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Aquest any, es compleixen 1.115 anys de la primera referència escrita a Parets del Vallès 
en el document del 13 d’octubre del 904, que es conserva a la Biblioteca Nacional de 
Catalunya. S’han fet diferents actes per commemorar l’efemèride. Pàg. 13
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la versió PDF del
PARETS AL DIA

Entrevistem Marc Xicota Creador de l’APP  SIPAMO

Aquest dimarts, el govern de l’Ajuntament de Parets va fer una audiència pública per ex-
plicar a la ciutadania les dades en matèria de seguretat al municipi, així com els projectes 
que es duran a terme pròximament. Pàg. 6

Butlletí
d’informació 
municipal i ciutadana 
de Parets del Vallès 

L’equip de govern ja ha posat en marxa el compromís de rebaixar l’IBI a Parets. La proposta va ser aprovada en el darrer ple municipal i, en conseqüència, els paretans 
i paretanes pagaran un 2,5% menys d’IBI que es començarà a aplicar en el rebut del pròxim any 2020. Durant aquesta legislatura l’IBI baixarà un 2,5% cada any, és a 
dir, una rebaixa total del 10% en el rebut. Aquest percentatge signifi carà un estalvi total d’un milió d’euros per als contribuents. A més, es mantenen les subvencions 
a l’IBI urbà en les mateixes quantitats, és a dir 100 euros, per a persones jubilades o sense feina amb escassa capacitat econòmica. Pàg 3.

Els paretans pagaran menys IBI en el pròxim rebut
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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
Casal Sant Jordi
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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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EQUIP DE GOVERN

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 Empresa, 
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.

Grup Municipal 
Parets per la República 
Neus Jordà Fernandez
3a Tinent d’alcaldia.
Regidora coordinadora de 
Barris i de Patrimoni Cultural, 
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, matalas-
sos, 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

Dijous 31 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte de Castanyada a 
càrrec de Sònia Fernández i Nerea Anri. 
-De 21.30 a 23.30 h, a la Sala Serra Cooperativa, Terror al manicomi, a 
càrrec d’Ara Sarau. 

Divendres 1 novembre
-A les 12 h, al cementiri municipal, Tots Sants: descoberta de la placa 
del poema Tardor, de Marta Pessarrodona, recital de poemes del Niu 
d’Art i concert a càrrec del duet format per Glòria Coll (violoncel) i Jordi 
Azagra (piano). 
-De 20 a 22 h, a la Sala Serra Cooperativa, Terror al manicomi, a càrrec 
d’Ara Sarau. 

Dissabte 2 novembre
-De 20 a 22 h, a la Sala Serra Cooperativa, Terror al manicomi, a càrrec 
d’Ara Sarau. 

Diumenge 3 novembre
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, 4a Diada Castellera amb Manyacs Parets.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: De mares i fi lles, de Paco Mir. 

 Dilluns 4 novembre
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 
-A les 19 h, a la sala polivalent del poliesportiu municipal Joaquim Rodrí-
guez, sessió formativa per a entrenadors/es: ‘El valor del sacrifi ci, pautes 
per estimular-lo’, a càrrec de Pep Marí, psicòleg esportiu. 

Dimarts 5 novembre 
-A les 18 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: Where’s Spot?, a càrrec 
de Cambridge School. Organització: Biblioteca Can Rajoler.

Dimecres 6 de novembre
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, taller per a pares i mares 
sobre habilitats educatives en el bon ús de les TIC en l’àmbit familiar. 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Descobreix l’art, claus per a 
interpretar una obra d’art, a càrrec d’Iris Paris. 

Dies 7 i 8 de novembre
-A la Sala Basart Cooperativa, II Jornades Ampliant els horitzons de les 
violències de gènere. 

Dijous 7 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: El castell d’iràs 
i no tornaràs, a càrrec d’Eva González. 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia literària amb Gerard 
Quintana sobre la seva novel·la Entre el cel i la terra. 
-A les 19 h, al Casal Cal Jardiner, trobada de la regidora Kènia Domènech 
amb el veïnat dels barris Cal Jardiner, Cerdanet i Can Riera. 

Divendres 8 novembre
-A partir de les 17 h, al parc del Sot d’en Barriques, Ràdio al carrer!
-A les 11 h, al carrer Montserrat Roig cantonada Mercè Rodoreda, al 
costat del parc del Sot d’en Barriques, Parets amb flors. 
-A les 19 h, a l’observatori astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia 
per a públic adult, amb observació de les Plèiades, la lluna i el doble 
cúmul de Perseu. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, projecció de ‘Sofi a’ 
dins del cicle La mirada dels altres.

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.

Papers
Si llegeixes el diari
en un aire d’or intens,
no et fa res que el temps se’n vagi
lluny dels vidres del cafè.

Amb el temps, n’estires fulls,
els doblegues per les vores,
hi fas sécs durant estona,
fi ns que, inflats i bonyeguts,

mig s’assemblen a una esfera:
continents de lletres, gent
i la mar que no s’espera.

No s’espera i tu llegeixes
el naufragi que pateixes
entremig d’uns quants papers.

Josep Masats, poeta de Sant Fost de Campsentelles i 
arrelat a Mollet, serà el convidat en la pròxima trobada 
del Niu d’Art a la Sala Serra Cooperativa el 23 de no-
vembre a les 18 h. 
Encara que també ha conreat l’assaig, la biografi a o la 
narrativa per a joves, ens centrarem en la seva valuosa 
obra poètica, iniciada amb una col·laboració amb Joan 
Margarit, El Cafè de l’Òpera (2002) i continuada amb El 
penjat (2004), que va ser premi Margarita Wirsing, Llen-
guatges de colors (2006), Fragments de vidre (2008) i El 
gall a la teulada (2014). 
La poesia de Masats és gairebé pintura de traçada segura 
i descriptiva; no és estrany que conreï els haikús amb molt 
d’èxit. La seva posada en escena també és molt amena i 
entenedora, pel que ens assegura una trobada imprescin-
dible. A més, potser tindrem la primícia del nou llibre que 
està a punt de publicar. Us hi esperem.
Fem suport a la Cultura!

Càncer de Mama.
La importància de la seva detecció precoç

El càncer de mama és el tumor més freqüent en les do-
nes occidentals. A Espanya es diagnostiquen 33.307 nous 
casos a l’any. Al nostre municipi, la prevalença en dones 
es del 0,75%, una mica inferior a la resta de Catalunya.
El Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que se cele-

bra cada 19 d’octubre, busca sensibilitzar sobre aques-
ta malaltia i conscienciar sobre la importància del seu 
diagnòstic precoç. I és que detectar el càncer de mama 
en etapes inicials fa que els tractaments siguin menys 
agressius i amb menys efectes secundaris i, també, que 
la possibilitat de curació sigui més alta.

Pel diagnòstic és fonamental la implicació de la perso-
na: fer autoexploració mamària, visitar el ginecòleg i no 
saltar-se les mamografi es gratuïtes del programa de de-
tecció precoç en què estan incloses les dones de 50 a 70 
anys. En cas de no rebre la notifi cació per la mamografi a 
bianual podeu trucar a la Ofi cina Tècnica de Cribratge de 
Granollers (tel. 938425087).

Cal consultar davant d’aquests símptomes: bonys a la 
mama o aixelles, secreció pel mugró, canvis a la pell, le-
sions a l’aurèola o mugró, retraccions o enfonsaments, 
així com qualsevol altre canvi a les mames.

Hi ha diversos factors de risc, com  per exemple els ante-
cedents familiars i l’edat (la majoria dels casos se solen 
donar per sobre dels 50 anys). No obstant això, es pot 
incidir en la seva prevenció seguint certs hàbits com man-
tenir un pes saludable, practicar exercici físic, reduir el 
consum d’alcohol i, en cas d’haver donat a llum, optar per 
la lactància materna, sempre que sigui possible.  

Al Centre d’Atenció Primària Parets del Vallès s’ha 
instal·lat a l’entrada una taula amb informació sobre el 
tema, com per exemple, un fullet que explica com s’ha de 
fer l’autoexploració mamària. També és possible demanar 
hora amb la llevadora pels temes relacionats amb la salut 
sexual i reproductiva de la dona. 

Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès
Institut Català de la Salut

L’ALTAVEU
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Els paretans pagaran un 2,5% menys d’IBI en el pròxim rebut
L’equip de govern ha presentat unes ordenances fiscals que inclouen la rebaixa d’un 10% de l’IBI durant tota la legislatura. Cada any es pagarà a Parets un 2,5% menys en el rebut
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Les dades d’aquest exemple fan referència al rebut mitjà d’un habitatge ubicat al carrer Empordà de Parets del Vallès 

El Ple celebrat el 24 d’octubre ha aprovat les ordenances 
fiscals per a l’any 2020. El compromís més destacat que 
ja ha posat en marxa l’equip de govern ha estat la rebaixa 
de l’IBI per als paretans i les paretanes, assumint que, en 
total, es reduirà un 10% el pagament d’aquest impost al 
llarg de tota la legislatura. 
Per a aquest 2020, els veïns i veïnes pagaran un 2,5% 
menys d’IBI urbà. Aquest percentatge significarà un es-
talvi d’un milió d’euros per als contribuents i deixar de 
d’ingressar aquesta quantitat per a l’Ajuntament.

Exemple pràctic
Si el rebut de l’IBI per a una casa situada al carrer Alfons 
XIII de Parets és de 1.339 euros, amb la rebaixa que ha 
aplicat l’Ajuntament, en el rebut de l’any 2020 aquests 
propietaris pagaran 1.305 euros; l’any 2021 pagaran 
1.270 euros; l’any 2022 el rebut per a aquests propieta-
ris serà de 1.238 euros i, finalment, l’any 2023 pagaran 
1.204 euros d’IBI, el que suposa un estalvi de 135 euros.

Bonificació per a lloguers de renda limitada
Una de les novetats més destacades és que es tirarà 
endavant un cens de pisos buits i es demanarà tota la 

informació disponible a l’Agència Catalana de l’Habitatge. 
Això permetrà incorporar un recàrrec del 50% en l’IBI 
als propietaris d’immobles d’ús residencial on no hi viu 
ningú. L’altra novetat destacada és la bonificació del 50% 
en l’IBI als immobles destinats a lloguer d’habitatges amb 
renda limitada.
Es mantenen les subvencions a l’IBI urbà en les mateixes 
quantitats, és a dir 100 euros, per a persones jubilades o 
sense feina amb escassa capacitat econòmica. La rebaixa 
del 2,5% en l’IBI sumada a la subvenció reduirà encara 
més l’import final per a aquests col·lectius.

Congelació de la resta d’impostos
Les ordenances fiscals mantenen un criteri general de 
congelació per a la resta d’impostos per a la ciutadania 
en general. Per exemple, no hi haurà cap increment en 
el rebut de l’aigua, tampoc en l’impost de circulació de 
vehicles –on es mantenen les bonificacions existents– i es 
manté l’import en la recollida orgànica per als ciutadans, 
una de les taxes d’escombraries més baixes dels ajunta-
ments d’arreu de Catalunya. 
Una altra novetat és la incorporació d’una bonificació del 
40% en el pagament de les plusvàlues (segones propie-

tats) en la transmissió per mort dels propietaris de l’im-
moble entre familiars directes, és a dir, els de primer grau 
de consanguinitat.

El govern estudia la gratuïtat total del bus urbà
El Govern Plural s’ha compromès a encarregar un estudi 
que avaluï el cost que tindria la gratuïtat del bus urbà per 
a totes les franges d’edat del poble i un altre estudi extern 
sobre models alternatius a la gestió de l’aigua, així com la 
possibilitat de fer ajustos a la baixa en les taxes per l’ús 
dels guals industrials.
El govern de Parets ha comptat amb les aportacions que 
els grups de l’oposició els ha fet per a la redacció d’alguns 
aspectes de les ordenances municipals del 2020.

