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Es constitueixen els consells d’infants i joves
Els dies 13 i 15 de gener, es van constituir ofi cialment el Consell de Joves i el 
Consell d’Infants, respectivament, per al curs escolar 2019-2020. Pàg. 7

Descarrega aquí
la versió PDF del
PARETS AL DIA

Entrevistem Jordi Domènech President de Manyacs

Comença la poda de l’arbrat viari al municipi
Demà divendres està previst que s’iniciïn les tasques de la poda de l’arbrat als 
carrers del municipi. Es faran diferents reunions per informar el veïnat. Pàg. 6

Butlletí
d’informació 
municipal i ciutadana 
de Parets del Vallès 

Ja tenim aquí una nova edició de la Festa Major d’Hivern que, enguany, se celebra entre els dies 24 i 27 d’aquest mes de gener. Durant quatre dies, Parets s’omplirà 
d’activitats per a totes les edats i es podrà gaudir de bona música amb dos dies de concerts i DJ on s’ha prioritzat el foment de grups musicals paretans i formacions 
on les dones tinguin representació dalt de l’escenari. La prohibició d’espectacles amb animals, la fi ra d’atraccions, la trobada de bestiari de Diables Parets amb 15 
bèsties de foc convidades, o la fi ra Parets Medieval són només algunes de les sorpreses que podrem viure durant aquesta festa. Pàg 3.

La igualtat i el respecte protagonitzen la festa d’hivern 

L’handbol tindrà 
un llibre de la 
seva història
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Ajuntament
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Ajuntament. Serveis 
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Ajuntament. Serveis 
Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
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RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
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CAP Parets
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Ca n’Oms. Casal d’Avis
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Can Butjosa. Casal de Cultura
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Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
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Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
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Escola Lluís Piquer
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Escola Pompeu Fabra
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Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
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ACESCO
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IES La Sínia
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IES Torre de Malla
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Ofi cina de Català
93 573 98 00
Ofi cina de Recaptació
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Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets 
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i 
Sant Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa
Transradio 
93 593 74 01
Farmàcia Barja 
(Barri Antic)
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Farmàcia Isern (Eixample)
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Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Arribas 
(Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia-Ortopèdia 
Alegria (Escorxador)
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Ambulància i Bombers
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Voluntaris de Protecció 
Civil
93 573 93 16
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De dilluns a 
divendres de 
7.15 a 20 h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.
Freqüècia de pas 
cada 15 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a 
divendres
de 9.30 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h
Diumenges
de 9 a 14.30 h
Adreça
C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54
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EQUIP DE GOVERN

Grup Municipal
Ara-Parets ERC 

Jordi Seguer Romero
ALCALDIA
Montserrat Folguera Sans
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
Sumem Esquerres a Parets
Casandra García 
Rodriguez
1a Tinent d’alcaldia.
Educació, Comunicació i Salut.

Rosa Martí i Conill
4a Tinent d’alcaldia.
Urbanisme, Mediambient i 
Benestar animal.

Lluís Moreno García
Drets Socials, 
Cooperació, Participació i 
Innovació.

Grup Municipal 
Parets per la República 
Neus Jordà Fernandez
3a Tinent d’alcaldia.
Regidora coordinadora de 
Barris i de Patrimoni Cultural, 
Transparència, Consum, Arxiu 
i Turisme.

REGIDORS/ES SENSE 
DELEGACIÓ
Grup Municipal PSC
Francesc Juzgado Mollá
Maria Ojara Valdivia Rojas 
Maria Gorina Mollar 
Antoni Fernández Arimón
Laura Lozano Carrasco
Francesc de la Torre Escobar
Miquel Pérez Rodríguez
Grup Municipal 
Ciutadans 
Manuel Losada Seivane

Edició: Ajuntament de Parets del Vallès
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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

Del 24 al 27 gener
FESTA MAJOR D’HIVERN (consulteu la programació).

Dimarts 28 gener 
-A les 18 h a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte especial aniversari: 
Pastís de conte per llepar-se les orelles, a càrrec de Mon Mas. 
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler, sessió informativa 
sobre la campanya d’esporga de l’arbrat viari. 

Dimecres 29 gener 
-A les 18.30 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per adults, 
tertúlia al voltant de la novel·la Maletes perdudes de Jordi Puntí. 

Dijous 30 gener 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Gem-
ma Garcia Vilardell. 

Divendres 31 gener
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, ‘Memòria democràtica, ara i 
aquí’, amb Joan Tardà, Eduard Amouroux, Pere Fortuny i Antoni Vicente.

Dissabte 1 febrer
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família, contes i 
cançons de la mà de la Caro von Arend. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb el grup 
Zenit. 

Diumenge 2 febrer
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Rita, de Marta Buchaca. 
-A les 10.30 h, a les pistes municipals d’atletisme, 3a Caminada Parets 
contra el càncer, de 5 km. 

Dilluns 3 febrer 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group, a càrrec 
d’Elena Calvo. 

Dimarts 4 febrer 
-A les 18 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The very hungry ca-
terpillar, a càrrec de Cambridge School. 
-A les 19 h, a les 19 h, al Casal Sant Jordi, sessió informativa sobre la 
campanya d’esporga de l’arbrat viari. 

Dimecres 5 febrer 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, ‘Descobreix l’art, dibuix de 
d’una altra mirada’, a càrrec d’Iris Paris. 

Dijous 6 febrer 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte a càrrec de 
Mercè Martínez. 

Divendres 7 febrer
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, inauguració de l’exposició 
Fotografi a 3D. 

Dissabte 8 febrer
-A les 10 h, a les pistes de BMX, X Circuit d’iniciació Pura Vida 4x4. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre: #DePutuCool, 
de The Chanclettes. 

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.

El teu teclat m’engoleix.
Navegat dins del son
per un mar inacabable
de corxeres i semifuses
buscant l’exactitud rítmica, 
i la melodia que s’enlaira 
produeix una sensació 
indefi nible i estranya. 
El món s’envolta 
de colors, les hores s’escapen.

No hi ha res més. 
  Tu i el so.
   
Imma Espona

Encetem un nou any i un nou calendar del Niu d’Art Poètic 
de Parets. Amb motiu de la Festa Major d’hivern fem el 
primer recital “Paraula de dona en veu d’home”, amb guió 
de Joan Sala i amb missatge de solidaritat: “La Festa Ma-
jor d’hivern demana que el fred no s’emporti el caliu de 
la convivència familiar, ciutadana, comarcal, catalana i 
mundial....han de sonar solidàries les paraules i les veus 
de les dones i els homes....”
Us convidem el proper 22 de febrer al recital del 27è ani-
versari.

Camps de Gallecs

Després d’una pluja suau,
a pas acurat em convida caminar
pels resplendents camps de Gallecs,
i preguntar-me a mi mateix,
el procés de l’herba del camp
que néixer, créixer i no mor mai.
I, entre marges i camins
arreplegar plantes oloroses.
I dels rostolls, estar atent
del carrisqueig so dels grills,
i en el fang enclotat
del fons de rieres i bassals,
escoltar l’agut raucar de granotes.
Fent camí de pagesia
emmirallant-me del fi lat mongetar
ple a vessar de genuïnes mongetes del ganxet,
i ensumar el flairós tomàquet de Gallecs.
Oh, camps estimats camps.
Sou molt més  del que voldria.

Josep Bernal

L’ALTAVEU
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La Festa Major d’Hivern es presenta amb destacades novetats
El pregó dels Manyacs, una fira d’atraccions, l’aposta ferma per artistes locals i el respecte pels animals són alguns dels canvis més notoris de la festa

Del 24 al 27 de gener Parets s’omplirà d’activitats per 
a totes les edats i podrem gaudir de bona música amb 
dos dies de concerts i DJ, tallers, activitats esportives, 
fira medieval i fira d’atraccions, concursos, exhibició de 
balls, calçotada, xocolatada i cremat de rom, correfoc, 
parc infantil, ballada de gegants i espectacles familiars 
entre d’altres.
Durant la presentació de la Festa Major d’Hivern, l’alcalde 
de Parets, Jordi Seguer, va explicar que “a la Festa Major 
d’Estiu no vam poder intervenir massa perquè feia poques 
setmanes que el nou govern va entrar a l’Ajuntament i, 
tot i que sí que hem pogut introduir novetats i matisos en 
aquesta Festa Major d’Hivern, les novetats i l’empremta del 
govern plural pel que fa als veritables canvis a les festes 
majors, els notarem en la pròxima Festa Major d’Estiu a 
finals de juliol”.

La Festa Major d’Hivern tindrà fira d’atraccions
Una de les novetats destacades és que la Festa Major 
d’Hivern comptarà amb una fira d’atraccions durant els 
quatre dies de festa, que estarà situada al pàrquing del 
pavelló, a càrrec de l’Associació de Firaires, Artesans i 
Mercaders de Catalunya.

Una festa respectuosa amb els animals
Una altra novetat és que ni per a la fira d’atraccions ni per 
a la resta d’actes, el govern plural ha comptat amb cap 
activitat en la qual s’utilitzin animals. Aquesta decisió ha 
estat consensuada per les tres forces que conformen el 
govern i, tal com va explicar la primera tinent d’alcaldia, 
Casandra García, “hem fet un pas endavant amb una de-
cisió responsable. Des de l’Ajuntament no hem programat 
cap activitat que compti amb animals. És una reivindicació 
que sempre hem demanat i ara protegirem el benestar dels 
animals. La seva protecció està per sobre de l’entreteni-
ment i per això hem buscat altres maneres d’oferir oci a la 
ciutadania respectant el dret dels animals”.

Els Manyacs celebren el 5è aniversari fent el pregó
La colla castellera Manyacs de Parets és l’encarregada 
de fer el tret de sortida a la Festa Major d’Hivern. La co-
lla fa cinc anys de vida i té motius suficients per festejar 
l’efemèride; els èxits i la notorietat assolida durant aquest 

temps fa que la colla estigui consolidada en el municipi.
Caldrà esperar al dia 25 de gener, quan durant el toc d’ini-
ci la colla de Gegants, Grallers i Bestiari faci l’entrada de 
les figures i els Manyacs ens deixin descobrir l’actuació 
que han preparat.

La Bèstia de Diables Parets es fa gran
Aquesta festa és especial per a la Bèstia de Diables Pa-
rets, ja que fa quinze anys de vida i ho celebraran fent una 
trobada de bestiari on han convidat 15 bèsties d’altres 
municipis. La trobada tindrà lloc el dissabte 25 de gener 
a partir de les 12.30 h, a l’aparcament de la Linera.

Prioritat per a les actuacions d’artistes locals
Enguany, la Festa Major d’Hivern comptarà amb dos dies 
de concerts. La selecció de les formacions s’ha fet prio-
ritzant el foment de la participació de grups musicals pa-
retans, així com la sessió de DJ, que també anirà a càrrec 
d’un paretà.
El divendres, a les 23 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez, es farà l’’IntraParets’, un conjunt de concerts 
dels grups Black Amber, especialitzats en música hard 
rock, blues i heavy metal; Deskalabrats, que tocaran mú-
sica punk-rock; i DJ Marc Xicota in Sessions, que tancarà 
la nit amb música electrònica, Urban, House i Trap. Totes 
les formacions són de Parets.

