar la agonía del independentismo y que 
convoque elecciones; ya que sigue recibiendo instruc-
ciones del fugado Puigdemont, su estrategia es muy cla-
ra, confrontar y volver a realizar lo que ocurrió el pasado 
1 de Octubre, pero desde Ciutadans lo VOLVEREMOS A 
FRENAR!!
CIUDADANOS ESPAÑA
Tras seis meses de bloqueo e inestabilidad ¿Qué más 
puede ofrecer Sanchez a los españoles? NADA.
Desde Ciudadanos tenemos una misión muy importante: 

sacar a España del bloqueo.
Ciudadanos ofreció una solución de Estado desde la opo-
sición para tratar de evitarlo. Pedro Sanchez la despreció 
y no quiso ni sentarse a escuchar las condiciones básicas 
para cualquier constitucionalista. Se siguió apostando por 
el bloqueo de España e ir a otras elecciones y continuar 
despilfarrando el dinero de todos. Sanchez es el problema, 
ya lo ha visto todo el País.
Ahora tenemos que superar juntos este problema, igual 
que hemos superado otros muchos y abrir cuanto antes 
una nueva etapa que ponga España en marcha.
Somos un gran País, vamos a demostrarlo de nuevo!!
VAMOS!!

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

“100 dies de govern?” / “¿100 días de gobierno?”

CIUTADANS / CIUDADANOS

La Universitat de Parets. Punt final

Sumem Esquerres a Parets ha permès un canvi històric 

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

El nou govern local està en marxa i no deixem passar cap 
oportunitat de ser cada dia més a prop vostre. Parets x 
la República presenta la nova proposta de regidors de 
barri, figura que ara fa un pas més enllà. No es tracta 
només d’escoltar sinó d’actuar. Serem al vostre costat, 
farem seguiment de les vostres propostes de millora, del 
vostre dia a dia. Prendrem mesures, destinarem recursos 
i farem que viure a Parets sigui un orgull.
En clau de país, hem de parlar del moment que estem vi-
vint. Ha fet dos anys de la mobilització davant d’Economia 
on milers de persones vam defensar les institucions de 
l’atac espanyol, fet que va suposar l’empresonament dels 
Jordis i que ha bastit la causa contra ells i el Govern ca-

talà.
També recordarem l’1 d’Octubre, el dia que ho va canviar 
tot. Quan vam votar amb il·lusió i esperança; quan vam 
rebre cops amb incredulitat, impotència i dolor profund. 
Un dia que serà l’inici de la nostra història.
Dos anys farà de l’aturada de país del 3 d’Octubre: el poble 
de Catalunya protestà amb enorme tristesa i fermesa infi-
nita davant la violència física i institucional que ens havia 
infligit l’Estat espanyol dos dies abans. El món sencer en 
va ser testimoni astorat malgrat no moure ni un dit per 
defensar-nos.
El tret comú d’aquests dies va ser la força de la gent: 
ens vam descobrir empoderades, decidides, fermes i 

convençudes. La unió al carrer ens fa més forts, cal no 
oblidar-ho durant les setmanes que han de venir.
Aviat arribarà la sentència del judici de la vergonya. Més 
que previsiblement, els líders d’ANC i OC, la presidenta del 
Parlament i bona part del Govern hauran de pair les penes 
injustes i duríssimes que tot l’aparell d’un estat sense di-
visió de poders real els vol aplicar de fa temps.
Des de Parets per la República, donem suport a qualsevol 
iniciativa que emani del poble i que neixi de la força de la 
gent. Us animem a participar-hi, nosaltres serem al carrer. 
Vam néixer amb aquest objectiu i aquí ens hi trobareu!
Tinguem presents les paraules del poeta Brossa: «La gent 
no s’adona del poder que té.»

