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Canviar alguns dels nostres hàbits de consum per reduir la quantitat de deixalles és un 
dels objectius de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Un any més, Parets s’ha 
sumat a la iniciativa amb activitats de conscienciació adreçades a la ciutadania. Pàg. 13

Descarrega aquí
la versió PDF del
PARETS AL DIA

Entrevistem Gerard Quintana Músic i escriptor

El setembre de 2020, RAP 107 complirà 40 anys i, per celebrar·ho, estan previstos un 
seguit d’actes que tindran lloc durant els pròxims mesos com a preàmbul de la gran festa 
de la nostra emissora municipal. El primer acte es va fer al Sot d’en Barriques.  Pàg. 6

Butlletí
d’informació 
municipal i ciutadana 
de Parets del Vallès 

Les obres que s’han de dur a terme a l’edifi ci municipal situat al Sector Iveco de Parets començaran a primers d’any. Així ho van anunciar l’alcalde, Jordi Seguer, i la 
regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, durant la visita a les instal·lacions que es va fer el 19 de novembre. 
Allà s’ubicarà la comissaria de la Policia Local, el Jutjat de Pau, el Servei de Promoció Econòmica i Empresa i el Servei Local d’Ocupació (SLOP). Finalment, no s’hi 
traslladarà l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana, tal com s’havia previst al projecte inicial, i es crearà una sala polivalent per a entitats.  Pàg 3.

Les obres d’Iveco començaran el mes de gener
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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
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Promoció Econòmica i Empresa, 
i Serveis Generals.
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Rosa Martí i Conill
Urbanisme, Mediambient i 
Benestar animal.

Lluís Moreno García
4t Tinent d’alcaldia.
Drets Socials, 
Cooperació, Participació i 
Innovació.

Grup Municipal 
Parets per la República 
Neus Jordà Fernandez
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Regidora coordinadora de 
Barris i de Patrimoni Cultural, 
Transparència, Consum, Arxiu 
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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 28 novembre
·A les 17 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, xerrada sobre Drets de 
les persones migrades, a càrrec dee l’advocada Marisol Batalla (SAJE). 
-A les 17.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Bibliolabs: Figures en 3D sense 
impressora, a càrrec de  la Fundació Pere Tarrés. 
·A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte, a càrrec de 
Nerea Anri. 

Divendres 29 novembre
·A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, espectacle Brossa entre can·
çons, a càrrec del grup D’Amagat. 
-A les 20 h, a la Sala Basart Cooperativa, X Sopar benéfi c i concert a 
càrrec dels Amics de l’Òpera del Vallès Oriental. 
·Del 29 de novembre al 15 de desembre, a la sala d’exposicions Can 
Rajoler, exposició Jugant a pintar, de Tonet Martorell. 

Dissabte 30 novembre
·A les 17 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de playback ‘Records’, a 
càrrec del grup La il·lusió no té edat, a benefi ci de La Marató de TV3. 

Tot el novembre
·A la Biblioteca Can Rajoler, Club de Superlectors.
 
Tot el novembre i fi ns al 15 de desembre
·A la Biblioteca Can Rajoler, venda de llibres de 2a mà, al preu simbòlic 
d’1 euro, per col·laborar amb La Marató de TV3. 

Dilluns 2 desembre
-A les 17.30 h, a l’Escola Pau Vila, presentació del cinquè llibre de la 
XEF Camí de la convivència i xerrada ‘Amb R de Respecte: convivint 
amb la gent, desmuntant l’assetjament’, a càrrec de Juanjo Fernández, 
escriptor, conferenciant i consultor pedagògic. 
·A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 3 desembre 
·A les 18 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: I want my christmas 
present!, a càrrec de Cambridge School. 

Dimecres 4 desembre
·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. 

Dijous 5 desembre 
·A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Gem·
ma Garcia Vilardell.
·A les 19 h, al teatre Can Rajoler, concert de Nadal de l’Escola Municipal 
de Música. 

Divendres 6 desembre
-Del 6 de desembre al 3 de gener, a sota la plaça de la Vila, 33è Pessebre 
monumental (consulteu dates i horaris).
-De 9 a 21 h, al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez, Torneig in-
fantil de Bàsquet Vila de Parets (i 7 de desembre). 

Dissabte 7 desembre
-De 10 a 20 h, a la plaça de la Vila, Fira de Nadal del Barri Antic, amb 
parades de comerç local, artesania, entitats, jocs i espectacles infantils, 
tallers nadalencs, tió de Nadal, activitats solidàries 
i moltes sorpreses més. 

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.

Parets, roser del Vallès

“Amb pètals de rosa i cera d’abelles
el poeta signà l’ensenya del seu poble”

En despertar la primavera,
em plau contemplar
novelles poncelles
a punt d’esclatar.
Oh, olorosa rosa de vellut, 
que estendre’s sa flaire,
per tot el Vallès.
Tot seguit d’una pluja
degotant suaument damunt
de ses fràgils pètals
que tenir l’aparença
de plugims de cristall.
Torno a contemplar
l’encant de la rosa com a flor esbadellada.
Ai, galà roser de Parets del Vallès.
Remetre’ns per sempre més.
Roses fragants i formoses roses.

Josep Bernal 

El muro de Berlín
Un sábado por la mañana temprano, a principios de ve-
rano de l979, hubo varias llamadas al Ayuntamiento, de·
nunciando que en el Paseo de Ronda (que divide Parets 
del Barrio de Lourdes de Mollet) un grupo de hombres 
estaba levantando un muro a lo largo de toda la calle. 
Acudimos enseguida al lugar señalado la alcaldesa y 
tres concejales y, efectivamente, una brigada de unos 
cuarenta hombres perfectamente organizados había 
levantado ya un muro, hasta una altura aproximada de 
cuarenta centímetros desde el principio hasta el fi n de 
la avenida, justo en la línea divisoria de los dos pueblos. 
A nuestra interpelación, nos respondieron que, consi·
derando que los dos Ayuntamientos no acababan de 
ponerse de acuerdo para la instalación de un colector 
que recogiera las aguas pluviales, los vecinos del Barrio 
de Lourdes, reunidos en asamblea, habían decidido re·

solverlo por su cuenta. 
Varios vecinos del Eixample allí presentes se solida-
rizaron con los constructores del muro, al tiempo que 
mostraban su preocupación por los efectos del mismo. 
La riada, opinaban, será contenida gracias a la pared que 
estáis construyendo pero, al ser rechazada, retrocederá 
y arrasará las fi ncas de este lado de la muralla; será 
preciso otro tipo de solución.
Después de un buen rato de diálogo entre los represen-
tantes de ambos Ayuntamientos y la brigada constructo·
ra (cuyos integrantes se mostraban un poco nerviosos, 
a causa de un corte de agua por parte del Ayuntamiento 
de Parets, provocado por una avería en las instalacio·
nes), los constructores del muro accedieron a parar las 
obras durante veinticuatro horas y que los concejos se 
pusieran de acuerdo para la instalación del colector de 
aguas pluviales.
La primera ronda de las negociaciones entre los repre·
sentantes de ambos consistorios duró hasta primeras 
horas de la tarde, para la exasperación de un inspec·
tor enviado por el Gobierno Civil, allí presente desde la 
mañana temprano, que tenía mucha prisa por acabar y 
poder irse y que llegó al extremo de ofrecernos una bri·
gada antidisturbios para evitar, según sus palabras, que 
“esos tíos construyan aquí un nuevo muro de Berlín”.
A la pregunta sobre si los antidisturbios construirían 
ellos el colector y responder él que no, se le dijo con 
rotundidad que si no era así, no los necesitábamos. 
El acuerdo entre ambos pueblos se logró a altas horas 
de la madrugada de aquel mismo día, fruto de la ne·
gociación entre las partes: regidores de los dos Ayun·
tamientos y miembros de las asociaciones de vecinos, 
que poco tiempo después de este sábado tan “movido” 
pudieron comprobar cómo entre ambos Ayuntamien·
tos fi nanciaron las obras del colector que resolvió para 
siempre los problemas causados por las lluvias torren·
ciales.

Aquest és un dels relats que podem trobar al llibre Hi·
sorias de Parets, escrit per Manuel Fernández Landín, 
amb la col·laboració de Susana Fernández.

L’ALTAVEU
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La Policia Local tindrà una nova comissaria al Sector Iveco
També s’hi traslladaran el Jutjat de Pau i altres serveis municipals, i s’ha previst crear una sala polivalent per a entitats culturals

El 19 de novembre, representants de l’Ajuntament, en·
capçalats per l’alcalde, Jordi Seguer, i la regidora d’Urba-
nisme, Rosa Martí, van programar una visita a les instal·
lacions de l’edifi ci municipal situat al carrer la Volta, 2, 
del Sector Iveco.
L’objectiu va ser explicar les novetats i canvis en el disseny 
adjudicat per l’anterior equip de govern.
Durant la visita es va donar informació referent a les su·
perfícies i l’inici de les obres que, previsiblement, serà el 
gener del 2020.
Seguer va explicar que, tot i que inicialment no estaven 
d’acord amb el plantejament del projecte per part de l’an·
terior govern, “perquè les obres es van adjudicar durant 
l’última setmana de la campanya electoral de les eleccions 
municipals, i el cost de fer marxa enrere era considerable, 
vam decidir assumir-ho, però amb canvis”.
Una de les actuacions previstes, i que el nou equip de 
govern ha canviat, és la creació d’una Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana a l’edifi ci, que fi nalment no es farà perquè “ja 
hem pogut comprovar que la descentralització d’aquest 
servei no funciona. Ho vam poder veure amb l’ofi cina de 
l’avinguda Pedra del Diable i posteriorment a l’edifi ci de 
la Corefo”, comentava l’alcalde.
Una de les principals novetats és el trasllat del servei de 

Promoció Econòmica i Empresa i del Servei Local d’Ocu-
pació (SLOP), al qual es destina una superfície de 66,20 
metres quadrats. En referència a aquest servei, Seguer 
va posar de manifest l’aposta en aquesta àrea durant la 
legislatura per part del Govern Plural.
El Jutjat de Pau ocuparà 51 metres quadrats i hi haurà 
233 metres quadrats per a espais comuns que inclouen 
lavabos, vestíbul i recepció, entre d’altres.

Trasllat de les dependències de la Policia Local
La primera planta de l’edifi ci té uns 560 metres quadrats 
i dos accessos, un des del carrer la Volta i l’altre des de 
la zona comercial.
L’espai destinat a la Policia Local, que tindrà un accés pro·
pi, serà de 165 metres quadrats, a més de 140 metres a 
la planta del soterrani, i inclou despatxos per als diferents 
comandaments, una sala de reunions, menjador, i espais 
per als agents.
“La nostra Policia Local tindrà una de les comissaries 
més avançades, pensada de cara al futur, i en la línia del 
compromís que vam adquirir d’ampliació de la plantilla”, 
deia l’alcalde.
La previsió de la durada de les obres és d’entre dos i tres 
mesos, tot i que el trasllat defi nitiu estarà condicionat a 

temes logístics, sobretot pel que fa a les comunicacions 
i al desplaçament de les infraestructures de la policia.
Així doncs, la posada en marxa de les ofi cines no serà 
efectiva fi ns passat l’estiu.

La incorporació d’una sala polivalent, que a més dels ser·
veis municipals podran utilitzar les entitats culturals de 
Parets, és un altre dels canvis més importants respecte 
del projecte inicial. També s’ha afegit un despatx per al 
regidor de barri.
Pel que fa a la segona planta de l’edifi ci, després de res-
cindir el contracte amb el grup Inkemia per incompliment 
de l’acord, l’equip de govern es posarà a treballar en quins 
serveis s’hi instal·laran.
Les obres de l’edifi ci d’Iveco seran executades per l’em-
presa Barnasfalt, amb un cost de 799.855,08 euros, IVA 
inclòs.