Concerts amb noies com a protagonistes
El segon dia de concerts, dissabte 24, a les 23 h, el pavelló 
tornarà a acollir bona música amb ‘Renoies en concert’, 
una selecció de grups musicals que actuaran en directe. 
Tots coincideixen en el fet que la major part dels seus 
components són noies.
El grup Utopia oferirà un concert de pop alternatiu; tam-
bé es podrà veure actuar la cantautora Marta Shanti; un 
grup de versions sota el nom de Notabú; tancarà la nit un 
concert de Tribade, que ofereix música urban rap, flamenc 
i rap.
Durant la presentació de les activitats de la Festa Major 
d’Hivern d’aquest 2020, la regidora de Cultura, Kènia Do-
mènech, va explicar que hi ha “una línia política molt clara 
per fomentar els grups locals i grups de música protago-
nitzats per dones”.

Es consolida el Punt Lila per a les festes majors
Al llarg dels quatre dies de Festa Major d’Hivern, el govern 
municipal ha apostat per tornar a posar en marxa el Punt 
Lila, un espai per atendre i prevenir accions sexistes in-
admissibles durant les activitats.
A més de comptar amb l’espai Punt Lila, hi haurà un edu-
cador de carrer amb l’objectiu de fomentar el consum res-
ponsable entre els assistents a concerts i altres activitats, 
especialment entre el jovent, que podrà trobar un suport 
en aquesta figura durant els quatre dies de festa.
La figura de l’educador de carrer s’encarrega d’analitzar 
les dificultats que poden tenir joves i adolescents i esta-
bleix converses integrant-se amb les persones per faci-
litar l’ajuda que requereixin en qüestions de convivència 
ciutadana, responsabilitat i habilitats socials.

Dos dies per a la VII edició de Parets Medieval
El dissabte i diumenge, durant tot el dia, s’instal·larà la 
VII Fira Medieval de Parets on hi haurà un mercat amb 
parades, cercavila musical, espai de jocs i tallers entre 
altres activitats.

La Solange encara té moltes ganes de viure
Té setanta-set anys i es diu Marta, però sempre s’ha vol-
gut dir Solange. Aprofitant que el seu marit s’acaba de 
morir i ha hagut de traslladar-se a la residència, ha decidit 
canviar-se el nom. És l’inici de la història que es podrà 
veure al teatre Can Rajoler el dilluns de Festa Major, a 
les 19 h. L’espectacle ‘Un dia qualsevol’, a càrrec de ‘Les 
Antonietes Teatre’, mostrarà les situacions divertides que 
es plantejaran a la residència.

El programa sencer, al web municipal
La Festa Major d’Hivern ha estat programada pel grup de 
treball de la Taula d’Entitats de Parets de la qual, actu-
alment, formen part l’Agrupació Pessebrista, l’Associació 
Musicoterapeutes i Arterapeutes de Catalunya, l’Associ-
ació Ball de Saló, l’Associació Fotogràfica, Colla de Ge-
gants, Grallers i Bestiari, Comissió de Festes, Coro Roci-
ero Alborada, Diables, Niu d’Art, Parets Contra el Càncer i 
l’Ajuntament. El programa per conèixer l’hora, la ubicació, 
i la descripció de les activitats ja es pot consultar al web 
www.parets.cat.
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Parets celebra els 40 anys de democràcia als ajuntaments
L’acte, que se celebrarà en el marc de la Festa Major d’Hivern, comptarà amb la presència de l’exconseller, Felip Puig i Godes

L’abril de 1979, la Unió d’Esquerres de Parets va guanyar 
les primeres eleccions municipals a Parets després del 
restabliment de la democràcia. Va rebre 1.600 vots, amb 
els quals va aconseguir sis regidors.
Les esquerres van consolidar aquesta agrupació unità-
ria, al voltant del PSUC i de CCOO, per poder desbancar 
l’alcalde franquista Mateu Grau, que havia governat prop 
de 7 anys.
L’Agrupació d’Electors de Parets, encapçalada per l’exal-
calde Mateu Grau, va ser la segona força més votada. 
Aquests sufragis li van donar cinc regidors al consistori. 
La candidatura de CiU va obtenir un regidor mentre que 
el partit Centristes de Catalunya-UCD va obtenir també 
un sol regidor.
En el ple de constitució del consistori paretà, celebrat el 

19 d’abril de 1979, el regidor Josep Pey, va donar suport 
a Mateu Grau, mentre que Amando Meseguer, cap de llista 
de Convergència i Unió, amb la seva abstenció, va donar 
l’alcaldia a Rosa Martí, de la Unió d’Esquerres, per ser la 
força més votada.
Rosa Martí esdevenia així la primera alcaldessa de Parets i 
el poble recuperava un govern d’esquerres després de 40 
anys d’ajuntaments franquistes. D’aquell primer mandat 
democràtic es pot destacar l’elaboració del Pla General, 
la millora dels serveis o la posada en funcionament de les 
biblioteques de Ca n’Oms i Can Butjosa, la ràdio municipal 
i l’Escola de la Natura. Des de l’abril de 1979 fins ara, 
tant els membres dels consistoris com la ciutadania han 
treballat per transformar els municipis i convertir-los en 
els espais comuns que són avui.

Acte solemne al Teatre Can Rajoler
Per commemorar aquests 40 anys d’ajuntaments de-
mocràtics, demà divendres, 24 de gener, a les 20 h, el 
Teatre Can Rajoler acollirà un acte de reconeixement ins-
titucional a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès del període 1979-2019, que comptarà 
amb la presència de l’exconseller de la Generalitat, Felip 
Puig i Godes.
Paral·lelament, a la sala d’exposicions Can Rajoler, es po-
drà visitar la mostra 40 anys d’Ajuntaments Democràtics,
que restarà oberta fins al 2 de febrer.
El juliol del 2009, amb motiu dels 30 anys d’ajuntaments 
democràtics, el Teatre Can Rajoler ja va acollir un acte 
commemoratiu que va comptar amb la presència del pre-
sident de la Generalitat entre 1980 i 2003, Jordi Pujol.

Fotografia: arxiu personal de Rosa Martí i Conill 1979

2009

2019
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Parets, segon municipi amb el PIB més elevat 
del Vallès i el primer del Baix Vallès
Segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya al desembre, i referides a l’any 2017, Parets 
del Vallès és el segon municipi del Vallès Oriental amb 
el PIB més elevat, amb una renda per càpita de 72.400 
euros per habitant, per darrere de Lliçà de Vall, i el primer 
del Baix Vallès. 

Un PIB tan elevat és degut, en gran part, a l’activitat 
industrial d’ambdós municipis que, a Parets, suposa més 
del 50% de l’activitat econòmica.
A més, Parets és un dels vuit municipis que dupliquen la 
mitjana del PIB a Catalunya, que és de 31.200 euros per 
habitant: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Castellbisbal, 
Lliçà de Vall, Parets, Sant Fruitós de Bages, Polinyà, Sant 
Esteve Sesrovires i el Prat de Llobregat.

La població augmenta en 41 persones
Un total de 19.082 persones viuen actualment a Parets 
del Vallès, 41 més que l’any anterior, segons les darreres 
xifres publicades per l’INE, Instituto Nacional  de 
Estadística. 
Curiosament, en l’actualitat hi viuen al municipi la mateixa 
quantitat d’homes que de dones, és a dir, 9.541 dones i 
9.541 homes.
El creixement de la població ha Parets ha estat moderat, 
un 0,22%, en comparació amb el del Vallès Oriental, que 
tot i no ser molt alt, creix un 0,82% (3.349 habitants 
més respecte de l’any anterior), arribant així als 409.638 
habitants, dels quals 204.277 són homes i 205.361 són 
dones.
Per grups d’edat, segons l’INE, a fi nals del 2018 Parets 
comptava a 3.311 persones de 0 a 14 anys, 12.875 
d’entre 15 i 64 anys, 2.430 de 65 a 84 anys i 425 de 85 
anys o més. Aquell mateix any, el municipi celebrava el 
naixement de 83 nens i 74 nenes.

ACTUALITAT

Parets és un dels 8 municipis 
que duplica la mitjana del PIB a 
Catalunya, amb una renda per 

càpita de 72.400 euros

Les obres es dividiran en fases. La primera fase inclou l’ampliació de la calçada de la C-17 en sentit sud

la seguretat.
També s’actuarà en l’enjardinament, el carril d’acceleració 
en l’accés a Parets, i es posarà nou arbrat al llarg de part 
del tram de la carretera.
La durada prevista de les obres serà d’un any i mig apro-
ximadament i tindrà un pressupost de 12.424.498,52 
euros. L’inici està previst un cop acabi la Setmana Santa,  
quan es començaran a desviar serveis.
Tot i la satisfacció de la regidora Rosa Martí per veure 
l’inici d’aquest projecte, ha volgut deixar clar que calen 
altres actuacions per millorar la mobilitat i és per aquest 
motiu que ha explicat que “per millorar la sostenibilitat 
és necessari desdoblar la R-3 fi ns a Granollers per tal 
que pugui actuar de rodalies. El tercer carril de la C-17 
és un gran projecte, però no és la solució defi nitiva per a 
la mobilitat. Demanem el desdoblament de la línia R3 de 
Rodalies per millorar la sostenibilitat i reduir la contami-
nació atmosfèrica”.

Millora de la C-17 amb l’ampliació d’un tercer carril 

Aquest dimarts el govern plural va oferir una roda de 
premsa per explicar amb detall el projecte de millora de la 
carretera C-17 i l’afectació al terme municipal de Parets.
Les obres es dividiran en fases, la primera de les quals 
inclou l’ampliació de la calçada de la C-17 en sentit sud 
entre l’enllaç de la C-33 i l’enllaç amb la C-55, amb un ter-
cer carril, completant la secció en tot l’àmbit de projecte, 
modifi cant-ne els accessos actuals de forma que tots els 
moviments es donin pels enllaços i ramals previstos en 
el referit projecte de traçat.
Els treballs abasten un tram de 3,2 km aproximadament, 
gran part al municipi de Parets. El projecte també inclou 
la millora dels enllaços, la col·locació de pantalles acús-
tiques en el tram de Can Volart i la millora de la senya-
lització. 
També és preveu una passera que connecti el nucli urbà 
amb la zona industrial de Can Volart.
L’enllaç de Parets amb la C-17, quan les obres estiguin 
fi nalitzades, estarà ben il·luminat, fet que millorarà molt 

La taxa d’atur es manté estable a Parets
Segons les darreres dades publicades per l’Observatori-
Centre d’Estudis del Vallès Oriental, la taxa de persones 
aturades a Parets del Vallès durant el passat mes de 
desembre es va reduir en un 2,03% respecte del mes 
anterior, és a dir, 18 persones aturades menys.
Tot i que en comparació, el balanç anual és de 3 persones 
aturades més respecte de l’any anterior, la taxa de 

OCUPACIÓ

ECONOMIA

persones aturades a Parets s’ha mantingut estable 
durant l’any 2019, segons les dades que ha fet públiques 
l’Observatori. Durant el desembre, la diferència entre les 
altes i les baixes a les llistes de l’atur va ser de 18 nous 
llocs de treball, aquesta xifra ha permès mantenir una taxa 
que continua sent considerada com d’atur estructural.
A 31 de desembre, les persones de Parets inscrites al 
Servei d’Ocupació de Catalunya eren 869, un 9,44%. 
Aquesta xifra se situa per sota de la mitjana del Vallès 
Oriental, que és d’un 10,99% i més de dos punts per sota 
de la del Baix Vallès, que és d’un 11,68%.
Un 39% de les persones aturades del municipi són de 
llarga durada i un 28% de molt llarga durada, segons 
indica l’estudi del Mercat de Treball de 2019, que va fer 
públic a fi nal d’any la Diputació de Barcelona.
Un dels trets característics de l’economia paretana és 
que no genera sufi cients llocs de treball en el seu terme 
municipal per ocupar la totalitat de la seva força de treball 
potencial. De fet, la quantitat de llocs de treball localitzats 
a Parets arribaria a ocupar menys de tres quartes parts de 
la població en edat de treballar.
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L’Ajuntament ja ha tancat la licitació i s’ha signat el contracte amb l’empresa Àrea Verda

       Sessió informativa poda - Eixample
Dimarts, 4 de febrer, 19 hores, Casal Sant Jordi.