Parets per la República 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com
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Taller per deixar de fumar
Setembre és per a molts un mes propici per emprendre nous projectes i marcar-se noves fi tes. Molts 
d’aquests propòsits estan encaminats a adoptar nous hàbits i rutines per gaudir d’una vida més saluda-
ble. Per ajudar a tots aquells que s’hagin proposat deixar de fumar, els professionals del Centre d’Atenció 
Primària Parets del Vallès hem reeditat per 5è any consecutiu un taller de deshabituació tabàquica.
Els professionals d’atenció primària tenim un rol fonamental tant en la prevenció del tabaquisme com 
en l’ajuda que podem oferir a la població fumadora que vol deixar de ser-ho. I aquesta activitat és una 
de les opcions que plantegem des del centre per aconseguir-ho.
El taller consta de 6 a 8 sessions (depenent de les necessitats específi ques del grup) i la durada de 
cadascuna és d’una hora i mitja aproximadament. L’inici de l’activitat està previst per fi nals del mes 
d’octubre.
Durant tot el taller, les professionals donem suport personalitzat als assistents i els guiem amb pautes 
i consells. També realitzem espirometries i cooximetries cada sessió perquè ha resultat ser de gran 
motivació per als pacients: a mesura que avança el temps sense fumar comproven com millora la seva 
capacitat pulmonar i baixa el nivell de monòxid de carboni del seu organisme. A més, un cop fi nalitza el 
taller continuem oferint seguiment i suport.
Per demanar més informació adreceu-vos als professionals d’atenció a la ciutadania a l’àrea d’admis-
sions del CAP Parets.  

SALUT

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Curs 2019-2020: tres cursos de català i més VxL
L’Ofi cina de català de Parets inaugura l’any acadèmic amb cursos del nivell bàsic 1, adreçat al col·lectiu 
de persones no catalanoparlants, de sufi ciència 1, equivalent a l’antic nivell C,  i superior (C2), corres-
ponent a l’antic nivell D.
Com a novetat, cal destacar que enguany el curs del nivell superior s’ofereix en la modalitat virtual i, 
tutoritzat des de l’Ofi cina de Parets, és obert a tota la comarca. La docència en línia s’imparteix a través 
de la plataforma Aula mestra, dintre del web parla.cat.
Quant als altres dos cursos, són presencials i les classes es faran a les aules del Centre de Formació 
d’Adults (CFA) de Parets. En total, el col·lectiu d’alumnes dels cursos de català per a persones adultes 
s’acosta a la vuitantena i s’han exhaurit les places en tots els grups.
D’altra banda, a partir de mitjan octubre també es posarà en marxa l’edició 2019-2020 del programa 
del Voluntariat per la llengua. A través d’aquest programa, que ja és molt veterà a Parets, es creen les 
anomenades parelles lingüístiques, formades per una persona aprenenta i una de volun-
tària. L’objectiu és practicar la conversa en un ambient cordial i amable i facilitar que les 
persones aprenentes adquireixin fluïdesa i confi ança a l’hora d’utilitzar la llengua.
Per estar al dia de totes les activitats que duu a terme l’Ofi cina de Català, és recomanable 
fer-ne el seguiment a les xarxes socials.

 EAP Parets del Vallès

107.2 FM

Noves seccions al RAP Matí!

RAP107 FM ha estrenat dos nous espais dins 
del programa matinal RAP Matí. El primer d’ells 
parla sobre cinema i sèries de televisió, analit-
zant els arguments, les temporades, els per-
sonatges i tot el món que envolta el fascinant 
univers de les creacions audiovisuals. L’espai, 
que s’emetrà els dilluns al matí al voltant de 
les 11.30 h, el condueix la col·laboradora i pe-
riodista Laura Pallarés, que ha escollit el nom 
d’Spoiler per a la seva secció.
D’altra banda, una nova secció s’incorpora a 
RAP Matí: ‘La natura parla’ és un espai en el 
qual Daniel Fernández, del Grup de Recerca 
de l’Escola de la Natura de Parets, parlarà so-
bre diverses qüestions de la fauna. La secció 
comptarà amb convidats especialistes en les 
matèries que es tractin els dimecres al voltant 
de les 11 h del matí.
Tots els espais de RAP Matí es poden tornar a 
escoltar i descarregar visitant el web de l’emis-
sora www.rap107.fm o a través de l’aplicació 
gratuïta per a telèfons mòbils i tauletes intel-
ligents. La programació de RAP107 es pot se-
guir en directe al web, a l’aplicació i sintonitzant 
el dial 107.2 FM.