La sala polivalent per a entitats 
culturals és un dels canvis en 

el projecte inicial
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REUNIONS

Rosa Martí i els 40 anys de municipalisme
La regidora Rosa Martí va assistir el 21 de novembre a 
l’acte commemoratiu del 40è aniversari de les primeres 
eleccions municipals democràtiques que ha organitzat la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Martí va 
ser una de les 200 persones que es van donar cita a l’antic 
saló de plens del Senat i va rebre un reconeixement per 
la seva contribució al desenvolupament municipalista. El 
president de la FEMP, Abel Caballero, el ministre de polí-
tica territorial i funció pública en funcions, Luis Planas i el 
president del Senat, Manuel Cruz, van fer entrega d’una 
medalla i un diploma als assistents. Rosa Martí es va pre·
sentar a les primeres eleccions democràtiques després de 
la dictadura i es va convertir en la primera i fi ns ara única 
dona a ocupar el càrrec d’alcaldessa a Parets del Vallès.

Jordi Seguer, al primer Consell d’Alcaldies
Jordi Seguer, alcalde de Parets del Vallès, va assistir al 
primer Consell d’Alcaldies de la legislatura 2019·2023. 
La reunió es va centrar, entre d’altres, en els pressupostos 
del Consell Comarcal per al 2020, el Servei Comarcal de 
Salut Pública i en el Consorci per a la Gestió dels Residus 
del Vallès Oriental. En aquest punt, l’alcalde de Parets 
va manifestar el malestar del Govern Plural pel que fa 
a la recollida selectiva al municipi, que actualment du a 
terme l’empresa Savosa, depenent d’aquest ens. Seguer 
va anunciar la voluntat de l’Ajuntament d’encarregar un 
estudi per buscar alternatives que millorin el servei actual 
i el replantejament del servei, que podria coincidir amb la 
licitació del nou contracte que fi nalitza a l’inici del 2021.

La primera fase dels treballs de reasfaltat del carrer ja està enllestida i es preveu licitar la segona fase en breu

tre la rotonda de la ronda Antonio Asensio i l’espai que 
s’ha fi nalitzat. D’entre les pròximes actuacions també es-
tan previstes les renovacions de l’asfalt als carrers d’Àngel 
Guimerà i Berenguer, entre d’altres.
Les actuacions a la via pública que s’estan duent a terme, 
o que ja s’han enllestit, inclouen treballs de neteja d’esco·
cells o la neteja del llac de l’av. Francesc Macià.

L’Ajuntament recorda que el pa i altres productes sense 
nutrients que es dóna als ànecs, a més d’embrutar l’aigua, 
els poden provocar una disfunció nutricional i causar·los 
la mort. També es recorda que es pot col·laborar en el 
bon estat de les basses i llacs del municipi, sense aban·
donar animals que poden esdevenir depredadors de les 
espècies autòctones.

Obres a la Linera i al carrer de la Impremta 

El pa, a més d’embrutar 
l’aigua, no té nutrients per als 
ànecs i els pot causar la mort

L’Ajuntament ja ha fet públiques les bases per a la licita·
ció del projecte de millora del parc la Linera. El projecte, 
redactat per l’empresa Vora Arquitectura SCPP, consisteix 
en la instal·lació d’un sistema de recollida d’aigües pluvi-
als, l’enjardinament del llac petit, connexions de pericons 
per a escomesa de festes i la impermeabilització en nínxol 
de bombes del llac.
Actualment el parc no disposa de xarxa de recollida d’ai·
gües, la qual cosa genera que, durant els episodis de 
pluja, sobretot en cas de molta intensitat, l’aigua, atesa 
l’orografi a del parc, desemboqui al llac més petit, que 
s’obstrueix a causa de les fulles i la brutícia arrossegada 
per la pluja. Per aquest motiu s’ha previst un sistema de 
recollida d’aigües pluvials.
Una vegada s’hagi procedit a tapar el llac petit, la propos·
ta és crear una zona enjardinada amb reg en aquest espai.

Reasfaltat del carrer de la Impremta
D’altra banda, ja ha fi nalitzat la primera fase dels treballs 
de reasfaltat del carrer de la Impremta. Pròximament 
s’iniciarà la segona fase que resta a l’espera de la licitació.
En aquesta segona fase s’actuarà en el tram comprès en-
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Xavier Bosch, a la Biblioteca Can Rajoler
L’escriptor Xavier Bosch visitarà la Biblioteca Can Rajoler 
el 13 de desembre, a les 18.30 h, per presentar la seva 
darrera novel·la Paraules que tu entendràs.
El llibre, editat per Columna Edicions, és un retrat esmo·
lat de la convivència. Una novel·la que explora les rela-
cions de parella, els secrets de cadascú i l’ús que fem 
de la veritat. 
Amb una combinació de tendresa i ironia, de nostàlgia i 
recerca constant de la bellesa, els personatges es mouen 
pels replecs de l’ànima, disposats a emocionar·nos.

LITERATURA

Nadal màgic amb el Pessebre Monumental
El Pessebre Monumental de l’Agrupació Pessebrista Pa·
rets tornarà a obrir les seves portes el pròxim 6 de de·
sembre. Les novetats d’aquest any són la incorporació de 
diferents espais amb aigua com ara rierols, rius, llacs o 
un salt d’aigua inspirat en el que es troba a Sant Miquel 
del Fai.
També hi haurà una exposició de Playmobil i es recupe·
ra ‘La nit del pessebre’, que es farà el 28 de desembre. 
Podeu trobar tota la informació sobre el muntatge i els 
horaris a https://pessebreparets.cat/.

NADAL PINTURA

El arte de los sentidos, pintura per tocar i escoltar
El dimarts, 17 de desembre, s’obrirà al públic l’exposició 
‘El arte de los sentidos’, del pintor paretà Luis Navarro 
Castillo ‘Sito’. La inauguració ofi cial es farà el dissabte, 21 
de desembre, a les 11 h, al Centre Cultural Can Rajoler.
Els quadres s’han de sentir amb els ulls tapats, per això 
les obres són en relleu i tenen so. És una mostra inclusi·
va dirigida especialment a persones invidents, tot i que 
l’objectiu és apropar l’art a tots els públics i d’una manera 
totalment diferent. Luis Navarro és un pintor autodidacte 
que ha col·laborat en diferents causes solidàries.

I TAMBÉ...
Els carrers es guarneixen per Nadal
Com cada any, l’Ajuntament de Parets vesteix els car·
rers de gala per celebrar les festes. La decoració dels 
carrers s’escull tenint en compte els carrers amb més 
concentració comercial, com són l’avinguda Catalu·
nya o el carrer Major. 
L’entrada del municipi es decora amb un lluminós 
Bones Festes, tant a l’avinguda Francesc Macià a l’al-
çada del pont com a l’avinguda Catalunya. A la plaça 
de la Vila es decoraran l’edifi ci de l’Ajuntament i les 
moreres de la plaça. L’encesa està prevista el dia 5 de 
desembre, i la retirada de l’enllumenat es farà a partir 
del 7 de gener, tot just després de Reis. 

Concert de Nadal de l’Escola de Música
Els concerts de l’Escola de Música donaran el tret de 
sortida el dijous 5 de desembre, a les 19 h al Teatre 
Can Rajoler, amb el primer Concert de Nadal, que 
constarà de conjunts instrumentals i corals i actua·
ció de la macro·orquestra com a cloenda de concert.
Els dies 17 i 19 de desembre, a les 20 h, a l’auditori 
de l’Escola de Música, es farà una audició d’alumnes, 
amb actuacions individuals i grups de cambra de petit 
format.

Vermut solidari per aconseguir joguines 
Sumem Esquerres a Parets organitza un vermut so-
lidari per recaptar fons destinats a aconseguir jogui·
nes noves amb l’objectiu que cap infant de Parets es 
quedi sense el seu regal aquest Nadal. 
Pots col·laborar portant la teva joguina, que ha de ser 
nova, el dissabte, 14 de desembre, de 10.30 a 14 h, 
a la plaça del Dr. Trueta. En cas de pluja l’activitat es 
traslladarà al Casal Can Butjosa. 

El Nadal ja és aquí, farcit de nombroses activitats proposades per part d’entitats i comerços locals

carta dels Reis a la cartera reial, es lliuraran els premis de 
la darrera edició del Parets D Tapes i del certamen literari 
Parets Arreu del Món. També serà punt de pas de la cursa 
‘CorreParets’, que se celebrarà el mateix dia amb arribada 
a la plaça de la Vila.
El vessant més solidari tindrà lloc els dies 14 i 15 de 
desembre amb les activitats proposades per les entitats 
els benefi cis de les quals es destinaran  a la Marató de 
TV3 d’enguany.
Ja entrat el 2020, els dies 3 i 4 de gener, se celebrarà 
‘VadeNadal’, un parc nadalenc adreçat a nadons, infants 
i joves amb un contingut lúdic i cultural, dins del Pavelló 
Municipal Joaquim Rodríguez.

Ja estan en marxa els preparatius de Nadal

Parets ja està preparat per a la posada en marxa de Nadal. 
Enguany, la regidoria de Comerç de l’Ajuntament hi ha 
donat un nou impuls amb la preparació diferents activitats 
arreu del poble. 
Per una banda, el 7 i 8 de desembre a la plaça de la Vila, 
coincidint amb el Torneig Vila de Parets de bàsquet i 
aprofi tant l’afluència de visitants que genera, es crearà la 
primera fi ra amb tota mena d’activitats lúdiques i culturals 
per complementar l’oferta. A més, coincidirà amb la 
inauguració del pessebre monumental. D’altra banda, la 
plaça Doctor Trueta acollirà la segona fi ra de Nadal el 22 
de desembre on, a més de les activitats de les entitats 
i els comerços locals, els més petits podran entregar la 
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La Festa de la ràdio dona el tret de sortida a la celebració dels 40 anys de RAP107
L’activitat forma part d’un seguit d’actes previs a la gran festa que es farà al setembre del 2020, coincidint amb l’aniversari de RAP 107

Prop de 400 persones van passar pel parc del 
Sot d’en Barriques per gaudir del primer dels 
actes previs a la celebració del 40 aniversari 
de l’emissora municipal RAP 107.
La xocolatada de la Comissió de Festes, els 
pilars de Manyacs, l’exhibició de la protectora 
d’animals Peluts, les cançons de les corals de 
l’Escola de Música o els playbacks de la il·lu·
sió no té edat van arrencar els aplaudiments 
del públic assistent.
Els més petits s’ho van passar genial amb el 
taller de pintacares, fent sonar la sirena del 
cotxe de Protecció Civil o pujant a la moto de 
la Policia Local.
També van poder passar per l’estand del CAP 
Parets per rebre assessorament i per la taula 
de l’IES Torre de Malla que va parlar sobre l’FP 
dual.
El setembre de 2020, RAP 107 complirà 40 
anys i, per celebrar·ho, estan previstos tot un 
seguit d’actes que tindran lloc durant els prò·
xims mesos com a preàmbul de la gran festa 
de la nostra emissora municipal.

CAMÍ DE LA CONVIVÈNCIA 

DILLUNS 2 DESEMBRE 2019 DILLUNS 2 DESEMBRE  2 DESEMBRE  2 DESEMBRE  2 DESEMBRE  2 DESEMBRE 
17.30 h ESCOLA PAU VILA

Organització:

Amb R de Respecte: 
convivint amb la gent, 
desmuntant l‘assetjament! 

Gratuïta i oberta a tota la família. Servei de cangur per als més petits amb inscripció prèvia a  

xef.educacio.parets@gmail.com abans del 27 de novembre de 2019

a càrrec de Juanjo Fernández
escriptor, conferenciant i consultor pedagògic. 

Presentació del 5è llibret de la XEF

XERRADA: EDUCACIÓ. FAMÍLIA I MUNICIPI

Xarxa de Debat Educatiu amb i per a les Famílies

5
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Una festa per lluitar contra la fi brosi quística
L’Escola Pau Vila va ser l’escenari, enguany, de la II festa-
berenar solidària en benefi ci de l’Associació Catalana de 
Fibrosi Quística. La iniciativa neix de la mà de la Susana 
i el Joan, pares del Jerome, un nen de 4 anys de l’Escola 
Pau Vila que la té diagnosticada des que tenia un mes. 
Els benefi cis es destinaran als tres hospitals de referència 
en l’estudi d’aquesta malaltia.