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, durant les darreres setmanes, s’han fet treballs 
de poda puntual a alguns exemplars de troanes a la via 
pública.
A més, per tal de reduir les molèsties que l’acumulació de 
fulles als carrers hagués pogut ocasionar a la ciutadania, 
l’Ajuntament va contractar, de manera extraordinària, tres 
nous operaris per mitjà dels Plans d’Ocupació Local.

Comença la poda de l’arbrat viari al municipi

L’Ajuntament de Parets ja ha adjudicat, a l’empresa Àrea 
Verda, el contracte del servei de poda de l’arbrat viari i 
espais verds de titularitat municipal. 
El contracte inclou la recollida de brancatge i de les res-
tes, la neteja, l’escombrada, la càrrega i el transport fins 
a l’abocador autoritzat o planta de compostatge i/o tri-
turació.
Està previst que els treballs de l’esporga s’iniciïn, si el 
temps ho permet, al Barri Cerdanet demà divendres 24, 
i tinguin una durada d’aproximadament deu setmanes. 
Aviat, l’Ajuntament farà una bustiada amb tota la informa-
ció relativa a les actuacions, i s’informarà de les dates en 
què es duran a terme els treballs en cada barri.
També es faran dues sessions informatives obertes a 
tothom:
       Sessió informativa poda - Barri Antic
Dimarts 28 gener, 19 hores, Sala Exposicions Can Rajoler.

PATRIMONI

Els xais de la Tipel, de nou al seu lloc 
L’antiga fàbrica Tipel, situada a Parets, torna a lluir sis 
bens rèpliques dels que hi havia hagut originàriament, 
quan la factoria estava en ple funcionament.
Els xais han estat creats per Eduardo Arranz Bravo a partir 
dels motlles dels originals que, en tancar la fàbrica, una 
família del municipi va recollir i va guardar a casa seva. 
Part d’aquest ramat està també reflectit en el mural pop-
art de la Tipel, que els artistes Eduardo Arranz Bravo i 
Rafael Bartolozzi van crear entre 1969 i 1971.
El mural de la Tipel va ser encarregat per Isidor Prenafeta 
als dos artistes, que van decorar 2.000 m2 de la façana 
amb motius orgànics sinuosos i d’altres que recorden 
formes industrials com ara tubs o xemeneies.
La pintura, considerada una de les obres pop més 
importants de l’Estat, està catalogada com a bé cultural 
d’interès local i es recull en el Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni, aprovat l’any 2011.

Campanya d’esporga 
     de l’arbrat viari

Sessions informatives: 

BARRI ANTIC
28 gener 2020
19 h Sala Exposicions 
Can Rajoler 

EIXAMPLE
4 febrer 2020
19 h Casal Sant Jordi 

2020



23 de gener de 2020 7ACTUALITAT

Els consellers i conselleres escollits donaran veu als col·lectius d’infants i joves per millorar el municipi

el Consell de Joves estarà format per 19 nois i noies de 
tercer i quart d’ESO de les escoles Nostra Senyora de 
Montserrat i ACESCO i els instituts La Sínia i Torre de 
Malla. L’alcalde, Jordi Seguer, la primera tinent d’alcaldia 
i regidora d’Educació, Casandra García, i la regidora de 
Joventut, Montserrat Folguera, van ser els responsables 
de presentar els encàrrecs: en el cas dels infants, hauran 
de proposar millores pels patis de les escoles i participar 
en el procés de l’arranjament de la llera del riu Tenes. Pel 
que fa als joves, hauran de participar en un espai de debat 
sobre un tema d’actualitat i fer un procés participatiu 
sobre el Casal de Joves de Cal Jardiner: ‘Com el voldríem?’

Constituïts els Consells d’Infants i de Joves

El dilluns, 13 de gener, i dimecres, 15 de gener, es 
van constituir tant el Consell de Joves com el Consell 
d’Infants, respectivament, amb l’objectiu de donar veu 
a ambdós grups. Els consellers i conselleres, escollits 
democràticament pels seus companys, tindran la 
responsabilitat d’expressar les inquietuds dels grups que 
representen, proposant idees i opinant sobre el municipi, 
per crear un diàleg entre els ciutadans i l’administració 
paretana. D’una banda, el Consell d’Infants el formen 
alumnes de cinquè i sisè de primària de les escoles 
Nostra Senyora de Montserrat, ACESCO, Lluís Piquer, 
Pau Vila, Pompeu Fabra i Vila Parietes. D’altra banda, 

NAIXEMENT

Aboubacar Cissohho, primer paretà del 2020
El dia 1 de gener, a les 10.43 h, va néixer el primer 
paretà de l’any 2020. Es tracta d’Aboubacar Cissohho 
un nen d’origen senegalès fill de Coumba Kante i Lamine 
Cissohho. Aboubacar, el tercer fill de la parella senegalesa, 
també va ser el primer nadó de l’any tant de l’Hospital de 
Mollet com de la comarca del Vallès Oriental. 
El petit paretà va pesar 3,030 kg en un part sense 
complicacions. Els pares d’Aboubacar han destacat la 
bona feina del personal de l’Hospital de Mollet.

Recepció i benvinguda a l’Ajuntament
El dilluns, 13 de gener, l’Ajuntament de Parets del Vallès 
va fer l’acte de recepció i benvinguda del primer nadó de 
l’any 2020, en què l’equip de govern va entregar als pares 
d’Aboubacar els ja tradicionals obsequis. 

PROJECTE

El Lluís Piquer serà una ‘Escuela Conectada’
L’Escola Lluís Piquer formarà part del projecte ‘Escuelas 
Conectadas’, un pla d’àmbit estatal procedent del 
Ministeri d’Educació i Cultura. Aquesta iniciativa pretén 
estendre l’accés a la banda ampla ultraràpida a més 
de 16.500 escoles espanyoles i 6,5 milions d’alumnes. 
L’objectiu principal és consolidar l’ús de la tecnologia en 
el sistema educatiu i millorar així, per una banda, el nivell 
d’aprenentatge dels alumnes i, d’altra banda, la docència 
del professorat. 
Una d’aquestes escoles és el Lluís Piquer que, des de 
l’aprovació del projecte el març del 2019, està treballant 
per fer la corresponent adaptació, transformació i 
renovació dotant l’escola amb les instal·lacions i el 
material tecnològic adient. El centre tindrà fins a finals 
de juny d’aquest any per tenir l’escola preparada pel curs 
vinent. El projecte del ministeri està cofinançat amb el 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
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Acte commemoratiu dels
40 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Divendres 24 gener 2020
20 h Teatre Can Rajoler

Reconeixement institucional a tots els regidors de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès del període 1979-2019

Actuació del trio Spiccato

Paral·lelament, a la sala d’exposicions Can Rajoler, es podrà 
visitar la mostra 40 anys d’Ajuntaments Democràtics, 
obea fins al 2 de febrer de 2020

10.00 Plaça de la Vila. Toc d’inici, pregó i versots
11.00 Itinerant. Cercavila amb Xarop de Canya
11.30 Plaça de la Vila. Espais tèxtil i de jocs de fusta
12.00 Itinerant. El malabarista
12.30 Aparcament Linera. Inauguració IV Trobada  
 Bestiari
13.30 Aparcament Linera. Ball tradicional de bestiari  
 de Diables

16.30 Aparcament Linera. A toc de tabals
17.00 Parc la Linera. Batalla campal i combats 
17.00 Plaça de la Vila. Espais tèxtil i de jocs de fusta
17.00 Itinerant. Cercavila amb la Babutxa Oriental
17.30 Itinerant. La Ballarina Oriental
17.30 Aparcament Linera. Tabalada de totes les 
 colles  de diables
18.00 Aparcament Linera. Xocolata, rom, cercavila i  
 Desfilada infernal
19.00 Plaça de la Vila. Jocs de cucanya
20.30 Itinerant. Cercavila amb Xarop de Canya i El  
 Malabarista
20.30 Aparcament Linera. Històries de bèsties, 
 repa�iment de brou i espectacle pirotècnic

25 i 26 de gener
barri antic

10.00 Pavelló. Plantada de gegants i esmorzar   
 de les colles
11.00 Itinerant. Cercavila amb Xarop de Canya
11.30 Plaça de la Vila. Espais tèxtil i de jocs de   
 fusta
11.30 Itinerant. Passejada dels gegants
12.00 C. Barcelona. Correfoc infantil sense foc 
11.45 Plaça de la Vila. Ballada de sardanes 
 amb la Cobla Principal de Llobregat
12.00 Itinerant. El malabarista
13.10 Itinerant. Desfilada de soldats
13.20 Plaça de la Vila. Pagament de soldades
13.35 Plaça de la Vila. Lliurament de la bufanda 
teixida per la població al Marcel
13.40 Plaça de la Vila. Ballada dels gegants

17.00 Parc Linera. Exhibició de tècniques de   
 combat
17.00 Plaça de la Vila. Espais tèxtil i de jocs de   
 fusta
17.00 Itinerant. Cercavila amb la Babutxa   
 Oriental
17.30 Itinerant. La Ballarina Oriental
18.00 C. Barcelona. Correfoc infantil sense foc
19.00 Plaça de la Vila. Jocs de cucanya
20.30 Itinerant. Cercavila amb Xarop de Canya i  
 El malabarista

PARETS
MEDIEVAL

PARETS

barri anticbarri anticbarri anticbarri anticbarri antic

dissabte 25 diumenge 26 

2020

de 10 a 22 h de 10 a 21 h

A la plaça de la Vila i c/ la Fàbrica: Mercat medieval
Al parc la Linera: Campament medieval
Reconstrucció històrica, batalla i combats a càrrec 
de Fets històrics. 