La sortida de Vallès Visió
L’Ajuntament va aprovar, amb els vots a favor del govern, 
l’abstenció de Ciutadans i els vots en contra del PSC, la 
sortida de l’Ajuntament del Consorci Teledigital Mollet, 
que gestiona Vallès Visió. Aquest fet fa que els 128.000 
euros anuals que Parets destinava a la televisió, s’hagin 
pogut destinar a reduir l’import que els paretans i pareta-
nes paguen en l’IBI i en el foment dels plans d’ocupació.
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Regidores i regidors de barri. Vine, t’escoltem!
Els regidors i regidores han contestat totes les preguntes de la ciutadania i s’han compromés a cercar solucions

La transparència és una de les premisses del nou Govern 
Plural a Parets. Per aquest motiu, durant les trobades que 
han mantingut amb el veïnat, els regidors i regidores de 
l’Ajuntament han respost a totes les preguntes relaciona-
des amb els seus barris, o s’han compromès a informar-se 
i trobar posibles solucions en aquelles qüestions de les 
quals no en tenien coneixement.
Les reunions no s’han limitat només a explicar els projec-
tes previstos a cada barri, sinó que han servit per conèixer 
de primera mà les mancances i problemes dels ciutadans 
i ciutadanes, sobretot, pel que fa a convivència, urbanis-
me i via pública.
Fins al moment, ja s’ha dut a terme la reunió del Barri 
Antic, amb la regidora Rosa Martí al capdavant, que co-
mentava al respecte “sabem que hi ha problemes que són 
difícils de solucionar. De vegades les solucions requereixen 
temps i són llargues i no volem que això pugui generar 
frustracions. Les trobades serviran, si més no, per reflexi-
onar i plantejar projectes de millora”.

Els regidors Lluís Moreno, Neus Jordà, Enrique Villegas, 
Casandra Garcia i Montse Folguera també han tingut 
l’oportunitat de reunir-se amb el veïnat dels respectius 
barris que tenen asignats.

Tots han reiterat la voluntat d’intentar trobar solucions 
als problemes que se’ls van plantejar o, com a mínim, 
d’intentar millorar-los.
Ara, només resta pendent la trobada amb la regidora 
Montserrat Lara, pendent de data defi nitiva, i de la regi-
dora Kènia Domènech amb els veïns i veïnes dels barris de 
Cal Jardiner, el Cerdanet, i Can Riera, que es farà el pròxim 
7 de novembre, a les 19 h, al Casal de Joves Cal Jardiner.

Transparència i compromís de 
les regidories de barri amb els 

veïns i veïnes de Parets

ELECCIONS
Cens electoral a Parets pel 10-N
14.343 ciutadans i ciutadanes de Parets podran votar 
a les pròximes eleccions generals, que se celebraran el 
diumenge 10 de novembre.  El nombre i distribució de 
meses serà el següent: 
Districte 01
•Escola Lluís Piquer, 8 meses amb 4.865 electors.
Districte 02 
•Escola Pompeu Fabra, 4 meses amb 1.926 electors.
•Casal d’Avis Sant Jordi, 2 meses amb 1.821 electors.
•Escola Pau Vila, 5 meses amb 3.502 electors/es.
•Casal Can Butjosa, 4 meses amb 2.229 electors/es.
El total d’electors en aquests comicis són 14.343, distri-
buïts en 2 districtes, 11 seccions, 5 col·legis electorals i 
23 meses.

MANIFEST

Manifest contra la sentència del Suprem
Coincidint amb la sentència del Tribunal Suprem al procés 
de l’1 d’octubre, que es va donar a conèixer el passat 14 
d’octubre, el Govern Plural va consensuar un manifest de 
rebuig a la sentència que es va llegir a la plaça de la Vila. 
Aquella mateixa nit, un miler de paretans i paretanes van  
formar part del recorregut de la marxa unitària de rebuig 
a les condemnes i en suport al paretà Jordi Turull.
D’altra banda, el dijous 17 d’octubre, més 20.000 perso-
nes de la columna de Vic van passar pel municipi durant 
la Marxa per la Llibertat.
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L’equip de govern fa una audiència pública a l’Eixample
Les forces polítiques que formen el govern han donat compte de les actuacions dels primers mesos de legislatura i han contestat preguntes de periodistes i ciutadans

Aquest octubre ha tingut lloc una audiència pública orga-
nitzada pel Govern Plural que ha servit per donar compte 
de les accions dutes a terme en els primers mesos de 
legislatura. 
El govern municipal el formen tres forces polítiques: Ara 
Parets-ERC, Sumem Esquerres a Parets, i Parets per la 
República-JuntsxCat. “L’equip de govern no és indepen-
dentista; és un govern transparent, amb un projecte sòlid 
de poble, que respecta i dóna suport al veí de Parets Jor-
di Turull i que defensa els drets i llibertats”, començava 
explicant l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, per continuar 
explicant que aquests primers mesos de legislatura han 
estat molt intensos i els ha servit per engegar accions 
com les que s’han fet de manteniment de l’espai de la 
via pública amb la neteja d’espais amb perill d’incendi, la 
neteja de torrents i escocells per prevenir inundacions, i 
les previsions d’actuació de futur com la reforma del parc 
la Linera, el reasfaltat de diversos carrers i l’eliminació de 
barreres arquitectòniques. 
El govern encarregarà un estudi per a la remunicipalitza-
ció del servei d’aigua perquè “apostem pel capital humà 
de l’Ajuntament” i, en aquest sentit, tant l’alcalde, Jordi 
Seguer, la primera Tinent d’Alcaldia, Casandra Garcia, i 
la regidora Neus Jordà, han estat d’acord en donar pos-
sibilitats al personal treballador de l’Ajuntament per tirar 
endavant els nous projectes. 
Cal destacar que en l’audiència pública el govern ja va 
anunciar la rebaixa de l’IBI i l’augment de la despesa en 
matèria de seguretat.

L’ocupació laboral, un aspecte prioritari per a Parets
A banda del resultat positiu per a la reducció de l’atur 
a Parets aquest mes, el govern ha destacat els 27 nous 
plans d’ocupació que es van incorporar el mes de juliol, 
3 places laborals del programa Garantia Juvenil, i la nova 
convocatòria de 8 noves places de plans d’ocupació que 
s’obriran d’aquí a unes setmanes, accions destinades 
a reduir la taxa d’atur a Parets. En aquest sentit, s’han 
convocat ajuts i incentius econòmics per a les empreses 
que contractin persones de Parets i s’ha dut a terme una 
reunió amb comerciants de Parets. Cal destacar l’aposta 
per la restauració amb el Parets D Tapes i la creació de 
l’associació de comerciants, així com la fira de nadal. 
 
Transparència i comunicació lliure i de qualitat
“La transparència i el canvi de la política comunicativa 
es demostra amb actes com el d’avui, fent una audiència 
pública al carrer, al costat de la ciutadania, sense res a 
amagar” explicava la primera Tinent d’Alcaldia, Casandra 
Garcia, qui en finalitzar l’acte ha atès preguntes de mit-
jans de comunicació i també de ciutadans/es. En el seu 
torn, Garcia ha destacat que, en l’àmbit de la comunicació, 
l’Ajuntament ha establert el criteri de màxima transparèn-
cia per als mitjans. “Els treballadors/es decideixen lliure-
ment què és notícia i què no ho és, sota criteri periodístic, 
sense cap intervenció política”. 
D’una altra banda, les xarxes socials de l’Ajuntament han 
resolt, fins al moment en què es va fer l’audiència pública, 
80 peticions, suggeriments o queixes que la ciutadania ha 

demanat mitjançant missatges privats als canals oficials 
de l’Ajuntament. S’ha anunciat que la ràdio RAP107 FM 
fa 40 anys de vida i aquesta efemèride serà celebrada. La 
regidoria de Comunicació ha obert més espai i presència 
a totes les ideologies amb representació a Parets perquè 
“els mitjans públics de comunicació són de tots i totes” i 
s’aposta per una transparència total en els successos que 
passen a Parets, com ara les actuacions de la policia local.

La construcció de l’Institut La Sínia, més a prop
Avancen a molt bon ritme les negociacions per cedir un 
terreny a la Generalitat per a la construcció de l’Institut 
La Sínia, tal com ha explicat la regidora d’Educació, i ja 
sabem que aquesta realitat arribarà d’aquí a molt poc 
temps. Casandra Garcia també va explicar que el projecte 
de la carretera C-17 està tancat i l’any vinent la Genera-
litat adjudicarà l’obra.

Compromís per arribar al 100% de transparència
La regidora Neus Jordà ha destacat que l’índex de trans-
parència “no pot ser un altre més que el 100%; volem 
publicar tota la informació que aquest índex ens dema-
na, però molta més, encara que no es demani, perquè 
volem una transparència total”. En aquest sentit, Jordà 
ha destacat que el govern municipal ha contestat totes 
les preguntes i instàncies que des de l’oposició els han 
fet “per respecte als companys i companyes” i perquè, ha 
dit, creu que han de tenir tota la informació com a regidors 
i regidores electes.
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Aprèn com atraure clientela amb el teu aparador
de forma pràctica, senzilla i econòmica durant la
campanya de Nadal

26 novembre
de 14 a 16 h
Sala Serra Cooperativa

nadalenc

Inscripcions: infocomerc@parets.cat · 93 573 88 96

TALLER
D’APARADORISME

FORMACIÓ EN
SALES BLANQUES

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

Del 18 al 29 de novembre
de 9.30 a 12.30 h (total: 30 h)

Coneix els protocols, 
la normativa i les 
característiques de 
les sales blanques 
(o netes) necessàries 
a la indústria per 
processar correctament 
productes alimentaris, 
farmacèutics, cosmètics, 
químics o microelectrò-
nics, entre d’altres, per 
garantir la seva qualitat.

La seguretat i la convivència, prioritats del nou govern
Aquest octubre, el Govern Plural ha fet una audiència pública per donar compte de les actuacions policials i els temes relacionats amb la seguretat

Ara fa una setmana, la sala de plens de l’Ajuntament va 
acollir una audiència pública per tractar i donar a conèixer 
les darreres dades en matèria de seguretat ciutadana.
La roda de premsa, que es va retransmetre en directe 
íntegrament per RAP107, va estar presidida per la primera 
tinenta d’alcaldia, Casandra Garcia, l’alcalde i regidor de 
Seguretat ciutadana, Jordi Seguer, i l’inspector en cap de 
la Policia Local, Joan Pérez.
En la seva intervenció, Casandra Garcia va insistir en la 
importància que per al nou Govern Plural té la “transpa-
rència també en matèria de seguretat i l’aposta del nou 
Govern Plural per una policia de proximitat, un cos per a 
tots els nostres veïns i veïnes”.
L’alcalde, Jordi Seguer, va presentar les dades recollides 
durant els darrers dos mesos. Així, per exemple, les dades 
mostren que durant els mesos de juliol i agost s’han obert 
116 diligències jurídiques. Tot i que es parlava en algunes 

xarxes socials d’una ‘onada de robatoris’, en aquests dos 
mesos hi ha hagut un descens, en aquesta matèria, d’un 
18% respecte del mateix període de l’any 2018.
Concretament, aquest estiu s’han produït robatoris en 8 
domicilis, dels quals 5 han estat consumats i 3 en grau 
de temptativa.
Pel que fa a les empreses, la reducció en els darrers dos 
mesos ha estat d’un 50%, i d’un 66% menys en establi-
ments comercials.
Altres dades que s’han fet públiques han estat les 3 de-
tencions per violència domèstica a dues llars de Parets i 
al membre d’una parella que estava de pas al municipi.
Finalment, Seguer ha volgut “fer valdre la gran tasca de 
la Policia Local i del cos de Protecció Civil que sovint o no 
es veu o no és tan evident per a la ciutadania”.
L’inspector, Joan Pérez, va donar dades concretes segons 
les quals, des de principi d’any fi ns al mes d’agost, s’han 

obert 872 diligències judicials, un 2,35% més que l’any 
2018. L’augment és degut, bàsicament, a estafes bancà-
ries, delictes relacionats amb internet i, sobretot, a l’in-
crement de més d’un 20% en els darrers dos mesos en 
delictes relacionats amb la conducció sota els efectes de 
l’alcohol i les drogues.