SOLIDARITAT

Campionat Special Olympics-ACELL de petanca 
Ara fa uns dies, Parets va acollir el XXVI Campionat de 
Catalunya Special Olympics-ACELL de Petanca, organitzat 
per la Federació Catalana d’esports per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, l’Ajuntament i Special Olympics 
Catalunya. Prop de 250 jugadors van participar en el cam·
pionat, que té l’objectiu de fomentar la pràctica de l’esport 
a persones amb discapacitat intel·lectual.

ESPORT

I TAMBÉ...
La il·lusió no té edat amb la Marató de TV3
Un any més, el grup La il·lusió no té edat, organit·
za un espectacle solidari en favor de la Marató de 
TV3, que enguany destinarà recursos a l’estudi de 
les malalties minoritàries. Serà aquest dissabte, 30 
de novembre, a les 17 h, al teatre Can Rajoler.
Any rere any, les persones que formen aquest grup 
de playback aboquen tots els seus esforços i entusi·
asme per ajudar a les causes solidàries que defensa 
la Marató.

Sopar i concert de Parets Contra el Càncer
Demà divendres, 29 de novembre, l’Associació 
Parets Contra el Càncer organitza el sopar benèfi c 
anual en favor dels malalts de càncer i en suport a 
les seves famílies. Aquest any, el sopar inclourà un 
concert dels Amics de l’Òpera del Vallès Oriental. El 
preu per assistir al sopar i al concert és de 37 euros.

17 tones d’aliments al Gran Recapte 
Parets és un poble solidari i ho va tornar a demostrar 
el passat cap de setmana durant el Gran Recapte 
d’Aliments. A Parets, concretament, s’han recollit 
prop de 17 tones d’aliments que serviran per ajudar 
les persones més necessitades. En aquesta edició 
van tornar a participar els cinc supermercats que 
habitualment cedeixen un espai per acollir les dona·
cions dels paretans i les paretanes: Mercadona, Aldi, 
els dos establiments de Superservis i el supermercat 
Sorli Discau.

XI Concurs literari ‘Parets arreu del món’
Ja es poden presentar els treballs per participar en la 
XI edició del Concurs literari ‘Parets arreu del món’. 
Els treballs hauran d’estar escrits en català, amb 
una extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 4. 
Les obres s’hauran de presentar impreses fi ns al 8 
de desembre de 2019, a l’OAC. 
Les bases íntegres es poden consultar al web muni·
cipal parets.cat. 

DEFUNCIÓ

Mor la regidora Montserrat Lara Lara
El passat 13 de novembre, la regidora Montserrat Lara 
Lara, del grup municipal Ara Parets ERC, va morir a causa 
d’una greu malaltia. 
Montserrat Lara havia presentat la seva renúncia al càrrec 
de regidora delegada de Comerç i Gent Gran i regidora del 
barri Can Roura, la Sardana i l’Estació per motius de salut 
el passat mes d’octubre.

Pere Xicota Álvarez i Projecte Forns Ninou van morir al camp d’extermini de Gusen

Llambordes Stolpersteine per recordar els 
paretans deportats als camps de concentració 

El projecte Stolpersteine va 
néixer per homenatjar les 
víctimes dels camps nazis

“He tenido una alegría muy grande. Yo también deseaba 
saber de vosotros. A nuestro Enrique les dices que ya pien-
so en él y en la bicicleta”. Aquest és el contingut d’una de 
les darreres cartes que Projecte Forns Ninou va enviar a la 
seva esposa, i que el seu fi ll Enric conserva com a record 
del pare que la Guerra Civil li va arrabassar.
L’Enric tenia cinc anys i mig quan el Projecte Forns va fer la 
maleta per fugir cap a França. Ja no el va veure mai més.
Parets conserva encara el record de les víctimes, dos 
exregidors paretans empresonats, deportats i morts als 
camps de concentració nazis, Projecte Forns Ninou i Pere 
Xicota Álvarez.

Moció per recordar les víctimes
Per aquest motiu, les tres formacions del Govern Plu·
ral al capdavant de l’Ajuntament (Ara Parets Esquerra 
Republicana, Sumem Esquerres a Parets i Parets per la 
República-JxCAT) han presentat una moció per instal·lar 
llambordes Stolpersteine en la seva memòria i record.
Es tracta d’uns llambordins de 10x10 cm fets de formigó 
i coberts d’una fulla de llautó amb les dades essencials 

de la persona gravades.

Cada llambordí està fet a mà, un per un, un gest de res·
pecte i d’humanitat que vol explícitament contrastar amb 
l’exterminació industrialitzada perpetrada pels nazis.
Actualment, n’hi ha més de 69.000 fetes per Gunter Dem·
nig, creador i impulsor de la iniciativa, en record dels mi·
lers d’homes i dones que el règim nazi va detenir, perse-
guir o assassinar pel seu origen, nacionalitat o ideologia. 

Carrers de Neus Català i Conxita Grangé
La darrera Junta de Portaveus va aprovar posar el nom 
de Neus Català, Conxita Grangé o de la resta de republi·
canes deportades i perseguides pel nazisme i feixisme, a 
un carrer o espai públic de Parets del Vallès.

Fo
to

: G
ris

el
da

 E
sc

rig
as

 - 
El

 9
 n

ou

Fo
to

: S
ílv

ia
 Jo

rd
an

 - 
El

 9
 n

ou



 28 de novembre de 20198 PUBLICITAT

Tens una idea
de negoci? 
Estàs pensant
en emprendre?

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

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

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

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

Com puc 
beneficiar-me’n?

T’ajudem a fer... el proper pas

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
PARETS DEL VALLÈS

Curs 2019-2020

Cursos
de català

Vine i aprèn català!
Inscripcions:
Del 16 al 20 de desembre de 2019
De dilluns a divendres de 10 a 13 h
Dimarts i dijous de 16 a 19.30 h
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O�cina de Català de Parets
Centre Cultural Can Rajoler
Travessera, 1· Parets del Vallès
Tel. 93 573 98 00 (matins)
Tel. 93 573 98 05 (tardes)
A/e: parets@cpnl.cat / www.cpnl.cat

Parets amb

12 h Bingo matinal 
13 h Vermut musical 
14 h Arrossada popular (Donatiu mínim dinar: 3 € 
Inscripcions a Cal Jardiner �ns al 10 de desembre)
Actuació de Tambors de Parets
15.30 h Subhasta d’un quadre de Lluís Navarro
En �nalitzar, batucada de Tambors de Parets �ns a la
plaça de la Vila

A partir de les 17.30 h
Tallers, exhibicions, venda de gominoles, ball de country,
sorteig d’una panera, ànimes de foc i batucada 
A les 19 h, xocolatada

Entitats participants: CEM Maria Grever, Tambors de Parets, 
Associació Balls de Saló, Colla del Ball de Gitanes, Ara Sarau, 
Parets contra el Càncer, Diables Parets, Restaurant Can Parera, 
comerciants de Parets, Rodola, Sant Jordi Line Dance Team, 
Rialles, coral de l’Escola de Música i Lluís Navarro

14 de desembre

CASAL DE JOVES CAL JARDINER

PLAÇA DE LA VILA

Dissabte

PROGRAMACIÓ PROVISIONAL
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Les càmeres instal·lades inicialment al Barri Cerdanet serviran també per controlar el trànsit

del sistema, instal·lar càmeres a altres espais on els ac·
tes incívics o els vessaments il·legals es fan de manera 
regular.
L’ordenança de convivència ciutadana preveu sancions de 
fi ns a 3.000 euros per a les persones que llencin escom-
braries, runes, mobles i altres objectes a la via pública, als 
marges dels rius o als solars sense edifi car, tant públics 
com privats. També es preveuen sancions similars per 
no mantenir els solars de titularitat privada en bon estat.

Càmeres per controlar els abocaments il·legals

L’Ajuntament de Parets ha instal·lat càmeres de videovi·
gilància per controlar els abocaments no permesos que 
es produeixen en alguns indrets del municipi. Inicialment, 
i com a prova pilot, els dispositius s’han posat al Barri 
Cerdanet, concretament al carrer Jaume Urgell cantonada 
amb Enric Ballera, on els abocaments són recurrents. Les 
càmeres permetran detectar i sancionar els infractors o 
infractores.
El Govern Plural preveu, després de comprovar l’efi càcia 

I TAMBÉ...
L’Ajuntament lloga l’antic local del BBVA
L’Ajuntament de Parets ha llogat l’antic local del 
BBVA, que darrerament havia ocupat les ofi cines de 
Catalunya Caixa. El lloguer s’ha fet inicialment per 
quatre anys, a un cost de 1.333 euros mensuals.
L’establiment, d’uns 222 metres quadrats, es desti·
narà a serveis municipals.

Tiramisú Parets, un restaurant solidari
Tiramisú Parets és el nou restaurant al carrer Cani·
gó, 5, que va obrir les portes a fi nals d’octubre, de 
la mà del seu propietari i xef, Giuseppe. 
Plats calents, tapes, amanides, amanides veganes, 
degustació de vins... A Tiramisú Parets hi ha menjar 
per a tots els gustos. 
A més, Tiramisú Parets col·labora amb la Protectora 
d’Animals de Parets amb la donació del 5% de la re·
captació que fan els dimecres i dijous. Per reserves 
i informació es pot trucar al 936 884 950.

Nou Centre d’Estètica Maria Vila
El nou i revolucionari Centre d’Estètica Maria Vila 
obrirà pròximament les portes a l’av. Francesc Ma-
cià, 9. Allà hi podrem trobar tractaments facials, 
corporals, làser de díode i cosmètica personalitza-
da. A més, és un centre acreditat en tractaments 
oncoestètics i post quimioteràpia. També incorpo-
ren sessions de maderoteràpia, un nou tractament 
corporal no invasiu que poden utilitzar fi ns i tot les 
dones embarassades. Podeu demanar més informa·
ció al 620 242 859.

Ungles i més a Hacksfornails
Hacksfornails és el nou establiment dedicat al 
món de les ungles que ha obert les portes al carrer 
Major, 5. A Hacksfornails, a més, fan manicura en 
general, pedicura, extensió de pestanyes, disseny 
de celles... Pots seguir-los a instagram.com/hacks-
fornails, o bé demanar informació sobre els seus 
tractaments al 679 939 363.