Tots dos dies:

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
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Nous Plans d’Ocupació de suport als projectes del Servei d’Educació
Les quatre persones contractades desenvoluparan la seva tasca en el marc del projecte d’estudi assistit del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Parets

El dimecres, 8 de gener, va tenir lloc, a l’edifici consisto-
rial, la sessió d’acollida i benvinguda a les quatre perso-
nes contractades per mitjà dels Plans d’Ocupació Local 
que desenvoluparan la seva tasca en el marc del projecte 
d’estudi assistit del Servei d’Educació de l’Ajuntament 
de Parets.
L’objectiu d’aquests Plans d’Ocupació és la contractació 
de professionals en l’àmbit de l’educació amb un perfil 
pedagògic, que puguin donar suport als alumnes i als 
docents i afavorir una formació integral.
L’estudi assistit és un projecte educatiu que cerca afa-
vorir l’èxit escolar i ajudar l’alumnat a adquirir actituds 
positives per a l’aprenentatge, tot promovent el desen-

volupament professional de persones en situació d’atur, 
mitjançant l’adquisició de competències i d’experiència 
laboral.
El programa preveu la contractació d’una persona per a 
cada centre educatiu del municipi, tant públics com con-
certats.
L’objectiu d’aquestes contractacions és donar suport a 
alumnes i docents en diferents tasques, tant dins com 
fora de l’horari lectiu. Parets del Vallès, en coordinació 
amb els centres educatius, proposa incloure perfils pe-
dagògics per oferir una oportunitat professional rellevant 
a persones aturades, que pugui servir per consolidar-los 
en l’àmbit laboral.

El programa s’adreça als mateixos beneficiaris del Pla 
d’Ocupació: docents, estudiants d’últim any de carrera, 
etc., en cerca de feina, i també als infants i joves dels 
centres educatius de Parets amb certes dificultats en 
l’aprenentatge, per tal que puguin millorar els seus re-
sultats acadèmics.

Acollida de persones als nous Plans d’Ocupació
També s’ha fet l’acollida a la resta de persones que s’han 
incorporat a la plantilla de l’Ajuntament de Parets en di-
ferents Plans d’Ocupació, 14 en total, 6 de les quals han 
estat impulsats per la Generalitat, mentre que les altres 
8 pertanyen als Plans d’Ocupació Local de l’Ajuntament.
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A les 21 h 
Sopar amb barquetes
(montaditos)

8

A les 22.30 h Espectacle

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

#DPutuCool#DPutuCool
The Chancle�es

cultura.parets.cat

The Chancle�es 
celebren els seus 20 
anys de carrera amb el 
xou més esbojarrat i 
compromès del grup

FEBRER
Sala Cooperativa
Parets del Vallès

VENDA
ENTRADES:

CAN RAJOLER

9 febrer
18 h Teatre Can Rajoler
Les sabatilles
vermelles
Cia. Dreams Teatre

26 gener
18 h Teatre Can Rajoler
L’aneguet lleig
Cia. T-Gràcia

Espectacle familiar

Espectacle familiar

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

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Ma�a Buchaca

FEBRER2 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una tragicomèdia sobre els lligams familiars 
i els tabús entorn la mo�

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

de Ma�a Buchaca
Rita

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

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

FEBRER16 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una selecció de les millors sardanes a 
càrrec d’una de les cobles més impo�ants 
del país

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

dilluns
a les 18.30 h

Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona

La sardana, 
grans èxits
La sardana, 
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MEDI AMBIENT

Parets a la primera Cimera d’Acció Climàtica
La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, va assistir el 17 
de gener a la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica 
en representació de Parets del Vallès. L’acte es va dur a 
terme al Teatre Nacional de Catalunya i va estar presidit 
pel president de la Generalitat de Catalunya. La Cimera vol 
servir com a punt de partida per acordar un full de ruta a 
curt i mitjà termini que permeti afrontar les polítiques de 
mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. Es va proposar 
que els compromisos per pal·liar la situació d’emergència 
climàtica en la qual vivim han de ser posats en pràctiques 
per part de tots els agents de la societat s’hi impliquin 
posant en marxa les mesures necessàries.
El passat 14 de maig de 2019, la Generalitat de Catalunya 
va declarar formalment l’emergència climàtica. Segons 
dades de la Generalitat, en els últims anys la tempera-
tura ha augmentat 1 grau cada quaranta anys. Les preci-
pitacions s’han vist disminuïdes un 1,4% per dècada. La 
sequera s’ha accentuat encara més durant els mesos d’es-
tiu, amb una disminució del 5% per decenni. És per totes 
aquestes situacions que els casquets polars es troben en 
un procés de desglaç que fa que el nivell del mar augmenti 
considerablement. Sobre la primera Cimera, Rosa Martí ha 
desitjat que “no sigui focs d’encenalls i arrenqui així un 
veritable treball per combatre la crisi climàtica. Tots ens 
hi hem d’esforçar. Administracions, empreses i cada un de 
nosaltres en el nostre dia a dia. No ho oblidem”.

XERRADA
‘Memòria Democràtica’ amb Joan Tardà
La Taula de la Memòria Històrica de Parets organitza, 
el pròxim divendres, 31 de gener a les 18 h, a la 
sala Basart Cooperativa, una xerrada sota el nom 
‘Memòria Democràtica. Ara i aquí’ amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Parets i l’Amical de les Brigades 
Internacionals. L’acte comptarà amb l’exdiputat al 
congrés, Joan Tardà; el secretari de l’Amical Brigades 
Internacionals, Eduard Amoroux; el president de 
l’Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat 
de Catalunya; i el president de la Taula de la Memòria 
Històrica de Parets, Antoni Vicente. Tots ells ens 
proposaran una xerrada per tractart la situació de la 
memòria avui dia i com serà en un futur.

SOLIDARITAT

Les Fades dels Contes, un llibre solidari
El paretà Xavier López Murtra ha posat en marxa un 
projecte solidari, en forma de llibre infantil sota el nom Les 
Fades dels Contes. La iniciativa pretén aficionar els més 
petits a la lectura i destinar els beneficis d’aquest relat al 
Laboratori d’Investigació del Càncer Infantil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona amb la col·laboració de la 
Lluita d’Arnau, associació per la lluita contra la histiocitosi 
i el càncer infantil.
El conte explica la història de dues germanes molt 
aficionades a la lectura que, en una de les sessions 
habituals, experimenten un viatge instantani endinsant-se 
en la història que el seu pare els estava explicant. El viatge 
és curt però descobreixen un truc que els permet repetir 
l’aventura i, a través d’altres contes, aconsegueixen fer 
més històries apassionants. Al cap dels anys, les dues 
germanes podran transmetre el seu poder màgic a noves 
generacions de nens i nenes. 
El projecte s’ha fet realitat gràcies a eines d’auto-
finançament com un crowdfunding, l’autoedició de la 
mà de l’editorial Círculo Rojo i la col·laboració de la 
il·lustradora Míriam Jaques Grau que pren una part 
important de la història del llibre. Les Fades dels Contes es 
pot adquirir tant a la papereria L’Elefant com via online a 
través del web d’El Corte Inglés, La Casa del Libro i Libros 
CC. També podeu seguir el recorregut del projecte als 
perfils de Twitter i Instagram @fadesdelscontes.

DEFUNCIÓ

Mor l’exregidor d’ERC, Ramon Parés
La matinada del 18 de gener moria, a l’edat de 54 anys, 
l’exregidor del grup municipal Ara Parets Esquerra, Ramon 
Parés López.
Ramon Parés va ser regidor a l’Ajuntament de Parets del 
Vallès en la legislatura 2015-2019. Va ser portaveu i un 
dels fundadors de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
de Parets convertint-se en el representant de les PAH de 
tota Catalunya amb l’entitat bancària BBVA, a més  d’un 
reconegut activista dels drets socials.
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REUNIÓ

Reunió de treball amb el delegat del Govern
Ara fa uns dies, membres de l’Ajuntament van mantenir 
una reunió de treball amb el delegat del Govern de la Ge-
neralitat, Juli Fernàndez, i el secretari general d’Habitat 
Urbà de la Generalitat, Agustí Serra. 
Durant la trobada, es van abordar temes rellevants com 
ara la construcció del nou edifci de la Sínia, l’Àrea Resi-
dencial Estratègica de Can Fradera (ARE) o la nova con-
vocatòria del PUOSC.

L’acte va comptar amb la presència de la coautora i de la dona de Jordi Turull, Blanca Bragulat

Tal com diu la sinopsi del llibre, un relat honest, sincer i 
respectuós, amb l’al·legat final davant el Tribunal Suprem 
del paretà i conseller Jordi Turull com a fil conductor.
La coautora del llibre, Gemma Aguilera, comentava a l’acte 
que l’objectiu era “relatar els fets des del punt de vista 
d’un dels protagonistes, tot i no ser l’únic, i contrarestar la 
visió que ha pogut tenir el ciutadà durant el judici”. 
El llibre té un to d’esperança i de futur amb anècdotes i 
detalls divertits deixant enrere el punt tràgic d’aquesta 
“justícia injusta”. 
El títol, Persistim, és una manifestació explícita de la 
voluntat de l’autor, Jordi Turull, de seguir endavant, com 
comentava la seva dona, Blanca Bragulat.

Es presenta el llibre Persisitim, de Jordi Turull i Gemma Aguilera

La Sala Basart Cooperativa va acollir l’acte de presentació 
del llibre Persistim, escrit a quatre mans pel paretà Jordi 
Turull i la periodista i analista política, Gemma Aguilera. 
L’acte va ser presentat pel periodista Vicenç Relats i va 
comptar amb la presència tant de la coautora com de la 
dona d’en Jordi, Blanca Bragulat.
Persistim, un llibre editat pel Grup62 amb el pròleg de 
l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i 
l’epíleg de Lluís Llach, és el relat trepidant d’uns mesos 
que han marcat la història de Catalunya, a través de la 
visió política, però també personal i íntima, d’una de les 
persones que ha viscut i treballat en primera línia del 
referèndum i les seves conseqüències.

TROBADA

Catàleg de serveis d’educació de la Diputació
La primera tinent d’alcaldia i regidora d’Educació, 
Casandra García, ha assistit a la presentació del Catàleg 
de serveis d’educació per a l’any 2020 de la Diputació de 
Barcelona. Els objectius en educació de la Diputació de 
Barcelona són continuar millorant les xarxes d’escoles 
municipals, afavorir l’educació a temps complet i garantir 
bones i correctes orientacions i transicions educatives.

Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 20 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

d’Oriol Tarrason

GENER27 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Una comèdia sobre el dilema que tenim 

quan ens fem grans: viure intensament o 
deixar-nos arrossegar pel desenllaç 
previsible

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

dilluns
a les 19 h

d’Oriol Tarrason
Un dia qualsevol

Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 40 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Mònica Green

GENER25 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

La popular Mònica Green celebra trenta 
anys de trajectòria amb un recull dels 
principals èxits de soul, blues i R&B

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

dissabte
a les 22 h

Mònica Green

Mònica Green
30 anys
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L’avaria ha estat localitzada en un dels acumuladors del sistema de climatització

sat agost, una important pèrdua d’aigua a l’altura dels 
embornals del vas de la piscina gran. Un cop analitzats 
els consums es va arribar a la conclusió que la fuita es 
produeix almenys des del 2017, la qual cosa l’ha fet in-
crementar de manera considerable. 
A més, s’ha comprovat que no s’havien dut a terme els 
treballs de manteniment necessaris per resoldre la pro-
blemàtica. Aquesta setmana han continuat les tasques 
per detectar quin és l’origen de la fuita i s’ha fet una com-
provació estructural. La conclusió és que també caldrà 
reforçar els pilars de formigó de la planta soterrània on 
s’han detectat algunes esquerdes.
La diagnosi prevista és la de reparar el vas principal de 
la piscina, una actuació que els tècnics han previst per 
a l’estiu de 2020. El pressupost municipal ja preveu una 
dotació per solucionar el problema.
L’equip de govern ha comunicat que es compensarà eco-
nòmicament els socis un cop es pugui conèixer el temps 
que romandrà tancada a causa de la reparació.

