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L’Ajuntament de Parets crea una taula per lluitar contra el canvi climàtic
La taula estarà representada per la població, a través de particulars, especialistes en te-
màtiques ambientals, empreses, i agents de la societat amb l’objectiu d’executar mesures 
que frenin les devastadores conseqüències del canvi climàtic  Pàg.11
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la versió PDF del
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Entrevistem Sergi Pons Escriptor

Parets viurà un mes de març ple d’activitats en favor de la igualtat
Aquest mes de març una vintena d’activitats serviran per festejar el dia de la dona a Parets. 
Les activitats començaran el 4 de març amb una xerrada sobre ocupació i cures. El 20 de 
març es farà a la sala Basart Cooperativa el tradicional sopar de dones. Pàg.6

Butlletí
d’informació 
municipal i ciutadana 
de Parets del Vallès 

El govern plural ha apostat per l’augment de recursos i personal en Seguretat Ciutadana i Convivència. Durant el darrer any, els agents de Parets han denunciat 204 persones per 
consum de drogues. El cos de seguretat de Parets ha participat en l’assistència de 123 accidents de trànsit i ha augmentat els controls de compliment de les ordenances municipals, 
abocaments il·legals, conductes incíviques, i ha incorporat dos agents cívics, a més de les places per a la incorporació de nous policies a la plantilla. La Policia Local de Parets conso-
lida l’OPAC, una ofi cina on un agent recull denúncies durant el matí i la tarda per tal que els ciutadans no s’hagin de desplaçar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per fer aquest 
tràmit. La bona coordinació amb Protecció Civil fa que les situacions d’emergència, com el darrer temporal Glòria, es controlin amb immediatesa i efectivitat. Pàg.3

La teva seguretat, la nostra prioritat
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Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis 
Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis 
Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 573 73 00 
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
Casal Sant Jordi
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Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Ofi cina de Català
93 573 98 00
Ofi cina de Recaptació
93 472 91 36

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

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

Grup Municipal
Ara-Parets ERC 

Jordi Seguer Romero
Alcaldia.
Montserrat Folguera Sans
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.
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DELEGACIÓ
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Francesc Juzgado Mollá
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Maria Gorina Mollar 
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Francesc de la Torre Escobar
Miquel Pérez Rodríguez
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Manuel Losada Seivane
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Mobles i fustes
Recollida tots 
els dijous 
(gratuït)

NO: Aparells 
elèctrics, plàstic, 
metall, matalas-
sos, joguines...
SI: Palès, 
armaris, portes, 
taulons, fustes 
velles...

Trucar abans 
de les 10 h del 
dimecres al
93 573 88 88 

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 27 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Gem-
ma Garcia Vilardell. 
-A les 18 h, al restaurant El Jardí, tertúlia de cuina, ràdio i futbol, amb la 
presentació del llibre La pilota, a l’olla, de Fermí Puig. 

Dissabte 29 febrer
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família: contes i 
cançons a càrrec de Caro von Aren. 
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Jam session a càrrec de 
Vallestage Music Factory. 
-Al carrer Ponent, IV Calçotada de la colla castellera Manyacs de Parets. 

Diumenge 1 març
-De 10 a 15 h, a la plaça de la Vila, vermut musical. 
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, espectacle ‘The Opera Locos’, a 
càrrec d’Yllana. 

Dilluns 2 març 
-A les 19 h a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group, a càrrec 
d’Elena Calvo. 

Dimarts 3 març
-A les 18 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: Rabbit’s nap, a càrrec 
de Cambridge School. 

Dimecres 4 març
-De 16.30 a 17.30 h, a l’Escola de persones adultes, xerrada ‘Ocupació i 
cures: dues dimensions de la vida quotidiana’, a càrrec de Silvia Carrillo, 
de l’entitat iQcoop. 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Descobreix l’art, Dones a l’om-
bra, a càrrec d’Iris Paris. 

Dijous 5 març 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Gem-
ma Garcia Vilardell. 

Divendres 6 març
-De 10 a 13 h, al Casal Asoveen, curs d’iniciació a la marxa nòrdica, amb 
teoria al casal i pràctica a l’espai natural de Gallecs. 
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, presentació de la Tau-
la de treball pel canvi climàtic, amb la presència del científi c i geògraf 
Martí Boada. 
-A la sala d’exposicions Can Rajoler, obertura de l’exposició ‘Lidera el 
teu consum’. 

