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Casandra Garcia, regidora de Salut, acorda accions amb el CAP
Les accions més destacades són la coordinació entre el servei de Pediatria del 
CAP Parets i la formació de mestres a les escoles del municipi. Pàg.12
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Entrevistem Xavier Bosch Escriptor

L’ocupació laboral i l’àmbit social, les apostes del pressupost 2020
El pressupost de l’any 2020, que s’ha d’aprovar demà, destinarà més de 600.000 
euros a plans d’ocupació i un 15% del total a Educació i Joventut. Pàg.7

Butlletí
d’informació 
municipal i ciutadana 
de Parets del Vallès 

Canviar el model d’entreteniment que s’oferia fi ns al moment i fer una aposta qualitativa en les activitats proposades a les famílies són alguns dels objectius del 
VadeNadal, que consta de tres espais d’oci, lúdics i educatius adreçats a nadons, infants i joves d’entre 0 i 16 anys.
El poliesportiu municipal acollirà, els dies 3 i 4 de gener, tant en el pavelló rodó com en el rectangular, un ampli ventall de jocs, tallers i activitats pensades per esti-
mular les inquietuds i cobrir les necessitats dels infants i joves.  Pàg 3.

Aquestes festes van de Nadal a Parets
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Casal de Joves Cal Jardiner
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Equipament ASOVEEN
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Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
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Escola Bressol El Gargot
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Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola de Música
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Escola Municipal Pau Vila
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Taxi Alberto Álvarez
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De dilluns a 
divendres de 
7.15 a 20 h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.
Freqüècia de pas 
cada 15 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a 
divendres
de 9.30 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h
Diumenges
de 9 a 14.30 h
Adreça
C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54
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Ocupació, Relacions Institu-
cionals, Joventut, Mobilitat i 
Habitatge.
Kènia Domènech Àlvarez
Cultura, Feminisme – 
LGTBI i Transversalitats.
Enrique Villegas 
Álvarez-Lozano
2n Tinent d’alcaldia
Hisenda, Recursos Humans, 
Promoció Econòmica i Empresa, 
i Serveis Generals.

Joan Martorell Mompart
5è Tinent d’alcaldia.
Comerç i Consell Industrial.

Grup Municipal
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Casandra García 
Rodriguez
1a Tinent d’alcaldia.
Educació, Comunicació i Salut.

Rosa Martí i Conill
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Lluís Moreno García
Drets Socials, 
Cooperació, Participació i 
Innovació.
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Neus Jordà Fernandez
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Transparència, Consum, Arxiu 
i Turisme.
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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 19 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte de Nadal a càrrec 
de Caro von Arend. 

Divendres 20 desembre
-A les 19.30 h, a la sala Basart Cooperativa, presentació del llibre Per-
sistim, de Jordi Turull i Gemma Aguilera. 

Dissabte 21 desembre
-A les 11 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, inauguració de l’expo-
sició ‘El arte de los sentidos’ de Luis Navarro. Es podrà visitar fi ns al 6 
de gener. 
-De 17 a 20 h, a la plaça Doctor Trueta, Zambomba: cantada de nadales 
a càrrec del Coro Rociero Alborada de Parets del Vallès i el Coro Amigos 
del Rocío de Mollet del Vallès. 
-A les 18 h, a la sala Serra Cooperativa, trobada especial de Nadal del 
Niu d’Art Poètic. 
-A les 22 h, al teatre Can Butjosa, The Silver Reggae&Hiphop, amb les 
actuacions de Necrojoker, DeLaRue Squad, Zumbiman, Angel 7 & Seok, 
Rastachai, Dunkan, Einar B i DJ Can. 

Diumenge 22 desembre
-De 10 a 20 h, a la plaça Dr. Trueta, Fira de Nadal de l’Eixample, amb 
parades de comerç i activitats complementàries.
-A les 10 h, a les pistes d’atletisme, sortida de la cursa solidària Corre-
Parets 2019. Si tu corres, jo jugo. 

Dilluns 23 desembre
-A les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, ball de Nadal amb el Duet Lazena. 

Dijous 26 desembre
-A les 12 h, al poliesportiu municipal, Tió a càrrec del grup 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

Divendres 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.
 
Durant tot el mes de desembre
-A la Biblioteca Can Rajoler, Club de Superlectors. 
-A la Biblioteca Can Butjosa, exposició de diorames a càrrec de Joan 
Condal.

Tot el mes de gener
-A la Biblioteca Can Rajoler, Club de Superlectors. 

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

Divendres 3 gener
-De 17 a 19 h, al teatre Can Butjosa, taller de fanalets, a càrrec de l’As-
sociació Rodola. 

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.

Veig un nou Nadal

Veig un carrer guarnit
les cases engalanades,
a la plaça, un arbre ben lluït
l’entorn, farcit de nadales.

Un pessebre, amb un infantó,
sa mare li canta una cançó,
l’adora el pastor, riu el nadó
la vaca i el bou li donen escalfor.

Un estel des de l’Orient,
els tres reis guiant i creuant
muntanyes, rius i fi rmament
a adorar el NEN tots hi van.

Veig un missatge molt clar
d’aquest gran esdeveniment
el Nadal que acaba d’arribar,
que vesteix de Pau tota la gent.

Veig la necessitat d’aquesta Pau
també que sia plena de solidaritat
que caigui des del cel com cal
comprensió amb tota la llibertat.

Veig que em batega el cor
i m’entra una gran necessitat
desitjà a tothom amb paraules d’or
un Nadal farcit de felicitat.

Bones festes us desitja
Jaume Anfruns, en aquest NADAL 2019

El Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Parets i el 
Butlletí municipal Parets al dia us desitjem
MOLT BONES FESTES

Els núvols de Nadal

Els núvols de Nadal no sé què tenen
que són manyacs: no posen
gens de malícia al cel:
pel blau puríssim dolçament s’estenen,
a la llum de la posta suaus s’encenen
i de nit deixen veure algun estel.

És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
Tenebres de Nadal, no sou tenebres;
més hi veig en vosaltres
que no en el dia clar.

Ai, nit que vas passant silenciosa;
Ai, núvols blancs que pels estels passeu;
ai, llum, que no ets enlloc misteriosa;
ai, portal de Betlem, que ets tot arreu!

Quan me vulgueu donar més alegria
parleu-me dels Nadals ennuvolats,
i em veureu com infant que somnia,
que riu a lo que veu amb els ulls aclucats.

Joan Maragall, Les disperses. 
Obres completes d’en Joan Maragall.

L’ALTAVEU
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VadeNadal, el nou espai lúdic i educatiu per a nadons, infants i joves
El VadeNadal ocuparà el Poliesportiu municipal els dies 3 i 4 de gener. El preu serà de 2 € per a les persones de Parets, i de 5 € per als de fora

VadeNadal nadons de 0 a 3 anys
El Tata Inti és un espai lúdic i creatiu pensat per al desen-
volupament de l’autonomia, la creativitat i el joc, que té 
en compte les necessitats reals dels nens i nenes. També 
inclou un obrador de sorra on petits desperten, experi-
menten i descobreixen formes, textures i sensacions o 
estructures de fusta, formen part de la proposta del Va-
deNadal pensat per a nadons de fi ns a tres anys.
A més, l’espai per a nadons comptarà amb una sala de 
lactància per a nounats per tal que les mares tinguin un 
lloc tranquil i íntim i còmode on donar el pit.

VadeNadal infants, de 3 a 12 anys
Els nens i nenes d’entre 3 i 12 anys trobaran una incre-
ïble varietat de jocs al seu espai VadeNadal. Fomentar  
la intel·ligència, l’afectivitat, la creativitat i la sociabilitat 
són alguns dels objectius dels tallers i experiències que 
es podran viure al VadeNadal per a infants.
Ràdio Parets, la nostra emissora local, també tindrà una 
carpa al VadeNadal on es podrà aprendre com s’emet o 
es redacten les notícies que escoltes a la ràdio, saber com 
funciona una taula de so, fer de locutor/a o “punxar” la 
música més cool del moment.

VadeNadal joves, de 12 a 16 anys
Els joves i adolescents d’entre 12 i 16 anys també tindran 
el seu propi espai al VadeNadal.
Jocs de taula, espais de construcció interactius per fo-
mentar les habilitats i la cooperació, videojocs “retro”, 
rocòdrom, espais d’expressió artística, jocs de moda com 
el Visyon, l’Extrematic i fi ns i tot un Escape Room, són 
algunes de les ofertes que estaran al seu abast.
La gent jove trobarà en aquest lloc un equipament dinà-
mic, adaptat a les necessitats actuals i que fomenta la 
seva capacitació personal.

VadeNadal és la nova proposta lúdica, participativa i educativa que el nou Govern Plural organitza per als petits i joves de la casa durant aquest Nadal. L’objectiu 
és canviar el model d’entreteniment que s’oferia fi ns al moment i fer una aposta qualitativa en les activitats proposades a les famílies, que vagi més enllà dels 
inflables o els típics jocs de plàstic. Alhora, vol impulsar un sistema més participatiu i educatiu, adaptat a les noves inquietuds i necessitats dels infants i joves de 
Parets, que cada cop demanen molt més nivell pedagògic en els actes que es programen i que se’ls adrecen, sense renunciar al vessant divertit que implica un espai de jocs.