La piscina romandrà tancada fi ns a la seva reparació

Ja es coneix l’origen de la incidència que ha provocat que 
la  piscina municipal Miguel Luque romangui tancada des 
de l’11 de gener, per una avaria en el sistema d’escalfa-
ment, que impedeix que l’aigua dels vasos i de les dutxes 
dels vestidors tingui una temperatura adequada per als 
usuaris.
Els tècnics municipals han arribat a la conclusió que la 
incidència està localitzada en un dels acumuladors del 
sistema de climatització i s’està pendent de l’arribada del 
material per procedir a la seva substitució. Paral·lelament, 
s’han iniciat els treballs de reparació de la deshumecta-
dora que afecta el sistema de ventilació, una actuació que 
ja estava programada per part del nou govern municipal.
Aprofi tant el tancament temporal, s’executaran les obres 
de reforma i millora de la consergeria i de la recepció al 
públic. També en les pròximes setmanes se substituiran 
les 32 dutxes dels vestidors, que a partir d’ara tindran 
regulador de temperatura.
Cal afegir que els tècnics municipals van detectar, el pas-

I TAMBÉ...
Dates d’obertura comercial en festius
Ja és públic el calendari d’obertura comercial perme-
sa en dies festius a Parets del Vallès per al 2020. Els 
dies establerts per aquest any són: 5 i 12 de gener; 5 
de juliol; 15 d’agost; 12 d’octubre; 29 de novembre 
i tots els diumenges del mes de desembre, 6, 13, 
20 i 27.

Caminada Parets contra el Càncer
El pròxim 2 de febrer, Parets contra el Càncer orga-
nitza la 3a edició de la Caminada solidària que tindrà 
un recorregut pel nucli urbà de 5 km.
La sortida es farà des de les pistes d’atletisme a les 
10.30 h. Les inscripcions es poden fer a l’ofi cina de 
Parets contra el Càncer (COREFO) els dilluns i di-
marts de 15 a 19 h; dimecres de 15.30 a 18.30 h, o 
al web www.stadesport.com. El donatiu mínim per 
participar-hi és de 5 euros. 

T’informem sobre els feminicidis 
Des de fa uns dies, les pantalles informatives que 
l’Ajuntament té instal·lades al carrer i als equipa-
ments municipals mostren el nombre de feminici-
dis i agressions LGTBIfòbiques. Aquest és un acte 
simbòlic que pretén conscienciar, visibilitzar i lluitar 
contra el masclisme i la LGTBIfòbia. 
Si pateixes o coneixes algú que pateixi qualsevol 
mena d’homofòbia, pots trucar a l’Observatori con-
tra l’homofòbia al telèfon: 932 172 669 o al telèfon 
gratuït 900 900 120.

Reforç de la senyalització viària
L’Ajuntament ha començat els treballs per reforçar 
la senyalització viària, tant vertical com horitzontal, 
d’alguns carrers del Barri Antic del municipi. 
L’objectiu és recordar la limitació de la velocitat en 
diferents carrers i, sobretot, a l’alçada de l’Escola 
Bressol la Cuna. Amb aquesta actuació es vol incidir 
en el límits de velocitat dels carrers del centre de 
la vila. 
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Carnes
   toltes

2020

Diumenge 23 de febrer

CERCAVILA
10.00 h al carrer Monistrol,
inscripcions al concurs individual 

10.50 h arribada del Rei Carnestol-
tes i sortida de la rua a les 11 h.
itinerari: carrer Monistrol - avingu-
da Catalunya - aparcament pavelló.

12.35 h arrribada al pavelló i 
exhibició de comparses.

13.45 h lliurament de premis del 
concurs amb animació a càrrec de 
Jordi Rius i comiat del Rei Carnes-
toltes

CONCURS
INDIVIDUAL: Inscripcions al 
carrer Monistrol. 

COMPARSES: Les comparses han 
d'inscriure's prèviament a Can 
Rajoler (carrer Travessera, 1, 
telèfon 93 573 98 00) en horari 
d'oficina, on se'ls donarà les 
normes de participació.
El jurat valorarà la participacíó 
durant la rua i l’exhibició al 
pavelló. 

PREMIS
INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €
(en efectiu)

INFANTIL comparsa (a partir de 
5 components): 300 i 150 € (en efectiu)

ADULT individual:
300, 200 i 100 € (en efectiu)

ADULT comparsa (a partir de 
5 components): 600 i 300 € (en efectiu)
Premi local: 300 i 150 € (en efectiu)

Organització:
Col·laboració:

La rua anirà des de l’Eixample fins al pavelló. L’exhibició i la deliberació 
del jurat es farà durant la rua i les comparses es podran exhibir 
a l’aparcament del pavelló, on tindrà lloc el lliurament de premis.

L'avinguda Catalunya, entre l'avinguda 
Francesc Macià i el carrer Monistrol, 
estarà tancada al trànsit durant tot el 
recorregut de la cercavila.

De 9 a 11 h no es podrà aparcar al carrer 

Monistrol i de 10 a 14 h, no es podrà 

aparcar davant del pavelló.

Preu del tiquet: 3€
Venda anticipada als casals
a partir del 5 de febrer 

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

ACTIVITATS PRINCIPALS
FEBRER 2020

TORNEIG
DE BILLAR
8 FEBRER
A les 18 h

MURAL
COL·LECTIU
28 FEBRER
A les 16.30 h

JAM SESSION
A CÀRREC DE VALLESTAGE
29 FEBRER
A LES 22 h

La RÀDIO
al teu MÒBIL

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STOREDescarrega’t l’app per a android
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Actuacions de seguretat pel temporal a Parets
El temporal que colpeja Catalunya ha fet que els serveis 
d’emergències de Parets; policia local i protecció civil, 
rebessin 172 trucades en les primeres 24 hores de mal 
temps. Tots dos cossos han atès més d’un centenar 
d’incidències provocades per la pluja i el vent.
El col·lapse de serveis del cos de Bombers ha fet que 
els agents de la Policia Local i Protecció Civil decidissin 
augmentar la seva jornada laboral per atendre les 
incidències del municipi correctament.
Durant la tarda de dilluns l’avinguda Catalunya va estar 
tallada al trànsit perquè les teules d’un edifici estaven 
caient a la carretera. Els agents de la Policia Local van 
escalar fins a la teulada per retirar-les i poder obrir 
novament la via.
La nit de dimarts un tall del subministrament elèctric va 
deixar sense llum milers d’abonats del municipi entre les 
21.15 i les 23.30 h. 
El cabal del riu Tenes ha crescut uns 92 litres per metre 
quadrat des de l’inici del temporal i el matí de dimecres 
l’accés a Montmeló des del polígon industrial va quedar 
tallat per l’acumulació d’aigua.

Primeres sancions per abocaments il·legals
Els serveis jurídics de l’Ajuntament han iniciat els tràmits 
per sancionar dues empreses i una veïna del municipi que 
van fer abocaments no permesos a la zona exterior dels 
contenidors del carrer Jaume Urgell amb Enric Ballera, 
al barri Cerdanet. 

BORRASCA

La iniciativa vol millorar la mobilitat al municipi, reduir els embussos i fomentar l’empatia entre els conductors

Pels teus fills i filles, sigue’s cívic: Petó i adéu

“Adéu amor, que tinguis un bon dia a l’escola!” Aquesta 
és una fórmula com qualsevol altra per acomiadar-nos del 
nostre fill o filla en deixar-los a l’escola. Això es pot fer de 
dues maneres: sent solidari i pensant en els altres o bé... 
provocant embussos a la porta del col·legi.
Amb la intenció que això últim no passi, l’Ajuntament de 
Parets va posar en marxa ara fa uns mesos el projecte 
‘Petó i adéu’, que consisteix a deixar el nen o nena en un 
espai assenyalat i predeterminat a la porta de cada escola, 
fer-li un petó i acomiadar-lo sense sortir del cotxe, mentre 
els agents vigilen que entra sa i estalvi. 
La prova pilot s’ha iniciat a l’escola Vila Parietes, a l’espera 
d’una valoració dels resultats per implantar-ho a la resta 
de centres escolars.
La idea s’ha impulsat per descongestionar els espais d’ac-
cés als centres que, en horari d’entrada i sortida, es ve-
uen sovint bloquejats per un gran nombre de vehicles que 
queden estacionats al carrer mentre els pares o mares 

acompanyen els seus fills fins a la porta. 
Segons el sergent responsable de l’àrea de Trànsit i Mo-
bilitat de la Policia Local, Jordi Galera, “això pot arribar a 
provocar maniobres estranyes d’alguns conductors i con-
ductores que, en intentar avançar, poden arribar a posar 
en perill els petits”.
A més de millorar la mobilitat al municipi, també es tracta 
de fomentar l’empatia i la solidaritat entre els conductors, 
familiars d’alumnes o no, que es veuen atrapats en la filera 
de cotxes aturats a les portes de les escoles.
Aquesta iniciativa forma part dels ‘Camins escolars’ per 
crear rutes segures per als estudiants i transformar l’es-
pai públic, per tal que el camí que els infants han de fer 
per arribar a l’escola sigui segur i sostenible. També vol 
fomentar l’autonomia dels petits, conscienciar la població 
sobre la necessitat d’adquirir hàbits saludables i, alhora, 
té efectes beneficiosos sobre el medi ambient, ja que es 
redueixen les emissions de CO2.
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Guanyadors del concurs Parets arreu del món 
El 22 de desembre, en el marc de la Fira de Nadal, es va 
fer el lliurament dels premis als guanyadors i guanyadores 
del concurs literari ‘Parets arreu del món’.
En la categoria de relat curt, el primer premi va ser per 
la Ruth Tasque Cibrian, amb l’obra “Un noiet somiador. 
Inspirat en una història real”. el segon premi va recaure 
en l’obra “Lligams solidaris (2a part)”, de Xavier Lopez 
Murtra i, el tercer premi va anar a mans de Francisco José 
Polonio Quer amb la història que porta per títol “Una foto 
amagada em va fer escriure una petita història”.

Premis a les millors poesies
Pel que fa a la categoria de poesia, els premiats van ser: 
Joan Cors Manils, amb l’obra “Un xicot de Velingara”, en 
primer lloc; Joan Vidal Garcia i la poesia “De viatge”, en 
segon, i Amanda Coll Gil amb el poema titulat “Parets 
arreu del món”, en tercer. 
El concurs literari ‘Parets arreu del món’ té per finalitat 
commemorar el Dia Internacional de les persones 
migrants i fer valdre, a través de la literatura, els articles 
de la Declaració Universal dels Drets Humans, segons els 
quals totes les persones tenim dret a entrar i sortir del 
nostre país quan vulguem i, si ens persegueixen, tenim 
dret a anar a un altre país i demanar que ens protegeixin.
El certamen vol donar a conèixer les experiències, reals 
o imaginàries, que per mitjà d’un viatge o per l’arribada 
de nous residents, han connectat Parets amb diferents 
indrets del món.