Dissabte 7 març
-A les 12 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, presentació del llibre 
Poemes de lluita i resistència, de M. Dolors Navarro. 
-A les 17 i a les 21 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle musical dels 
anys 70, a benefi ci de la campanya 50x1000 de restauració del temple. 
-A les 18 h, al Teatre Can Butjosa, presentació del llibre Tota la veritat, 
de diversos autors, amb la presència d’Odei A.-Etxearte i Roger Mateos. 
-A les 19 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Faktoria d’idees. 
-A les 20 h, a la plaça de la Vila, concentració de manifestació mixta: 
Ens volem vives! 
-A les 22.30 h, a la sala Basart Cooperativa, Cafè Teatre: ‘Degenérate 
mucho’, a càrrec de Las XL. 

Diumenge 8 març
-A les 16 h, al Camp de futbol municipal, partit de 
futbol amistós entre Missirah i un equip convidat. 

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.

Super Lluna fotografi ada el 9 de febrer 
Foto: Josep M. Mauri

La Lluna lluïa amb tota la seva esplendor, les estrelles 
avergonyides no gosaven molestar i només Sírius, An-
tares i Venus s’albiraven empobrides com espelmetes 
d’aniversari. La Lluna era la Reina i Senyora de la nit.
Fins i tot el mar de Cambrils tremolava davant de tanta 
bellesa. Un mantell de nuvolets prims i intermitents re-
alçaven encara més la seva majestuositat.
Jo la mirava embadalit i ella semblava dir-me: què fas 
aquí, miserable mortal?
Robar-te l’ànima per a recordar la teva llum per quan als 
meus ulls falti.

Josep Mauri

Agraïment a la Policia Local de Parets
Ens complau manifestar-los el nostre agraïment a les 
atencions rebudes, tan telefònicament com presencials, 
per la vostra voluntat d’escoltar i donar-nos la segure-
tat que ens era necessària en aquells moments en les 
incidències ocorregudes a la casa fi tant a la nostra en el 
tema d’ocupacions il·legals, que ens afectava i espantava 
pel fet en si. 
Tornem a donar-vos les gràcies per escoltar-nos i per les 
vostres paraules i actuacions de suport. 
Una salutació.

Jordi i Elodia

Buscant la pau
Vaig despertar-me una nit 
i buscava a les palpentes, 
la presència d’un esperit 
que em parlés de coses certes.

Vaig despertar-me una nit 
demanant al món clemència
perquè dintre meu vaig sentir
fred!, i esglai de decadència.

Vaig despertar-me una nit 
creient que estava ja morta. 
I vaig sentir dins del meu pit,
una forta opressió i angoixa...!

Aquesta nit m’he adormit 
amb la meva testa ofuscada 
no sabia si era dia o nit,
o era la mort que em buscava...!

Aquesta nit he sentit...
un rossinyol que cantava, 
era el meu esperit 
que vers l’infi nit volava...

Volava buscant la pau 
una pau que prou davalla...! 
He traspassat l’horitzó, i buscava,
esglais d’amor i rialles.

El rossinyol ja no cantava, 
volava lluny de mi, 
emportant-se’n, la verda branca d’olivera

El dissabte 22 de febrer vam fer la trobada de 27è ani-
versari del Niu d’Art: “Els Nostres Poetes in Memoriam” 
dedicat, als poetes de Parets o vinculats d’alguna mane-
ra al nostre poble que ja ens han deixat, com Joaquima 
Guasch.
Us convidem als propers actes: 
-Divendres 20 de març Dia Mundial de la Poesia: “Poesies 
del Món” a la biblioteca Can Rajoler, 18 h.
-Dijous 27 de febrer: presentació del llibre La pilota, a 
l’olla de Fermí Puig, al restaurant El Jardí, a les 18 h.
-Dissabte 7 de març: presentació del llibre Poemes 
de lluita i resistència de M. Dolors Navarro, a la sala 
d’exposicions Can Rajoler, a les 12 h.

L’ALTAVEU



27 de febrer de 2020 3ACTUALITAT

Augmenten els recursos per a Seguretat Ciutadana i Convivència
La policia de Parets consolida l’oficina d’atenció ciutadana i augmenta els controls de seguretat viària i de compliment de les ordenances municipals

Aquest mes de febrer ha tingut lloc una reunió de les me-
ses de seguretat i convivència amb presència de veïns, 
representants polítics del govern plural i dels Mossos 
d’Esquadra. La trobada va servir per facilitar les dades 
en matèria de seguretat a Parets del Vallès.