Trasllat de la Policia Local a Iveco
La Policia Local de Parets es traslladarà fi nalment a les 
noves dependències del sector Iveco. Així ho ha explicat 
l’alcalde en la seva intervenció.
Pròximament, segons ha anunciat, es farà una nova audi-
ència pública per explicar amb detall les característiques 
del nou espai i quins serveis concrets es traslladaran a 
l’edifi ci.
Es preveu que les obres de condicionament de les noves 
dependències començaran d’aquí a unes setmanes.

Reforç de la Policia Local i augment de la plantilla
Durant l’audiència pública que s’ha fet a l’Ajunta-
ment l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, ha parlat de 
la contractació durant un any, per mitjà dels Plans 
d’Ocupació Local, de dos nous agents de mobilitat i 
civisme, amb capacitat sancionadora, que donaran 
suport a la Policia Local, sobretot en tasques de vi-
gilància de l’espai públic, de seguretat del trànsit i 
de compliment de les ordenances de convivència 
ciutadana.
La decisió neix d’una experiència pilot que es va po-
sar en marxa ara fa un any i que va tenir molts bons 
resultats.
També s’augmentarà la plantilla de la Policia Lo-
cal en els pròxims tres anys -a raó d’un agent per 
any- que passarà de tenir les 28 persones actuals, 
inclosos els comandaments, a un total de 31, “dins 
la limitació del percentatge que marca la llei”, ha 
explicat l’alcalde.
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Parets s’adhereix, un any més, a la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que se celebra del 16 al 22 de novembre

formen a partir d’aquest fi l vermell, i les fulles a partir de 
targetes decorades o escrites pels estudiants que volen 
compartir les seves idees per millorar el planeta.
El divendres 22 de novembre, els arbres es posaran a la 
plaça de la Vila per tal que tothom qui vulgui pugui també 
fer la seva aportació.

La recollida selectiva sobre el total de la generació de 
reidus a Catalunya és d’un 41,70%, mentre que a Parets 
és d’un 33,60%.
La generació de residus totals al municipi al 2018 va ser 
de 9.112 tones. Aquesta quantitat és el resultat dels re-
sidus reciclats i els dels contenidors grisos de genèrics.

Canvia els teus hàbits, redueix els residus

Parets està 8,1 punts per sota 
de la mitjana catalana sobre el 
total de la recollida selectiva

Taula contra el canvi climàtic
L’Ajuntament de Parets ha acordat crear 
una taula de treball per combatre el canvi 
climàtic. L’acord estableix els compromi-
sos polítics, normatives i recursos neces-

MEDI AMBIENT
saris per garantir reduccions de gasos 
d’efecte hivernacle del 50% en les emis-
sions de CO₂ respecte a les preindustrials 
abans de 2030 i arribar al balanç net zero 
no més tard de 2040. A més, ha acor-
dat abandonar els combustibles fòssils i 
apostar per una energia 100% renovable 
de manera urgent i prioritària i avançar, 
entre d’altres, a una economia local i de 
proximitat que impulsi la sobirania ali-
mentària, silvicultura, agricultura i rama-
deria ecològica i de proximitat.
Les persones interessades en participar 
a la taula es poden adreçar a l’Escola de 
la Natura, carrer Galende, 12, telèfon 93 
562 17 94.

Voluntaris per passejar gossos
La protectora d’animals de Parets ha posat 
en marxa un nou programa de voluntariat 
que consisteix a passejar els gossos de 
persones que, per estar hospitalitzades 

MASCOTES
o per motius de salut, no poden treure a 
passejar els seus amics peluts.
Per formar part d’aquest voluntariat es pot 
enviar un correu a l’adreça protectoraa-
nimalsparets@gmail.com o trucar al 664 
127 247.
D’altra banda, el passat 27 d’octubre, l’as-
sociació va celebrar la 5a passejada soli-
dària per recaptar fons destinats a tenir 
cura dels animals que es troben al carrer, 
o bé dels que estan pendents d’adopció a 
les dependències del centre.
Si voleu adoptar, l’Associació Protecto-
ra d’Animals de Parets està ubicada a la 
masia La Marineta, carrer la Sínia, 3, del 
Polígon Industrial Llevant.

VIA PÚBLICA

L’empresa Ambientalia World SL gestionarà el 
manteniment dels espais verds al municipi
El dimarts 8 d’octubre, el Parc Central del Sot d’en Bar-
riques va acollir la presentació de la nova empresa con-
cessionària del manteniment dels espais verds, parcs i 
jardins del municipi.
L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, i la primera tinent d’al-
caldia, Casandra Garcia, van explicar les principals no-
vetats i els serveis que prestarà Ambientalia World, dels 
quals destaca la recollida de restes de poda domèstica, 
prèvia petició dels veïns o veïnes que ho sol·licitin.
A més, la nova concessionària s’encarregarà dels treballs 
de neteja i manteniment de parcs i jardins, desbrossada 
de rieres, talls de gespa, plantació d’espècies de tempo-
rada, i del reg i control biològic per evitar plagues en els 
42 parcs i places de Parets.
La plantilla, que en gran part està formada per persones 
de Parets és, inicialment, de 8 persones, tot i que està 
previst que es reforci durant la temporada de primavera, 
quan es fa la renovació de plantes i arbusts.
El contracte, prorrogable, tindrà un cost d’un milió d’euros 
durant dos anys.
L’empresa, que treballa sota criteris estrictes de sos-
tenibilitat mediambiental, ha incorporat nous vehicles 
elèctrics, vehicles de gas liquat i bufadors elèctrics, per 
facilitar la feina dels professionals de la jardineria que 
prestaran el servei al municipi.
Ambientalia World és una empresa especialitzada en ges-
tió ambiental i en la cura del medi ambient.

Canviar alguns del hàbits de consum per reduir la quanti-
tat de deixalles està a les nostres mans. Partint d’aquest 
concepte, Parets s’afegeix, un any més, a la Setmana 
Europea de Prevenció de Residus, amb l’objectiu de do-
nar eines senzilles i fàcils per ajudar a reduir l’impacte 
ambiental que representa la brossa que generem en el 
dia a dia.
Concretament, les activitats previstes inclouen la presèn-
cia d’informadors mediambientals als mercats, el lliura-
ment del boc&roll, així com una campanya informativa 
sobre com reciclar correctament i augmentar el percen-
tatge de recollida selectiva.

El bosc de la vida
El bosc de la vida és una activitat adreçada als alumnes de 
Parets que s’inspira en una antiga creença japonesa, se-
gons la qual hi ha un fi l vermell invisible que connecta les 
persones que estan predestinades a conèixer-se. Consis-
teix en uns arbres de cartró, subministrats per l’empresa 
col·laboradora SelfPackaging, les branques dels quals es 
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II JORNADES 
AMPLIANT ELS HORITZONS
DE LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

7 i 8 DE NOVEMBRE
SALA BASART COOPERATIVA (PARETS DEL VALLÈS)

dijous 7 de novembre 
de 9 a 17.30 h 
REPTES PER A UN ABORDATGE 
INTEGRAL DE LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES

divendres 8 de novembre 
de 10 a 13.30 h 
REFLEXIONS CRÍTIQUES SOBRE 
LES VIOLÈNCIES SEXUALS

Organitzades pel Servei de Feminisme - LGTBI i Transversalitat, Miriam Solá i Miriam Vázquez

Cal inscripció prèvia amb formulari a: h�p://jornadesviolencia.wordpress.com/

Més informació al telèfon 93 573 72 00 de 15 a 18 h

Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès

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

ACTIVITATS
PRINCIPALS
NOVEMBRE 2019

3x3 DE BÀSQUET
9 DE NOVEMBRE
A les  17 h

XERRADA SOBRE
SEXUALITAT
(ADREÇADA A JOVES)
20 DE NOVEMBRE
A les 18 h

FAKTORIA D’IDEES
(ASSEMBLEA DE CAL 
JARDINER)
23 DE NOVEMBRE
A les 19 h
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COMUNICACIÓ

Els alumnes d’Informàtica visiten l’Ajuntament
Aquest octubre, la sala Cooperativa va acollir la presenta-
ció dels nous alumnes del cicle d’informàtica de l’Institut 
Torre de Malla. La presentació es va iniciar am la inter-
venció de la regidora d’educació, Casandra Garcia. Jesús 
Martínez i Jordi Escusa, del departament d’informàtica, 
van explicar als alumnes com funciona aquest servei a 
Parets. Finalment es va fer una visita a la sala d’informà-
tica de l’Ajuntament.

FORMACIÓ

Els alumnes de La Sínia, als estudis de RAP107
Els alumnes de l’Institut La Sínia van visitar els estudis 
de RAP107 recentement, en el marc del projecte radio-
fònic ‘Escolta per dir la teva’, amb l’objectiu de crear una 
emissora pròpia al centre. Rosa Díaz i Heribert Gallardo, 
professionals de l’emissora municipal, els van acompa-
nyar per tal de mostrar-los com funciona la nostra ràdio 
per dins.

La sala Cooperativa va acollir el lliurament dels Premis al mèrit educatiu 2019

L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, i la regidora d’Educació, 
Casandra Garcia, van fer, ara fa uns dies, el lliurament dels 
Premis al mèrit educatiu 2019.
El premi a la millor nota de les PAU per a alumnes de 
batxillerat, dotat amb 300 euros, va recaure en Helena 
Rodríguez Pérez i el premi a la millor nota de selectivitat 
per a alumnes de cicles formatius, dotat també amb 300 
euros, va ser per a Gerard Galindo Tomás, ambdós estu-
diants de l’Institut Torre de Malla.
El premi a la millor nota de batxillerat ha estat per a Sara 
Jiménez Castillo; el de millor nota de cicle formatiu de 
grau superior per a Victoria Sofía Inger Sust i el premi a 
la millor nota de cicle formatiu de grau mitjà per a Esther 
Jorquera Martínez.
Pel que fa al premi a la millor nota de treball de recerca 
de batxillerat o sobre un tema d’especial rellevància per 

al municipi, es va atorgar a Alba Portella Ferràs pel seu 
treball “Mengem plàstics? Anàlisi d’aliments d’origen marí 
en busca de microplàstics”. El jurat va triar aquest treball 
“per la seva temàtica actual i d’interès social. Per ser un 
treball científic, que alhora ressalta valors vinculats al res-
pecte pel medi ambient i la necessitat de conscienciació 
de la població”.
El premi final d’etapa de primària es va concedir a Albert 
Guinau Puerta -Escola Vila Parietes-, i Silviana Vidiella 
Mas -Escola Pompeu Fabra-. 
Pel que fa al premi final de mèrit escolar de secundària va 
recaure en Nerea Zambrano Yeguas.
En aquesta edició, el premi al mèrit docent s’ha atorgat a 
l’Escola Lluís Piquer pel projecte “The school waste is in 
our hands”, coordinat per Rosa Maria Melgosa i Ma. Do-
lores Gimènez. 