Tres intents de robatori frustrats i un conductor detingut: les darreres actuacions de la Policia Local de Parets
La Policia Local de Parets va procedir a la detenció de quatre individus per robatori amb força en una nau ubicada al 
municipi. Més tard, altres quatre persones van tornar a intentar robar en la mateixa nau i, gràcies a la ràpida actuació 
dels agents de Parets, van acabar detinguts. A més, la Policia Local de Parets ha procedit a precintar aquesta nau, 
ja que, en el seu interior, hi havia preparatius per al cultiu de marihuana. Entre altres actuacions, aquest mes els 
agents també han procedit a detenir un individu per donar positiu en alcoholèmia, metre conduïa sense carnet. El 
mes de novembre el cos de seguretat paretà també va detenir un individu evitant que entrés robar en un pis.
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diumenge
a les 18.30 h

Sembla que rigui

Preu: 10 €
8 € menors de 18 i majors de 65
7 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 10 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

d’Òscar Constantí i Mont Plans

desembre1 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

La popular Mont Plans ens presenta un 
monòleg sobre la mort... i els amors

diumenge
a les 18.30 h

Ante mí
Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 15 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Maruja Limón

desembre22 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

El quintet Maruja Limón ens presenta en 
concert el seu segon disc, amb una barreja de 
�amenc, rumba i ritmes llatins

26 desembre
19 h Teatre Can Rajoler
Pastorets,
cap a Parets
Cia. Riallera de Joves 
Paretans

15 desembre
18 h Teatre Can Rajoler
El planeta
imaginari
Cia. Cor Produccions

Espectacle familiar

Espectacle nadalenc

A les 21 h 
Sopar amb 
barquetes
(montaditos)

desembre14 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

Prohibido
echarle cacahuetesecharle cacahuetes
Salva Reina

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

Un espectacle d’humor 
apte per a tota la 
familia amb el popular 
còmic Salva Reina 
‘Chuky’
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La XIX campanya del Prou d’hòsties s’omple de reflexions feministes sobre la violència masclista i el terror sexual 

El mes de novembre ha acollit, dins de la XIX campanya  
contra la violència masclista Prou d’hòsties, diversos ac·
tes de conscienciació i reflexió sobre el tema.
Els dies 7 i 8 de novembre, la Sala Basart Cooperativa, va 
acollir les II Jornades Ampliant els Horitzons de les vio·
lències de gènere, perseguint l’objectiu de debatre sobre  
la violència masclista, fer valdre el feminisme i crear una 
reflexió al voltant de les perspectives actuals.
Miriam Solà, conferenciant a les jornades i investigadora 
feminista, va parlar de la importància que aquests actes 
es descentralitzin i es facin fora de les ciutats, a municipis 
com Parets del Vallès, “on es pren la iniciativa i es fan 

apostes valentes per crear un espai de debat i reflexió.” 
L’acte també ha tingut força repercussió a les xarxes so·
cials, ja que s’hi havien inscrit unes 150 persones.
Nerea Barjola, que va donar una xerrada sobre la violència 
sexual centrada en el cas Alcàsser, va parlar de la impor·
tància de conceptualitzar les representacions del terror 
sexual i debatre sobre la construcció de les normes de 
conducta de les dones establertes pel patriarcat. 
Per a l’escriptora i activista feminista la lluita ha de co·
mençar a les aules i estendre’s a educadors, mares i pa·
res, per poder enfrontar les violències sexuals des de tots 
els àmbits de la societat. 

La lluita contra la violència masclista, protagonista del mes de novembre

Fira de l’amor
Dintre de les activitats organitzades també hi havia la Fira 
de l’amor. Kènia Domènech, regidora de Cultura, Femi·
nisme i LGTBI i Transversalitats, va assistir a l’acte al Sot 
d’en Barriques i ens va explicar que la intenció d’aquesta 
iniciativa era recrear un circ amb la màgia que suposa i re·
alitzar diverses activitats dirigides als infants on es donés 
importància a treballar el tema de l’amor romàntic; des de 
l’oci, amb jocs, intentant treballar el tema amb la canalla 
i anar en la línia del pla d’igualtat intern.
Per últim i tancant la campanya, el dia 25 es va llegir un 
manifest i es va fer un minut de silenci pels drets LGTBI.



 28 de novembre de 201912 ACTUALITAT

L’1 de gener entra en vigor la ZBE a Barcelona
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) entrarà en vigor l’1 de gener de 2020 i, a partir del mes d’abril, es començaran a posar multes d’entre 200 i 1.800 euros

A partir del pròxim 1 de gener de 2020, Barcelona posarà 
en marxa la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i, a partir del 
mes d’abril, es començaran a imposar multes entre 200 i 
1.800 euros als vehicles que tinguin restringida l’entrada 
en aquesta zona.
La ZBE està formada pel tràfic rodat delimitat per la Ronda 
de Dalt i la Ronda del Litoral.
Les Rondes estan excloses de la ZBE, per tant afecta a 
tota la ciutat de Barcelona excepte la Zona Franca, Vall·

vidrera, el Tibidabo i les Planes. També queden inclosos 
l’Hospitalet i part dels municipis d’Esplugues, Cornellà i 
Sant Adrià del Besòs. En conjunt, és una àrea de 95 kilò·
metres quadrats.
Els vehicles afectats són els que s’indica a la infografia 
superior.
L’horari i dies de les restriccions de la ZBE serà de dilluns 
a divendres de 7 a 20 h.
Hi ha grups als quals s’apliquen excepcions i estan 

exempts d’aquesta normativa: els vehicles dedicats al 
transport de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles 
de serveis essencials (policia, bombers, etc);
Els vehicles amb circulació restringida tindran 10 dies 
d’autorització personal l’any per poder entrar a la ZBE en 
horari limitat.
A Parets, actualment hi ha 31 vehicles dièsel matriculats 
abans de l’1 de gener del 2000 i 177 vehicles de benzina 
matriculats abans de l’1 de gener de 2004.

VEHICLES QUE NO PODRAN CIRCULAR PER LA ZBE A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2020

TURISMES FURGONETES MOTOS I CICLOMOTORS

EXCEPCIONS

BENZINA MATRICULATS ABANS 
DE GENER 2000
GASOIL MATRICULATS ABANS 
DE GENER 2006

MATRICULADES ABANS DE L’1 
D’OCTUBRE DE 1994

MATRICULADES ABANS DE
GENER DE 2003

Vehicles dedicats al transpo� de 
persones amb mobilitat reduïda

Vehicles de serveis essencials 
(policia, bombers, etc)

Els vehicles amb circulació restringida tindran 
10 dies d’autorització personal a l’any per 
poder entrar a la ZBE en horari restringit

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 desembre a les 20 h
Escola de la Natura

SORTIDA
TARDOR 2019

Preu:
2 € Parets
4 € fora de Parets

Dissabte 30 novembre 2019
         17 h Teatre Can Rajoler
 

Preu: 3 € Venda anticipada: 
Casal Ca n’Oms
a partir del 4 de novembre

Tota la recaptació es 
destinarà a La Marató de TV3

a càrrec del grup

La il·lusió no té edat

Espectacle 
  de playback

a càrrec del grup

La il·lusió no té edat

Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle Espectacle 
  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback  de playback   ecordsR
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MEDI AMBIENT

Portes obertes del ‘Parets amb flors’
Segur que a tothom ens agradaria tenir un petit jardí a 
casa, al balcó o a la terrassa, però potser no tenim un 
espai o la possibilitat d’aconseguir·lo. Plantar, cultivar i 
treballar un petit jardí és un dels objectius del projecte 
‘Parets amb flors’, una iniciativa de caràcter transversal, 
lúdic, social i mediambiental, que vol utilitzar la jardineria 
com a nexe d’unió entre la població i, alhora, treballar per 
la transformació dels carrers i espais verds del municipi.
Després de donar a conèixer el projecte, aquest novem·

bre s’ha fet una jornada de portes obertes amb un gran 
nombre d’assistents què, a més de poder visitar-lo, han 
rebut com a regal una planta remeiera.
Parets amb flors està obert a tothom que li agradin les 
flors i les plantes i amb ganes de compartir el seu temps 
amb altres persones que tinguin aquest interès comú.
“Amb la jardineria i amb les flors també volem aconse-
guir crear un punt de trobada entre la població. Qualsevol 
persona pot participar i sumar-s’hi.”, comentava Ferran 
Lozano, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament.
La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, obria la possi·
bilitat de vincular aquest projecte amb el futur passeig 
Fluvial: “volem interrelacionar-ho. Tot i que això és un inici 
i veurem com evoluciona, en funció de les propostes que 
ens puguin fer arribar els usuaris”.
Activitats com ara fer visites a d’altres vivers, xerrades 
pedagògiques sobre plantes medicinals, remeieres, plan·
tes de temporada, etc. són algunes de les iniciatives pre·
vistes.
Pel que fa al treball pràctic, es farà la plantació de flors 
que després es podran traslladar als parcs i espais verds 
públics de Parets.

Per tu, pel futur, pel planeta: compromet-te!
Paret s’ha sumat un any més a la Setmana Europea de Prevenció de Residus, amb l’objectiu de sensibilitzar la població en l’àmbit del reciclatge i la reducció de deixalles

L’Ajuntament s’ha sumat, un any més, a la Setmana Eu·
ropea de Prevenció de Residus, amb tallers i activitats 
destinades a conscienciar la població sobre l’impacte que 
el fet de no reciclar, o no fer·ho correctament, té sobre les 
nostres vides i el nostre planeta.
Informadors mediambientals als mercats setmanals, a 
la deixalleria, al Sector Comercial Iveco i al parc del Sot 
d’en Barriques; el lliurament de l’embolcall reciclable 
‘boc&roll’ a les escoles, així com una campanya informa·
tiva als carrers de Parets o la iniciativa El bosc de la vida, 
han estat algunes de les iniciatives que han impulsat el 
Servei de Medi Ambient i l’Escola de la Natura per ajudar 
a reduir l’impacte ambiental que representa la brossa que 
generem en el dia a dia.
Les branques dels arbres d’El bosc de la vida, subminis·
trats per la botiga SelfPackaging, es van omplir d’idees i 
desitjos per millorar el nostre entorn: anar més en bicicle·
ta, no llençar les cigarretes a terra, anar a comprar amb un 
cabàs o no utilitzar bosses de plàstic són algunes de les 
idees i desitjos que els nens i nenes han penjat als arbres.

Recollida de la poda domèstica
D’altra banda, l’Ajuntament ja ha posat en marxa la re·
collida a domicili de les restes de poda domèstica, que 
es faran entre desembre i febrer. Per sol·licitar·ho, cal 
adreçar-se a l’OAC per recollir la saca, i trucar al telèfon 
93 573 88 88 per confirmar la recollida.
El servei s’efectuarà cada dilluns al matí entre les 7 i les 
14 h, únicament si s’ha fet la petició prèvia i les restes 
s’han dipositat a les saques que proporciona l’Ajuntament.
Més informació al 93 573 88 88. 

Un llibre sobre el mural pop art de Tipel
Les pintures del mural de l’empresa Tipel, establerta a Pa·
rets, compleixen 50 anys i amb motiu d’aquest aniversari 
l’historiador paretà Carlos Toribio escriurà un llibre sobre 
aquest mural de pop art. L’encàrrec es va fer després que 
una representació del Govern Plural visités les pintures 
juntament amb l’artista i autor, Arranz Bravo, que ha re·
pintat i actualitzat l’obra, originària de 1969. En els seus 
orígens, l’obra va causar un gran enrenou i avui en dia es 
considera bé cultural d’interès local. 

PATRIMONI
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FIRES DE NADAL

Dissabte 7 de 10 a 20 h 
Diumenge 8 de 10 a 14 h

Parades de comerç local, artesania, entitats, jocs i 
espectacles infantils, tallers nadalencs, Tió de Nadal, 
activitats solidàries i moltes sorpreses més.

Plaça de la Vila

Eixample (Pl. Dr. Trueta)
Diumenge 22 de 10 a 20 h

Desembre 2019

i a més, cartera reial a la plaça Dr. Trueta

Diumenge
15 desembre

D’11 a 14 h
Cartera reial, tallers
i xocolatada 
a càrrec d'Agrupament Escolta i Guia 
Sant Jaume

‘Xics de xurrac’
amb Tombs creatius

Taller d’embolcalls creatius 
amb roba furoshiki 
a càrrec de Talleret Craft

Taller d'iniciació 
al món casteller
a càrrec de Manyacs Parets

Tallers
a càrrec de Kids&Us

12 h
Explica’m un Nadal’
amb Jomeloguis

XI CONCURS LITERARI
BASES PRINCIPALS 
• Cal que el relat sigui en llengua catalana.
• Cal centrar-se en el lema genèric “Parets arreu del món” tot 
i que el tema pot ser lliure.
• Cada participant només es pot presentar a una categoria.

BASES ESPECÍFIQUES RELAT
• Extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 4, a doble espai 
i lletra Arial cos 12, mida DIN-A4 per una sola cara.

BASES ESPECÍFIQUES POESIA
• Extensió mínima de 14 versos i màxima de 35, lletra Arial 
en cos 12 i mida del full DIN-A4.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
Les obres s'han de presentar des de l’endemà de la publica-
ció de les bases fins al 8 de desembre de 2019.
Cal entregar les obres impreses a l’OAC (Plaça de la Vila, 1). 

VEREDICTE
El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia 22 
de desembre a la Fira de Nadal de la plaça Dr. Trueta. 