Es consolida l’oficina policial d’atenció ciutadana
La Policia Local de Parets va posar en marxa l’oficina po-
licial d’atenció ciutadana, un servei que consisteix a tenir 
un agent disponible a la comissaria en torn de matí i tarda 
per atendre les denúncies de la ciutadania per tal que 
no s’hagin de desplaçar fins a la comissaria de Mossos 
d’Esquadra. L’any 2019, aquesta oficina va instruir més 
de 700 diligències.

Creix el control de la policia en el consum de droga
La policia de Parets ha notat un augment en el nombre 
de persones que han estat denunciades per consum de 
substàncies estupefaents. L’any 2018 es van denunciar 
un total de 75 persones; l’any 2019 el total de denúncies 
per consum va arribar a 204. Aquest fet té relació amb la 
seguretat en la conducció, ja que la Policia Local de Parets 
ha denunciat 116 conductors que circulaven sota l’efecte 
de substàncies estupefaents, el que va suposar la propos-
ta de retirada d’un total de 696 punts del carnet de con-
duir. Alhora, el cos policial ha notat una disminució en les 
denúncies de persones que condueixen sota els efectes 
de l’alcohol, amb una reducció del 85% respecte de l’any 
anterior. L’augment de dades té a veure de manera molt 
directa amb la intensitat i la freqüència amb què la Policia 

Local de Parets fa controls d’aquest tipus, ja que, com més 
controls es fan, més denúncies es realitzen. L’any 2019, 
la policia de Parets va realitzar més de 500 controls de 
drogotest i alcoholèmia. En relació amb la conducció, els 
agents van participar en 123 accidents de trànsit; 42 dels 
quals van causar víctimes lleus i en cap cas va haver-hi 
víctimes greus.

Denúncies tramitades a Parets: les dades
El cos de seguretat de Parets ha iniciat més de 250 proce-
diments administratius per incompliments d’ordenances 
municipals, retirada de vehicles, abocaments il·legals 
alertats per les noves càmeres de seguretat i altres ges-
tions. A més, la Policia Local va realitzar més de 1.200 
denúncies relacionades amb l’àmbit municipal, i 400 de-
núncies relacionades amb trànsit, com ara manca d’as-
segurances, ITV o incompliment de normes per part de 
transportistes.

S’augmenten els recursos en seguretat
Durant la reunió de les meses de seguretat, Jordi Seguer 
va expressar que el govern té la voluntat “d’obrir encara 
més les meses de seguretat amb un procés participatiu 
i renovar part dels integrants veïnals d’aquestes meses, 
per tal que tothom pugui participar-hi i obtenir opinions 
de diversos sectors i barris de Parets”.
L’alcalde, qui a més és regidor de Seguretat Ciutadana, 
va remarcar que “el Govern Plural aposta per una línia 
de treball centrada a potenciar la seguretat” i que, per 
tant, estan cobrint totes les baixes dels agents, prepa-

ren les noves dependències de la Policia Local a la zona 
IVECO, on “es preveu que a finals de juliol finalitzin les 
obres”. El govern també ha apostat pels agents cívics i de 
mobilitat, una figura informativa i d’acompanyament a la 
ciutadania que es mantindrà al llarg de tota la legislatura. 
En una primera etapa, les actuacions dels agents cívics 
han fet 118 actuacions relacionades amb l’incivisme, 10 
actuacions en els mercats setmanals, 123 fets relacio-
nats amb gossos sense lligar o sense morrió en el cas de 
ser potencialment perillosos i, a més, han participat en 
campanyes de protecció escolar, de Nadal i d’avisos de 
vehicles mal estacionats.

Darreres actuacions policials
Agents de la Policia Local van detenir tres individus quan 
es trobaven robant material d’un camió en el polígon Can 
Volart i van tornar tot el material al conductor del camió. 
Els detinguts van ser entregats als Mossos d’Esquadra i 
van passar a disposició judicial.