NADONS DE 0 A 3 ANYS
3 i 4 de gener de 2020
d’11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h
Pavelló d’esports rectangular

INFANTS DE 3 A 12 ANYS
3 i 4 de gener de 2020
d’11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h
Pavelló d’esports rectangular

Espai de Joc 0 a 3 anys
Tata Inti - Espai de joc lliure

Espai de Joc 0 a 3 anys
Tata Inti - Obrador de sorra

Espai de Joc 0 a 3 anys
Estructures de fusta

Espai de Joc gegant + 3 anys: 
El pájaro Jocs
Jocs tradicionals d'ambient rural

Espai de Joc + 3 anys: Lu2
Joc de taula

Espai Tallers + 3 anys: 
Talleret Craf
Tallers de creativitat

Espai Tallers + 3 anys: 
Le Caramel - Gimcana saludable

Espai Maquillatge + 3 anys: 
Sigues un artista

Espai de construcció + 3 anys

Taller de ràdio - RAP107 
Ràdio Parets

Tómbola solidària de joguines a 
càrrec de Parets contra el càncer

PREU ENTRADA
PER SESSIÓ
5€
2€ residents a Parets

HORARI SESSIONS
1a sessió: 11-14 h
2a sessió: 16.30-20.30 h

JOVES DE 12 a 16 ANYS

3 i 4 de gener de 2020 d’11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h

Pavelló municipal d’esports rodó

Mag Stigman - Màgia de prop / Matemàgia (només el dia 4)

Espai de Joc - Lu2 - Joc de taula

Espai d'expressió artística joves: Paolapinta
Mural gegant en 3 DM de 1,60 x 1,22

Espai construccions - Kapla (només el dia 3)

Espai construccions - Tata Inti - Cúpula de Leonardo 
(només dia 4)

Espai videojocs - Retromaniacs - Jocs retro d'ordinador

Visyon Media Pro. Oculus. Synth Rider

Visyon Media Pro. Extrematic

Pandèmia Escape Room

Scalèxtric Circuit 4 carrils

Tenis taula 

Rocòdrom (només matins)

Nadal

PREU ENTRADA PER SESSIÓ

5€
2€ residents a Parets

HORARI SESSIONS
1a sessió: 11-14 h

2a sessió: 16.30-20.30 h

i educativa que el nou Govern Plural organitza per als petits i joves de la casa durant aquest Nadal. L’objectiu 
fi ns al moment i fer una aposta qualitativa en les activitats proposades a les famílies, que vagi més enllà dels 
un sistema més participatiu i educatiu, adaptat a les noves inquietuds i necessitats dels infants i joves de 
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El mes de desembre ha acollit dues fi res repartides en diferents caps de setmana i dues localitzacions

Jomeloguis va fer l’activitat Explica’m un Nadal.
El proper diumenge, 22 de desembre, tindrà lloc a la 
placa Dr Trueta l’última Fira de Nadal d’aquest mes de 
desembre. A la fi ra podrem trobar, a més de les activitats 
de les entitats, parades de comerç local, entitats, jocs 
i espectacles infantils, tió de Nadal, tallers de tions, 
decoració de l’arbre de Nadal, activitats solidàries, un 
parc de jocs gegants i un concert de nadales. 
A les 11 h es farà un espectacle de tió màgic i tió de Nadal 
popular per als més petits. A les 11.30 h podrem veure la 
cartera reial de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume 
que estrena carpa i tron; també tindrem tallers i altres 
activitats. Cap al migdia, a les 13 h, hi haurà un espectacle 
a càrrec de la Colla de Gegants, Grallers i bestiari de 
Parets amb el Gall i una colla convidada.  

Activitats lúdiques i culturals a les Fires de Nadal paretanes

El mes de desembre ha arribat al nostre poble ple 
d’activitats nadalenques; entre elles dues fires, una 
situada al Barri Antic i l’altra a l’Eixample.
El 7 i 8 de desembre, la plaça de la Vila es va omplir de 
parades de comerciants i activitats lúdiques i culturals 
per complementar la diada. Les dates coincideixen amb 
la inauguració del tradicional pessebre monumental de 
sota la plaça, una de les visites més sol·licitades durant 
les dates nadalenques.
El dia 15 es va celebrar l’esdeveniment Nadal a la plaça, 
amb diverses activitats per a tots els públics a la plaça 
de la Vila. Entre les 11 i les 14 h vam tenir la visita de la 
cartera reial, xocolatada i tallers; entre ells, un d’iniciació 
al món casteller a càrrec de Manyacs Parets i un altre 
d’embolcalls creatius de roba furoshiki. A les 12, h 

Durant la jornada també coneixerem els guanyadors i 
guanyadores del concurs ParetsDTapes, celebrat durant 
el mes de novembre,  i del certamen literari Parets Arreu 
del Món, tant en la modalitat de relats com de poemes. 
Com a proposta esportiva, el mateix dia es farà la cursa 
solidària CorreParets 2019, amb sortida des del pavelló, 
que destinarà la recaptació a la compra de joguines per 
Càritas Parets. La cursa passarà per la Fira de Nadal de la 
plaça Dr Trueta en el seu recorregut. 

Els nens i nenes van poder veure 
la nova carpa de la cartera reial 

durant el Nadal a la plaça
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Festa, música i tradicions ompliran les activitats del Nadal paretà
El pessebre monumental, el Tió, el concert de Cap d’Any o la visita de Ses Majestats els Reis d’Orient tornen a formar part del programa d’aquest Nadal

De nou arriba a Parets la màgia del Nadal.
A més de les fi res, que han omplert els darrers caps 
de setmana, les activitats solidàries per la Marató 
de TV3, els concerts de l’Escola de Municipal de Mú-
sica, la inauguració del Pessebre Monumental o el 
grapat d’actes que ja s’han dut a terme, el programa 
d’enguany ve farcit de sorpreses i propostes per a 
tota la família.
Aquest dissabte, podrem gaudir de la Zambomba, 
una cantada de nadales a càrrec del Coro Rociero 
Alborada i el Coro Amigos del Rocío de Mollet del 
Vallès, que es farà a la plaça Dr. Trueta. A la sala 
Serra Cooperativa es farà la trobada especial de Na-
dal del Niu d’Art Poètic.
Diumenge ens espera la Fira de Nadal de l’Eixample 
i la cursa solidària CorreParets 2019.
Dijous 26, el grup La Companyia i la Comissió de 
Festes ens rebran al poliesportiu municipal, per re-

partir regals i il·lusió amb el tió de Nadal.
I a les 19 h, al Teatre Can Rajoler, la Cia. Riallera de
Joves Paretans ens ha preparat de nou l’espectacle 
nadalenc “Pastorets, cap a Parets”.
La nostra gent gran tindrà la seva pròpia festa el 27 
de desembre al poliesportiu municipal amb berenar 
i ball amb el quartet Bora Bora.

Revetlla de Cap d’Any
Arriba l’últim dia de l’any i a Parets ho celebrem com 
cal, amb una gran revetlla amenitzada per DJ Hueso.
La venda anticipada de tiquets es fa a la Piscina Mi-
guel Luque, al poliesportiu i a Can Rajoler, en horari 
d’obertura de cada servei. El preu és de 12 euros 
anticipada, i 15 euros a taquilla. De 14 a 17 anys: 10 
euros anticipada i 13 euros, taquilla. L’entrada inclou 
una consumició i una bossa de cotilló.
I l’endemà, 1 de gener, els amants de la bona música 

tenen una cita a les 19 h, al Teatre Can Rajoler, amb 
el concert de Cap d’any ‘Gospelizing’, a càrrec de 
The Gospel Viu Choir.

Per fi  arriben els Reis Mags
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arriben de nou 
a Parets de la mà de l’Agrupament Escolta i Guia 
Sant Jaume.
Sortiran a les 17.30 h de Can Vila i arribaran a la 
plaça Marcer, a les 18 h, on es farà la recepció ofi cial 
i la recollida de cartes.
Després faran un recorregut fi ns a la plaça de la Vila, 
a les 19 h, on es farà la recepció ofi cial per part de 
l’alcalde i els regidors/es. Si ho preferiu, també po-
deu enviar les cartes a l’adreça personal de Melcior, 
Gaspar i Baltasar: reismagsdeparets@gmail.com. 
Com ja és habitual, els caramels que es distribuei-
xen durant la cavalcada no contenen gluten.

El pessebre monumental, el Tió, el concert de Cap d’Any o la visita de Ses Majestats els Reis d’Orient tornen a formar part del programa d’aquest Nadal

Festes ens rebran al poliesportiu municipal, per re- I l’endemà, 1 de gener, els amants de la bona música 
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L’àmbit social, una prioritat per al Govern Plural
S’han incrementat els ajuts per a beques de menjador es-
colar, a les quals es destinaran 90.000 €. També es pres-
suposta una partida de 75.000 € per a la socialització de 
material escolar. Un altre increment a destacar han estat 
els diners que l’Ajuntament destinarà l’any 2020 al servei 
a les persones i els ajuts a la gent gran.
Pel que fa a la pressió fiscal, l’IBI es redueix un 2,5% 
en el rebut del 2020 i la resta d’impostos i taxes queden 
congelades.

L’ocupació laboral: qüestió preferent en aquest pressupost
S’ofereixen subvencions a empreses que contractin per-
sones de Parets, a més de subvencions per a la creació 
d’empreses i emprenedoria.
El pressupost de 2020 destinarà més de 600.000 € durant 
tot l’any per a plans d’ocupació local, quantitat amb la 
qual l’Ajuntament contractarà paretans i paretanes que 
es trobin en situació d’atur per oferir-los un lloc de tre-
ball temporal i formació per incorporar-los novament a 
l’activitat laboral.

Inversió per a la millora de la via pública i l’espai urbà
L’enllumenat, el tractament d’arbrat i jardineres, la clima-
tització d’edificis municipals, la neteja viària o la recollida 
de residus són apostes destacades en aquest àmbit.

Compliment del Pla Econòmic Financer
Els ajuntaments tenen un tant per cent màxim de diners 
que poden gastar durant l’any. El 2018, l’anterior govern 
va sobrepassar aquest màxim i l’actual govern ha reduït la 
despesa del 2020 per compensar l’excés del 2018.