PREMIS RELATS
1r premi:  200 €
2n premi: 100 €
3r premi:    50 €

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretaria d’Igualtat. Migracions i Ciutadania

PA
RE

TS
 A

RR
EU

 D
EL

 M
ÓN

ESCOLA D’ADULTS
Parets del Vallès

PREMIS POESIA
1 premi:  200 €
2n premi: 100 €
3r premi:    50 €

Podeu consultar les bases completes a www.parets.cat

Parets del Vallès

pessebre
monumental

33

2019

el pessebre
sobre taula
més gran de
Catalunya

230 m2

HORARIS:

obert matí i tarda
DESEMBRE dies 6, 7, 8,
14, 15, 21, 22, 25, 26, 28
i 29
GENER dies 1, 4, 5, 6, 11,
12, 18, 19, 25 i 26

obert a la tarda
DESEMBRE dies 27, 30
i 31
GENER dies 2 i 3

Horari matí:

d'11 a 13.30 h

Horari tarda:

de 17 a 20.30 h

Per a altres dies i grups
de més de 20 persones
truqueu als telèfons
609 529 709 o 669 039 370

visiteu el nostre web a:

www.pessebreparets.cat

Sota la plaça de la Vila

Nit del Pessebre:

28 desembre
obert de 21 a 24 h
Hi haurà activitats
amb altres entitats del
poble

exposició de Playmobil
sota la plaça de la Vila
Mateixos dies i horaris del pessebre monumental

La RÀDIO
al teu MÒBIL

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STOREDescarrega’t l’app per a android
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El festival Binary Emotions Fest continua donant visibilitat als artistes locals, aquest cop a la Sala Basart Cooperativa

A ritme de Binary Emotions

La Sala Basart Cooperativa va acollir, el 23 de novembre, 
el Binary Emotions Fest, primera edició del festival sota 
aquest nom i en format indoor.
L’esdeveniment musical, d’entrada lliure i gratuïta, va 
significar vuit hores de música en directe brindada per 
la barreja tant de músics emergents com ja consolidats 
i tant locals com forans del nostre municipi. La Sala 
Basart Cooperativa es vestia amb equipaments idonis 
per a l’ocasió i amb dos escenaris, un per a propostes 
de quilòmetre zero emergents i l’altre per a grups més 
consolidats, no necessàriament locals, fet que va fer que 
la música no parés de sonar. A les cinc de la tarda s’obrien 
les portes d’aquest festival on el públic assistent, prop de 
250 persones, va poder gaudir de diferents músics i estils 
musicals amb grups com Police Line Band, Danan and 
Adam Walst, Alcarrer!, Dooux, Illa Carolina, Bellic, Urpa, 
Filles Europees, Uri Beer i A body of water DJ. L’artista 

francesa Ductus Pop Zine va tornar a col·laborar amb el 
festival i es va encarregar de l’art work. 

Binary Emotions Knights
El ‘Fest’ ha estat organitzat per l’entitat paretana Binary 
Emotions Knights que s’encarrega de fer difusió cultural 
de grups i artistes emergents dels àmbits musical, 
poètic i artístic, amb l’organització de concerts i altres 
esdeveniments culturals, promocionant els artistes 
associats i produint material perquè es donin a conèixer.
L’èxit d’aquesta entitat és innegable. Grups i artistes, en 
el seu dia emergents i, protagonistes dels antics cartells 
d’aquest festival es troben, avui dia, tocant en festivals 
de primera fila com el Cruïlla o el Primavera Sound. 
Xavi Nadal, al capdavant de l’organització, valorava 
positivament el fet de realitzar el festival en un espai 
interior i la consolidació dels músics paretans.

Manyacs Parets celebra la seva diada 
La colla castellera Manyacs Parets va celebrar la seva dia·
da, el passat 2 de novembre, amb la càrrega i descàrrega 
dels castells P4, 3d6, 2d6, P4. A la diada van comptar 
amb el suport dels castellers de Santpedor, els Carallots 
de Sant Vicenç dels Horts i la colla castellera de Cerdanya.
Durant tot el matí, la seva seu, ‘La Morada’, va acollir di·
ferents activitats per a grans i adults com ara balls, con·
cursos, jocs i tallers.

TRADICIÓ

200 escriptors de grafits a la Riera Seca
El passat dissabte 9, a la Riera Seca es va fer la trobada 
de 200 escriptors de grafits. L’entitat ‘Las Haches del 
Valle’, amb la col·laboració del Servei de Joventut de 
l’Ajuntament, van tornar a reunir dos·cents escriptors 
de grafit amb l’objectiu de mostrar el seu art rebel amb 
civisme i respecte donant color a la riera. La jornada 
va ser amenitzada amb música i es va posar a la venda 
marxandatge, revistes del món del grafit i esprais.

ART
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IDIOMES

Els professors es troben per formar-se
El 10 de desembre a les 17.30 h, els professors de les 
escoles municipals de Parets es reuniran a l’Escola Bres·
sol El Gargot per assistir a una xerrada formativa titulada 
Créixer personalment i professionalment al costat dels 
infants, font d’inspiració per als educadors. La formació 
anirà a càrrec de Carles Parellada, mestre de primària, 
psicomotricista, terapeuta sistèmic i cocreador de la Xar·
xa de Pedagogia Sistèmica de Catalunya. 

FORMACIÓ

Visites guiades en anglès per conèixer l’entorn
La història del nostre poble és la protagonista a les visites 
guiades en anglès adreçades als alumnes del 3r curs de 
l’ESO de Parets. Les visites recorren el Barri Antic i l’Ei·
xample amb l’objectiu de familiaritzar-se amb la fonètica 
anglesa i, alhora, conèixer el patrimoni artístic i cultural de 
la vila. El recorregut consta de set parades i inclouen un 
dossier amb material per complementar l’activitat.

XEF

El CDIAP organitza una xerrada per a famílies
Aquest mes de novembre, el CDIAP ha organitzat una po·
nència titulada Com puc afavorir el llenguatge del meu fill 
o filla, a càrrec de professionals del CDIAP Spai Tr3s de 
Parets del Vallès.
La primera xerrada es va organitzar el dia 20 de novem·
bre a l’Escola Bressol La Cuna, el 27 a l’Escola Bressol 
El Gargot i el pròxim 4 de desembre tindrà lloc a l’Escola 
Bressol El Cirerer. 

XERRADA

Presentació del 5è llibret de la XEF
El pròxim dia 2 de desembre, a les 17.30 h a l’Escola Mu·
nicipal Pau Vila, es farà la presentació del 5è llibret de la 
Xarxa de Debat Educatiu amb i per les Famílies, destinat 
a l’educació dels infants i adolescents del municipi.
Aquest any es titula Camí de la convivència. A la presen·
tació li seguirà la xerrada de Juanjo Fernàndez, escriptor 
conferenciant i assessor pedagògic.

CICLES FORMATIUS

FP dual, formació de qualitat a Parets del Vallès
Estudiar un cicle formatiu amb la modalitat d’FP dual és 
garantia d’èxit. Així ho demostren les dades d’inserció 
laboral de l’alumnat. L’FP dual consisteix a estudiar un 
cicle formatiu en el qual algunes de les hores de classe 
són substituïdes per jornades remunerades en empreses, 
on l’alumne continua la seva formació professional com a 
treballador i aprenent.

Bons resultats de l’FP dual a Parets
A Parets, l’Institut Torre de Malla ofereix la possibilitat 
d’estudiar en aquesta modalitat amb uns resultats excel·
lents; a la promoció de l’any 2017-19, la meitat dels alum·
nes que van optar per fer part de la seva formació en una 
empresa, van aconseguir un contracte laboral.
En la promoció actual, 2018·19, les dades són molt fa·
vorables i els resultats tant acadèmics com laborals de 
l’alumnat que cursa FP dual són molt positius. El maig 
del 2020 es coneixeran els resultats finals d’aquest curs.

Oportunitat de formació, experiència i inserció laboral
Els alumnes que cursen FP dual a l’INS Torre de Malla 
tenen dos espais d’aprenentatge: per una banda l’aula, 
on es treballen els continguts teòrics·pràctics del cicle 
que estan cursant;  per una altra, l’empresa, on en conei·
xen les necessitats i adquireixen experiència laboral. A 
Parets, l’INS Torre de Malla ofereix estudiar el cicle for·
matiu d’Administració i Finances en modalitat FP dual en 
col·laboració amb empreses que faciliten l’aprenentatge 
dels continguts, la posada en marxa dels coneixements 
adquirits i l’experiència laboral en el sector.
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I TAMBÉ...
ERC guanya les eleccions generals a Parets
La candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) va ser la força més votada a Parets del Vallès 
en les eleccions generals celebrades el passat 10 
de novembre.
En total, aquest partit va aconseguir el 23,78% del 
total dels vots emesos (2.521).
El PSC-PSOE es va situar com a segona força, amb 
2.436 vots (22,97%), seguit d’EPC-GUANYEM EL 
CANVI, amb el 17,94% dels vots (1.902). En total als 
col·legis electorals van comptabilitzar 53 vots nuls i 
87 vots en blanc. Dels 14.343 electors convocats a 
les urnes a Parets del Vallès, un 74,29% van exercir 
el seu dret a vot en aquests comicis.
La jornada al municipi es va desenvolupar amb total 
normalitat i sense cap incident destacable.

Ajuts per al pagament de l’IBI
L’Ajuntament de Parets ja ha obert el termini per a la 
presentació de sol·licituds dels ajuts socials de 100 
euros per al pagament de l’IBI, amb la fi nalitat d’aju-
dar persones vulnerables o amb escassa capacitat 
econòmica a fer front al pagament d’aquest impost.
L’ajut no està destinat només a col·lectius específi cs, 
sinó que és universal, i en pot ser benefi ciari qual-
sevol ciutadà empadronat a Parets del Vallès que 
reuneixi els requisits que consten a les bases.
Seguint el que s’ha fet els darrers anys, la unitat mò·
bil de l’OAC es desplaçarà als casals per a la gent 
gran de Parets amb l’objectiu de facilitar als avis i 
àvies del municipi aquesta tramitació.
Per rebre aquest assessorament caldrà demanar cita 
prèvia trucant al telèfon 93 573 88 88 i es portaran a 
terme en els següents equipaments i horaris:
Casal Sant Jordi, els dilluns de 10 a 12,30 h, i els 
dimarts de 17 a 19 h.
Asoveen, els dilluns de 17 a 19 h.
Casal de Ca n’Oms, els dimecres de 18 a 20 h.
Més informació al web de l’Ajuntament parets.cat o 
al telèfon 93 573 88 88.

L’any 2018, a Parets, es va registrar un nou mínim de casaments religiosos amb un 4,5% del total de casaments

Vols casar-te amb mi? Una expressió que, no fa tant de 
temps, era una declaració que obria les portes a una nova 
vida, ja que era el pas previ a tenir fi lls o a anar a viure 
junts, passant per la vicaria. La tendència ha fet un gir de 
180 graus no només en el ‘què fem’ sinó també en el ‘com 
ho fem’, ja que les paretanes i els paretans s’han decantat, 
majoritàriament, cap als casaments civils.
El col·lectiu d’ateus, agnòstics i no creients creix 
ostensiblement any rere any i, en conseqüència, 
disminueix el nombre de casaments religiosos. L’Església, 
per tant, és la principal afectada sobre el nou dogma 
que, en qüestió de 15 anys, ha revertit la situació 
contundentment, i s’han reduït a un 10% els casaments 
religiosos a Catalunya.

Les dades a Parets
Parets confi rma aquestes dades amb el registre de nous 
mínims respecte als casaments religiosos, ja que en l’any 

2018 es varen celebrar un total de 89 enllaços només 4 
dels quals per la via religiosa. La resta de casaments, 82 
dels 89, van ser civils i 3 van seguir altres religions.
Un dels altres fets remarcables sobre el tema en qüestió 
són les franges d’edat en què les paretanes i els paretans 
fan el pas. La franja en què es van celebrar més casaments 
va ser la que es troba entre els 35 i 39 anys (25%), seguida 
de la d’entre els 30 i 34 (16%) i la dels 40 als 44 anys 
(12%). Cal destacar doncs, que els menors de 30 anys 
són una franja d’edat que, pràcticament, ha desaparegut. 
Els estudis del CIS (Centre d’Investigacions Sociològiques) 
i l’INE (Institut Nacional d’Estadística) evidencien la 
tendència actual i no són optimistes pel que fa al futur de 
l’Església, tant en l’àmbit nacional com sobretot en l’àmbit 
autonòmic, ja que els pròxims anys seguirà disminuint 
perquè els joves de 18 a 24 anys són la franja d’edat 
menys creient en el matrimoni religiós i, per tant, creen 
una nova onada de casaments, si n’hi ha, de civils.