CONCURS

El lliurament de premis, com ja és habitual, es farà a l’aparcament del Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Sa Majestat Carnestoltes ens visitarà el 23 de febrer 

El diumenge, 23 de febrer, Sa irreverent Majestat el Rei 
Carnestoltes presidirà un any més la tradicional cercavila 
de disfresses pels carrers de Parets, que tindrà lloc a par-
tir de les 10 h, amb sortida del carrer Monistrol i arribada 
al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. Com en les 
edicions anteriors, el Carnestoltes lliurarà premis a les 
millors disfresses i a la creativitat de grans i petits.
Pel que fa als premis, en la categoria infantil, hi haurà tres 
premis individuals de 200, 100 i 50 euros, i dos premis de 
comparses (a partir de 5 components) de 300 i 150 euros. 
Quant a la categoria individual adulta, hi haurà tres pre-
mis de 300, 200 i 100 euros i dos més per a la categoria 

de comparses (a partir dels 5 components) de 600 i 300 
euros en efectiu i dos premis locals de 300 i 150 euros en 
efectiu. Les comparses han d’inscriure’s prèviament a Can 
Rajoler (carrer Travessera, 1, telèfon 93 573 98 00) en ho-
rari d’oficina, on se’ls donarà les normes de participació.

Avisos per al trànsit durant la rua
L’avinguda Catalunya, entre l’avinguda Francesc Macià i 
el carrer Monistrol, estarà tancada al trànsit durant tot 
el recorregut. De 9 a 11 h no es podrà aparcar al carrer 
Monistrol i de 10 a 14 h no es podrà aparcar davant del 
pavelló.
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Un any més, la màgia del Nadal ha omplert els carrers i les places de la nostra vila. Enguany, les festes paretanes s’han caracteritzat pel seu vessant solidari amb activitats com el 
CorreParets, la festa de la Marató de TV3, o el quinto solidari organitzat pel PSC, que va recaptar 500 euros en benefici de Càritas Parets. L’aposta del govern plural pels petits i joves 
de la casa amb l’espai de la infància i la joventut ‘VadeNadal’ també ha estat tot un èxit. Més de 1.500 persones van visitar el Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez els dies 3 i 4 
de gener per gaudir d’aquesta nova proposta lúdica, participativa i educativa. Com ja és habitual, l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, amb el suport d’altres entitats del municipi, 
es va encarregar que Ses Majestats els Reis d’Orient arribessin sans i estalvis per repartir els regals a tots els nens i nenes de Parets. El Tió de la Comissió de Festes, la cantada de 
nadales del grup Alborada, el Pessebre Monumental, la festa de Nadal per a la gent gran o les fires a la plaça de la Vila i a l’Eixample han estat, també, algunes de les activitats que 
han fet les delícies de grans i petits durant aquest Nadal.

La màgia, la solidaritat i la il·lusió omplen el Nadal a Parets
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ZIGOR - 2 ANYS

BALTASAR - 2 ANYS PIPO - 8 ANYS BLACK - 5 ANYS BLES - 1 ANY NUBE - 1 ANY

CHOLO - 4 ANYS ZUMA - 2 ANYS

RÀDIO PARETS DEL VALLÈS

Tenim 
molt a dir

rap107

@Rap107fm

rap107fm

BUS URBÀ

Racionalització dels serveis que arriben �ns 
a l’escola NS de Montserrat, amb el mante-
niment de 9 expedicions en horari escolar.

Desviació de 12 expedicions per als usuaris 
que viuen prop del passeig de la Ribera, per 
donar servei a la nova parada Amanda 
Sagristà-Sant Sebastià.

Establiment o�cial de la parada Onze de 
Setembre-Bailèn, dins de l’horari predeter-
minat de dilluns a dissabte.

HORARI NOVES PARADES
a partir del 3 de febrer de 2020

Parada A. Sagristà-Sant Sebastià
De dilluns a divendres: 09.09 // 09.39 // 10.09 // 
10.39 // 11.09 // 12.09 // 12.39 // 17.39 // 18.09 // 
18.39 // 19.09 // 19.39
Dissabtes i feiners agost: de 08.08 a 19.38 h, 
amb una freqüència de 30 minuts.

Parada Onze de Setembre-Bailèn
De dilluns a divendres: De 07.25 a 20.10 h, amb 
una freqüència de 15 minuts
Dissabtes i feiners agost: de 08.12 a 19.42 h, 
amb una freqüència de 30 minuts

MILLORES A PARTIR 3 FEBRER

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

Reparació de productes i serveis a domicili
Si voleu contractar algun servei a domicili, com ara una reforma o unes obres de man-
teniment, o bé la reparació d’un electrodomèstic:
• Trieu sempre empreses que estiguin establertes legalment, ja que es tracta d’un sector 
amb un grau d’intrusisme alt.
• No us precipiteu a l’hora de contractar serveis anunciats amb descomptes molt lla-
miners.
• Informeu-vos de totes les tarifes abans de contractar (mà d’obra, desplaçaments, 
peces, etc.).
• Demaneu sempre un pressupost previ per escrit. 
• Si durant la prestació del servei apareixen nous conceptes que fan augmentar el cost 
previst inicialment, l’empresa o el professional ha de comunicar-vos-ho perquè valoreu 
si us interessa acceptar aquesta modifi cació del pressupost inicial.
• Recordeu que si fi nalment no accepteu el pressupost, us poden cobrar per l’elaboració, 
sempre que us n’haguessin informat prèviament.
• Si feu pagaments parcials durant la prestació del servei, exigiu rebuts detallats per a 
cadascun dels imports (a banda de la factura o el justifi cant de pagament pel total del 
servei, un cop fi nalitzat).
• Els serveis (reparacions, obres, reformes...) estan en garantia durant un període mínim 
de 6 mesos des de la fi nalització, sens perjudici dels 2 anys de garantia que poden tenir, 
per exemple, les peces o recanvis nous que s’hagin usat.

SCACCOMERÇ

El bar LaLola rep el premi a la tapa més popular del Parets D Tapes
Xavier Fernández, del bar LaLola, va recollir, el passat 22 de desembre, el premi a la tapa 
més votada de l’edició del 2019 del Parets D Tapes. El lliurament es va fer en el marc de 
la fi ra de Nadal que es va celebrar a la plaça del Dr. Trueta.
Enguany, els 16 bars i restaurants participants van servir més de 5.000 plats elaborats 
especialment per formar part de la ruta gastronòmica paretana. En total es van recollir 
408 butlletes.
La tapa ‘Vaca vella’ de LaLola va rebre un total de 108 vots, un 29% dels vots dels 
participants. En segon lloc, la tapa més votada va ser l’elaborada pel Bar la Plaça 
(Minicaneló de bolets arrebossat amb salsa de ceps), amb un 11% de vots, seguit de 
prop per Can Tomàs (Trinxat amb botifarra del perol) amb un 10% dels vots recollits.

Premis també per als participants
Pel que fa als guanyadors i guanyadores dels premis per als participants, els afortunats 
han estat:
Violeta de las Heras, premi de 2 abonaments de tres dies per al Gran Premi de Fórmula 
1 al Circuit de Barcelona-Catalunya.
Blanca Rebolledo, premi de dues entrades per a dos espectacles al Teatre Can Rajoler.
Saul Aguado, premi d’un sopar per a dues persones en qualsevol dels establiments 
participants en el Parets D Tapes.
Pròximament, el Servei de Comerç farà arribar a tots els establiments col·laboradors un 
obsequi com a agraïment per la seva participació en l’edició d’enguany del Parets D Tapes.
La ruta gastronòmica Parets D Tapes té l’objectiu de donar a conèixer els establiments 
que en formen part, i atraure i fi delitzar clients, no només del municipi, demostrant la 
creativitat i qualitat en la restauració que hi ha a la nostra vila.
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MARATÓ

Una marató integradora i solidària
El membre del CAM Parets, Lluís Lleida, lidera el repte 
solidari ‘42 KM SIxTU’ en col·laboració amb la Fundació 
Sique. En Lluís i dos membres més del CAM Parets seran 
els tres guies que, al llarg dels 42 quilòmetres de la Zurich 
Marató Barcelona 2020, acompanyaran un equip integrat 
per homes i dones amb diferent capacitat intel·lectual les 
quals s’aniran rellevant. Les donacions estaran destinades 
directament i únicament a la fundació per millorar, 
mantenir i garantir el benestar i l’autonomia dels usuaris 
de la fundació. Aquest repte forma part de la campanya 
‘#SIxTU’, que desenvoluparà diverses accions enfocades 
a donar visibilitat a la mateixa fundació i aconseguir 
finançament per ajudar a mantenir dos serveis bàsics per 
als usuaris de Sique: els lloguers d’habitatges socials i els 
relacionats amb l’àrea de temps lliure i formació.
Vols ser donant? Per col·laborar-hi heu de visitar el lloc 
web www.migranodearena.org i cercar el repte ‘Sique’.

L’Ajuntament encarrega un llibre d’història de l’Handbol Parets
L’historiador i periodista Carles Font serà l’encarregat d’escriure la trajectòria de la història del club paretà

L’Ajuntament de Parets ha encarregat un llibre sobre 
la història del Club Handbol Parets, que recentment va 
celebrar el 65è aniversari. L’encarregat d’escriure’l serà 
l’historiador i periodista Carles Font, el qual farà un 
resum de la trajectòria històrica de l’entitat nascuda el 
26 de desembre de 1954, inicialment sota el nom de Club 
Balonmano Juventud Parets, i consolidat gràcies a l’ajuda 
del BM Granollers. 
La proximitat geogràfica amb Granollers, bressol de 
l’handbol a l’Estat, va influir per fer que en Jaume Anfruns, 
el doctor Francesc Canal i Pepet Ribas, acceptessin una 
proposta de la Delegació del Frente de Juventudes per 
implantar aquest esport a Parets del Vallès. El llibre 
parlarà, a més, de cadascuna de les temporades, els 
jugadors, presidents i anècdotes del club. L’etapa daurada 
del primer equip de l’entitat va ser a l’inici de la dècada 
dels anys vuitanta, quan va militar a la categoria de 

Primera Nacional, la segona màxima categoria estatal de 
l’època. Repassarà també el palmarès del club paretà en 
què els lectors trobaran tota mena de títols tant del primer 
equip com dels equips del planter.

Recull d’informació
El llibre de l’entitat paretana podria veure la llum aquest 
mateix 2020. Es troba en un punt inicial en què s’està 
recollint la màxima informació possible amb l’objectiu de 
fer un resum precís i atractiu per al lector. Per tant, es 
fa una crida perquè tothom que tingui arxius o quelcom 
a explicar truqui al 93 573 81 81 o escrigui al següent 
correu electrònic: carles.font@rap107.fm
Carles Font és autor de dos volums més de la col·lecció 
d’estudis locals: un sobre el futbol a Parets, i un altre 
sobre el ciclisme, que va elaborar juntament amb l’ara 
alcalde de Parets, Jordi Seguer.