L’àmbit social, l’ocupació laboral i la via pública, prioritats dels pressupostos
L’Ajuntament destina prop d’1 milió d’euros per al foment de l’ocupació i el comerç i fa una forta aposta per la seguretat, l’educació i els serveis a les persones

Millores camp de futbol
20.000 €Càmeres seguretat i 

vídeo-actes plens municipals
14.187 €

Nou model Festa Major 
250.000 €

Millores piscina municipal 
Miguel Luque 
110.000 €

Recuperació de la llera i 
marges del riu Tenes 1a fase 
95.000 €

Activitats d’envelliment actiu
9.000 €

Reurbanització carrers Aurora 
i Ferrer i Guàrdia
437.000 € Millores carrer Major

40.000 €

Reurbanització plaça Espanya
229.000 €

Ampliació plantilla Policia Local
46.272,36 €

Construcció parc cal·listènia
20.000 €

Renovació patis Pau Vila 1a fase
20.000 €

Remodelació pati residència per 
a la gent gran
16.000 €

Millores pavellons
85.000 €

Nou canal audiovisual
17.000 €

PROJECTES
DESTACATS

Piscina 
descobe�a

REDACCIÓ DE PROJECTES

Renovació de la resta 
de patis de les escoles 
públiques

Habitatge públic 
al carrer Lluís 
Companys

Pla director Sma� City 
(ciutat intel·ligent)

Naturalització de la 
bassa dels ànecs

Reubicació i unificació 
de l'arxiu municipal

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST
VIA PÚBLICA, URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, MOBILITAT…

SEGURETAT, COMUNICACIÓ, OCUPACIÓ, COMERÇ…

EDUCACIÓ, JOVENTUT…

GENT GRAN, BENESTAR SOCIAL, ESPORTS, CULTURA…

ALTRES PROJECTES I OBLIGACIONS.

39%
16%
15%
15%
15%

PRESSUPOST MUNICIPAL 2020
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T’ajudem a fer... el proper pas

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
PARETS DEL VALLÈS

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?

rap107 @Rap107fm rap107fm

3 i 4 gener 2020

LA RÀDIO A

Forma pa� de RAP107!

Si vols conèixer i aprendre sobre el

món de la ràdio visita’ns a la fira que

tindrà dues sessions diàries:

d’11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h.

Poliespo�iu Municipal  Joaquim Rodríguez
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Jordi
Seguer

Ajuntament de Parets del Vallès

EQUIP DE GOVERN

Alcalde

Montserrat
Folguera

Kènia
Domènech

Casandra
Garcia

Rosa 
Martí

Enrique
Villegas

Joan 
Martorell

Lluís
Moreno

Neus
Jordà

Legislatura
2019-2023

ARA Parets - ERC
Sumem Esquerres a Parets
Parets per la República

Regidora de Gent Gran, Relacions 
Institucionals, Joventut, Mobilitat i 
Habitatge.

Regidora de Cultura, 
Feminisme - LGTBI i 
Transversalitats.

1a Tinent d’alcaldia.
Regidora d’Educació, Comunicació 
i Salut

4a Tinent d’alcaldia.
Regidora d’Urbanisme, 
Medi Ambient i Benestar Animal

2n Tinent d’alcaldia.
Regidor d’Hisenda, Recursos 
Humans, Promoció Econòmica 
i Empresa, Serveis Generals i 
Ocupació.

5è Tinent d’alcaldia.
Regidor de Comerç i Consell 
Industrial.

Regidor de Drets Socials, Cooperació, 
Participació i Innovació.

3a Tinent d’alcaldia.
Regidora de Barris i de Patrimoni 
Cultural, Transparència, Consum, 
Arxiu i Turisme.

ARA Parets
ERC

ARA Parets
ERC

ARA Parets
ERC

ARA Parets
ERC

Sumem
Esquerres
a Parets

Sumem
Esquerres
a Parets

Sumem
Esquerres
a Parets

Parets per la 
República - 
JxCat

ARA Parets
ERC
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Gospelizing
Preu: 18 €
15 € menors de 18 i majors de 65
13 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

The Gospel Viu Choir

GENER1 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Viu en directe el ritme trepidant, 

frenètic i colpidor del millor gospel 
urbà del moment

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

dimecres
a les 19 h

Gospelizing
The Gospel Viu Choir

dijous 26 desembre 
19 h Teatre Can Rajoler
Cia. Riallera de Joves Paretans

Col·laboració:
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L’Escola Municipal de Música, de gira pel poble durant les dates nadalenques

individual i els grups de cambra en petit format.
Però l’Escola de Música no només ha fet concerts pel pú-
blic general, sinó que també va realitzar durant aquest 
mes un concert dedicat especialment als avis i àvies de 
la Residència Pedra Serrada. 

Els racons de Parets s’omplen de música al Nadal

L’Escola Municipal de Música ha fet diversos concerts 
aquest mes de desembre, un d’ells està previst avui di-
jous 19 de desembre a les 20 h, a l’auditori de l’escola. 
El primer dels espectacles va ser el passat 5 de desembre 
al Teatre Can Rajoler amb un concert de conjunts instru-
mentals i corals. 
Com a cloenda hi va haver la intervenció de la Macro-
orquestra, amb l’alumnat i el professorat del centre in-
terpretant una peça conjunta. 
El dia 17 de desembre s’havia preparat un concert a l’au-
ditori de l’escola, on van actuar els alumnes de manera 

I TAMBÉ...
Persistim, el llibre de Jordi Turull
Demà divendres, 20 de desembre, a les 19.30 h a 
la Sala Basart Cooperativa, es presenta el llibre de 
Gemma Aguilera i Jordi Turull: Persistim. 
L’acte el presentarà el periodista Vicenç Relats i 
comptarà amb la presència de la coautora del llibre, 
Gemma Aguilera i de la dona de Jordi Turull, Blanca 
Bragulat.
El llibre compta amb el pròleg de Carles Puigdemont 
i un epíleg a càrrec de Lluís Llach. 

Ball i quinto solidari del PSC a Can Butjosa
El PSC de Parets organitza aquest diumenge, 22 de 
desembre, a les 16.30 h, a Can Butjosa, un esdeve-
niment amb ball i quinto solidari. 
El ball és gratuït i a la quina es pot participar amb dos 
euros, que donen dret a tres partides i on es poden 
guanyar premis destacats. 
La recaptació es destinarà a la campanya solidària 
impulsada per l’entitat Càritas Parets, “Cap nen sen-
se joguines”.

Recollida de voluminosos durant les festes
Amb motiu de les festes de Nadal, el servei de re-
collida de voluminosos que realitza l’Ajuntament, 
varia l’horari habitual, que passarà a ser, la darrera 
setmana de desembre: 
Peticions: s’atendran fi ns a les 10 hores del dia 23 
de desembre i la recollida es durà a terme el dia 24 
de desembre al matí. 
La primera setmana de gener les peticions s’aten-
dran fi ns a les 10 hores del dia 30 de desembre i la 
recollida es durà a terme el dia 2 de gener al matí. 

Horari del cementiri per Nadal
Amb motiu de les festes de Nadal, el cementiri mu-
nicipal varia el seu horari d’obertura, que serà de 
dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 15.30 a 17.30 h, 
i diumenges de 9 a 13 h. Els festius 24, 25, 26, 31
de desembre, i els dies 1 i 6 de gener, el cementiri 
romandrà tancat durant tot el dia. 

Nou lavabo adaptat a l’espai del pessebre
Les instal·lacions que acullen el pessebre monu-
mental, sota la plaça de la vila, compten amb un 
nou lavabo condicionat per a persones amb mobilitat 
reduïda.  Els visitants ja compten amb aquest nou 
servei adaptat a les seves necessitats. 
L’obra s’ha fet després de la petició que l’Agrupació 
Pessebrista Parets va fer arribar a l’equip de govern 
de l’Ajuntament.

Tancament de les fonts al Sot d’en Barriques
Coincidint amb l’arribada del fred, les fonts d’aigua 
del parc Sot d’en Barriques estaran aturades, per tal 
d’evitar-ne el malbaratament i poder fer el manteni-
ment necessari. 
A inicis de la primavera, les fonts tornaran a connec-
tar-se en ple rendiment, per tal que tothom pugui 
gaudir-ne.

Alfred López presenta el seu nou llibre
La Sala d’Exposicions Can Rajoler va acollir el passat 
dimecres 11 de desembre, la presentació del llibre Eso no 
estaba en mi libro de historia de la política, de l’escriptor 
paretà Alfred López.
La benvinguda va anar a càrrec del periodista Carles Font, 
que va presentar el llibre i moderar el col·loqui posterior. 
També van participar en la presentació l’alcalde, Jordi 
Seguer, i la primera tinent d’alcaldia, Casandra Garcia. 

LITERATURA EDUCACIÓ

Xerrada de Juanjo Fernández al 5è llibret XEF
El dilluns, 2 de desembre, a l’Escola Pau Vila, es va fer 
la presentació del cinquè llibret de la Xarxa de Debat 
Educatiu amb i per les Famílies (XEF). 
L’exemplar està destinat a l’educació dels infants i 
adolescents del nostre municipi i aquest any es titula Camí 
de la convivència. A l’acte va assistir Juanjo Fernández, 
escriptor conferenciant i assessor pedagògic, que va fer 
una xerrada sobre la temàtica del llibret. 

L’Escola Municipal de Música 
amenitza el Nadal amb quatre 

concerts
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També es pot sol·licitar la recollida de les restes de poda domèstica a domicili

L’Ajuntament ha contractat, de manera extraordinària, 
tres nous operaris per mitjà dels Plans d’Ocupació Local, 
amb l’objectiu de reduir les molèsties que l’acumulació de 
fulles als carrers puguin ocasionar a la ciutadania. 
L’Ajuntament ja ha iniciat el procediment de licitació públi-
ca del contracte per a la poda viària, que romandrà obert 
fins al 27 de desembre, i informarà del calendari d’actu-
acions, que es preveu que s’allargui fins al mes de febrer.
Enguany, l’endarreriment en l’inici de la poda de l’arbrat 
viari respon a criteris de sostenibilitat mediambiental i 
és conseqüència directa dels efectes produïts pel canvi 
climàtic. Els arbres no es poden podar fins que baixen 
les temperatures, quan la seva activitat és mínima, per 
tal de reduir l’impacte que pot tenir en el seu creixement 
i mortalitat. Tot i això, s’han fet treballs de poda puntual 

de 209 exemplars de troanes (Ligustrum lucidum) a la 
via pública. 