Vols casar-te amb mi?
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BOBBY- 6 ANYS MICA- 1 ANYÓ NICKA - 5 ANYS VAIANA - 2 MESOS

ONA I TACA - 4 ANYSNOA - 3 ANYS

rap107 @Rap107fm rap107fm

Tenim molt a dir
RÀDIO PARETS DEL VALLÈS

Connecta’t amb l’Ajuntament incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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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

Arriba el Black Friday
El 29 de novembre se celebra l’anomenat Black Friday, una jornada de descomptes, tant 
en botigues presencials com a Internet.
Si penseu comprar durant aquests dies, us aconsellem que ho feu de forma responsable 
i meditada i eviteu les compres impulsives:
· Elaboreu una llista, d’acord amb el vostre pressupost, amb allò que necessiteu.
- Compareu preus en diversos establiments i desconfi eu de les ofertes molt llamineres 
que trobeu a Internet, ja que podria tractar-se d’un engany, de productes falsifi cats, etc.
- Controleu especialment la despesa amb targeta de crèdit i les compres fi nançades per 
a no sobreendeutar·vos.
· Recordeu que els productes han de tenir la mateixa qualitat i garantia que tenien a 
preu no rebaixat.
· Reviseu que els productes mostrin tant el preu original com el rebaixat, o bé el percen·
tatge de descompte.
· Tingueu en compte que la publicitat és vinculant, és a dir, obliga a complir tot el que 
s’anuncia.
En les compres per internet disposeu de 14 dies per retornar els productes. Si compreu 
en establiments presencials, aquests no tenen obligació d’acceptar canvis o devolucions, 
sempre que el producte estigui en bon estat. 
A l’hora de comprar per internet, el més important és que escolliu un comerç electrònic 
que sigui segur i de confi ança, és a dir, que ja conegueu o del qual en 
tingueu alguna referència per amics, familiars, etc.

SCACRESTAURACIÓ

Èxit en la cinquena edició del Parets D Tapes 
La cinquena edició del Parets D Tapes es va donar per fi nalitzada el passat 24 de novembre  
després d’una bona rebuda per part dels habitants del municipi. Alhora, ha signifi cat una 
atracció per als habitants dels pobles del nostre entorn més proper.
Enguany, tot i que resten dades d’establiments participants, s’estima que s’han servit prop 
de 6.000 tapes durant el període de la campanya als setze establiments participants, que 
asseguren el nou èxit de la ja consolidada ruta gastronòmica. En total, han estat prop 
de 500 participants els que han omplert la butlleta. Parets D Tapes ha permès donar a 
conèixer els establiments participants atraient i fi delitzant clients, no necessàriament 
paretans, demostrant la creativitat i qualitat en la restauració de Parets.

Termini de premis i reconeixements
Aquells que hagin completat el 100% de la butlleta entraran al sorteig d’un abonament  
doble pels tres dies de competició del Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-
Catalunya. Per a aquells que hagin completat un mínim del 50% de la butlleta, se 
sortejaran dues entrades per a dos espectacles al Teatre Can Rajoler. I aquelles persones 
que visitin com a mínim un establiment podran rebre el premi d’un sopar per a dos 
comensals en algun dels establiments participants de la ruta d’enguany.
Els sortejos es realitzaran el 29 de novembre i, el pròxim 22 de desembre, a la fi ra de 
Nadal situada a la plaça Doctor Trueta, es farà el lliurament dels premis als guanyadors de 
la ruta, a més de conèixer la tapa més popular escollida pels participants. L’establiment 
guanyador rebrà el reconeixement de ‘Tapa més popular 2019’ que els participants han 
votat prèviament mitjançant les seves butlletes.
Cal agrair també la col·laboració dels dos patrocinadors Estrella Damm i el Circuit de 
Barcelona·Catalunya, que han fet d’aquesta ruta un gran atractiu per al públic.
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Sergi Mingote ens porta ‘A Pulmón’ pels cims del sis vuitmils
El paretà Sergi Mingote estrena ‘A Pulmón’ el nou llibre que detalla les experiències en l’ascens de sis vuitmils

El 20 de novembre es presentava, a la sala d’exposicions 
de Can Rajoler, el nou llibre de Sergi Mingote, ‘A Pulmón’.
L’alpinista paretà narra l’ascens de sis vuitmils sense cap 
ajuda d’oxigen assistit en 367 dies. ‘A Pulmón’ és el relat 
del projecte 2x3x8000 que tenia com a objectiu principal 
ascendir tres vuit mils en dos anys consecutius, és a dir, 
pujar sis cims en un any natural, significant un nou Rècord 
Guinness. El projecte va néixer amb l’objectiu de donar 
visibilitat a diferents iniciatives solidàries mitjançant la 
seva passió. De la mà d’Ediciones Desnivel i amb el pròleg 
del també alpinista Denis Urubko, la narració del paretà 
ens portarà fins als cims del Broad Peak, K2, Manaslu, 
Lhotse, Nanga Parbat i el Gasherbrum II amb històries 
detallades plenes de superació, compromís i amor per les 
muntanyes en la recerca de la felicitat, la qual va trobar, 

com ens explica al llibre, “per sobre dels vuit mil metres. 
Sense oxigen. Sense res que alterés les sensacions, el 
patiment, el seu estil propi. Allà va ser on es va adonar 
que el que veritablement dona sentit a la seva vida està 
molt per sota. Al nivell del mar”. 

14x1000 Catalonia Project
El projecte continua amb el ‘14x1000 Catalonia Project’ 
que té com a objectiu rebaixar a 1.000 dies el rècord 
mundial del coreà Kim Chang·Ho qui va ascendir els 
catorze pics més alts del món en gairebé vuit anys. 
L’alpinista de Parets va pujar la setena muntanya aquest 
mateix setembre per tant es troba en l’equador del repte 
que continuarà el pròxim mes de març amb l’ascens a 
l’Annapurna i, a priori, acabarà a mitjans de l’any 2021.

PATINATGE

Torneig Vila de Parets de patinatge i 
recepció de les patinadores
Diumenge 17 de novembre es va celebrar el Torneig Vila 
de Parets de patinatge. La nova edició de la competició 
d’iniciació va comptar amb més de 50 participants entre 
els vuit clubs participants: Club Olesa Patí, CPA Bigues i 
Riells, CP Polinyà, CPA Esparraguera, PA Igualada, CPA 
Palau-solità i Plegamans, CPA Arenys de Munt i l’amfitrió, 
el Club Patí Parets.
Cal destacar també, en el sector dels patins, que el 
passat 7 de novembre, la sala de plens de l’Ajuntament va 
acollir la recepció a les patinadores Aina Martín, Johanna 
Solvas i Maria Escalante del Club Patí Parets. L’alcalde de 
Parets i regidor d’esports, Jordi Seguer, la primera tinent 
d’alcaldia, Casandra García i la regidora, Kènia Domènech, 
van fer entrega de les medalles com a reconeixement 
per haver participat en la Copa d’Europa i el Campionat 
d’Espanya de patinatge.

Concerts de Nadal
de l’Escola de Música
 dijous 5 desembre 2019

19 h Teatre Can Rajoler 
Concert de Nadal
Conjunts instrumentals i corals, 
i actuació de la MACRO-ORQUESTRA 
com a cloenda del concert

dies 17 i 19 desembre 2019

20 h Auditori Escola Música
Audició d’alumnes
Actuacions individuals i grups
de cambra de petit format

CURSA SOLIDÀRIA AMB CÀRITAS
PER A LA COMPRA DE JOGUINES

PREU INSCRIPCIÓ: 4 €  

diumenge 22 de desembre de 2019
Sortida: 10 h 
Pistes d’atletisme
Recorregut de 4 km de 
baixa dificultat per a famílies

Obsequi d’una samarreta tècnica,
una barba i un barret de Pare Noel
per a tots els participants

INSCRIPCIONS:

Poliesportiu Joaquim Rodríguez
de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i de 15 a 21 h 

Piscina Miquel Luque
de dilluns a divendres de 9 a 21 h

Centre Cultural Can Rajoler
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i dijous tarda de 16 a 19 h

Places limitades 

Parets del Vallès

PARETS’19
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Presentació dels equips del FS Parets
El 9 de novembre es va celebrar la presentació de tots els 
equips, jugadors i jugadores d’aquesta temporada 2019·
20. L’acte va comptar amb la col·laboració de l’empresa 
Esport Music, encarregada de dinamitzar la presentació.
El club presidit per Dolors Palomo compta amb 16 equips, 
tres dels quals són femenins a més del grup d’escoleta, 
amb un total de 160 jugadors i jugadores. El sènior 
masculí entrenat per David Picazos competirà al grup 1 de 
la categoria Divisió d’Honor mentre que el sènior femení, 
entrenat per David de la Torre, ho farà al grup 1 de segona 
divisió. Molt bona temporada!

Presentació dels equips del CB Parets
El CB Parets va presentar, el passat 17 de novembre, 
tots els equips, jugadors i jugadores per a la temporada 
2019·20. Enguany, l’entitat compta amb 273 jugadors i 
jugadores i 21 equips entre totes les categories.
El grup de música Bipolar, juntament amb l’equip de ball 
d’Elite Dance, van fer aquesta presentació més amena i 
entretinguda per al públic assistent.
El club presidit per José Palomo destaca per ser l’entitat 
d’esports col·lectius amb més representació femenina, 
fi ns a 8 equips femenins competiran enguany a les seves 
respectives competicions. Molta sort a tots i totes!

FUTBOL SALABÀSQUET ATLETISME

La Caminada Popular que deixa ‘Petjada’ a Gallecs
La ‘Petjada Gallecs’ va ser tot un èxit coorganitzat per la Penya Blaugrana Parets i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume

La Penya Blaugrana Parets i l’Agrupament Escolta i Guia 
Sant Jaume van organitzar, el passat 17 de novembre, la 
22a edició de la Caminada Popular ‘Petjada Gallecs’.
A les 8.30 h del matí, amb baixes temperatures però un 
dia assolellat, es donava el tret de sortida des de la Penya 
Blaugrana. 
El recorregut de la caminada va ser de 13,6 quilòmetres 
per l’entorn de Parets i Gallecs passant per Can Jornet i 
l’església de Gallecs amb l’objectiu de “fomentar la natura 
i conscienciar sobre la seva cura”. Al llarg del recorregut, 
l’organització va oferir diferents avituallaments en què 
els participants van poder agafar forces amb fruita, sucs, 

una botifarra a Can Jornet i un vermut fi nal per cloure la 
jornada. A més també es van lliurar obsequis a tots els 
participants.
En aquesta nova edició van participar prop de 350 
persones. Es van poder veure famílies senceres que, des 
dels més petits fi ns als més grans, van poder gaudir del 
que ja és un costum al municipi.
Una de les organitzadores de la caminada i cap de colla 
de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, Laura Brunet, 
destacava que l’èxit de la ‘Petjada Gallecs’ recau en “la 
confi ança després d’anys organitzant-la i la importància 
del relleu generacional perquè se segueixi fent”.

I TAMBÉ...

Presentació del Club Atletisme Parets
La Sala Basart Cooperativa es va omplir de gom a gom, 
el passat 22 de novembre, per a la presentació del Club 
Atletisme Parets. L’entitat paretana ha arribat a un nou 
màxim. Enguany són prop de 250 atletes i una dotzena 
d’entrenadors els que representaran al club paretà en les 
respectives competicions. Salvador Corbera, president 
del club, destacava com a novetat d’aquest any les noves 
instal·lacions com el gimnàs, que ajudarà als atletes a 
prevenir lesions i tenir un millor rendiment en les proves 
També es presentava i s’agraïa la col·laboració del nou 
patrocinador, Clim&System. Molts èxits per a tot el club!