Tens fotos
o informació 
de la història 
de l'handbol 
a Parets?

Truca al 93 562 14 10
de dilluns i divendres de 8.30 a 17 h
o envia un correu electrònic a:
carles.font@rap107.fm

Col·labora amb
el nou llibre
sobre l’handbol 
local!
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Acaba una primera volta de contrastos al CF Parets

Finalitza la primera volta dels equips del CF Parets en 
una situació de contrastos. Per una banda, el club veu 
com el primer equip tanca la classifi cació del grup 1 de 
primera catalana després d’una primera volta on han 
aconseguit 10 punts. Els de Miquel Muñoz comencen 
l’any amb males sensacions, al contrari de com van 
acabar, estan a vuit punts de la salvació i són l’equip més 
golejat de la competició. Per davant tenen setze jornades 
que signifi quen setze fi nals si volen mantenir la plaça a 
primera catalana. D’altra banda, el fi lial del club tanca una 
primera volta excel·lent en la qual no han deixat escapar 
cap punt dels 46 possibles. Els de Javier Lopez segueixen 

batent rècords, ja que, després de catorze partits, han 
encaixat únicament tres gols.
També cal destacar l’estat de forma en què es troben 
els nois del juvenil A del CF Parets que, dels últims cinc 
partits, n’han guanyat quatre i tanquen així una primera 
volta en què han anat de menys a més. Els de Pau Trias 
es troben en onzena posició, del grup 2 de preferent, 
immersos en una dinàmica positiva que els fa allunyar-se 
cada cop més de la zona de descens. Els pròxims partits 
són clau, ja que comença la segona volta amb un calendari 
complicat en el qual a la primera volta no van poder treure 
cap punt de les primeres cinc jornades.  

Bones notícies per al fi lial i el juvenil A del CF Parets i situació adversa per al primer equip a l’acabar la primera volta

I TAMBÉ...

El CB Parets inicia la segona volta
El sènior masculí del CB Parets comença la segona 
volta amb derrota davant el CN Caldes i es troba 
en vuitena posició del grup 2 de segona catalana. 
Pel que fa al sènior femení, també va caure a la 
pista del CB Cabrils, un rival directe, ja que estan 
empatades en la segona posició.

Dinàmiques oposades als sèniors del 
Futbol Sala Parets
El primer equip masculí del FS Parets es troba en una 
còmoda setena posició al grup 1 de divisió d’honor 
catalana, tot i perdre quatre dels últims cinc partits. En 
canvi, el sènior femení del FS Parets  comença la segona 
volta amb victòria; ja en són set de consecutives, i lidera 
la classifi cació de segona divisió femenina.

Primera victòria del sènior del Club 
Handbol Parets
El primer equip del CH Parets ha aconseguit la 
primera victòria de l’any en un duel directe davant 
el BM Barberà. L’equip es troba en quinzena posició, 
amb un partit menys, de primera catalana.

Confi rmades les dates per a la VIII 
edició del Torneig Triple
L’Associació Triple organitzarà, el 30 i 31 de maig, la 
vuitena edició del Torneig Triple d’àmbit nacional. 
El poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez viurà 
una jornada de bàsquet inclusiu per a persones amb 
diversitat funcional.

Bon inici d’any del Club Atletisme Parets
El Nadal no ha afectat al CA Parets, ja que aquest mes 
de gener els atletes locals han fet un bon paper en les 
respectives competicions. Per una banda, a la pista 
coberta de Sabadell, destaquem la mínima aconseguida 
pels Campionats d’Espanya de Júlia Lahosa als 600 m i a 
Martí Ullar, que és primer del rànquing català als 3.000 m 
i és molt a prop de la mínima pel Campionat d’Espanya. 
D’altra banda, Paula Peralta va guanyar el cros de les 
Franqueses i Gisela Barraza també va quedar en primera 
posició al cros de Caldes de Malavella, on l’equip mixt va 
ser subcampió del cros per relleus sots-16.

Mort, als 94 anys, el paretà Eduard Serra
El passat 18 de desembre va morir Eduard Serra Pascual 
a l’edat de 94 anys. El paretà va rebre la Medalla de la Vila 
l’any 2009 per la seva tasca en el món associatiu local i 
en reconeixement a l’àmplia trajectòria al Club Handbol 
Parets on els diversos actes celebrats van contribuir a la 
projecció exterior del nom de Parets del Vallès. L’any 2008 
l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport li va atorgar 
el premi al millor dirigent de club i, aquell mateix any, 
la Federació Catalana d’Handbol també va voler fer un 
reconeixement concedint la insígnia d’or amb motiu de la 
seva àmplia trajectòria al club.

ATLETISMEDEFUNCIÓ NATACIÓ

II Campionat de Catalunya Open Màster
El diumenge 12 de gener es va celebrar, al Centre Can 
Llong del CN Sabadell, el segon Campionat de Catalunya 
Open Màsters de natació, on el CN Parets va aconseguir 
vuit medalles a més de les millores en les marques. 
D’entre els resultats més destacats cal ressaltar la segona 
posició d’Adrià Valldeoriola als 200 m estils, la segona 
posició de Marta Carreras als 50 m lliures, 50 m papallona 
i tercera als 100 m estils i 50 m braça i Sandra Carreras, 
que va ser segona als 400 m lliures i tercera als 200 m 
lliures i 50 m braça. Pel que fa als relleus, tant l’equip 
femení com el mixt s’han classifi cat dins el top-10 català. 
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Manuel Losada
Regidor de l’Ajuntament i portaveu del grup 
municipal Ciutadans Parets

Com valores els primers mesos del nou govern plural a Parets?
Haría una valoración positiva. La verdad es que no podemos ponerle 
nota a este gobierno hasta el próximo año porque están gestionando 
unos presupuestos que aprobó el PSC con la abstención de Ciudadanos 
a cambio de que se colocara aquella famosa bandera española que no 
estaba en los mástiles del ayuntamiento. Estamos en el mes de enero y 
el nuevo gobierno lleva trabajando desde el mes de junio con los presu-
puestos del anterior gobierno y lógicamente eso conlleva a hacer pocos 
cambios teniendo un presupuesto aprobado. Puedes cambiar pequeñas 
cosas como en el caso de la Festa Major, pero poco más. Ahora se han 
aprobado los nuevos presupuestos y también con una abstención de 
nuestro partido, así que realmente esa nota, esa valoración, tendremos 
que hacerla a partir de junio de este año.

Et vas abstenir a la votació dels pressupostos, explica’ns perquè.
Nosotros, para llegar a una abstención, hemos dado una serie de pasos 
con el equipo de gobierno. Nos llamó el alcalde, el señor Seguer, y nos 
reunimos hasta dos veces con el equipo de gobierno para intentar sacar 
partido de esas reuniones intentando integrar algunas de nuestras pro-
puestas. También he de decir que yo, con el equipo de gobierno, me he 
llevado bien porque he hecho oposición con ellos durante cuatro años 
y en ese tiempo hemos hablado mucho. Nos conocemos desde hace ya 
cinco años, hemos hecho campaña y oposición contra el PSC. En reali-
dad y, aunque suene curioso, el programa de Esquerra y el de Ciutadans 
tenía puntos en común pese a ser partidos con ideologías tan distintas: 
una auditoria, el instituto de la Sínia, una mejora de la policía local o un 
aumento del cuerpo de policía.

A nivell estatal, creus que Ciutadans pot recuperar els vots perduts?
Con las elecciones del 28 de abril tocamos el techo del partido con 57 
diputados en el Congreso, después vinieron las elecciones de mayo y 
fuimos tercera fuerza política en España. En el caso de Parets aumen-
tamos un 24% el voto y nos quedamos muy cerca del segundo regidor. 
En el caso de Cataluña ganamos las elecciones con Inés Arrimadas, una 
persona súper capacitada para ser presidenta del partido y ser la líder 
para presentarse como presidenta del gobierno en unas próximas elecci-
ones. Yo apuesto por Inés y ojalá la próxima presidenta del gobierno sea 
una mujer. Tengo que decir que cuando te presentas a unas elecciones, 
o mejoras el voto o  tienes que dejar que otro te pueda suplir. Yo tenía 
claro que si no mejoraba los resultados en el 2019 debía dar un paso 
atrás; la política no es para vivir, es para intentar mejorar las cosas, estar 
ciertos años, y dejar paso a la gente joven que viene detrás. En noviembre 
pasamos a tener 10 diputados, Albert Rivera presentó la dimisión. Ahí 
se demuestra que lo que tienes que respetar es el electorado y, si los 
resultados no son buenos, tienes que dar un paso atrás. Estoy conven-
cido de que si se hubieran repetido las elecciones la semana siguiente, 
Ciutadans hubiera tenido muchos más diputados porque la dimisión de 
Albert dolió mucho a nuestros votantes y por la abstención de las elec-
ciones anteriores.

Coincideix el descens de Ciutadans amb l’ascens de Vox.
Vox es un partido de ultraderecha que nada tiene que ver con Ciuda-
danos. Hay que pensar que el partido tiene una serie de millones de 
personas que los han votado y ellos representan a esos votantes que 
hay. Nosotros no podemos decir que no vamos a hablar con los de Vox 
por ser de Vox o los de Esquerra por ser de ERC o con Podemos porque 
sigue ciertas lineas comunistas; vamos a hablar con todos los partidos 
porque representan a personas. Respecto a Vox, no todo lo que hablan 
se puede aprobar, pero, si se tiene que hablar, habrá que hablar. Nos 
quieren relacionar con ellos, pero nosotros no hemos fi rmado nada con 
Vox. Vox tiene 9 diputados en Andalucía, nosotros 25 y Partido Popular 
27, no sumamos mayoría y lo que hizo Vox fue abstenerse, pero esos 
papeles solo han sido fi rmados por el Partido Popular y Ciudadanos. Igual 
que en Madrid o en Castilla y León. Nos quieren enmarcar con ellos en 
pactos cuando es mentira que hayamos pactado. Nosotros estamos en 
el centro y lo demostramos a nivel municipal y en muchos  otros sitios. 

Ets regidor, diputat, formes part del Consell Comarcal i tens també la 
teva empresa. Com ho fas per compaginar-ho tot?
Es complicado. Lo de la empresa lo llevo bien, tengo dos ingenieros que 
están muy integrados allí y me pueden suplir en cualquier momento. No 
me hace falta estar siempre, pero lógicamente hay proyectos que apro-
bar, estar al pie del cañón y me gusta implicarme, me involucro mucho 
aunque tenga gente preparada para ello. Mi puesto en el Parlamento 
es un deber que hay que cumplir, si coincide con los plenos del ayunta-
miento los cambiamos de hora. Y en el Consell Comarcal estoy con mi 
compañera Susana Barroso, que es de Santa Eulalia, y desarrolla parte 
de ese trabajo. En resumen, trabajando mucho, viendo poco a la familia, 
con un horario de 6.30h a 22h. Si el señor Torra adelanta elecciones 
habrá que determinar no poder absorber tantas cosas, quedarse más en 
el municipio y en mi trabajo. 