El paper destacat de Protecció Civil de Parets
El cos de Protecció Civil ha tingut un paper rellevant pel 
que fa a la seguretat a Parets. L’activitat més recent es tro-
ba en les actuacions que van realitzar durant el temporal 
Glòria però, de forma constant, el cos es coordina amb la 
Policia Local en tots els actes i esdeveniments esportius 
i culturals, fan guàrdies durant els caps de setmana per 
atendre incidents, realitzen tasques de prevenció d’in-
cendis, inundacions, vigilància de zones rurals i tenen un 
dispositiu que respon davant de qualsevol emergència.
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Des del passat 30 de gener, les sessions de ple es poden seguir en directe al web municipal www.parets.cat

Aquest nou procés de gravació permet un important estal-
vi de recursos, ja que es redueix el feixuc procés d’elabo-
ració de les actes dels plens que, fins al moment, es feia 
mitjançant la transcripció de l’àudio que es gravava des 
de l’emissora municipal RAP107.
Aquest format de vídeo actes és una novetat i una am-
pliació del sistema d’àudio actes i compleix amb la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
ja que les gravacions estan certificades pel secretari de la 
corporació i es garanteix la seva integritat i autenticitat.
Les gravacions es poden trobar al web https://actes.pa-
rets.cat en àudio (des del 25 de maig de 2017) o vídeo 
(des de la sessió del 30 de gener). El portal, a més, permet 
accedir individualment a les intervencions dels regidors i 
regidores, al punt de l’ordre del dia concret, etc.
La nova instal·lació de càmeres es pot utilitzar també per 
gravar i retransmetre tots aquells actes que se celebrin 
a la Sala Basart Coopertiva i que siguin d’interès públic.
Els plens també es poden seguir escoltant a RAP107. 

Les sessions plenàries en directe: parets.cat

La transparència i la participació ciutadana són dos dels 
objectius que el govern plural impulsa i treballa des del 
primer dia de la legislatura. Amb aquesta finalitat, des del 
passat 30 de gener, els plens municipals es poden seguir 
en directe via streaming a través del web municipal www.
parets.cat.
La instal·lació està integrada per una càmera fixa i tres cà-
meres robòtiques, de manera que es cobreixen els plans 
generals i els primers plans dels regidors i regidores du-
rant les seves intervencions.
El sistema està totalment automatitzat i vincula l’enfoca-
ment de les càmeres, que s’activen quan la persona que 
parla activa el micròfon, i la càmera passa d’un plànol ge-
neral a un primer pla de la persona que intervé en el ple.
El sistema es configura en un ordinador que subtitula el 
nom i la persona que parla, en funció del micròfon que 
està encès, i predetermina el temps dels primers plans, 
quan canviar de primer pla a pla general, el zoom que ha 
de fer cada càmera, etc.

OCUPACIÓ

Parets lidera la baixada de l’atur al gener
Segons les dades de l’observatori Centre d’Estudis 
Vallès Oriental, el mes de gener, Parets va registrar 48 
persones menys en situació d’atur que el mes anterior, 
una excel·lent dada si es compara amb la resta de 
municipis del Vallès Oriental on, en general, s’ha registrat 
un increment de l’atur, que situa la comarca en una taxa 
de l’11,16%. Amb la reducció de l’atur a Parets, el mes de 
gener ha situat el nombre de persones en situació d’atur 
en 821 persones en el municipi.
Parets del Vallès es troba a més de dos punts de diferència 
favorables de la taxa de tot el Vallès Oriental. La taxa 
d’aturats en el nostre municipi és del 8,96%. 
La mitjana del Vallès Oriental se situa en un 11,16%, és a 
dir, Parets es troba un 2,20% per sota.

0,64 dècimes de baixada relativa en un any
Si comparem aquesta dada amb el mateix mes de l’any 
anterior, la situació queda com segueix: el gener del 
2019 a Parets hi havia 886 persones aturades (9,60%). 
Aquest gener del 2020 hi ha 821 persones en situació 
d’atur (8,96%).
L’atur acostuma a créixer durant l’inici d’any. De fet, 
pel que fa a l’àmbit català, el mes de gener ha registrat 
un increment de l’atur de 5.558 persones, la qual cosa 
suposa un 1,4% més respecte del mes de desembre. Tot 
i això, Parets ha registrat una baixada del 5,52% respecte 
del mes de desembre de 2019.
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a la quota de soci del pròxim trimestre dels abonats de 
la piscina municipal per compensar el tancament de la 
instal·lació. En el cas dels abonats que es van donar de 
baixa, es procedirà al reintegrament del pagament.

L’Ajuntament continuarà amb les inversions a la piscina 
Miguel Luque durant tota la legislatura amb la reparació 
de la coberta, la renovació de part dels vestidors per a 
grups i l’arranjament del vas principal, que pateix fuites 
importants d’aigua des de l’any 2017.