ATLETISME

Campionat de Catalunya d’Escacs 
L’Associació Paretana d’Escacs va participar el 2 i 3 
de novembre al Campionat de Catalunya d’equips 
per edats d’escacs. Un total de 25 jugadors, 6 equips 
i 4 monitors es van desplaçar a Lloret de Mar on es 
va dur a terme la competició. Cal destacar l’actuació 
dels equips sots 12 que van assolir, l’equip A la 
tercera posició i, l’equip B, la sisena.

3x3 de bàsquet a Cal Jardiner
El casal de joves de Cal Jardiner va acollir el 
passat 9 de novembre un 3x3 de bàsquet amb la 
col·laboració de l’Associació Triple creant així un 
torneig inclusiu prop de la trentena de jugadors. 
Els equips estaven formats pels joves del casal, 
jugadors del Triple i del CB Parets. Entre tots van fer 
del torneig una jornada d’esport, respecte i inclusió. 

Presentació del CorreParets 2019
El pròxim 9 de desembre es presentarà la 4a 
edició del CorreParets. La cursa se celebrarà el 22 
de desembre i recorrerà el poble amb sortida des 
del poliesportiu Joaquim Rodríguez i arribada a la 
plaça de la Vila. Inscripcions al Pavelló, Piscina i 
Centre Cultural Can Rajoler.

XV Torneig Vila de Parets de bàsquet
Els pròxims dies 6, 7 i 8 de desembre, els pavellons 
municipals d’esports acolliran la XV edició del 
Torneig Vila de Parets de bàsquet, en categoria 
preinfantil masculí i femení. Competiran 32 equips 
de nivell nacional.
D’altra banda, Òscar Garcia i Todd Johnson són les 
noves incorporacions del primer equip del Club  
Bàsquet Parets. 
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Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Amb gran consternació i tristor, des de l’Agrupació local 
d’Esquerra Republicana de Catalunya de Parets del Vallès co·
municàvem la defunció, el passat 13 de novembre de 2019, de 
la nostra companya Montserrat Lara Lara, a causa d’una greu 
malaltia.
La Montse Lara, militant del partit des de l’any 2014, va destacar 
sempre pel seu tarannà compromès, actiu i incansable.
Va ser, sens dubte, una militant exemplar. Activista en la defensa 
de la democràcia i de les llibertats, ferma en les seves convic·
cions i una gran lluitadora en tots els àmbits.
Va lluitar per Catalunya, per Parets, per les esquerres i per la 
República. I la vam veure fins al final lluitar tossudament, amb 
la mateixa força, per vèncer la malaltia.

La Policia, el Jutjat de Pau i l’SLOP es traslladen al sector IVECO
Els partits que integrem Sumem Esquerres a Parets sempre 
havíem estat molt crítics amb el canvi d’ubicació de la Policia. 
Nosaltres defensem una policia de proximitat i al costat el veí, 
és per això que creiem que l’espai del Sot d’en Barriques hagués 
estat la ubicació perfecta per aconseguir aquesta policia pròxi·
ma al ciutadà ubicada físicament en mig del municipi.
Quan Sumem Esquerres arribem al govern ens trobem que 
l’antic equip de govern (PSC), va adjudicar les obres just la 
setmana abans de les eleccions i per tant això hipotecava per 
sempre la nova ubicació.
Podríem haver tirat enrere aquesta decisió, sí. Però no hauria es·
tat responsable, ja que el cost econòmic era massa elevat i con·

tinuàvem tenint el problema de què fer amb les instal·lacions de 
la policia, ja que actualment estan en unes condicions precàries.
Per tant, la policia estarà ubicada al sector IVECO, però treballa·
rem per tal que sigui una policia de proximitat i propera als veïns.

25 de novembre: Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència contra les dones
Sumem Esquerres a Parets es va afegir a les mobilitzacions del 
25N, ja que creiem que tot i els avenços en matèria d’igualtat de 
gènere que s’han aconseguit en les darreres dècades gràcies als 
feminismes i als moviments pels drets humans, investigacions 
recents continuen alertant de la persistència de discriminacions 
i desigualtats de gènere. Continuem sent una societat en què 

Fins pocs dies abans del seu traspàs va participar en les darreres 
sessions plenàries i en la multitudinària manifestació que es 
va fer a Parets contra la sentència del Suprem el 14 d’octubre.
En el si de l’agrupació local, va exercir com a secretària 
d’organització i actualment, era secretària de la dona, tasca que 
compaginava amb el càrrec de regidora a l’Ajuntament de Parets 
del Vallès, en les àrees de Comerç i Gent Gran. 
De fet, aquesta va ser una il·lusió feta realitat gràcies a 
l’excel·lent resultat que ERC va assolir en les eleccions muni·
cipals de 2019. 
També va ser candidata a les Eleccions al Congrés dels Diputats 
de 2015 i 2016.
Montse Lara és sinònim de dignitat i de força. Ens ha donat una 

milers de dones són assassinades per les seves parelles. Hem 
de treballar des de les administracions per garantir a les dones 
un entorn segur per tal que puguin denunciar amb totes les ga·
ranties. En aquest sentit creiem que les lleis s’han d’enfortir.

El 14 de desembre, Vermut Solidari a la plaça Doctor Trueta!
Volem aprofitar l’ocasió per convidar-vos al VERMUT SOLIDARI.
Com ja és habitual Sumem Esquerres a Parets organitza una 
recollida de joguines pels nens i nenes de Parets amb l’objectiu 
que cap infant del nostre municipi es quedi sense regal en 
aquestes festes. Per això Sumem Esquerres us convida a un 
vermut el dia 14 de desembre a la Plaça Dr. Trueta de 10.30 h 
del matí a les 14 h de la tarda. Anima’t i participa!

lliçó de treball constant i de lluita implacable i molts motius per 
continuar treballant, amb la seva força, per continuar defensant 
els ideals compartits.
No hi ha prou paraules per expressar la gran pèrdua que sentim 
tots els membres d’Ara Parets ERC, de Súmate –on va iniciar la 
seva trajectòria política– i del conjunt d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

Montse, allà on siguis et tindrem en el nostre cor i els teus som·
nis seran sempre els nostres. Descansa en pau.

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

Des de Parets també PERSISTIM!

Queremos aprovechar este espacio para avanzar algunas de 
nuestras propuestas, trasladadas al nuevo gobierno. 
Entre éstas, y teniendo en cuenta los datos de los últimos meses 
de desempleo en Parets, creemos urgente y prioritario incre·
mentar las partidas de ayudas a las empresas para contratación 
de parados de Parets (125.000 euros) y la de planes de ocupa·
ción (500.000 euros) principalmente para reforzar la limpieza 
de las calles y parques. 
Atendiendo a una de las necesidades que nos han hecho lle·
gar los clubs deportivos locales y también recogido en nuestro 
programa, pedimos la construcción de un tercer pabellón po·
livalente. 
Otra de las medidas, pensando en la economía de las familias, 

es la gratuidad de los libros de la ESO, en la misma línea que 
implantamos los socialistas en primaria. 
También proponemos finalizar las obras de adecuación de Ca 
n’Oms, por lo que solicitamos la ejecución de la segunda fase 
pendiente. También las obras de ampliación del Centro de Día 
de la Residencia. 
Otras obras que consideramos necesarias y prioritarias, consen·
suadas con sus vecinos, son las de la ejecución del alcantarillado 
del barrio de Can Riera. 
Asimismo, proponemos la ampliación de la Escola de la Natura 
para uso del GRENP. 
El PSC somos abanderados en la defensa de los derechos de las 
mujeres y de la igualdad. En esa línea proponemos la creación 

del Consell de Dones de Parets. 
Para finalizar con este avance de algunas de nuestras propu·
estas, decir que solicitamos que el Parets al Dia se publique en 
dos idiomas, catalán y castellano. 
No querríamos terminar este artículo sin destacar nuestra satis·
facción por el traslado de las dependencias de la Policía Munici·
pal al sector Iveco. Lamentamos, eso sí, los 7 meses de retraso 
de inicio de las obras. 
Situación que también padecen otros proyectos como la tercera 
y última fase de la rehabilitación del Centro Histórico (calles 
Aurora y Ferrer i Guàrdia), y el proyecto de la Plaça Espanya.

Ciutadans Parets presentó una moción en la pasada junta de 
portavoces que fue aprobada por unanimidad por parte de todos 
los partidos políticos con representación en nuestro municipio, 
para la protección de menores del desarrollo de trastornos por 
consumo de alcohol y otras sustancias especialmente consumi·
das en fiestas del municipio, por todo ello propusimos y fueron 
aprobados los siguientes acuerdos:
- La planificación de una campaña de concienciación y sensibi·
lización de los efectos nocivos del consumo de alcohol en redes 
sociales, entre las Collas e incluso con un punto de información, 
especialmente dirigido a los jóvenes y a sus familias en el ámbito 
de la fiesta mayor.
- Instar al gobierno municipal para que se promueva la adopción 

por parte de Agentes Cívicos, voluntarios y policía municipal 
llevar a cabo las medidas pertinentes para su regulación y su·
pervisión sobre el exceso de consumo de alcohol por parte de 
menores en los espacios públicos, especialmente en el contexto 
de las fiestas mayores y fines de semana.

PSC (Tiró la piedra y escondió la mano)
Ciutadans Parets también presentó una segunda moción que 
fue rechazada por 9 votos en contra del gobierno plural 7 abs·
tenciones del PSC y 1 voto a favor de Ciutadans, dicha moción 
era la condena de la violencia y el terrorismo en democracia y 
constaba de estos tres puntos:
· Declarar que la violencia y el terrorismo nunca son métodos 

en democracia para alcanzar objetivos políticos y proclamar que 
el deber de todos los demócratas es el de condenar su uso con 
independencia de las circunstancias
- Rechazar el acoso que está recibiendo la Guardia Civil en Ca·
taluña por parte de las fuerzas independentistas y agradecer la 
labor que realiza garantizando la seguridad y la convivencia de 
todos los catalanes.
· Condenar la irresponsable actitud de algunos políticos que 
persisten en buscar la división, la radicalización y el cuestiona·
miento de las instituciones del Estado y de la vigencia del Estado 
democrático de Derecho.

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

Avance propuestas presupuestos año 2020

Parets, lo importante

Ens ha deixat la nostra regidora i militant Montserrat Lara

Cap infant de Parets sense regal aquest Nadal. Vine al vermut solidari!

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

Aquest novembre ha estat un mes intens; novament, hem estat 
convocats a les urnes per escollir la composició del Congrés 
dels Diputats i el Senat i, novament, l’independentisme ha as·
solit el seu millor resultat. Tot i que ERC ha tornat a guanyar les 
eleccions, ho ha fet amb dos escons menys, mentre que Junts 
x Catalunya ha millorat resultats guanyant un escó més i acon·
seguint·ne vuit. També felicitem la CUP per entrar al Congrés 
amb dos diputats. Ara esperem que la unitat dels tres grups 
forci l’Estat espanyol a seure i a dialogar. Cal estar a l’altura 
i no regalar cap vot ni cap abstenció a aquells que no tenen 
voluntat real d’escoltar·nos.  
Tampoc s’aturen les mostres de rebuig cap a la sentència del 
procés. Una de les més esperades es feia pública el 19 de no·

vembre: l’informe d’Amnistia Internacional demana la llibertat 
immediata de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i l’anul·lació de la 
seva condemna. Però des de Parets per la República-Junts per 
Catalunya tenim clar que no n’hi ha prou de demanar la llibertat 
dels Jordis. Tots els presos i les preses polítiques han de ser 
alliberats i l’Estat espanyol ha de ser prou madur per resoldre 
els problemes polítics de forma política. Amnistia ja!
A principis de mes, vam rebre una magnífica notícia a la nostra 
població: després de 18 nits injustament empresonats, l’Álvaro i 
el David tornaven a ser casa, amb les seves famílies. Continuem 
reclamant llibertat per a totes les companyes que encara resten 
tancades arbitràriament!
I no volem acabar aquest escrit sense recomanar-vos el llibre 

que ha escrit el nostre company Jordi Turull. Escrit a quatre 
mans amb la periodista Gemma Aguilera, amb pròleg del Pre·
sident Carles Puigdemont i epíleg de Lluís Llach, a “Persistim”, 
Jordi Turull explica tot allò que ha viscut d’ençà de l’estiu 
del 2017 i analitza el moment present. Trobareu especialment 
colpidor el fragment on relata l’emoció que va sentir quan va anar 
a votar al col·legi electoral Lluís Piquer, un moment que moltes 
paretanes i molts paretans duem al cor. Sí, Jordi, persistim!