Premis a l’esforç i la constància del món educatiu 
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diumenge
a les 18.30 h

La dansa de la
venjança

Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Jordi Casanovas

novembre17 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un drama contemporani i generacional que 
s’endinsa en les conseqüències de l’escissió 
del nucli familiar

Espectacle inclòs a la programació 

Prou d'hòsties 2019

diumenge
a les 18.30 h

De mares i filles
Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 10 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Paco Mir

novembre3 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

L’obra arriba al cor de l’espectador amb una 
barreja de riures i llàgrimes, gràcies a dues 
grans actrius

24 novembre
18 h Teatre Can Rajoler
El monstre de
colors va a l’escola
Cia. Bruc Brothers

10 novembre
18 h Teatre Can Rajoler
Més que màgia
Cia. Mag Stigman

Espectacle de màgia

Espectacle familiar

A les 21 h 
Sopar amb barquetes
(montaditos)

novembre9 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

La vida es 
rocanrolrocanrol
El Sevilla

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

El nou espectacle d’El 
Sevilla, un monòleg 
d’humor sobre la seva 
vida i el rocanrol
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La Sala Basart acollirà l’últim acte per cel·lebrar una castanyada esgarrifant

El grup festiu Ara Sarau torna aquesta tardor a Parets per 
preparar Terror al Manicomi a la Sala Basart Cooperativa. 
Amb l’eslògan ‘T’atreveixes a entrar?’, l’acte promet ser 
terrorífic. Es poden comprar entrades per avui dijous 31 
d’octubre, per els dies 1 i 2 de novembre trucant al telèfon 
617 478 937. 
Molts dels actes previstos per celebrar la castanyada ja 
s’han dut a terme durant les dues últimes setmanes del 
mes d’octubre. És el cas de la castanyada per a la gent gran 
que es va fer el dijous 24 d’octubre al Casal Sant Jordi, 
amb un berenar amb ball a càrrec del grup Duo Camelot. Al 

Casal Ca n’Oms es va poder gaudir del Duo Monseny el 25 
d’octubre. El dissabte, el recinte encarregat de la celebració 
va ser el Casal Asoveen amb l’actuació del grup Choffers. 
Els vilatans que es vulguin apropar durant aquests dies al 
Cementiri Municipal el trobaran obert el dia 31 d’octubre 
en horari de 10 a 14 h i de 16 a 18 h, el dia 1 de novembre 
de 10 a 18 h ininterrompudament i els dies 2 i 3 en el seu 
horari habitual. 
Com ja és tradició per a celebrar Tots Sants, l’Ajuntament 
de Parets descobrirà una placa amb el poema anomenat 
Tardor de l’escriptora Marta Pessarrodona i Artigues.

La castanyada finalitzarà amb ‘Terror al Manicomi’POESIA

32è Festival de poesia del Niu d’Art Poètic
El dissabte, 19 d’octubre, al Teatre Can Rajoler, el Niu d’Art 
Poètic va celebrar el 32è Festival de Poesia, amb un ho-
menatge a Ponç Pons i una actuació musical de Maria Pu-
jol amb l’acompanyament d’Enric Badal al violí. Els premis 
es van dividir en tres categories: poesia inèdita, poesia 
visual i el premi Josep Fité al millor rapsode. 
En la primera categoria, el primer lloc va ser per a Clara 
Fontanet pel poema L’altre lloc; a la categoria de poesia 
visual es va emportar el premi Òscar Palazón, amb el po-
ema El temps no és d’or (tres quarts de zinc); i d’entre els  
rapsodes, el primer lloc el va obtenir Josep Maria Diéguez.

ACOLLIDA
Conscienciar sobre immigració amb cinema
El cicle d’activitat i cinema solidari ‘La mirada dels altres’ 
ha tancat la programació d’enguany. 
L’objectiu d’aquest projecte d’intercanvi social impulsat 
pel Servei d’acollida de l’Ajuntament és donar a conèixer 
els moviments migratoris humans. El Servei d’Acollida 
també ofereix accions i recursos per promoure i garantir 
l’acompanyament de persones migrants mitjançant for-
mació, sensibilització i mediació.
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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

TALLERS “Fes-ho tu”

TARDOR 2019
PROGRAMACIÓ

ELABORACIÓ
DE FORMATGE

Preu: 2 € Parets
   4 € fora de Parets

27 de novembre a les 17.30 h

La RÀDIO
al teu MÒBIL

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

12.05 h
Benvinguda

12.10 h
Descoberta de la placa del poema
Tardor
de Marta Pessarrodona (1941)

12.15 h
Recital de poemes 
a càrrec del Niu d’Art Poètic

12.30 h
Concert a càrrec del duet 
Glòria Coll (cello) i Jordi Azagra (piano)
de l’Escola Municipal de Música

Divendres, 1 novembre 2019
Cementiri Municipal de Parets del Vallès

Per Tots Sants

BUS URBÀ
GRATUÏT

de 8 a 13 h i de
15.30 a 19.30 h

Divendres 8 de novembre a les 11 h

Matinal de portes obertes
de l'espai Parets amb Flors
Cantonada Montserrat Roig amb Mercè Rodoreda
Al costat del Parc de Sot d'en Barriques

Un nou espai per a les persones, 
la jardineria i les flors
T'hi esperem!!

Lliurament d'una planta aromàtica als assistents

D’ASTRONOMIA
TARDOR’19

SESSIONS

18 OCTUBRE a les 20 h 
Andròmeda, Júpiter i Saturn

8 NOVEMBRE a les 19 h 
Les Plèiades, la Lluna i el 
doble cúmul de Perseu

13 DESEMBRE a les 19 h 
Nebulosa d'Orió, Urà i 
Andròmedà

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

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

INSCRIPCIONS
Web: escolanatura.parets.cat

PREU 
Gratuït

ADREÇADES A PÚBLIC ADULT 
A PARTIR DELS 16 ANYS

LLOC
Observatori Astronòmic Pau Vila

L'activitat consta de: Observació a ull nu des del terrat, audiovisual 
i observació pel telescopi
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Visites a les masies més rellevants de Parets
En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, durant 
aquest mes d’octubre, a Parets s’han organitzat visites 
guiades a algunes de les masies més simbòliques i re-
llevants del municipi: la Marineta, la Torre de Malla i la 
Torre de Cellers.
Centenars de persones han pogut, un any més, veure i 
conèixer les peculiaritats d’aquests edificis històrics que 
formen part del catàleg del patrimoni de la vila.

PATRIMONI COMMEMORACIÓ

Actes en memòria de les víctimes del franquisme
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. 
A Parets, l’efemèride es va commemorar amb una ofrena 
institucional a l’escultura en record de les víctimes i re-
presaliats del règim franquista. També es va homenatjar 
el president Lluís Companys amb motiu del 79è aniversari 
del seu afusellament: es va fer la lectura d’un manifest i un 

recital poètic amb acompanyament musical.
L’emissora municipal RAP107 FM es va sumar als actes 
commemoratius amb l’emissió d’una tertúlia especial con-
duïda pel periodista i historiador Carles Font, en la qual van 
intervenir Antoni Vicente, Roger Prims, M. Àngels Massa-
guer, Albert Blasco i Isabel Márquez. 
La commemoració es va preparar en col·laboració amb 
l’associació de la Taula de la Memòria Històrica de Parets, 
l’Ajuntament de Parets i l’emissora RAP107 FM.

Parets del Vallès 1.115 anys. ‘Un poble, una parròquia’
L’església de Sant Esteve impulsa un projecte de micromecenatge per a la restauració del temple, que vol comptar amb la implicació de tota la ciutadania

Tot just fa 15 anys, el 2004, s’iniciava la celebració del 
milcentenari de Parets del Vallès, rememorant el docu-
ment de 13 d’octubre del 904, que es conserva a la Bi-
blioteca Nacional de Catalunya, i que inclou la primera 
referència escrita a Parietes, nom antic del nostre poble.
Enguany es compleixen 1.115 anys, i Parets ho va celebrar 
amb un seguit d’actes culturals, socials i lúdics que van 
incloure la celebració de l’eucaristia presidida pel bisbe 
auxiliar de la diòcesi de Terrassa, Salvador Cristau, i la 
presentació del projecte de micromecenatge 50x1000, 
que vol comptar amb la implicació de tot el poble.

Projecte de micromecenatge 50x1000
El projecte de micromecenatge 50x1000 “Un poble, una 
parròquia” consisteix en recollir 50.000 euros en dona-
tius, que s’utilitzaran per impulsar la restauració del tem-
ple de Sant Esteve. 
Concretament, la recaptació es destinarà a rehabilitar els 
vitralls de les capelles laterals, restaurar la rosassa, mi-
llorar la il·luminació de l’espai d’entrada, pintar les parets 
laterals, la nau central i el prebisteri i netejar i adeqüar els 
terres malmesos.
En el marc de la celebració, la plaça de la Vila també va 
acollir, el passat 20 d’octubre, un aplec de cultura popu-
lar, amb la participació de la Colla del Ball de Gitanes de 
Parets i la Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets, 
que va acabar amb l’actuació de Diables Parets i l’encesa 
de la seva mítica Bèstia. En canvi, es van suspendre els 
concerts previstos el dia 18 amb Marta Shanti, Noemí Gi-
labert & Sergi Igual, i Miquel del Roig.
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PARETS

DTAPES
PARETS

DTAPA + QUINTO

O REFRESC

DEL 8 AL 24 DE NOVEMBRE

 Bar La Plaça · Café Paris · Can Tomàs

El Racó de les Brases · Gelato di Fabio · Japoh! 

Lalola · L’Antic Paller-Can Serra 

La Noria Bakery · La Pèrgola · Llevantpark 

Oh Tapa! · Pase · Quibus · Restaurant La Salut

Restaurant Ribas do Sil  

PARETS

DTAPES

LLIBRES

MUNICIPI

LLIBRESLLIBRESLLIBRES
SOLIDARIS

Amb

BIBLIOTECA CAN RAJOLER

2019

1€

VE
NDA DE LLIBRES

PER EXEMPLAR

El conveni amb Audens Food està dirigit a fomentar les polítiques d’ocupació

L’Ajuntament de Parets i l’empresa Audens Food van sig-
nar el passat dimecres, 16 d’octubre, a la sala de plens 
de l’Ajuntament, un conveni dirigit a prioritzar i fomentar 
les polítiques d’ocupació i de desenvolupament econòmic 
al municipi. Audens Food és una empresa de fabricació i 
comercialització de plats preparats i té una planta a Parets 
on treballen al voltant de 90 persones. 
Amb la signatura del conveni, l’empresa Audens Food es 
compromet a afavorir la creació d’ocupació al terme mu-
nicipal de Parets a través de la col·laboració amb el Servei 
Local d’Ocupació de Parets.  
L’SLOP s’encarregarà de realitzar les gestions necessàries 

per cercar els perfils més adients d’acord amb les deman-
des de l’empresa i oferirà formació específica d’acord amb 
els llocs de feina.  
Per la seva part, l’Ajuntament facilitarà a l’empresa el su-
port necessari de caràcter tècnic i vetllarà pel compliment 
del conveni. 
A l’acte van assistir Jordi Seguer, alcalde de Parets, Ca-
sandra Garcia, primera tinent d’alcaldia, Montserrat Fol-
guera, regidora d’Ocupació, i Mónica del Castillo, repre-
sentant d’Audens Food, que va indicar durant la signatura 
la satisfacció de l’empresa per la seva col·laboració amb 
el consistori paretà. 