RAP 107
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“Cal mirar les emocions, donar valor a les persones i empoderar-les”

Pilar Piernau: directora de l’Escola Municipal Pau Vila
Pilar Piernau afronta el seu nou repte professional com a direc-
tora després de vint anys treballant com a professora a l’Escola 
Municipal Pau Vila. Amb molts projectes sota el braç, agafa el 
nou càrrec amb il·lusió i moltes ganes. La nova directora del 
centre destaca les emocions i les persones per donar pas a 
l’escola del futur. 

Quin és el camí per arribar a ser la directora d’un centre educatiu?
Primer de tot, es necessita molta il·lusió, molta confi ança en el que estem fent i molta 
creença en el fet que l’escola està viva i només se l’ha d’acompanyar en el dia a dia; 
tirar-la endavant i creure en ella.

Quins projectes nous té el centre per als pròxims anys?
A l’escola ja s’han fet molts projectes i s’ha de seguir aquesta línia que comença amb 
molta força i continuar-la tota l’escola, adaptada a cada cicle amb els seus nivells i les 
seves característiques i adequada als alumnes. I en col·laboració amb el poble, com en 
el cas del projecte de la xarxa educativa.

Segons la teva experiència, cap a on està evolucionant l’educació?
Cal mirar les emocions, donar valor a les persones i empoderar-les. Partint d’aquí, tot 
és possible. És el punt de partida de la nova educació, de donar recursos, procediments, 
d’obrir la mirada al món i empoderar els alumnes perquè puguin ser ells mateixos. 

Com s’enfronta l’escola a les noves tecnologies?
Posant-nos al dia. Els nens saben més que nosaltres i els hem de donar els proce-
diments i consensuar una programació del que s’ha de prioritzar a l’aula. Les noves 
tecnologies són un recurs més i no s’ha de perdre de vista que les podem utilitzar. 

Com veus l’escola del futur?
Ha d’evolucionar en positiu. Jo crec en l’escola; ens adaptem a les circumstàncies 
del moment i donem una resposta. Ho fem amb molt de cor, amb molta emoció i sent 
conscients de les necessitats dels nostres alumnes.

1115 ANYS

1115 ANYS

Aniversari de la consagració de 
l’església de Sant Esteve de Parets 904-2019

Diumenge 13 d’octubre 
10.30 h. Església de Sant Esteve
Celebració de l’eucaristia presidida pel bisbe auxiliar de 
la diòcesi de Terrassa, Salvador Cristau, i presentació del 
projecte de micromecenatge 50x1000 per impulsar la 
restauració del temple de Sant Esteve.

Divendres 18 d’octubre
21 h. Plaça de la Vila
Concerts a la plaça, amb les actuacions de Marta Shanti, 
Noemí Gilabert & Sergi Igual, i Miquel del Roig.

Dissabte 19 d’octubre
18 h. Teatre Can Rajoler
32è Festival de la Poesia, organitzat pel Niu d’Art Poètic.
A partir de les 14 h. Plaça de la Vila
Arribada de la marxa Montserrat-Parets i actuació de 
Diables Parets.

Diumenge 20 d’octubre
10.30 h. Església de Sant Esteve
Celebració de l’eucaristia, visita guiada al temple i al 
campanar, i repic de campanes.
12.15 h. Plaça de la Vila
Aplec de cultura popular, amb la participació de la Colla 
del Ball de Gitanes de Parets i la Colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari de Parets.