Parets per la República 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com
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Importància de la prevenció i autocontrol de la malaltia
Normalment les malalties cròniques exigeixen al pacient i a les seves famílies dur un autocontrol de la patologia i una 
especial atenció per passar les proves periòdiques oportunes. La diabetis, per exemple, és una d’aquestes malalties.
I aprofi tant que precisament al novembre es va celebrar el dia mundial contra aquesta malaltia, el CAP Parets vol 
posar de manifest la importància de la prevenció i l’autocontrol per part dels pacients crònics en general, i dels 
diabètics en particular.

La diabetis és una de les principals causes de ceguesa, amputació, malaltia del cor, insufi ciència renal i mort pre-
matura. A l’atenció primària és cabdal l’abordament d’aquesta malaltia. Treballem per sensibilitzar a la població 
perquè vegin la necessitat de prevenir l’aparició de la diabetis mitjançant estils de vida saludables; i posem especial 
èmfasi en conscienciar els malalts de l’autocontrol per reduir l’aparició de complicacions futures.

Al CAP Parets, per poder donar continuïtat assistencial al pacient crònic (diabètic, però també hipertens, etc.) s’ha 
fet la “Targeta de controls sanitaris”. Aquesta targeta es dóna a principis d’any als pacients crònics i en ella es 
marquen tots els controls que necessitarà passar durant els pròxims mesos. Així, el pacient participa activament 
en la seva patologia i té present el seguiment anual que li farà el seu equip d’atenció primària.

D’altra banda, i amb l’objectiu de millorar el control de la diabetis, al centre també oferim l’activitat comunitària 
anomenada “Pacient expert”. Si ets diabètic, pots informar-te al CAP.

SALUT

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

“Nova gramàtica”, nous criteris: s’acosta l’hora de la veritat
El 29 de setembre de 2016, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va ratifi car la Gramàtica de la llengua catalana 
i pel novembre del mateix any la va publicar. Es tracta d’una obra que dona continuïtat a la normativa gramatical 
de Pompeu Fabra i, alhora, la completa i l’actualitza. A més a més, és la primera gramàtica institucional de l’IEC i 
té caràcter normatiu. 

En el mateix Ple, la Secció Filològica de l’IEC també va presentar la Proposta d’Ortografi a de la llengua catalana, 
que es va ratifi car el 24 d’octubre d’aquell mateix any. En la presentació d’aquesta obra, s’establia que “la implan-
tació dels canvis plantejats per la nova normativa ortogràfi ca es farà al llarg d’un període de quatre anys, a fi  que es 
vagin coneixent i integrant progressivament, d’acord amb les administracions i els diferents àmbits professionals, 
especialment amb el món educatiu i editorial, que tenen la responsabilitat de difondre’ls i fer·los efectius”.

Així doncs, arriba la recta fi nal del període de transició per adaptar-se a la “nova gramàtica”, com se la coneix po-
pularment. Per això, i d’acord amb una de les seves funcions, l’Ofi cina de Català de Parets iniciarà 
una etapa de difusió d’aquestes novetats a les administracions públiques paretanes i a la ciutadania 
en general.

Per resoldre dubtes, es poden consultar les fi txes del cercador lingüístic Optimot que, sota l’etiqueta 
“nova gramàtica”, aclareixen els punts principals de la nova etapa. 

 EAP Parets del Vallès

107.2 FM

RAP107

RAP Matí fa ‘Game Over’
Nou espai sobre videojocs a l’emissora local RAP107. 
El programa RAP Matí dedicarà, cada dijous, un espai 
a la informació i novetats sobre el món dels videojocs 
i les consoles.
Sota el nom de ‘Game Over’ l’Aleix Rosell ens farà, 
per una banda, un repàs de l’actualitat dels videojocs 
i de les plataformes, ja siguin nous llançaments al 
mercat o bé les innovacions més destacades que 
pretenen fer un canvi d’ideal en un sector tan versàtil 
i variable.
D’altra banda, també ens parlarà d’aquelles 
entregues que, any rere any, se superen a si mateixes 
batent rècords de vendes tot i que, pel que fa a la 
jugabilitat, no presenten unes novetats destacades 
respecte a les edicions anteriors. És el cas, sobretot, 
dels jocs de simulació d’esports com els ja coneguts 
FIFA o NBA 2K. El primer, el videojoc rei sobre la 
simulació de futbol, ja va ser protagonista d’un dels 
tres ‘Game Over’ ja emesos.

On ho puc escoltar?
Ho podeu escoltar sintonitzant 107.2 FM a la ràdio o 
entrant a la pàgina web rap107.fm.
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“El problema d’escriure és que enganxa i, un cop 
has fet el primer pas, no hi ha marxa enrere”

Gerard Quintana, músic i escriptor gironí.
En Gerard Quintana porta mitja vida sent el líder d’un dels grups de rock 
català més conegut de tots els temps: Sopa de Cabra. Ha fet el salt a la 
literatura amb el llibre ‘Entre el cel i la terra’, una novel·la que explica 
la vida de dues generacions de personatges des de l’any 1952 al 1998. 
Ja està preparant la segona part perquè, tal com ell mateix ens ha dit, 
“escriure enganxa”.

Sempre has escrit cançons, però com has enfrontat l’escriptura d’una primera novel·la?
Una novel·la és una cançó una mica més llarga i hi ha un moment en el qual l’estàs fent i no veus 
ni principi ni fi nal; és com estar al mar i no veure costa cap a cap lloc on miris. La cançó sem-
pre està a una tornada del fi nal, és més fàcil tenir una visió de conjunt, però al fi nal la novel·la 
també està feta de parts. Si l’enfrontes com un tot, la seva ombra et pot fer desaparèixer, però 
si l’enfrontes com és, com la vida, dia a dia, com aquesta novel·la, que està estructurada en dies 
concrets entre 1952 i 1998 de la vida d’uns personatges, això ja em permet situar l’estructura. 
El problema d’escriure és que enganxa i, un cop has fet el primer pas, no hi ha marxa enrere. 
Seguirem escrivint fi ns al fi nal.

Què trobarem a la novel·la?
Hi ha música al llarg de tot el llibre, però també un context històric que té molta importància, hi ha 
referències a altres llibres i autors... El protagonista de la novel·la és un noi de Bilbao que arriba 
a Barcelona als anys 50 per ser un pintor i té aquesta mirada i aquesta sensibilitat especial; el 
seu referent és Picasso. També té contrareferents, que tenen en comú amb ell molt més del que 
pensa, com per exemple Dalí. Hi ha uns personatges molts vius als quals encara enyoro després 
d’un any d’haver-la acabada. Però així és la vida; a ningú no coneixeràs millor que als teus per-
sonatges, ells no tenen secrets per a tu, saps què els fa vulnerables, què els apassiona, els seus 
errors que no comparteixen amb ningú, i els acabes coneixent millor que a la gent que t’envolta.

Ja estàs preparant la teva segona novel·la.
És el que deia abans, escriure t’abdueix, hi ha una dimensió diferent dintre la literatura. Qualsevol 
de les altres disciplines artístiques les pots compartir, en canvi l’ofi ci d’escriure és absolutament 
solitari. El lligam que crees amb els personatges fa que, quan l’acabes, et sentis molt sol. Per això 
vaig començar la segona novel·la el mateix dia que vaig entregar aquesta.

La premsa ha catalogat la teva novel·la de moltes maneres, entre elles com a romàntica.
Sí, de fet la meva novel·la l’han catalogat a la premsa de novel·la històrica, de novel·la contem·
porània i a un o dos llocs vaig veure que l’havien catalogat de novel·la romàntica i no entenc per 
què ha de ser sèrie B per ser romàntica. Aquest llibre parla de l’amor, és un cant a la llibertat 
individual a través d’uns personatges i qüestiona els límits de l’amor i les seves formes. Alesho-
res, perquè  parlar d’amor hauria de ser secundari? Per què el meu fi ll, quan veu una escena de 
violència a una pel·lícula ho encaixa amb naturalitat i quan veu un petó es tapa els ulls? Si som 
fi lls d’això, quin problema tenim d’avergonyir-nos d’una cosa tan natural?

DIJOUS 5 DESEMBRE
A les 19 h, al teatre Can Rajoler, 
concert de Nadal a càrrec de l’Escola 
Municipal de Música. 

DIVENDRES 6 DESEMBRE
Del 6 de desembre al 3 de gener, a sota 
la plaça de la Vila, 33è Pessebre 
monumental (consulteu horaris).

DISSABTE 7 DESEMBRE
De 10 a 20 h, a la plaça de la Vila, Fira 
de Nadal del Barri Antic.

DIMARTS 10 DESEMBRE
A les 18.15 h, a la Biblioteca Can 
Butjosa, taller de pessebres amb Joan 
Condal. 
Tot el mes, exposició de diorames.

DIUMENGE 8 DESEMBRE
De 10 a 14 h, a la plaça de la Vila, Fira 
de Nadal del Barri Antic.

DIUMENGE 15 DESEMBRE
D’11 a 14 h, a la plaça de la Vila, Nadal a 
la plaça: cartera reial, activitats i tallers 
nadalencs.

DIJOUS 19 DESEMBRE
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
Hora del conte de Nadal a càrrec de 
Caro von Arend. 

DISSABTE 21 DESEMBRE
De 17 a 20 h, a la plaça Doctor Trueta, 
Zambomba: cantada de nadales a 
càrrec del Coro Rociero Alborada de 
Parets i el Coro Amigos del Rocío de 
Mollet. 
A les 18 h, a la Sala Basart Cooperati-
va, trobada especial de Nadal del Niu 
d’Art Poètic. 

DIUMENGE 22 DESEMBRE
A les 10 h, a les pistes d’atletisme, 
sortida de la cursa solidària 
CorreParets 2019. Si tu corres, jo jugo. 
De 10 a 20 h, a la plaça Dr. Trueta, Fira 
de Nadal de l’Eixample, amb cartera 
reial i activitats nadalenques.  

DIJOUS 26 DESEMBRE
A les 12 h, al poliesportiu municipal, 
tió de Nadal a càrrec de La Companyia 
i la Comissió de Festes.
A les 19 h, al teatre Can Rajoler, 
espectacle nadalenc “Pastorets, cap a 
Parets” a càrrec de la Cia. Riallera de 
Joves Paretans.

DILLUNS 27 DESEMBRE
A les 17 h, al poliesportiu municipal, 
Festa de Nadal per a la gent gran, amb 
berenar i ball amb el Quartet Bora 
Bora.

DIMARTS 31 DESEMBRE
A la 1 h, al Poliesportiu Municipal, gran 
revetlla de Cap d’Any amenitzada per 
DJ Hueso.

DIMECRES 1 GENER
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, 
concert de Cap d’any ‘Gospelizing’, a 
càrrec de The Gospel Viu Choir.

DIES 3 i 4 GENER
D'11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h, parc de 
Nadal a Parets. Al poliesportiu 
municipal: 
VadeNadal nadons (0-3 anys) 
VadeNadal infants (3-12 anys) 
VadeNadal jove (12-16 anys). 
Venda d’entrades al mateix pavelló.

DIUMENGE 5 GENER
A les 17.30 h sortida de Can Vila de la 
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient. 
A les 18 h, arribada plaça Marcer. 
A les 19 h, arribada plaça de la Vila.

AVANÇ DE PROGRAMACIÓNADAL
A PARETS