Recollida de les restes de poda domèstica a domicili
Ja es poden recollir, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, els 
sacs per dipositar les restes de poda domèstica que pas-
sarà a recollir l’Ajuntament prèvia sol·licitud. Els sacs es 
poden recollir de dilluns a divendres laborables, a raó 
d’un sac per setmana i habitatge. El servei és totalment 
gratuït.
Per sol·licitar la recollida cal passar per l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, recollir el sac, deixar les dades de la persona 
sol·licitant i trucar al telèfon 93 573 88 88 fins a les 14 h 
del dijous anterior, per confirmar la recollida de les restes, 
que es farà el dilluns de la setmana següent.

L’Ajuntament reforça el servei de neteja viària amb nous plans d’ocupació

Només es podran dipositar les restes de poda i verd a 
la porta del domicili en el dia de la seva recollida, prèvi-
ament acordat amb l’Ajuntament, entre les 6 h i les 8 h 
del matí.
Les restes només es podran dipositar a les saques que 
proporciona l’Ajuntament i tot el que estigui fora d’aques-
tes bosses no es recollirà. Si no estigués programat, en-
cara que les saques estiguin a la porta de casa, no seran 
recollides.
No està permès dipositar llenyosos solts al costat dels 
contenidors d’escombraries ni introduir als sacs llenyosos 
prevenients de tala d’arbres. Les saques en què s’obser-
vin restes de runa o altres materials, no es recolliran i 
serà responsabilitat de l’usuari la seva retirada. El servei 
s’efectuarà cada dilluns entre les 7 i les 14 h.

CEMENTIRICEMENTIRI
municipal

Obert
De dilluns a dissabte de 10 a 14 h
i de 15.30 a 17.30 h
Diumenges de 9 a 13 h

Tancat
Els festius 24, 25, 26, 31 
de desembre tot el dia
1 i 6 de gener tot el dia 

HORARI NADAL 2019

Nou servei de recollida poda domèstica

Recull un sac a l’OAC, truca’ns i la passem a recollir!
Com funciona el nou servei de recollida de poda domèstica?

NORMES D’ÚS Atenció!  s’accepten:

servei gratuït

Important:

 

Només es fa itinerari 
de recollida pels domicilis on 
s’ha fet la sol·licitud prèviament.
En cas que el volum de recollida 
sigui molt elevat, és possible que 
es reprogrami la data de recollida
per establir un procediment òptim. 

1

2

         Dates de recollida: 
Desembre 2019: 
9 / 16 / 23 / 30
Gener 2020: 
7 / 13 / 20 / 27 
Febrer 2020: 3 / 10

Fer la sol•licitud presencial 
a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) i recollir 
un màxim d’un sac per 
dipositar, exclusivament, 
les restes de poda.

Sol·licitar la recollida 
trucant al telèfon 
93 573 88 88. 
La recollida es fa els 
dilluns de 7 a 14h (excepte 
el 7 de gener -dimarts-) i el 
termini màxim per 
demanar-ho és el dijous 
previ a la recollida, fins a 
les 14 hores. 

Dipositar-ho a la porta del 
domicili, entre les 6 i les 8h 
del matí, del mateix dia de 
la recollida. 

- Només es podran dipositar les restes de poda i 
verd, a la porta del domicili, en el dia de la seva 
recollida, entre les 6 h i les 8 h del matí, amb la 
finalitat d'entorpir el mínim possible les voreres

- Les restes de poda només es podran dipositar 
a les saques donades per l'Ajuntament 

- Només es recolliran les restes de poda i jardí el 
dia acordat i si està prèviament sol•licitat. 

- Es prohibeix dipositar la poda de llenyosos al 
costat dels contenidors d'escombraries

- Es prohibeix dipositar llenyosos provinents de 
tala d'arbres

- Es prohibeix la crema de restes de poda i jardí 
dins del sòl classificat com a urbà

3

93 573 88 88

- Únicament es recolliran residus llenyosos 
( Arbres fruiters, ornamentals i fulles) 

- Cada habitatge té dret a disposar d’un 
sac de recollida per setmana

Només es recolliran les restes de poda i 
jardí que compleixin amb les normes de 
dipòsit. Les saques que s'observi 
l'existència de restes de runa o altres 
materials, no seran recollits i serà de la 
responsabilitat de l'usuari la seva retirada 
de l'espai públic.
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20 anys del Casal Asoveen
Aquest desembre, la gent gran del Casal Asoveen ha ce-
lebrat la festa del 20è aniversari.
L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde, Jordi 
Seguer, i els regidors Joan Martorell i Enrique Villegas.
La festa ha consistit en un berenar i ball amb el grup The 
Choffers.
Una de les activitats més destacades que aquest equi-
pament organitza durant l’any és la Festa de la Rosa, que  
coincideix amb la celebració de Sant Jordi, a l’abril.

ANIVERSARI

La il·lusió no té edat, amb la Marató de TV3
El grup La il·lusió no té edat, s’ha sumat, un any més, a 
les activitats organitzades en favor de la Marató de TV3 i 
la investigació de les malalties minoritàries.
El Teatre Can Rajoler es va omplir de gom a gom per veure 
l’espectacle de playbacks, que en aquesta ocasió va por-
tar per títol ‘Records’.
Amb el bon humor i la simpatia que els caracteritza, el 
grup va posar l’ànima en les seves interpretacions, sempre 
disposat a col·laborar en causes solidàries.

LA MARATÓ 

10 anys del sopar ‘Parets contra el càncer’
El 29 de novembre es va celebrar una nova edició del so-
par benèfic que, des de fa 10 anys, organitza Parets contra 
el càncer. A l’acte hi van assistir prop de 300 persones, 
que a més del sopar, van poder gaudir del concert ofert 
pels Amics de l’Òpera del Vallès Oriental.
Gràcies a les recaptacions que es fan amb aquest i altres 
esdeveniments, l’entitat pot oferir a les persones malaltes 
de càncer serveis de psicooncologia, fisioteràpia, nutrició 
i podologia, entre d’altres.

CELEBRACIÓ

Els paretans i les paretanes hem tornat a demostrar la 
nostra solidaritat, aquest cop amb la Marató de TV3, que 
enguany està dedicada a la investigació de les malalties 
minoritàries. Finalment, es van recaptar 3.307,10 euros, 
entre la venda de tiquets per a l’arrossada, i les aportaci-
ons que es van recollir per part de les entitats, durant les 
activitats a Cal Jardiner i a la plaça de la Vila. 
A aquest import, caldrà sumar la recaptació que l’AMPA 
de l’Escola Vila Parietes ha fet en l’organització de dife-
rents actes.
Durant tot el matí, el casal de joves va acollir diferents 
activitats i, a la tarda hi va haver, a la plaça de la Vila, 
l’exhibició de ball de gitanes, una masterclass de country, 
xocolatada, una masterclass amb l’Associació Balls de 
saló Parets i l’actuació d’Ànimes de foc a càrrec de Dia-
bles Parets. 
A ‘Parets per la Marató’, van participar el CEM Maria Gre-
ver, Tambors de Parets, l’AMPA del Vila Parietes, les bi-
blioteques de Parets, l’Associació Balls de Saló, La il·lusió 
no té edat, la Colla del Ball de Gitanes, Ara Sarau, Parets 
contra el Càncer, Diables Parets, Rodola, Sant Jordi Line 
Dance Team, Rialles, el Restaurant Can Parera, els comer-
ciants de Parets i el pintor paretà Lluís Navarro.

La recaptació prové dels tiquets de l’arrossada i de les aportacions que es van recollir al casal i a la plaça de la vila, per part de les entitats
Més de 3.000 euros recaptats a Parets en favor de La Marató de TV3
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FIRA DE NADAL

Eixample

Parades de comerç local, entitats, jocs i espectacles infantils, 
tió de Nadal, tallers de tions i de decoració de l’arbre de Nadal, 
activitats solidàries, parc de jocs gegants.

11 h......  Espectacle de tió màgic i tió de Nadal popular 

11.30 h..  Cartera reial i tallers a càrrec de l’Agrupament 
  Escolta i Guia Sant Jaume

13 h......  Colla de Gegants, Grallers i bestiari de Parets 
  amb el Gall i colla convidada

17 h......  Actuació Coro Rociero Alborada

18.30 h.. Concert de Nadales

22 desembre 2019

Plaça Dr Trueta
Diumenge

de 10 a 20 h

17.30 h 
Sortida de Can Vila.

18 h 
Arribada a la plaça Marcer, 
recepció o�cial per part de l’alcalde i 
recollida de cartes.

DIUMENGE
5 GENER 2020

CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS

D’ORIENT
19 h 
Arribada a la plaça de la Vila, 
recepció o�cial per part de 
l’alcalde i recollida de cartes.
Per estalviar-te les cues, lliura la teva 
carta a la Cartera Reial o envia-la a: 
reigsmagsdeparets@gmail.com

Diumenge 5 gener, a les 18.15 h, 
a la plaça de la Vila, 
cantada de nadales a càrrec de 
veus de CEM María Grever 

Veniu a fer el vostre fanalet al taller
de Can Butjosa el divendres 
3 de gener de 17 a 19 h o adquiriu-lo
a la Cartera Reial o bé durant la 
Cavalcada.

Els caramels que es distribueixen durant la cavalcada no contenen gluten.
Organització: Ajuntament de Parets i Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. 
Col·laboració: Ara Sarau, Colla del Ball de Gitanes, Comissió de Festes, Diables Parets, i Club Patí Parets.