L’Ajuntament signa un conveni amb Audens FoodANIVERSARI

Freudenberg celebra el seu 50 aniversari
Freudenberg, i concretament Teles sense Teixir, ha fet 50 
anys i, per celebrar el seu mig segle de vida, va preparar 
una jornada de portes obertes el passat 29 de setembre. 
A l’acte estaven convidats els representants del consistori 
i els familiars de tots els empleats de la companyia.
Freudenberg sempre s’ha implicat en les activitats del 
municipi participant en actes d‘educació, esport i medi 
ambient, entre d’altres i ha volgut que una representació 
dels membres del Govern Plural estigui present en la seva 
celebració. Freudenberg és una firma que, actualment, 
compta amb quatre plantes a Parets i dóna feina a més 
de 700 treballadors. 

INTEGRACIÓ
Kluber celebra un acte sobre integració
Avui, 31 d’octubre, s’ha dut a terme un acte d’integració 
amb persones amb diversitat funcional: discapacitat vi-
sual, paràlisis cerebral i discapacitat física. A les 9 h s’ha 
realitzat una ponència a càrrec de la Gerència KLI i s’ha 
presentat el projecte Diversitat i Inclusió, acompanyat 
d’un vídeo d’Intervenció Inspiradora amb testimonis vi-
suals. Entre 10 i 12.30 h s’han realitzat activitats i entre 
les 12.30 i les 13 h s’ha fet una entrega de records KLI 
als tres participants de la taula rodona.
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I TAMBÉ...

El Centre Mèdic Parets renova instal·lacions
El Centre Mèdic i Dental Parets ha renovat recentment les 
seves instal·lacions. 
Entre d’altres s’ha creat una nova sala de rehabilitació, 
una sala d’espera infantil, un nou departament de radio-
logia i s’han adquirit nous aparells que milloren els diag-
nòstics i els tractaments. A més, els dos nous boxes que 
s’han fet permetran augmentar el nombre d’especialistes 
i escurçar les llistes d’espera.

COMERÇ

Nou taller d’aparadorisme de Nadal
Aprèn com atraure clientela amb el teu aparador 
de forma pràctica, senzilla i econòmica durant la 
campanya de Nadal, amb el taller d’aparadorisme 
nadalenc, que es farà a la Sala Serra Cooperativa el 
pròxim 26 de novembre, de 14 a 16 h.
Per inscripcions cal trucar al 93 573 88 96 o adreçar 
un correu a: infocomerc@parets.cat.

Trobada amb el teixit comercial de Parets
Una trentena d’establiments van participar a la 
primera trobada del teixit comercial amb l’Ajunta-
men. Es van tractar, entre d’altres, la recuperació 
de l’associació de comerciants, les fi res de Nadal 
o les sessions formatives que el Servei de Comerç 
ha programat en els pròxims mesos. La voluntat del 
Govern Plural és potenciar les fi res de Nadal que es 
combinaran amb activitats culturals i lúdiques.

Les persones interessades podran presentar la seva candidatura entre els dies 7 i 20 de novembre
8 noves places per als Plans d’Ocupació

L’Ajuntament de Parets convocarà vuit noves places en el 
marc dels Plans d’Ocupació Local.
En concret es tracta de dos agents cívics, un/a paleta, 
quatre monitors/es de reforç escolar i un/a tècnic/a en 
ocupació.
Per optar a les places les persones aspirants han de com-
plir uns requisits generals:
- Trobar-se en situació legal d’atur.
- Estar donat d’alta al Servei Local d’Ocupació de Parets
   del Vallès (SLOP) amb una antiguitat mínima d’1 mes.
- No haver participat en l’última convocatòria dels plans
   d’ocupació.
- Trobar-se en situació legal per treballar a Espanya.
Els contractes seran en modalitat laboral temporal per 
obra i servei, amb una jornada de treball específi ca per 
a cada perfi l, i d’una durada de 6 mesos per al projecte 
“estudi assistit a les escoles” i de 12 mesos pels projectes 

d’agents cívics, de tècnic/a d’ocupació i de paleta.

Presentació de candidatures del 7 al 20 de novembre
Els requeriments específi cs per a cada lloc de treball i les 
bases íntegres de la convocatòria es podran consultar a 
partir de la publicació al BOP i a la pàgina web parets.cat. 
El període de presentació de candidatures començarà el 7 
de novembre i fi nalitzarà el dia 20 del mateix mes.

Ajuts a la contractació
D’altra banda, amb l’objectiu d’impulsar l’ocupació al mu-
nicipi, i fi ns al pròxim dia 30 de novembre, les empreses 
interessades poden participar en la convocatòria d’ajuts 
per a la contractació de persones participants dels pro-
jectes del Servei Local d’Ocupació de Parets del Vallès 
(SLOP).
Les bases íntegres es poden trobar al web parets.cat.
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Els dies 7 i 8 de novembre, la Sala Cooperativa acollirà les II Jornades Ampliant els horitzons de les violències de gènere

Les II Jornades Ampliant els horitzons de les violències de 
gènere s’iniciaran a la Sala Basart Cooperativa el dijous 7 
de novembre amb les activitats integrades a la temàtica 
Reptes per a un abordatge integral de les violències mas-
clistes. A primera hora del matí, es repartiran les acredita-
cions i es realitzarà una presentació de benvinguda. 
A les 10 h es farà la conferència inaugural titulada ‘Ampliar 
la mirada sobre les violències de gènere des de la perspec-
tiva de la diversitat sexual i de gènere’. D’11.30 a 14 h s’ha 
preparat una taula en la qual es tractaran experiències i 
propostes des de la intervenció. A les 15.30 h hi ha prepa-
rat un taller de LGTBIfòbia. El divendres, 8 de novembre, 

de 10 a 13.30 h, les activitats giraran entorn les Reflexions 
crítiques sobre les violències sexuals.  
A les 10 h, Nerea Barjola, escriptora i activista feminista, 
farà una conferència anomenada La violència sexual com 
a projecte polític: El cas Alcàsser i la construcció del terror 
sexual. A les 11.30 h, la taula versarà sobre el tema Tras-
passant els límits de les perspectives actuals. Les jorna-
des acabaran a les 13.30 h amb un vermut musical que 
comptarà amb l’actuació de Tonadilleras Show System. 
Totes les activitats estaran traduïdes de forma simultània  
al llenguatge de signes. Per assistir-hi, cal apuntar-se a la 
web https://jornadesviolencia.wordpress.com/. 

II Jornades sobre la violència de gènereACTIVITATS

S’inicia el nou cicle contra la violència masclista
La XIX campanya contra la violència masclista, Prou d’hòs-
ties, arrenca aquest mes de novembre amb un cicle d’acti-
vitats entre les quals trobem tallers, exposicions, xerrades 
i teatre. 
El programa s’iniciarà amb una exposició a la Biblioteca 
Can Rajoler que es podrà visitar al llarg de tot el mes. 
Els dies 7 i 8 de novembre, la Sala Basart de la Coopera-
tiva acollirà les II Jornades ampliant els horitzons de les 
violències de gènere. 
El dimarts 12 de novembre al Casal de Joves Cal Jardiner, 
es farà una xerrada-taller sobre sexualitat adreçada al jo-
vent, a càrrec del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats. 
El dimecres 13, a la mateixa localització, es representarà 
l’obra de teatre Ningú més que l’altre a càrrec de Raig de 
Sol Contes, adreçada a l’alumnat de 5è de Primària de Pa-
rets. El dia 15, el parc del Sot d’en Barriques acollirà La Fira 
de l’Amor. El 17 de novembre es representarà al Teatre Can 
Rajoler La dansa de la venjança, un drama generacional 
sobre les conseqüències de l’escissió del nucli familiar. 
Els dies 18 de novembre i 3 de desembre es farà un taller 
per a mares i pares a càrrec de Leonor Cantera. Per fer 
la inscripció s’ha de trucar al 93 573 79 79. El 22 de no-
vembre, Isabel Erill impartirà una sessió oberta i gratuïta 
anomenada La dona sàvia que sóc, a la Sala Serra Coope-
rativa. El mateix dia, es realitzarà un passi del documental 
Lesbofòbia al Casal de Joves Cal Jardiner, amb un col·loqui 
posterior que comptarà amb la directora Inés Tarradellas 
i una de les participants del documental. 
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La Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions ha impulsat una xerrada i una exposició a Can Rajoler

En el marc de les activitats organitzades per la Taula Va-
llesana de Salut Mental i Addiccions, el Teatre Can Ra-
joler va acollir la xerrada ‘Drets de les persones amb un 
trastorn mental’, que va anar a càrrec de Victòria Monell, 
Directora Gerent de la Fundació Malalts Mental de Cata-
lunya.
La benvinguda va anar a càrrec del regidor de Drets Soci-
als de l’Ajuntament de Parets, Lluís Moreno, i de la regi-
dora de Salut i primera tinent d’alcaldia, Casandra Garcia 
i del Dr. Corominas. 
Prèviament es va fer, a la sala d’exposicions del centre, 
la inauguració de l’exposició de pintura a l’oli ‘La Llibertat 
de la Ment’, un recull de les obres de 9 artistes fetes al 
taller de pintura del Servei de Rehabilitació Comunitària, 
Hospital de Dia i el CAS (Centre d’Atenció i Seguiment) 
de la Fundació Sanitària Mollet, amb la col·laboració de 
la pintora Remedios Almohalla. 
L’objectiu de les activitats és, entre d’altres, desestigma-
titzar les persones que pateixen transtorns mentals.

Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions
La TVSMiA, de la qual el municipi de Parets en forma part, 
es confi gura com un espai de coordinació i de treball col-
laboratiu entre tots els agents que treballen en salut men-
tal i addiccions als municipis que hi col·laboren, amb la 
fi nalitat de defi nir accions de millora en l’àmbit local que 
permetin donar resposta a les necessitats en l’àmbit de 
la salut mental al territori.

Jornada sobre salut mental a Parets

Segons l’OMS, els trastorns 
mentals suposen 5 de les 10 
causes principals de càrrega
de morbiditat de tot el món

I TAMBÉ...

Binary Fest, el 23 de novembre 
L’associació cultural Binary Emotions Knights celebra 
el seu 5è aniversari amb l’organització d’un festival 
de música amb més de 10 propostes artístiques i 2
escenaris a la sala Basart. El col·lectiu paretà pre-
tén dinamitzar l’escena independent del Vallès amb 
propostes emergents, atrevides i creatives. Aquesta 
edició indoor tindrà lloc el 23 de novembre, a partir 
de les 17 h, i comptarà amb grups locals com Illa Ca-
rolina, Al Carrer!, Danan i formacions amb una gran 
projecció dins el panorama català. Més informació a: 
www.facebook.com/FestivalParcdelaLinera.

Manyacs celebra la quarta diada castellera
El pròxim 3 de novembre, a partir de les 12 h, a la 
plaça de la Vila, els Manyacs de Parets celebren la 
4a diada castellera. Prèviament a l’actuació, la colla 
farà una cercavila que recorrerà diferents carrers del 
Barri Antic de la Vila.

Portes obertes de ‘Parets amb flors’
El 8 de novembre es farà, a les 11 h, una matinal 
de portes obertes a l’espai de ‘Parets amb flors’, si-
tuat a la cantonada de Montserrat Roig amb Mercè 
Rodoreda, al costat del parc del Sot d’en Barriques. 
Tothom qui vulgui podrà visitar l’indret i informar-se 
del projecte.