“Ojalá la próxima presidenta del gobierno sea una mujer”

“La política no es para vivir, es para 
intentar mejorar las cosas”

Sobre Manuel:
Manuel Losada Seivane és regidor a l’Ajuntament de Parets per Ciutadans des del 2015, 
diputat del Parlament de Catalunya des del juliol del 2019 i membre del Consell Comarcal. 
És empresari, propietari d’un negoci de l’àmbit de la decoració i la fusteria. 
És casat i pare de 2 fi lles i 1 fi ll. 

“Nos quieren relacionar con ellos, pero 
no hemos fi rmado nada con Vox”
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No ens oblidem de la grip
Cada tardor l’Agencia de Salut Pública de Catalunya impulsa una campanya de vacunació contra la grip. Fins ara, 
l’epidèmia de grip s’ha mantingut a nivells baixos, però és en aquest mes de gener quan es produeix el pic més alt. 
La grip continua sent un problema important de salut pública. Durant l’epidèmia de la grip, entre un 5 i un 12% 
de la població presenta una infecció respiratòria del tracte superior. En grups de risc, la malaltia pot provocar 
complicacions importants. 

La vacuna antigripal és el millor mètode i el més efi caç per controlar la infecció. L’equip d’atenció primària de Parets 
ha administrat un 12% més de vacunes respecte l’any anterior (el període analitzat d’ambdós anys comprèn des 
de setembre fi ns la primera setmana de gener). Tot i que es recomana l’administració en els mesos d’octubre i 
novembre, per tal d’estar immunitzat quan s’inicia l’epidèmia, encara és possible vacunar-se. Només cal sol·licitar 
dia i hora al centre de salut. 

Entre un 30% i un 50% de casos poden no tenir símptomes de la grip però la poden transmetre. A més, aquesta 
transmissió del virus pot produir-se des de 24 hores abans de l’inici dels símptomes i fi ns a 5 dies després. Per 
tot això, des del CAP volem recordar mesures per tal d’evitar-ne el contagi:  tapeu-vos la boca i el nas amb un 
mocador d’un sol ús quan tossiu o esternudeu, renteu-vos les mans, ventileu sovint els espais tancats, eviteu el 
contacte proper amb persones malaltes i, si esteu malalts, quedeu-vos a casa i truqueu al 061 CatSalut Respon.

SALUT

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

L’espai de català a RAP 107
Des del mes de setembre, tornem a tenir l’ocasió de participar amb un espai propi 
en la graella de RAP 107, cosa que ens omple de motivació i d’il·lusió.
La voluntat del nostre espai és divulgativa i la pretensió és de donar eines simples 
perquè els parlants desmitifi quin la llengua, la tractin de tu i perdin la por d’equivo-
car-se. No pretenem, doncs, de parlar des de l’academicisme, sinó acostar el català 
de cada dia, el quotidià, a tots els oients.
En la primera sèrie de miniespais, vam parlar sobre les formes genuïnes i les formes 
més generals de determinades paraules, de manera que el parlant pugui triar quina 
forma s’adapta més a les seves necessitats en cada cas. Alguns exemples de les 
peces de vocabulari de les quals hem parlat són tallar (el) pa/llescar; atrevir-se/

veure’s amb cor/gosar o utensili/eina/estri. En tots els casos, totes les formes són correctes, tot i que n’hi ha una 
de més marcada quant a la genuïnitat i al “regust idiomàtic”, per dir-ho amb les paraules del professor Joan Solà.
En la nova sèrie que hem iniciat el gener de 2020, ens hem endinsat en la jungla apassionant dels registres informals 
de la llengua i hem començat a parlar d’insults i renecs. Amb això ens allunyem de la norma, ja que, per defi nició, 
el registre col·loquial i, de vegades, vulgar o argòtic és el més allunyat de les prescripcions de l’acadèmia, sempre 
refractària a incorporar amb rapidesa els nous usos lingüístics dels parlants.

 EAP Parets del Vallès

107.2 FM

RAP107

RAP107 també va anar de Nadal
L’emissora municipal RAP107 va estar present al saló 
de la infància i la joventut VadeNadal que va tenir lloc 
els dies 3 i 4 de desembre.
Un bon grapat de nens i nenes, i fi ns i tot nadons, 
van poder gaudir de les diferents activitats que els 
proposaven els professionals del servei: punxar 
discos, presentar convidats i convidades, cantar, 
fer entrevistes, xerrar de l’actualitat del moment 
i animar tothom tot demanant les cançons més 
divertides i nadalenques de les llistes d’èxit.
Durant els dos dies també es van recollir una 
cinquantena de dibuixos que participaran en el 
concurs per visitar les instal·lacions de la nostra 
ràdio.
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“Un pregó de versots despreocupats, satírics i amb crítica”

Jordi Domènech, president de la Colla Castellera Manyacs
La Colla Castellera Manyacs de Parets del Vallès celebra, aquest 2020, el seu 
5è aniversari. El primer acte de celebració serà aquesta Festa Major d’Hivern 
on els Manyacs seran els encarregats de fer el pregó el pròxim dissabte 25 de 
gener a les 10 h a la plaça de la Vila. 
La colla ‘morada’ va néixer a partir d’un missatge a les xarxes socials i, gràcies 
a l’ajuda de castellers de colles veïnes, es va formar la tècnica i amb ella la 
primera junta directiva. Els Manyacs són la colla més jove de la comarca i ja 
són prop del centenar de socis entre castellers i ‘grialles’.

Ens pots avançar alguna cosa del pregó?
Serà el primer cop que es farà aquest tipus de pregó a Parets del Vallès. Farem uns ‘versots’ 
despreocupats, satírics amb crítica i certa gràcia. Aquesta modalitat és típica de colles 
castelleres, de gegants o de diables.

Com valores aquests cinc anys de vida? 
Anem fent anys i no és tasca fàcil perquè necessites que s’impliqui molta gent, sobretot en 
una colla castellera on participen moltes persones, tenim moltes activitats i sortides. En 
defi nitiva, necessita molta dedicació i és complicat estar sempre tota la colla així que valoro 
molt positivament aquest cinquè aniversari. 

Què diries a aquells/es indecisos/es que encara no formen part de Manyacs?
Que hi ha més posicions a més a més dels castellers. Si vols formar part d’una colla, en aquest 
cas de Manyacs, pots fer de tot, des d’estar a la parada de marxandatge o fent servei de bar 
fi ns a tocar el tabal, la gralla o fer de casteller. Sempre hi ha un lloc per a aquells amants del 
món casteller.

Quins castells heu assolit i quines novetats presentareu aquest any?
Com que som una colla de sis, aquests els tenim gairebé tots assolits: la torre de sis, el tres i 
quatre de sis, el tres i quatre de sis amb agulla, el cinc de sis, entre d’altres. Per tant, ens falta 
el sis de sis i el repte, ambiciós, per l’any vinent, són el pilar de cinc i començar a treballar 
el tres de set. Val a dir també, com a novetat, que ara disposarem d’una xarxa de seguretat 
per assajar, sobretot els dimarts que som menys. L’altre dia d’assajos, el divendres, no la 
farem servir, ja que tampoc és bo que la gent de tronc, sobretot la canalla, s’acostumi a ella.

Divendres 24 gener
Al Casal d’Avis ASOVEEN
15.00 h II Torneig de Petanca de Festa 
Major
A la Biblioteca Can Rajoler
18.30 h Taller medieval de Festa Major: 
Little Chef
Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
18.30 h CANTA Parets! 2020
Al Teatre de Can Rajoler
20.00 h Celebració dels 40 Anys 
d’Ajuntaments Democràtics
Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
23.00 h 

Concert dels grups paretans:
Black Amber, Deskalabrats i Marc Xicota in 
Sessions
 

Dissabte 25 gener
A la Sala Polivalent de l’Escola Pau Vila
09.00 h Torneig de Tenis Taula
A la plaça de la Vila
10.00 h Toc de campanes i tronada d’inici 
de festa. Toc d’inici. Versots de Festa 
a càrrec de Manyacs de Parets

Al Barri Antic
10 a 22 h VII Parets Medieval
Fira Medieval de Parets
10.00 h Ral·li - 4a Gimcana - Concurs 
Fotogra�a 

Sota la plaça de la Vila
11.00 h Pessebre Monumental
A l’aparcament de la Linera
11.00 h. IV Trobada de Bestiari i XXIII 
Des�lada Infernal
12.30 h. Inauguració IV Trobada de bèsties

Dissabte 25 gener
Al Casal de Cultura Can Butjosa
13.15 h XXIII Calçotada Popular
i Mostra d’activitats de les entitats locals
A l’aparcament de la Linera
IV Trobada de Bestiari i XXIII Des�lada 
Infernal
16.30 h A toc de tabals
18.00 h Tabalada conjunta de totes les 
colles
18.00 h Xocolatada i cremat de rom 
18.30 h Inici de la cercavila sense foc
19.00 h Inici del correfoc dels Diablets i 
els Dracs
20.30 h Històries de bèsties i lluïments 
de foc
Rpartiment de brou al carrer de la Fàbrica i 
espectacle pirotècnic tradicional.

Al Teatre Can Rajoler
22.00 h Concert de música: Mònica Green 
presenta Mònica Green 30 anys
Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
23.00 h 

Concert dels grups de noies:
Utopia, Marta Shanti, Notabú i Tribade 

Diumenge 26 gener
Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
10.00 h XXIII Trobada i Plantada de 
Gegants de Parets
Al Barri Antic 
10.00 h Ral·li - 4a Gimcana - Concurs 
Fotogra�a 
10 a 21 h VII Parets Medieval
Fira Medieval de Parets

Diumenge 26 gener
Sota la plaça de la Vila
11.00 h Pessebre monumental 
Al Barri Antic
11.30 h Passejada dels Gegants
A la plaça de la Vila
11.45 h Ballada de sardanes 
a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat

Al carrer Barcelona
12.00 h Iniciació al correfoc 
A la plaça de la Vila
13.20 h VII Parets Medieval
Pagament de soldades. 
13.40 h Ballada dels Gegants 
Al Teatre Can Rajoler
18.00 h Espectacle familiar L’aneguet lleig
a càrrec de la Cia. T-Gràcia.

Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
18.00 h Gran Ball de Festa Major 
a càrrec de Duet d’Ambient.

Dilluns 27 gener
Al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
10.30 h Acapte de sang
Horari: d’10.30 a 13.30 h i de 16.00 a 20.00 h
11.00 h Parc infantil 
D’11 a 14 h i de 16 a 19.30 h
Amb la Fira solidària de joguines de Parets contra 
el Càncer, tallers a càrrec de Kids&Us i animació 
musical amb DJ Inclusius a càrrec d’AMACAT
A les 18 h, berenar tradicional per a la 
mainada ofert per Danone.
18.30 h Castells de Gel
Espectacle de patinatge i música inclusiva en 
directe.

Al Teatre Can Rajoler
19.00 h Teatre: Un dia qualsevol, a càrrec de 
Les Antonietes Teatre

EXPOSICIONS:

Del 2 al 31 de gener / Biblioteca Can Butjosa
Exposició “Quan la Rondalla és Art”

Del 13 al 28 de gener / Biblioteca Can Rajoler
Exposició “Llibres i contes de temàtica medieval”

Del 14 de gener al 2 de febrer / Sala d’Exposicions del 
Centre Cultural Can Rajoler
40 Anys d’Ajuntaments Democràtics