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

VENDA ANTICIPADA a la piscina, al poliespo�iu municipal
i a Can Rajoler en horari d’obe�ura de cada servei.
PREU: 12 € anticipada i 15 € a taquilla.
De 14 a 17 anys: 10 € anticipada i 13 € a taquilla. 
L’entrada inclou una consumició i una bossa de cotilló.

AMENITZADA PEL DJ HUESO
amb música ballable de tots els temps

DIMARTS 31 DESEMBRE
A LA 1 H, AL POLIESPORTIU MUNICIPAL JOAQUIM RODRÍGUEZ

La RÀDIO
al teu MÒBIL

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STOREDescarrega’t l’app per a android
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Casandra Garcia assisteix al consell de la FSM
El Consell d’Alcaldes de la Fundació Sanitària Mollet (FSM) 
es va reunir el divendres 29 de novembre a la Llagosta, i 
es van posar sobre la taula els diferents reptes a abordar 
per millorar el servei que l’FSM ofereix als municipis de la 
seva àrea d’influència, tant en l’àmbit de la salut com en el 
social, en el context del seu Pla Estratègic. Concretament 
s’han plantejat, entre d’altres, els següents grans àmbits 
d’acció:
- Constituir una Taula de Participació Social que inclogui 
treballadors socials de cada municipi i de les institucions 
prestadores de serveis per exposar i coordinar millor 
la resposta dels diferents dispositius a les necessitats 
socials.
- Revisar i actualitzar el Pla de Mobilitat dels municipis de 
referència de l’FSM, creat ara fa 12 anys, a la llum dels 
nous fluxos d’atenció que presta l’FSM als ciutadans.
- Analitzar la situació actual dels diferents dispositius 
d’atenció urgent del territori d’acord amb l’administració 
per anticipar necessitats de servei a la població.
- Destacar la necessitat de seguir garantint els correctes 
dispositius de la salut mental d’acord amb l’alta incidència 
d’aquestes patologies en el territori que ja detecta la Taula 
de Salut Mental Vallesana.
La Fundació Sanitària Mollet és una entitat sense ànim 
de lucre que dóna servei actualment a 165.000 habitants 
dividits en 11 poblacions situades entre el Vallès Oriental 
i el Vallès Occidental.

REUNIÓ
Casandra Garcia s’ha reunit amb la directora del CAP i han acordat cooperar per oferir un servei integral de salut a Parets

La regidora de Salut arriba a acords amb el CAP 

La primera tinent d’alcaldia i regidora de Salut, Casandra 
Garcia, ha visitat les instal·lacions del CAP Parets per dues 
qüestions prioritàries per a la salut de les persones. D’una 
banda ha volgut comprovar l’estat de les infraestructures i 
el funcionament del centre i, d’una altra, ha conegut qui-
nes són les necessitats del servei. La visita no ha estat 
només una acció representativa, sinó que ha servit per 
arribar a acords beneficiosos per a Parets.

Coordinació entre Pediatria i les escoles bressol
La trobada de Casandra Garcia amb Rebeca Raya, directo-
ra del CAP, ha establert els primers punts de coordinació 
directa que es duran a terme entre el servei de pediatria 
del CAP i les escoles bressol del municipi per tal d’oferir 
un servei complet entre els professionals de l’educació i 
els sanitaris.

Una de les accions més destacades que tindran lloc pròxi-
mament és la formació del professorat en primers auxilis 
per part del personal sanitari del CAP, per fer que els do-
cents tinguin les eines i habilitats necessàries per saber 
actuar en casos on la salut dels infants pot estar en perill 
fins a l’arribada dels sanitaris.

L’Ajuntament i el CAP: una col·laboració ja en marxa
Casandra Garcia i Rebeca Raya han establert un calendari 
de trobades mensuals per poder optimitzar recursos i fo-
mentar la promoció de la salut i l’atenció al pacient amb 
una coordinació entre la institució municipal i el Centre 
d’Atenció Primària. 
Les reunions han de servir per posar sobre la taula solu-
cions a les necessitats que el CAP Parets pugui tenir i que 
el consistori pugui facilitar.
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Les notes musicals i les riallades, els sons que arriben amb la nova temporada
Gospelizing inicia el cicle d’espectacles a Parets amb una exhibició de música gòspel frenètica i innovadora

L’espectacle de gòspel contemporani Gospelizing donarà 
el tret de sortida a la temporada d’espectacles al Teatre 
Can Rajoler el primer dia del nou any, a les 19 h. Anirà 
a càrrec del grup The Gospel Viu Choir, una de les for-
macions més notables a escala europea, que oferirà un 
espectacle frenètic i innovador catalogat del millor gòspel 
del segle XXI.
A finals de gener, el dilluns 25, la cantant nord-americana 
Mònica Green celebra 30 anys de carrera amb èxits de 
soul, blues i R&B. El 27 de gener s’estrena la comèdia 
Un dia qualsevol, que indaga sobre l’amistat, l’amor, la 
vellesa i la solitud. Diumenge, 2 de febrer, es represen-
tarà l’obra Rita, una història que tracta de la incapaci-

tat d’acceptar la mort. Al febrer tindrem un homenatge 
al ball català per excel·lència, la sardana, amb la Cobla 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, que oferirà un concert 
de compositors de sardanes d’avui i de sempre titulat La 
sardana, grans èxits. La companyia Yllana torna aquesta 
temporada amb The Opera Locos, un espectacle còmic 
operístic que es podrà veure l’1 de març. El 15 de març 
tindrem Tres pilars, basat en les tres bases del flamenc: el 
cant, el toc de guitarra i el ball. L’abril s’omplirà de comè-
dia amb Faemino i Cansado i el seu espectacle 17 veces 
i Els Brugarol, una obra sobre els llinatges familiars. El 3 
de maig, Carles Batlle ens porta una obra que descobreix 
la trobada secreta entre Marilyn Monroe i Hedy Lamarr. 

Antonia San Juan trepitjarà el Cafè Teatre per tancar la 
temporada el 17 de maig amb un monòleg unipersonal 
en què l’actriu involucra el públic des del primer moment. 
Però abans d’aquesta cloenda, a la Sala Cooperativa, 
#DPutuCool, el 8 de febrer, serà l’esbojarrat xou de The 
Chanclettes, que celebren 20 anys. El 7 de març el prota-
gonisme és per al gènere binari amb Degenérate mucho, 
un espectacle humorístic amb perspectiva feminista. El 
popular còmic Agustín Jiménez ens visitarà amb un es-
pectacle que combina diferents disciplines, acompanyat 
de María Silvera el 9 de maig.
El Carnet Amic i els abonaments de temporada es podran 
comprar fins al dia 13 de gener.

Per Nadal
regala el carnetAMIC

dels TEATRES DE PARETS

Per un preu d'amic, només 145 euros
(més d’60% de dte: mitjana de 6,30 € per espectacle)
gaudeix de tots els espectacles de l'any 2020 als teatres
de Parets i molts més avantatges!
(mateix seient, invitacions a diferents actes, informació, etc)

Informació a Can Rajoler
93 573 98 00 - canrajoler@parets.cat
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YAGO - 1 ANY

BOBBY - 6 ANYS LAY - 3 ANYS PABLITO- 1 ANY LENKA - 10 ANYS NOA - 3 ANYS

MILO - 3 ANYS ONA - 4 ANYS

No són una joguina

Aquest Nadal no compris, 

ADOPTA!

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

Canvis i devolucions
L’obligació de canviar els productes o retornar els diners es dóna en els supòsits se-
güents:
- Quan el producte és defectuós. Teniu dret a triar entre la seva reparació o substitució 
sempre que sigui possible i proporcionada.    
   - Quan, pel tipus de venda com ara contractes a distància o en el vostre domicili, és 
aplicable el dret de desistiment. Teniu dret a retornar el producte en els 14 dies poste-
riors a la venda i a demanar el retorn dels diners.
   - Quan l’oferta, promoció, publicitat o al mateix comprovant de compra de l’establiment 
així ho expliciti. 

En el cas de productes en perfecte estat, és recomanable que tingueu en compte el 
següent: 
   - Si l’establiment comercial no manifesta res a les seves ofertes, publicitats o al mateix 
establiment, s’entén que no admet canvis dels productes o devolucions dels diners.
   - Si l’establiment comercial ofereix als seus clients i clientes la possibilitat de canvis 
dels productes i devolucions dels diners, ha d’informar prèviament de forma clara, visible 
i per escrit de les condicions en les quals es poden fer (termini, lloc, excepcions -si n’hi 
ha- en funció de la naturalesa del producte...).
   - Si l’establiment ofereix als seus clients la possibilitat d’emetre un val de compra. En 
aquest cas, cal informar i especifi car al mateix val de compra les seves 
condicions d’ús, en especial, pel que fa al seu termini de caducitat.