Formació en TEA de l’escola Vila Parietes
L’escola Vila Parietes ha organitzat una formació de 
TEA, Transtorn de l’Espectre Autista, destinada als 
professionals de la docència. El TEA és un trastorn 
neurobiològic del desenvolupament que es manifes-
ta durant els primers anys de vida i que perdura al 
llarg de tot el cicle vital. La formació de docents és 
imprescindible per saber com actuar davant les ne-
cessitats educatives específi ques de l’alumnat amb 
TEA. El personal de l’escola Vila Parietes es formarà 
en aquesta matèria a partir del pròxim 4 de novem-
bre en un curs que obrirà la regidora d’Educació Ca-
sandra Garcia.
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Connecta’t amb l’Ajuntament incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta

AFRICA - 5 ANYS PABLITO - 1 ANYÓ PAKA - 1 ANYÓ ESTRELLA - 2 MESOS NICKA - 6 ANYS

ONA I TACA - 4 ANYS OHANNA - 2 ANYS BOBBY - 6 ANYSÓ

rap107 @Rap107fm rap107fm

Xocolatada

RÀDIO PARETS DEL VALLÈS
DIVENDRESDIVENDRES

8 NOVEMBRE 17 H8 NOVEMBRE 17 H8 NOVEMBRE 17 H
PARC SOT D’EN BARRIQUES

Taller de la Policia Local

CAP Parets

Actuació Castellera dels Manyacs

Actuació del grup La Il·lusió no té edat

 Actuació de les corals de l'Escola Municipal 

de Música
 Desfilada d'animals per adoptar de la 

Protectora d'Animals de Parets

amb melindros per als assistents

Taller de Pintacares

 FP Dual INS Torre de Malla

XocolatadaXocolatada

PARC SOT D’EN BARRIQUES
PARC SOT D’EN BARRIQUES

PROGRAMA EN DIRECTE

AC
TI

VI
TA

TS

 Oferta per la
Comissió de Festes
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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

Comprar entrades per internet
Darrerament estem detectant un augment de les reclamacions relacionades amb la com-
pra per internet d’entrades per a espectacles, especialment en plataformes de revenda.
Els problemes més habituals són:   
• Que els usuaris no saben que estan comprant en un web de revenda d’entrades, perquè 
la plataforma té aparença de distribuïdor autoritzat.
• Que no s’informa clarament de la identitat del venedor, que pot ser un particular que 
ofereix les seves entrades a través de la plataforma digital.
• La informació sobre el preu real de l’entrada és enganyosa i, al fi nal, s’acaba pagant un 
preu molt superior per despeses i càrrecs no previstos.
• Hi ha problemes per rebre o descarregar les entrades.
• Algunes d’aquestes empreses de venda o revenda tenen la seu social ubicada fora de 
l’àmbit territorial de la Unió Europea, per tant, resulta molt més complicat resoldre les 
reclamacions dels consumidors i les consumidores.

Sobretot, informeu-vos a través dels webs i els comptes dels artistes, els promotors o els 
venedors ofi cials. Desconfi eu dels primers resultats dels cercadors d’internet.
Tingueu en compte que, generalment, la compra d’entrades per a espectacles no admet 
devolucions.
I llegiu bé les condicions contractuals que han de ser clares en relació amb la ubicació 
de la localitat, la visibilitat, els canals de lliurament de l’entrada, la pos-
sibilitat de cedir-la a tercers, etc.

SCAC

PARETS

DTAPES
PARETS

DTAPA + QUINTO

O REFRESC

DEL 8 AL 24 DE NOVEMBRE

 Bar La Plaça · Café Paris · Can Tomàs

El Racó de les Brases · Gelato di Fabio · Japoh! 

Lalola · L’Antic Paller-Can Serra 

La Noria Bakery · La Pèrgola · Llevantpark 

Oh Tapa! · Pase · Quibus · Restaurant La Salut

Restaurant Ribas do Sil  

PARETS

DTAPES

Vols tastar les millors tapes de Parets? Parets D Tapes! 
16 bars i restaurants formen part d’aquesta nova edició del Parets D Tapes, que es durà 
a terme entre els dies 8 i 24 de novembre.
Per participar-hi, caldrà visitar un o més dels establiments proposats en la ruta del Parets 
D Tapes, emplenar la butlleta i, un cop segellada, dipositar-la a qualsevol dels restaurants 
que hi participen o a les ofi cines de l’Ajuntament (OAC), plaça de la Vila, 1 o a l’Ofi cina de 
l’SLOP, carrer Major, 1. Només es pot presentar 1 butlleta per persona.

Vine, tasta i guanya
Els premis per als participants consistiran en:
 - Un premi de 2 entrades per al Gran Premi de Fòrmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalu-
nya, a sortejar entre les persones que hagin completat el 100% dels segells.
 - Un premi de 2 entrades per a 2 espectacles al Teatre Can Rajoler a sortejar entre les 
persones que hagin completat el 50% dels segells.
 - Un premi d’un sopar per a dues persones en qualsevol dels establiments participants 
al Parets D Tapes a sortejar entre les persones que presentin almenys el segell d’un 
establiment.

El teu vot té premi. Tria la tapa més popular
El restaurant amb la tapa més votada rebrà el reconeixement de Tapa més popular de 
2019. Aquest reconeixement s’obtindrà mitjançant els vots de les persones participin 
al Parets D Tapes, que han d’indicar a la butlleta el número que correspon a la tapa que 
més els ha agradat. 
Per tal que la votació sigui vàlida, la butlleta ha de tenir més d’un segell dels establiments 
paicipants.

RESTAURACIÓ
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Nou èxit del CEP en l’edició de la Parets - Montserrat d’enguany
Més de 350 persones van participar a la marxa d’enguany en les distàncies de 62 o 38 quilòmetres  

Èxit de la Parets-Montserrat, el trail de resistència que va 
organitzar el passat 19 d’octubre el Centre Excursionista 
Parets (CEP). 
Més de 350 persones van participar tant a la distància de 
62 quilòmetres com la de 38 -que sortia de Matadepera-, 
amb arribada totes dues a Parets. A la plaça de la Vila es 
van organitzar tota un seguit d’activitats musicals i de ball, 
a més d’un servei de fisioteràpia de l’Escola Universitària 
de la Salut de Salt i els tabalers de la Colla de Diables 
de Parets que no van parar d’animar als participants que 
arribaven de forma esglaonada a la meta. 

Carlos Gámez i Elisabet Urpina, guanyadors
Frans Medina va fer d’speaker al llarg de tota la jornada 
animant els caminadors i corredors d’aquesta marxa.

Carlos Gámez va guanyar en categoria masculina, seguit 
de Jordi Barrancos i Javier Ramos. En la categoria feme-
nina, Elisabet Urpina va ser la vencedora, seguida de Me-
lina Castillo i Isabel Aguilar. El primer paretà va ser Carlos 
Gámez i la primera paretana en arribar fou Lorena Núñez. 
Els millors sots 21 van ser Sergi Granados i Andrea Muñoz 
i millor masters, Jordi Barrancos i Marta Serra. La Parets-
Montserrat é una de les proves de resistència més emble-
màtiques que es fan al nostre entorn.
Des del Centre Excursionista Parets es vol donar les grà-
cies a tots els participants, col·laboradors, voluntaris, en-
titats, comerços i organismes que amb la seva presència 
van fer possible aquesta setzena edició de la Marxa de 
Resistència Parets-Montserrat i que els dóna molts més 
ànims per preparar la següent.

FUTBOL

Presentació dels equips del CF Parets
El CF Parets va presentar el passat 4 d’octubre tots els 
equips i jugadors per a la temporada 2019-20. Enguany, 
l’entitat disposa de 336 jugadors i quasi una trentena 
d’equips entre totes les categories. El club que presideix 
Raül Soto té enguany el primer equip a Primera Catalana, 
un fet històric per a l’entitat. Tot i que li està costant adap-
tar-se en aquesta nova divisió, des de la junta esperen que 
l’equip vagi aconseguint victòries. 
També cal destacar el juvenil A, el cadet A i l’infantil A, 
que continuen en categoria Preferent i somien en recu-
perar aquesta categoria amb l’aleví i el benjamí, sense 
oblidar l’escola i els prebenjamins, que han tingut un molt 
inici de temporada. 
En l’acte de presentació, en un camp municipal Josep Se-
guer ple de gom a gom, no hi va faltar l’alcalde i regidor 
d’Esports de l’Ajuntament, Jordi Seguer, a més d’altres 
regidors i els principals patrocinadors de l’entitat. 

SESSIÓ
FORMATIVA

per a entrenadors/es

a càrrec de Pep Marí
psicòleg esportiu

4 novembre 2019
19 h Sala polivalent poliesportiu municipal

Confirmeu assistència al

Servei d’Esports: 93 562 52 06

A PARETS
ESPORT
PER A TOTHOM

popular conjunta

Organització:

Amb la col·laboració de:

XXII Caminada

Diumenge 17 novembre 2019

· Trobada i inscripcions a les 7.45 h al local de la
Penya Blaugrana Parets (Av. Lluís Companys, 25)

· Sortirem puntualment a les 8.30 DEL MATÍ

· El recorregut de la caminada és de 13,6 km per
l'entorn de Parets i Gallecs

· El preu de la inscripció és de 7€ (inscripció
anticipada fins al 14 de novembre: 6€)

· Hi haurà botifarrada i OBSEQUIS per a tothom

· Disposarem de cotxe escombra

· Inscripcions anticipades:
De l'11 al 14 de novembre de 19.30 a 20.30 h a la
Penya Blaugrana (Av. Lluís Companys, 25). Per a
més informació, contacteu al tel. 93 562 29 50 o
bé a caminada.gallecs@gmail.com

· És convenient que feu la inscripció el més aviat
possible, ja que així podrem fer les previsions
necessàries a temps

Amb el suport de:
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David Picazos, nou entrenador del sènior del FS
David Picazos és el nou entrenador del sènior masculí del 
Futbol Sala Parets. Picazos substitueix Albert Erra, que 
continuarà entrenant al club en altres categories. 
El nou tècnic ha portat equips com el Prosperitat i el Sant 
Joan de Vilassar. Recordem que la plantilla d’aquesta 
temporada de l’equip paretà ha estat molt renovada amb 
gent jove i alguns altres jugadors amb experiència. José 
Manuel Ibáñez, entrenador l’any passat, ara és jugador del 
sènior. En el primer partit que va estar a la banqueta, el 
FS Parets va empatar 2 a 2 a la sempre complicada pista 
del Lloret. Molta sort, David.

Presentació dels membres del Club Triatló
A mitjan octubre es van presentar, a la sala annexa del Po-
liesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, els components 
del Club Triatló Parets que participaran en les diferents 
proves d’aquesta temporada.
L’entitat presidida per Javier Gordillo té actualment 36 
socis. Tot i les dues baixes de l’any passat, en aquesta 
temporada s’han incorporat quatre nous socis.
D’altra banda, Albert José, d’aquest club esportiu, s’ha 
classifi cat un any més per anar a l’IronMan de Kona (Ha-
waii) del 2020, que és la competició per excel·lència 
d’aquesta discplina.

Cristina Araguz, nova presidenta del Bàsquet
Canvis a la junta directiva de l’Associació Triple de Bàs-
quet. Cristina Araguz és la nova presidenta de l’entitat en 
substitució d’Enric Núñez. 
Val a dir que Enric continua al club com a secretari, Juan 
Carlos Araguz és el vicepresident, Maria Gorina la treso-
rera, Ivan Robert el coordinador esportiu i Maite Navarro 
i Cristina Vilar en són vocals. 
El club continua tenint com a objectiu potenciar l’esport 
entre les persones amb capacitats especials. 
A fi nals de setembre van realitzar una jornada de portes 
obertes amb molt d’èxit.