SCACEDUCACIÓ

La cooperativa de l’escola NS Montserrat, en marxa
Els alumnes de l’escola Nostra Senyora de Montserrat del curs de 5è han fet efectiva la 
constitució de la seva nova cooperativa.
L’acte es va fer amb la presència de l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, la regidora 
d’Educació, Casandra García i el regidor de Promoció Econòmica, Enrique Villegas.
Enguany, com a novetat, els alumnes han decidit impulsar només una cooperativa i no 
dues, una per classe, com s’havia fet durant els darrers anys.
L’acte s’emmarca en el programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) que 
vincula els ajuntaments i les escoles per fomentar la cultura emprenedora en el cicle 
superior d’educació primària, desenvolupant els valors, els hàbits i les capacitats de 
l’emprenedoria.
CuEmE és un programa educatiu que vol fomentar l’esperit emprenedor i les competències 
bàsiques defi nides en el currículum d’educació primària. Durant el curs escolar, els 
participants crearan i gestionaran una cooperativa amb el suport dels professors i 
tutors, de l’Ajuntament de Parets i d’altres agents socials de la localitat com empreses 
i establiments comercials.
Durant el procés, els alumnes han de crear una cooperativa, triar la forma jurídica que 
considerin més adequada, decidir l’aportació de capital que realitzarà cadascun d’ells, 
elaborar els estatuts que regiran la societat; posar-li nom; crear el logo de la seva 
empresa; tramitar el NIF de la societat; decidir quin producte volen produir; assignar els 
equips i tasques a desenvolupar per cada alumne en la cooperativa (direcció, comercials, 
disseny, producció, comunicació, recursos humans, compres, etc.)
Finalment, els nens i nenes posaran a la venda els productes al mercat, i els benefi cis 
de l’activitat aniran íntegrament destinats a una associació benèfi ca que triaran entre 
tots de forma consensuada.
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CONVENI

Un CorreParets amb joguines per a tots
L’Ajuntament va signar, el passat 9 de desembre,   un 
conveni de col·laboració per a la cursa CorreParets 2019 
amb l’empresa Dream Jocs, responsable de la botiga 
Don Dino situada al Centre Comercial Iveco de Parets. La 
signatura de l’acord, que estarà en vigor fi ns al 2023, va 
anar a càrrec de l’alcalde, Jordi Seguer, i de Maria Antònia 
Cladellas en representació de l’empresa.
Sota el lema Si tu corres, jo jugo!, l’Ajuntament i la botiga, 
juntament amb la col·laboració de diverses entitats del 
municipi, organitzen la cursa CorreParets 2019 amb 
l’objectiu d’adquirir joguines que Càritas Parets distribuirà 
entre els nens i nenes de les families més necessitades 
de la població.

La cursa, que es farà el proper diumenge, 22 de desembre 
a les 10 h, és de 5 km i els participants sortiran de les 
pistes d’atletisme del Poliesportiu Joaquim Rodríguez, 
passant en el seu recorregut per la Fira de Nadal. 
Les inscripcions són de 4 euros i es podran fer al mateix 
poliesportiu, a la piscina Miguel Luque i al Centre Cultural 
Can Rajoler. 

L’Ajuntament de Parets i 
l’empresa Don Dino 

han fi rmat un conveni 
per al CorreParets

Dies de celebració per a l’Associació Triple Bàsquet de Parets
L’Associació va ser guardonada amb una beca de la Fundació Onat

El poliesportiu Joaquim Rodríguez va donar lloc, el 
diumenge 15 de desembre, a la presentació dels equips  
i de tots els integrants de l’Associació Triple Bàsquet de 
Parets. L’acte va estar dinamitzat amb un 3x3 inclusiu, 
obert a tothom, on els equips estaven formats per un 
jugador de Triple, un familiar i dos jugadors més. Les 
inscripcions van superar tota mena d’expectatives i es 
van exhaurir les places en poc temps, amb la qual cosa la 
presentació va ser una festa per a participants i assistents.

Premis Onat de l’esport català
El 2 de desembre, al Palau de Pedralbes de Barcelona, 

es va celebrar la primera edició dels Premis Inclusius 
de l’Esport Català impulsats per Onat Foundation 
amb el suport de la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física. Els premis s’atorguen en forma de beca 
a esportistes discapacitats i associacions o empreses 
que treballen la seva responsabilitat social mitjançant 
l’esport inclusiu. És el cas de l’Associació Triple Bàsquet 
de Parets, que va ser guardonada amb el premi Onat de 
l’esport català. A l’entrega de premis van ser presents la 
consellera de Presidència, Meritxell Budó; el secretari 
general de l’Esport i l’Activitat Física, Gerard Figueras; i el 
president de la Onat Foundation, el paretà Sergi Mingote.

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 5 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

17h 

berenar i ball
a càrrec del grup

Preu: 3€

Venda d’entrades als Casals

a partir del 9 de desembre

27 desembre divendres

Quartet B��a B��a

divendres

per als avis
Pavelló Municipal d’Esports
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Gran nivell de participació al XV Vila de Parets de bàsquet

Un total de 32 equips de categoria masculina i femenina 
d’arreu d’Espanya van participar, el cap de setmana del 6 
al 8 de desembre, a la XV edició del Torneig Vila de Parets 
de bàsquet.
El Barça va guanyar la final masculina al Joventut de 
Badalona, mentre que el Femení Sant Adrià es va imposar 
l’Almeda a la fi nal de les noies.
El Club Bàsquet Parets va organitzar aquesta competició, 
que enguany ha comptat amb equips de gran nivell de 
Catalunya i d’arreu de l’estat espanyol.
A banda dels equips guanyadors cal destacar la presència 
d’altres clubs de rellevància com el Saragossa, Mataró, 

CN Sabadell, GEiEG Uni Girona, Sant Josep de Badalona, 
Cornellà. Maresme 3 Viles, El Olivar, UBSA, Granollers i 
molts altres. Pel que fa al club local, l’equip femení del 
CB Parets va fi nalitzar en vuitena posició, mentre que els 
nois van quedar catorzens en la competició.
El premi al fair play va ser per al Bàsquet Girona (nois) 
i Campus Promete (noies). Els guardons als millors 
entrenadors van ser per a Dani Mañé del Sant Josep de 
Badalona en masculí i per a Laura Gimeno del Basket 
Zaragoza en noies. El MVP masculí va ser per al jugador 
del Barça, Raúl Villar, i el femení per a Gina García, del 
Femení Sant Adrià. 

El Barça masculí i el Femení Sant Adrià van ser els equips guanyadors del torneig d’enguany

I TAMBÉ...

Bona actuació del CN PARETS al 
Campionat de Catalunya d’hivern
El Club Natació va participar, del 12 al 15 de 
desembre, al Campionat de Catalunya d’hivern. En 
categoria infantil, Norma Rodríguez es proclamava 
campiona de Catalunya en 50 m lliures i bronze als 
100 m lliures. Martí Toldos va ser onzè als 200 m 
papallona i es va classifi car per a la fi nal B. 
A la categoria júnior Eloi Quero va rebaixar la marca 
dels 50 m lliures per participar en el Campionat 
d’Espanya d’estiu i va quedar en tretzena posició, 
mentre que Martina Manuela va ser trentena als 
50 m papallona.

Arriba la primera victòria local del 
primer equip del CF Parets
Primera victòria al Municipal Josep Seguer del 
primer equip del CF Parets per un contundent 4-1 
davant el FC L’Escala. 
Tanca l’any en setzena posició del grup 1 de primera 
catalana a falta de dues jornades per acabar 
la primera volta, en què rebran al CF Palamós i 
visitaran la UE La Jonquera.

Últimes jornades de l’any del CB Parets
El pròxim 21 de desembre els dos sèniors del CB 
Parets tancaran l’any i els hi restarà una jornada per 
acabar la primera volta. Per una banda, el masculí 
és novè i jugarà a la pista d’El Masnou Basquetbol. 
D’altra banda, el femení es troba en segona posició 
i jugarà al pavelló Joaquim Rodríguez davant el CB 
Llinars.

Pau Trias nova incorporació del CF Parets
El CF Parets presenta nou coordinador i entrenador del 
juvenil A substituint Àlex Álvarez. Es tracta de Pau Trias, 
procedent del CF Terrassa i el FC Sant Boià i amb llarga 
trajectòria al futbol formatiu on destaquen els seus anys 
en referents com el CF Damm. El montcadenc serà tant 
el responsable de coordinar el futbol base com de liderar 
el juvenil A del club paretà. L’equip referent de la base es 
troba en 12a posició a la categoria de preferent després 
de guanyar dos partits consecutius. El pròxim 21 de 
desembre buscarà allargar la bona dinàmica en el derbi 
contra el CF Mollet en l’últim partit de l’any. 

Presentació dels nous equips d’handbol
El passat 29 de novembre el Club Handbol Parets va 
presentar tots els seus equips. El pavelló rodó del 
complex Joaquim Rodríguez va acollir els 7 equips i prop 
de 100 jugadors i jugadores que formen el club paretà. 
El cadet femení va fer la lectura del manifest en contra 
de la violència masclista. El primer equip del CH Parets, 
entrenat per Nacho Pérez, es troba en 15a posició de 
primera catalana després de caure a la pista de l’UE Sarrià 
en el darrer partit i a falta de cinc jornades per completar 
la primera volta. Tancarà l’any a la pista de l’Handbol 
Esplugues el pròxim 22 de desembre.

FUTBOLHANDBOL ESCACS

Tancat de Reis “Memorial Francesc Alsina”
El pròxim 21 de desembre, l’Associació Paretana 
d’Escacs organitza el Tancat de Reis “Memorial Francesc 
Alsina” a la sala Cooperativa. El torneig començarà a les 
16 h i acabarà amb l’entrega de trofeus a les 20 h. Es 
desenvoluparà en dues categories segons l’edat i el nivell. 
Els tres primers classifi cats del Tancat A tindran trofeu 
mentre que al Tancat B se l’endurà el primer classifi cat. 
Paral·lelament es farà un torneig sub-12 per jugadors 
sense experiència amb l’objectiu de fer arribar els escacs 
a tots els nens i nenes de Parets. S’obsequiarà a tots els 
participants i s’oferirà berenar a càrrec de l’organització.
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Aquest divendres, el Govern Plural sotmetrà a aprovació el pres-
supost 2020. Un document que estarà condicionat pel Pla de 
viabilitat econòmica, elaborat per la Diputació de Barcelona, que 
el mateix ple haurà d’aprovar. Ens haurem d’estrènyer el cinturó 
durant els dos propers exercicis, és a dir, haurem de gestionar 
millor però amb menys recursos propis. I potser no podrem tirar 
endavant alguns dels projectes amb la rapidesa que voldríem.
Tot plegat com a resultat de la gestió del Govern Socialista, que 
el 2018 va incomplir la regla de la despesa i va gastar molt més 
del que podia fer-ho. 
Fins ara hem aprovat la rebaixa del 10% progressiu de l’IBI 
(2,5% anual) fins al 2023. Hem convocat 38 plans d’ocupació, 
els darrers per reforçar el servei de neteja mentre no finalitza 

S’acaba l’any i toca fer balanç. A les eleccions de maig de 2019 
Sumem Esquerres a Parets aconsegueix ser la clau del que seria 
el futur govern de Parets. Després de dues setmanes intenses de 
negociacions, a l’assemblea de Sumem Esquerres s’imposa per una 
àmplia majoria que Parets necessita un canvi després de 36 anys de 
governs socialistes i que la millor opció pel municipi és un govern li-
derat conjuntament amb els companys d’Ara Parets Esquerra i el su-
port de Parets per la República-JuntsXCat. Ara, després de 6 mesos 
al govern, Sumem Esquerres fa un balanç positiu d’aquesta decisió.