FUTBOL SALABÀSQUET TRIATLÓ

Prop de 500 participants a la Cursa Popular de Parets
Otmane Btaimi i Eva Ribalta guanyen la prova de 20 km, mentre que Alberto Viera i Camila Danieluk ho fan a la de 5 km

Prop de mig miler d’atletes van participar a la 14a Cursa 
Popular de Parets que es va celebrar a principis d’octubre 
al nostre municipi. La prova, organitzada pel Club Atle-
tisme Parets, va tenir 3 recorreguts: la prova de 20 qui-
lòmetres, la de 10 i la de 5. Joan Palomeras (CN Caldes) i 
Elisabet Martín (CA Granollers) van ser els vencedors en 
la prova de 10 quilòmetres que va ser la que va tenir més 
participants. Marc Marquès i Vanessa Pérez van ser els 
primers locals en aquesta distància.
En la prova de 20 quilòmetres, que té un desnivell més 
considerable, els guanyadors van ser Otmane Btaimi, en-
trenador del CA Parets, i Eva Ribalta, del Xatafolls, mentre 

que la segona fou Esther Montosa del (CA Parets). Janne 
Pietiläinen va ser el millor local en aquest recorregut. 
En la distància de 5 quilòmetres, els primers en arribar a la 
línia de meta foren Alberto Viera (CA Montornès) i Camila 
Danieluk (CA Granollers). Gerard Corbera i Paula Peralta 
van ser els primers paretans d’arribar.
El president del Club Atletisme Parets, Salvador Corbera, 
destacava que el canvi de data ha estat positiu perquè 
s’ha millorat el registre de participants, tot i que sempre 
hi ha molta competència de curses en les mateixes dates. 
Cal destacar que la locutora de RAP 107, Rosa Díaz, va fer 
d’speaker animant a tots els atletes que hi van participar.

I TAMBÉ...

Carles Aguilera, 3r a l’Europeu sub-17
El jugador paretà d’hoquei patins, Carles Aguile-
ra, va quedar tercer classifi cat amb el FC Barce-
lona a l’Europeu de club sub-17, l’Eurockey Cup.
El Barça va guanyar la fi nal de la consolació contra 
l’Alcobendas.

Caminada popular ‘Petjada Gallecs’
La Penya Blaugrana Parets i l’Agrupament Escolta i 
Guia Sant Jaume organitzen una nova edició de la 
Caminada ‘Petjada Gallecs’. Serà el diumenge 7 de 
novembre, a les 8.30 h, amb sortida des del local 
de la Penya. 
Les inscripcions es poden fer anticipades de l’11 
al 14 de novembre a l’av. Lluís Companys 25. Més 
informació al 93 562 29 50 o caminada.gallecs@
gmail.com.

El CN Parets comença la temporada
Durant aquest mes d’octubre els nedadors i neda-
dores del CN Parets ja han iniciat la temporada. Els 
infantils van nedar a la primera jornada de lliga de 
fons i estils al CN Àgora. El benjamí ho va fer al CN 
Minorisa i l’aleví al CN Badia, tots amb bons resul-
tats.

La lliga del Club Handbol, en marxa
Ja han començat la lliga els diversos equips del Club 
Handbol Parets. Els equips d’aquest any, que coor-
dina Edu Ramos, són el sènior masculí, el juvenil, el 
cadet, l’infantil, l’aleví i el benjamí masculí i un cadet 
femení. Molta sort a tots!
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Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Corren mals temps pels drets civils i les llibertats. La recent 
sentència del Suprem contra els 9 presos polítics catalans ha 
situat davant del mirall l’Estat espanyol, que ha utilitzat el judici 
del procés com una revenja per haver celebrat l’1 d’octubre de 
2017 el Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya.
La condemna a quasi 100 anys de presó per a Oriol Junque-
ras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, 
Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart és la 
condemna dels ideals, la condemna política d’un Estat que no 
permet ni la llibertat d’expressió ni de pensament.
Des de l’Ajuntament vam donar una resposta ferma i contundent 
convocant tota la població a una concentració a la plaça de la 

Al ple del passat dijous es va portar a terme l’aprovació de la 
rebaixa de l’IBI.
Una proposta que Sumem Esquerres portava al seu programa 
electoral. De fet, aquesta proposta supera el nostre compromís. 
Sumem Esquerres apostava per fer una baixada d’un 2% anual. 
Però després de les negociacions amb els nostres socis de go-
vern vam valorar que des de l’Ajuntament es podia fer front a 
aquest esforç tan considerable. 
Això suposa que, en 4 anys, el que dura aquesta legislatura, 
l’Ajuntament deixarà d’ingressar 1 milió d’euros. Com que els 
diners d’ingressos de l’Ajuntament es redueixen, cal reequilibrar 
el pressupost i hi ha partides que hauran de ser eliminades o 
rebaixades.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Parets ha decidit sortir del Con-
sorci Teledigital Mollet, és a dir, de Vallès Visió. L’Ajuntament de 
Parets del Vallès és el cinquè ajuntament que deixa Vallés Visió, 
no som pas pioners en decidir destinar milers i milers d’euros a 
altres qüestions prioritàries. 
Estar a Vallès Visió li costa a Parets 128.000 € cada any, el que 
implica que durant la legislatura hauríem de gastar un total de 
512.000 €. Hem decidit que aquesta quantitat econòmica es 
destini a accions socials, a la contractació de personal de Pa-
rets, i a reduir impostos als ciutadans perquè els veïns i veïnes 
de Parets paguin, per exemple, menys IBI, com comentàvem 
anteriorment.
A més a més, Parets continuarà oferint un servei de vídeo, i ho 

Vila, poques hores després de la sentència. Les tres forces del 
Govern Plural vam consensuar un manifest que oferia una sor-
tida a la situació política actual: l’ABSOLUCIÓ.
El text rebutjava la sentència i reclamava la LLIBERTAT imme-
diata de tots els presos polítics i exiliats. Alhora, l’Ajuntament, 
com a institució, es comprometia a promoure totes les accions 
necessàries per donar suport al nostre veí Jordi Turull, condem-
nat a 12 anys de presó, i els seus familiars fins al moment en 
què es resolgui aquest conflicte i es restableixi la normalitat 
democràtica.
La nit del 14 d’octubre, una àmplia representació d’Esquerra 
Republicana assistia a la manifestació més nombrosa que mai 

farà de manera digital, per tant, les entitats i associacions po-
dran comptar amb reportatges, documentals, notícies, entrevis-
tes i en definitiva amb material audiovisual sobre la seva tasca. 
Les entitats i associacions i el comerç local seran els protago-
nistes principals d’aquest nou canal de difusió.
En relació amb aquest punt, la regidora de Comunicació i por-
taveu de Sumem Esquerres a Parets, Casandra Garcia, con-
testava les crítiques sobre la transparència dels mitjans locals 
assegurant que “els mitjans públics locals treballen sense cap 
interferència política. Per a mi la llibertat periodística és una 
línia vermella infranquejable i en aquest Ajuntament, mentre jo 
sigui la regidora de Comunicació, no es permetrà cap influència 
política als mitjans públics”.

ha viscut Parets, amb prop de 1.000 persones. 
El 17 d’octubre, quasi 20.000 persones van arribar a Parets en 
la segona jornada de les Marxes per la Llibertat. El mateix dia, 
celebràvem un Ple extraordinari per rebutjar la sentència i per 
donar suport a Turull.
I el dissabte 19 d’octubre ens concentràvem de nou a la plaça de 
la Vila per reclamar la llibertat de dos joves paretans, en David 
i l’Àlvaro, detinguts a Barcelona després de les mobilitzacions 
contra la sentència.
Des d’Ara Parets ERC seguirem dempeus per defensar la LLI-
BERTAT, AMNISTIA i AUTODETERMINACIÓ a Catalunya, als 
carrers, a les institucions i a les urnes el pròxim 10N.

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

Una tardor calenta que farà història

Ens hauria agradat dedicar aquest espai a parlar d’altres temes. 
Malauradament ens veiem obligats a parlar només de comuni-
cació i del tancament de la tele local a Parets, amb la sortida 
que el nou govern fa de Vallès Visió i la creació d’un nou canal 
per internet de vídeos a la carta.
El PSC de Parets ens solidaritzem amb els periodistes de Vallès 
Visió. Un govern que s’autoanomena d’esquerres no hauria de fer 
polítiques que suposin l’acomiadament de treballadors i sense 
haver dialogat, prenent la decisió unilateralment.
No s’estalvia diners amb els mitjans i personal del nou canal que 
proposen. Calculem un cost de 100.000 euros anuals. 
Fan demagògia quan diuen que amb l’estalvi s’abaixarà l’IBI. 

Tantes dedicacions exclusives fan impossible la rebaixa de l’IBI?
No parlem en cap moment de la feina dels treballadors de l’Ajun-
tament, que valorem i reconeixem. Parlem de les decisions po-
lítiques dels polítics que governen. Tancar una televisió no és 
una bona  decisió.

Nos hubiera gustado dedicar este espacio a hablar de otros te-
mas. Lamentablemente nos vemos obligados a hablar solo de 
comunicación y del cierre de la tele local en Parets, con la salida 
que el nuevo gobierno hace de Vallès Visió y la creación de un 
nuevo canal por internet de vídeos a la carta.
El PSC de Parets nos solidarizamos con los periodistas de Vallès 

Visió. Un gobierno que se autonombra de izquierdas no tendría 
que hacer políticas que supongan el despido de trabajadores y 
sin haber dialogado, tomando la decisión unilateralmente.
No se ahorra dinero con los medios y personal del nuevo canal 
que proponen. Calculamos un coste de 100.000 euros anuales. 
Hacen demagogia cuando dicen que con el ahorro se bajará el 
IBI. ¿Tantas dedicaciones exclusivas hacen imposible la rebaja 
del IBI?
No hablamos en ningún momento del trabajo de los trabajadores 
del Ayuntamiento, que valoramos y reconocemos. Hablamos de 
las decisiones políticas de los políticos que gobiernan. Cerrar 
una televisión no es una buena decisión.

VALLÈS VISIÓ: Después de muchos años en antena Parets de-
jará de tener representación en el consorcio tele digital Vallès 
Visió; una decisión del actual equipo de gobierno y que nuestro 
grupo se abstuvo en la votación del pleno, por respeto a los 
profesionales de esta casa. Otro tema sería considerar los pocos 
minutos que Vallès Visió a dedicado a nuestro partido político en 
el Baix Vallès y en concreto hablando de ello a Ciutadans Parets, 
muchos de nuestros actos NO han sido cubiertos o ni tan siqui-
era acudieron a cubrirlo, no sabemos porque, pero la prioridad 
del PSC era absoluta en este canal de TV en la Comarca. Nuestra 
abstención de todas formas no decidió absolutamente nada en 
el pleno ya que con 9 votos a favor y 7 en contra y 1 abstención, 

dejaremos de tener TV en nuestro municipio.
La apuesta por parte de nuestro grupo es fomentar la radio local 
Rap 107 en un nuevo espacio, nuevas instalaciones y mejores 
recursos económicos para los profesionales de esta casa. Ciu-
tadans Parets siempre apoyará a la radio local.
ORDENANZAS 2020: Bajada del IBI 2,5% y no subida en los 
impuestos más importantes por parte del equipo de gobierno. Se 
han considerado las siguientes propuestas por parte de nuestro 
Grupo para las ordenanzas del próximo año.
-Subvención del 100% para IMC de circulación para el año 2020.
-Acuerdo en el aumento de la subvención en la partida para 
guarderías de hasta los 50.000 euros.