El canvi ha arribat a Parets i s’ha notat al carrer, ho han notat els 
comerciants, els esportistes, les escoles, i la resta d’agents de la 
societat paretana. Els regidors de Sumem Esquerres ens estem 

deixant la pell per aconseguir un poble més just, més equitatiu i 
més solidari. Un poble que gestiona i optimitza els seus recursos 
amb responsabilitat.

Encarem el que serà el primer pressupost al govern amb projectes 
destacats com la rehabilitació del riu, les obres al barri antic del ca-
rrer Aurora i Ferrer i Guàrdia, el projecte de Smart City, l’adequació 
dels patis de les nostres escoles públiques i de la residència, el nou 
canal audiovisual local, un parc de cal·listènia i millores als pavellons 
i al camp de futbol, entre altres.

D’una altra banda començarem a redactar els projectes de la tan es-
perada piscina descoberta, l’adequació del bloc de Lluís Companys 

la temporada de poda. Hem instal·lat càmeres de vigilància per 
combatre l’incivisme i hem incorporat agents de mobilitat.
El nou pressupost inclourà l’ampliació de la plantilla de la Policia 
Local, la reforma dels carrers Ferrer i Guàrdia i Aurora, el parc 
de cal·listènia, el nou parc de l’avinguda Espanya, el condiciona-
ment dels patis de la residència, la millora dels patis de l’escola 
Pau Vila, el canvi del terra del pavelló rectangular o les millores 
al camp de futbol, a la piscina coberta i al cementiri. 
A més, encarregarem els projectes del parc Fluvial, de la piscina 
d’estiu, l’estudi del clavegueram de Can Riera o d’habitatge de 
lloguer assequible.
El Govern Plural no s’atura i lluny de denunciar l’herència rebuda, 
busca solucions a problemàtiques enquistades que l’anterior 

(edifici actual de Policia) per habitatge públic. Sumem Esquerres 
aprofita l’ocasió per desitjar-vos unes molt bones festes. Us esperem 
als actes nadalencs que s’han organitzat des de l’Ajuntament. Com a 
novetat, podeu trobar la fira “VadeNadal”, adreçada a infants i joves 
d’entre 0 i 16 anys als pavellons i que tindrà lloc els dies 3 i 4 de 
gener. BONES FESTES I BON ANY 2020.

Govern no va saber resoldre. El cas més flagrant: el servei de 
neteja pública. Mentre que des de l’oposició socialista s’insinua 
que els treballadors/es no netegen els nostres carrers, nosaltres 
reforcem el servei que ens presta URBASER amb un contracte, 
en vigor fins al 2021, que no cobreix les necessitats del municipi 
i que compta amb maquinària obsoleta. Però com sempre hem 
fet, davant les crítiques: treball i més treball.

Bones Festes!!!

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

6 mesos de govern i un altre Nadal lluny de casa

Com cada any, arriben les Festes de Nadal, una època on afloren 
els sentiments, la solidaritat, els records i els bons desitjos. És 
temps per gaudir amb la família i els amics, i del nostre estimat 
poble. Us volem felicitar el Nadal i desitjar-vos una bona entrada 
d’any. Ens agradaria que els vostres desitjos es fessin realitat. 
Per això, recollim a la nostra carta als Reis algunes de les de-
mandes que ens heu anat fent arribar en aquests 6 mesos de 
mandat.
D’una banda, que es facin polítiques que prioritzin la reducció 
dels aturats i aturades del nostre poble (increment d’ajuts a les 
empreses i més plans d’ocupació).
També demanem que el nou any ens porti uns carrers, places i 
espais públics més nets.

Per a la nostra gent gran desitgem que a l’any 2020 es faci rea-
litat l’ampliació del Centre de Dia de la Residència.
Esteu convidats al nostre quinto solidari (destinat a Càrites 
per “Cap nen sense joguines”) i ball gratuït que tindrà lloc a 
Can Butjosa, diumenge 22 de desembre a les 16.30 h. Us hi 
esperem!
Como cada año, llegan las Fiestas de Navidad, una época donde 
afloran los sentimientos, la solidaridad, los recuerdos y los bue-
nos deseos. Es tiempo para disfrutar con la familia y los amigos, 
y de nuestro querido pueblo. Os queremos felicitar la Navidad y 
desearos una buena entrada de año. Nos gustaría que vuestros 
deseos se hagan realidad. 
Por eso, recogemos en nuestra carta a los Reyes algunas de 

las demandas que nos habéis hecho llegar en estos 6 meses 
de mandato.
Por una parte, que se hagan políticas que prioricen la reducción 
de los desempleados de nuestro pueblo (incremento de ayudas 
a las empresas y más planes de ocupación).
También pedimos que el nuevo año nos traiga unas calles, pla-
zas y espacios públicos más limpios.
Para nuestra gente mayor deseamos que el año 2020 se haga 
realidad la ampliación del Centro de Día de la Residencia. 
Estáis invitados a nuestro quinto solidario (destinado a Cáritas 
para “Cap nen sense joguines”) y baile gratuito que tendrá lugar 
en Can Butjosa, domingo 22 de diciembre a las 16.30 h. ¡Os 
esperamos!

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

Carta als Reis Mags d’Orient / Carta a los Reyes Magos

La nostra recepta: treball i més treball

Un any de canvis

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

Fa 6 mesos que Parets va canviar el color del nostre Ajuntament 
i va evolucionar cap a una nova era més plural, més innovadora 
i més social. Uns mesos marcats pels canvis locals i també pel 
procés català: la sentència de la vergonya, l’opressió de l’Estat 
i l’agressivitat del cossos de seguretat.
És una nova etapa plena de projectes que comencen a veure la 
llum: la baixada de l’IBI, les millores a l’espai públic, noves fires 
de comerç local o la proximitat de les reunions de barri.
En aquesta nova era, Parets per la República-Junts x Catalu-
nya hi té molt a dir. I més ara que hem pogut tirar endavant els 
pressupostos per al 2020, especialment complicats a causa de 
les herències del Partit Socialista, però que, amb molt de es-
forç i saber fer, hem aconseguit tancar tot incloent els nostres 

principals objectius.
Dins les nostres regidories, podem destacar que per fi farem visi-
bles el Patrimoni de Parets i les joies del nostre Arxiu; seguirem 
més a prop que mai a cada barri; des de Consum, us oferirem la 
possibilitat de ser més sostenibles i apostar per la proximitat; i, 
quant a Transparència, aviat tindrem els resultats que ens ava-
laran com a Ajuntament proper i transparent. 
D’altra banda, aquest mes, el nostre company i veí Jordi Turull 
ha fet la presentació de Persistim, un llibre carregat d’emocions 
i vivències de moments tan importants com l’inici del procés, 
l’1 d’Octubre o el posterior judici farsa. Una lectura obligatòria 
i molt recomanable que us animem a fer durant aquests dies 
de descans.

Acabem amb el desig que gaudiu d’aquestes festes tan especi-
als. Que el proper 2020 sigui un any ple d’il·lusions, de projectes 
i de somnis. També un any de justícia, de dignitat i de drets.

Tot l’equip de Parets per la República-Junts x Catalunya enviem 
una forta abraçada a les nostres preses i presos, exiliades i 
exiliats, que no podran ser a casa aquests dies. I, a les seves 
famílies, dir-los que els esperem a casa aviat, que el Nadal 
és més groc que mai i que sempre els portem en el nostre 
pensament. 
BON NADAL i FELIÇ 2020!

Parets per la República-JxCat 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

En diciembre se presentan los próximos presupuestos de Pa-
rets para el próximo año 2020, Ciutadans Parets presentó las 
siguientes propuestas al equipo de gobierno de las cuales están 
los siguientes puntos, estas propuestas son de nuestro progra-
ma electoral.
- Policías de barrio en zonas comerciales por fechas navideñas.
- Aumentar plantilla de policía local.
- Cheque juventud que finalicen la ESO de 300 euros para gastar 
en libros, teatros, etc…
- Conexión de bus a todos los polígonos industriales de Parets.
- Compra/alquiler de solares para aparcamientos públicos.
- Contenedores para poda en su época de poda.
- Reformar aceras de l’Eixample de Parets.

- Eliminar el carril bici y potenciar el aparcamiento en sus zonas.
- Creación de la regiduría de Transparencia.
- Encargar una auditoria privada a las cuentas municipales.
- Compra del solar para l’Institut La Sínia para su construcción.
- Ampliar residencia de ancianos a ciudadanos de Parets.
- Trasladar la radio local a la Marineta y mejorar el mobiliario 
existente, incluido mejoras económicas a sus trabajadores.
- Compra del edificio del mercado municipal y reformar íntegra-
mente los locales para incentivar la compra en nuestro munici-
pio con alquileres mínimos a los emprendedores.
- Reforma de vestuarios y anexos de la piscina Miquel Luque.
- Futbol Club Parets, construcción de un nuevo edificio para la 
creación de oficina y nuevos espacios auxiliares, ampliación del 

actual campo Futbol 7, pavimentación de la entrada y aumentar 
la subvención municipal.
- Piscina “Corefo” llegar al acuerdo con los propietarios para 
el alquiler de las instalaciones, reformar y disfrutarla para uso 
municipal gratuito.