-Acuerdo para que en las próximas Ordenanzas municipales 
se reduzcan el precio de los vados industriales, realizando un 
nuevo ordenamiento por tipología de calles en los polígonos 
industriales.
-Acuerdo para los propietarios que tengan una segunda vivienda 
se beneficien en el 40% sobre el impuesto de plusvalías.
Después de varias reuniones con el equipo de gobierno la 
decisión de nuestro grupo municipal Ciutadans Parets fue de 
abstenerse en el pleno, ya que se han considerado algunas de 
nuestras propuestas y también porque las próximas ordenanzas 
2020 serán buenas para todos los ciudadanos de Parets.
NO NOS CALLARÁN!!

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

És una mala decisió política / Es una mala decisión política

España en marcha

Llibertat, Amnistia i Autodeterminació

Fem realitat els nostres compromisos

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

Gairebé a 100 anys han condemnat els nostres presos polítics, 
12 dels quals són per al nostre veí i company Jordi Turull.  Com 
es pot sentenciar uns polítics que han permès l’acte més ele-
mental de qualsevol democràcia? Votar mai pot ser un delicte! 
Això no és una sentència, és un escarni, una humiliació i una 
venjança. Però Catalunya ha dit prou i el nostre país viu una 
efervescència que es palpa arreu: concentracions, segudes, ma-
nifestos, marxes... Totes les opcions de protesta pacífiques són 
vàlides i us encoratgem a participar-hi. Com les Marxes de la Lli-
bertat, que van recórrer el nostre país i van confluir el divendres 
18 a Barcelona. A Parets vam tenir el goig de rebre la columna 
de Vic el dijous 17. Vam organitzar solidàriament el dinar i el 

descans als prop de 20.000 participants. De l’organització i la 
recollida d’aliments se’n van ocupar les entitats, i l’import íntegre 
de les despeses van anar a compte dels partits polítics, en cap 
cap s’han gastat diners públics. Des de Parets per la República-
JuntsxCat volem agrair a totes les voluntàries i els voluntaris el 
gran esforç i dedicació d’aquell dia. Sou formidables!

Malgrat els incidents violents viscuts a Barcelona, dels quals el 
nostre grup es desmarca i condemna, cal continuar destacant el 
caràcter pacífic de la protesta independentista. Un pacifisme que 
el Estado no podrà esmicolar malgrat que el pes de la repressió 
cau més durament sobre nosaltres. I a Parets, la repressió també 

ens toca de prop. Tenim dos joves empresonats pels quals el 
jutge ha decretat presó preventiva sense fiança. Parets fa costat 
a les famílies i esperem que ben aviat els puguem tenir a casa. 
Molta força, Álvaro i David!

A nivell local, hem iniciat les primeres reunions amb la regidoria 
de barris, l’espai on les paretanes poden alçar la veu i, de tu a 
tu, exposar les inquietuds i propostes que fan que Parets sigui 
un lloc millor. És un orgull organitzar aquestes trobades, i una 
satisfacció comptar amb gent tan participativa al nostre poble. 
Gràcies!

Parets per la República 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com
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Grip i vacunació
La grip és una malaltia respiratòria vírica que es caracteritza principalment pels símptomes següents: febre elevada, 
tos seca, mal de coll i de cap, dolor muscular i malestar general. Normalment apareix a meitat de desembre i els 
casos s’incrementen al gener. 
Aquesta malaltia és un problema de salut pública, ja que es tracta d’una epidèmia anual que pot presentar com-
plicacions importants en els anomenats grups de risc. Part d’aquesta població més vulnerable la componen les 
persones a partir dels 60 anys. També aquelles de qualsevol edat que pateixen malalties cròniques o tenen les 
defenses més baixes degut a malalties greus o per les característiques del període vital en què es troben; per 
exemple, les dones embarassades.
La vacunació és la mesura fonamental per prevenir la malaltia i les possibles complicacions. Es recomana que 
aquestes persones més vulnerables es vacunin durant el novembre i principis de desembre, per tal que quan apa-
regui el virus i s’estengui, la persona estigui immunitzada.
Recomanar la vacuna i administrar-la és una de les principals activitats preventives que cal realitzar des dels 
centres d’atenció primària. Al CAP Parets habilitem agendes per tal que els usuaris puguin programar la cita per 
rebre la vacuna. Aquest any, com a novetat, diversos professionals ens desplaçarem a casals de gent gran del 
poble per resoldre dubtes i falses creences sobre la vacuna de la grip i els oferirem poder-se vacunar allà mateix. 
Amb aquesta iniciativa pretenem fer prendre consciència als nostres grans de com d’important és vacunar-se i els 
facilitem el poder-ho fer.

SALUT

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

L’espai de català a RAP107
L’Ofi cina de Català de Parets ha iniciat una nova sèrie de miniespais a RAP 107 per ajudar a difondre formes genu-
ïnes de la llengua. El contingut d’aquests espais gira al voltant de tres nocions: correcció, d’una banda, genuïnitat, 
de l’altra i, fi nalment, precisió lèxica. 

Així, en aquesta temporada s’abordaran qüestions de vocabulari que van més enllà de la correcció o incorrecció 
i que se centren en les nocions d’adequació al context comunicatiu i de genuïnitat. I és que durant molts anys ha 
prevalgut la idea de correcte o incorrecte, sobretot pel que fa al vocabulari, per la qual cosa molts usuaris de la 
llengua ens preguntaven, als professors de català, “això es pot dir?”, no sense una certa angoixa.

Com en temporades anteriors, l’espai defensa el criteri d’afavorir l’ús viu i espontani de la llengua i, al mateix temps, 
d’alliberar el parlant de la inseguretat i la vacil·lació que sovint la idea ultranormativa del català correcte o incorrecte 
ha contribuït a promoure.

Aquesta visió es fa ressò del rerefons de la nova gramàtica de la llengua catalana que l’Institut 
d’Estudis Catalans (GIEC) va publicar l’any 2016 i que en bona part defuig l’antiga dualitat entre 
correcció o incorrecció i la substitueix per l’adequació o inadequació al context comunicatiu.

Alguns exemples de l’ús més genuí del vocabulari són “tallar pa” / “llescar pa”, “necessitar” / ”haver 
de menester” o “sortidor” / ”brollador”.

 EAP Parets del Vallès

107.2 FM

Comença la celebració!
RAP107 FM va néixer a Parets l’11 de setembre de 
1980, en plena transició política. Va ser la segona 
emissora de la comarca en entrar en funcionament.
El pròxim 2020, la ràdio municipal farà 40 anys de 
vida i, fi ns aquella data, el mitjà local durà a terme 
actes de celebració de les 4 dècades de vida. La pri-
mera de les celebracions es farà el pròxim dia 8 de 
novembre en col·laboració amb entitats i agents so-
cials de Parets. De les 17 h a les 19.30 h l’emissora 
emetrà un programa especial i en directe al parc del 
Sot d’en Barriques, que comptarà amb actuacions 
musicals, actuació castellera dels Manyacs, taller de 
pintacares per a nens i nenes, i xocolatada gratuïta 
per als assistents.
En l’acte també hi participarà la Protectora d’Animals 
de Parets, la Policia Local i Protecció Civil, l’Escola 
Municipal de Música, el grup de playback La Il·lusió 
no té edat, el CAP Parets, que donarà d’alta a tot-
hom qui ho vulgui en el servei ‘La meva salut’, i la 
Comissió de Festes, que repartirà xocolata calenta 
amb melindros.
El programa de ràdio en directe parlarà amb els as-
sistents i les entitats participants de l’acte. 
La intenció de l’emissora és celebrar un acte cada 
mes amb motiu del seu 40è aniversari fi ns arribar a 
l’11 de setembre, dia en què va néixer ofi cialment. 
La ràdio continuarà celebrant el seu aniversari du-
rant tot el 2020 al costat d’entitats i agents socials 
de Parets.

RAP107
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“Si jo, que sóc català, no porto efectiu, imagina 
un estranger que ve a veure al Barça”

Marc Xicota, paretà creador de l’APP SIPAMO.
En Marc Xicota és un paretà que ha creat, juntament amb altres com-
panys, una App anomenada SIPAMO (sistema de pagaments mòbils), 
amb l’objectiu de facilitar els pagaments via telèfon mòbil. El projecte 
va començar com un treball d’estudis i s’ha acabat convertint en una 
idea rodona de negoci. L’App està en plena expansió i les empreses ja 
s’han començat a interessar-se’n per formar part del projecte.

Què has estudiat? 
Ciències empresarials a la Pompeu Fabra. Sempre m’ha agradat molt emprendre i ara veig com 
estic aplicant tot el que els meus professors m’han ensenyat durant aquests quatre anys.

Quan fa que esteu posant en pràctica el projecte? 
El projecte existeix des de fa un any, però a la pràctica fa tres mesos, data en què ha sortit publicat 
per Iphone. Ja som desenvolupadors ofi cials de Iphone i estem progressant molt ràpid.

En una era en què sembla que tot estigui inventat, en què consisteix l’App? 
El nom és SIPAMO, sistema de pagaments mòbils, i serveix per pagar amb el mòbil des d’allà on 
vulguis. És una eina digital, tens la carta del teu restaurant preferit i un cop al lloc demanes el que 
vulguis i pagues des del mòbil. I t’oblides de si ha picat bé la comanda perquè ja ho has demanat 
i ja ho has pagat i quan vulguis pots marxar sense haver d’esperar.

L’únic requisit és que el negoci disposi també de l’aplicació.
Sí. Els negocis ens han de passar la carta; en 24 h la passem, la piquem, la traduïm a tots els 
idiomes necessaris i ja està disponible.

Què us va portar a crear aquesta aplicació i no una altra?
Nosaltres anàvem molt al Camp Nou i només podíem pagar en efectiu. Si jo, que sóc català, no 
porto efectiu, imagina un estranger que ve a veure al Barça i no pot pagar amb targeta. 

XIX campanya
contra la violència
masclista

PROGRAMA
D’ACTIVITATS

Novembre de 2019

Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès

7 i 8 novembre 
Sala Basart Cooperativa
II Jornades Ampliant els horitzons de 
les violències de gènere
Dia 8: de 9 a 17.30 h. Dia 9: de 10 a 
13.30 h 
Inscripcions: http://jornadesviolencia.wordpress.com

12 novembre
19 h Casal de Joves Cal Jardiner
Xerrada taller sobre sexualitats 
a càrrec de CJAS Centre de Jove d’Atenció
a les Sexualitats

13 novembre 
10 h Casal Cal Jardiner
Teatre: Ningú més que l’altre 
a càrrec de Raig de Sol Contes
Adreçat a l’alumnat de 5è de primària

15 novembre
De 17 a 19 h Parc del Sot d’en Barriques
La Fira de l’Amor
a càrrec de Matriu
Vols comprendre el circ de l’amor romàntic? Vine!

17 novembre
18.30 h Teatre Can Rajoler
Teatre: La dansa de la venjança
de Jordi Casanovas
Venda d’entrades: Atrapalo.com i Can Rajoler

Del 18 novembre
al 3 desembre
Taller per a mares i pares 
a càrrec de Leonor Cantera
Informació i inscripcions: Drets Socials, 93 573 79 79

22 novembre
De 17 a 20 h Sala Serra Cooperativa
Grup de suport mutu La dona sàvia 
que sóc 
a càrrec d’Isabel Erill

18 h Casal Cal Jardiner
Documental i col·loqui: Lesbofòbia 
d’Inés Tarradellas

TOT EL MES
A la Biblioteca Can Rajoler:
Exposició i guia documental sobre el tema