Si algunas de nuestras propuestas se introducen en los próximos 
presupuestos 2020, Ciutadans Parets se abstendría o votaría a 
favor de estos.

Desde nuestra agrupación y grupo municipal les queremos de-
sear una Feliz Navidad y Próspero año 2020, lleno de salud y 
trabajo para todos.

Feliz Navidad y próspero año nuevo
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Un Nadal diabètic al CAP de Parets
Els professionals del Centre d’Atenció Primària Parets del Vallès que formen part del programa Pacient Expert en 
Diabetis tipus II van compartir un àpat nadalenc amb els participants dels grups que s’han organitzat aquests dos 
anys de vida del projecte al centre paretà. La trobada va tenir lloc al CAP Parets i hi van assistir tots els pacients 
adherits al programa. 

La iniciativa va néixer com a proposta dels mateixos usuaris participants a fi  de poder compartir informació sobre 
com adaptar els àpats nadalencs amb les necessitats alimentàries que es deriven de la diabetis. 
Durant la sessió els professionals van repassar quins aliments cal evitar i van donar idees d’àpats per aquestes 
festes. A més, el propietari d’El Gelato di Fabio va assistir-hi per ensenyar com elaborar alguns plats aptes per a 
diabètics i postres com el gelat sense sucre.

Des de l’equip volem agrair al participant del grup Jesús Ferrer per ajudar a coordinar l’activitat i també la col-
laboració altruista de La Pèrgola, Petit Galera, Pizzeria 1900 i El Gelato di Fabio pels productes utilitzats per la 
sessió.

Aprofi tem l’ocasió per recordar a totes les persones amb diabetis que per Nadal poden gaudir d’àpats saborosos, 
i al mateix temps saludables, per continuar duent un bon maneig i autocontrol dels nivells de sucre. Des del CAP 
podem ajudar amb consells i idees pels menús d’aquestes festes. 

SALUT

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

El Voluntariat per la llengua de Parets i el comerç
Durant els mesos de novembre i desembre, l’Ofi cina de Català ha visitat comer-
ços de Parets per renovar-ne la col·laboració amb el programa del Voluntariat 
per la llengua. Segons els termes d’aquest acord, els establiments adherits es 
comprometen a identifi car-se amb el distintiu d’establiment col·laborador i a 
facilitar la interacció en català amb les parelles lingüístiques que els visitin. En 
tractar-se d’un programa de voluntariat, la col·laboració és gratuïta i no implica 
cap més compromís. 
La contrapartida és que l’Ofi cina de Català de Parets inclou tots els comerços 
adherits a la llista d’establiments col·laboradors que es facilita a les parelles 
lingüístiques perquè els visitin. A més a més, també se’n fa difusió a través de 

les xarxes socials i de la pàgina web del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, amb una fotografi a 
de l’establiment i una recomanació de visita. A part d’això, l’Ofi cina també ofereix una sèrie de serveis gratuïts als 
comerços i les empreses, entre els quals destaquen la revisió lingüística de documents, catàlegs, rètols, cartells i 
pàgines web, d’acord amb les condicions del Servei d’Assessorament del Consorci.
Durant els pròxims mesos, l’Ofi cina de Català continuarà visitant establiments per renovar l’acord de col·laboració 
o bé establir-ne de nous si encara no hi havia hagut col·laboració prèvia.

 EAP Parets del Vallès

107.2 FM

RAP107

Forma part de RAP107!
Tot just encetar el 2020, a l’emissora de ràdio local 
seguirem celebrant l’aniversari, aquest cop a la fi ra 
‘VadeNadal’ els pròxims 3 i 4 de gener al Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez.
Seguint amb els actes mensuals amb motiu del 40è 
aniversari de RAP 107, hi tindrem una carpa on els 
nens i nenes podran aprendre el funcionament de 
l’emissora. L’espai de la ràdio el trobareu al saló 
dedicat als infants de 3 a 12 anys, on les activitats 
que farem segueixen els objectius principals de 
la nova proposta d’una fira lúdica, participativa 
i educativa. La redacció de les notícies, com es fa 
l’emissió, el funcionament de la taula de so, fer de 
locutor/a o “punxar“ la música que més us agradi són 
unes de les tasques que podreu aprendre els infants 
assistents a la fi ra.
A més, podreu trobar més activitats com jocs 
tradicionals i de taula, tallers de creativitat, una 
gimcana saludable o una tómbola solidària de 
joguines, entre altres.
Si voleu conèixer i aprendre sobre el món de la ràdio 
visiteu-nos a la fi ra, que tindrà dues sessions diàries: 
d’11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h.
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“El protagonista es diu Xavi, és alt i gros i és calb, 
però fi ns aquí les comparacions amb mi”

Xavier Bosch, periodista i escriptor.
L’escriptor barceloní ha presentat a la Biblioteca Can Rajoler la 
seva última novel·la, Paraules que tu entendràs. Amb més de mi-
tja dotzena de premis sota el braç, antre ells el Premi Sant Jordi 
de Novel·la i el Premi Ramon Llull, Xavier Bosch s’endinsa en la 
presentació de la seva nova novel·la recorrent Catalunya amb una 
història que gira al voltant de les parelles de llarga duració i els 
problemes que les envolten. 

D’on sorgeix la idea de fer aquest llibre?
Portava dues novel·les que eren ‘mirada endins’ de les persones seguides, Algú com tu i No-
saltres dos, i vaig pensar que en el món de la parella hi havia un factor nou, que era l’aparició 
dels telèfons mòbils, que ho capgiren tot perquè, de cop i volta, coneixem molta més gent 
de la que havíem conegut mai. Tenim aplicacions de mòbil per quedar amb la gent i això és 
un món d’oportunitats que s’obre de cop i volta i que no hi era fa vint-i-cinc anys.

‘Mirada endins’ és una manera d’anomenar les teves novel·les?
Sí. Aquestes tres últimes són novel·les sobre el món de les emocions, de sentiments, més 
intimes. Les tres anteriors eren thriller periodístic, on un investigador furgava en diferents 
podrimeners de la nostra societat.

És el Xavi Vera, el protagonista de Paraules que tu entendràs, el teu alter ego?
El protagonista de Paraules que tu entendràs es diu Xavi, és alt i gros i és calb, però fi ns aquí 
les comparacions amb mi, perquè ell és arquitecte i jo no sé ni agafar un llapis. Ni la seva 
vida privada s’assembla, ni de bon tros, amb la meva.

Has escrit thrillers, novel·les de ‘mirada endins’, què vindrà ara?
La intenció és acabar de fer la ruta per Catalunya explicant l’últim llibre i a partir del 2 de 
gener començar a escriure una nova novel·la, que en tinc quatre idees al cap, alguns perso-
natges més o menys dibuixats però és encara massa d’hora per explicar res. Sense explicar 
res, però crec que encara em queden coses a dir sobre el món de les emocions.

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 
del Vallès i el Coro Amigos del Rocío de Mollet del Vallès. 
Organització: Coro Rociero Alborada
A les 18 h, a la sala Serra Cooperativa, trobada 
especial de Nadal del Niu d’A  Poètic. Organització: 
Niu d’A� Poètic    

DIUMENGE 22 DESEMBRE

De 10 a 20 h, a la plaça Dr. Trueta, Fira de Nadal de 
l’Eixample, amb ca�era reial, tallers i xocolatada a 
càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume; 
parades de comerç local, a�esania, entitats, jocs i 
espectacles infantils, tallers nadalencs, tió gegant i 
moltes sorpreses més. També es farà el lliurament 
dels XI premis literaris Parets arreu del món, el 
lliurament de premis Parets de Tapes i el so�eig de 
pa�icipació a la cavalcada de Reis. 
A les 10 h, a les pistes d’atletisme, so ida de la 
cursa solidària CorreParets 2019. Si tu corres, jo jugo. 

DILLUNS 23 DESEMBRE

A les 16.30 h, al Casal Sant Jordi, ball de Nadal 
amb el Duet Lazena.

DIJOUS 26 DESEMBRE

A les 12 h, al poliespo iu municipal, tió de Nadal 
a càrrec del grup 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

DIVENDRES 27 DESEMBRE

A les 17 h, al poliespo iu municipal, Festa de 
Nadal per a la gent gran, amb berenar i ball amb 
el Qua�et Bora Bora. 

DIMARTS 31 DESEMBRE

A la 1 h, al Poliespo iu Municipal,
gran revetlla de Cap d’Any amenitzada pel DJ 
Hueso.
Venda anticipada a la Piscina Miguel Luque, al 

Poliespo�iu i a Can Rajoler, en horari d’obe�ura de cada 

Servei. 

Preu: 12 € anticipada i 15 € taquilla.

De 14 a 17 anys: 10 € anticipada i 13 € taquilla. L’entrada 

inclou una consumició i una bossa de cotilló. 

DURANT TOT DESEMBRE

A la Biblioteca Can Butjosa, exposició de 
diorames a càrrec de Joan Condal. 

DIMECRES 1 GENER

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

DIVENDRES 3 I DISSABTE 4 GENER

D’11 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h, 
al pavelló d’espo�s, VadeNadal 
per a nadons, infants i joves.

DIUMENGE 5 GENER

A les 17.30 h so ida de Can Vila de la 
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient. 
A les 18 h arribada plaça Marcer, recepció 
oficial i recollida de ca�es.
A les 19 h, arribada a la plaça de la Vila, 
recepció oficial i recollida de ca�es. 
Per estalviar-te cues lliura la teva ca�a a la 
ca�era reial o envia-la a 
reismagsdeparets@gmail.com.
Els caramels que es distribueixen durant la 
cavalcada no contenen gluten.
Organització: Ajuntament de Parets i 
Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. 
Col·laboració: Ara Sarau, Colla del Ball de 
Gitanes, Comissió de Festes, Diables Parets i 
Club Patí Parets

A PARETS DEL VALLÈS