ACTUALITAT

Arran de les darreres inspeccions 
es va descobrir una important 

fuita d’aigua al vas, que afecta la 
piscina des de 2017

L’equipament estava tancat des de mitjan gener a causa d’una avaria en el sistema d’escalfament de l’aigua

La piscina Miguel Luque torna a obrir portes

Des del 17 de febrer, la piscina municipal Miguel Luque ha 
tornat a obrir les portes després de la reparació de l’avaria 
en el sistema d’escalfament de l’aigua, que va provocar el 
seu tancament a mitjan gener.
Previ a l’obertura, es va fer una jornada de portes obertes 
perquè tothom pogués visitar les instal·lacions.
Els treballs que s’han dut a terme durant aquestes setma-
nes han consistit en la substitució de l’acumulador trencat 
que refredava l’aigua dels vasos i les dutxes; la reparació 
de l’aparell deshumidifi cador i la substitució de les 32 
dutxes dels vestidors, que a partir d’ara comptaran amb 
un regulador de temperatura de l’aigua.
D’altra banda, també han començat les obres d’arran-
jament i condicionament del nou vestíbul que, aviat, 
comptarà amb un nou sistema d’accés informatitzat. Els 
treballs continuaran fi ns a la fi nalització de l’obra, tot i que 
l’equipament funcionarà amb normalitat.
El govern plural ha anunciat que aplicarà una bonifi cació 

EQUIPAMENTS

Nou local per a Via Pública, Mobilitat, Serveis 
Urbans, Equipaments i Incidències
Fa uns dies, l’Ajuntament ha estrenat un nou equipament 
destinat a acollir al personal que treballa en els 
departaments de Via Pública, Mobilitat, Serveis Urbans, i 
Equipaments municipals i l’ofi cina d’Incidències.
Les noves dependències estan situades a la plaça de la 
Vila, cantonada amb Sant Antoni, molt a prop de l’edifi ci 
principal de l’Ajuntament.
El local té una superfície útil de 222 m2 que donen cabuda 
a un total de 15 llocs de treball. L’espai es distribueix en 
dos despatxos, una sala de reunions, dues sales d’arxiu, 
menjador, lavabos, i un espai central diàfan preparat per 
a 12 persones.
Les obres s’han dut a terme en cinc setmanes i han 
consistit, entre d’altres, en l’enderroc d’envans i mobiliari 
antic, canvi del terra de vinil per parquet, nous lavabos, un 
d’ells adaptat, instal·lació de nova il·luminació led, nova 
porta d’accés des del carrer, canvi de les instal·lacions 
elèctriques i d’aigua, pintura, vinils als vidres que donen 
a l’exterior i mobiliari nou.
El trasllat permetrà descongestionar l’edifi ci principal de 
l’Ajuntament, on hi ha moltes barreres arquitectòniques 
i problemes d’accessibilitat. El cost del lloguer del nou 
equipament és de 1.333 euros mensuals.

WIFI

Instal·lació de punts de wifi  públic 
Els punts wifi  públics es poden trobar a: plaça de la Salut, 
plaça de la Vila, la Linera, estació de Renfe, parc i Casal 
Cal Jardiner, plaça Espanya, Sot d’en Barriques, parc del 
Mirador, Casal Can Butjosa, sala Basart Cooperativa, 
teatre i sala d’exposicions Can Rajoler, biblioteca Can 
Butjosa, piscina, poliesportiu i Escola de Música. 

INFRAESTRUCTURES

Reunió amb ADIF per millorar l’estació de trens
L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, i la regidora d’Urbanisme 
i Medi Ambient, Rosa Martí, es van reunir a Madrid amb 
la presidenta d’ADIF, Isabel Pardo, i el director general 
d’Infraestructures de la Generalitat Xavier Flores, per 
exposar la necessitat que té Parets d’una estació de trens 
moderna i adaptada a les necessitats del segle vint-i-u.

Durant la reunió, s’ha adoptat el compromís d’una visita 
del director de Projectes d’ADIF a Parets amb l’objectiu 
d’estudiar la viabilitat de la demanda sobre el terreny. 
També s’ha acordat fer un estudi de mobilitat per conèixer 
àmpliament els perfi ls d’usuaris i les necessitats presents 
i futures del nostre territori pel que fa a l’ús del tren.
Per part dels representants municipals s’ha incidit en 
la necessitat d’incorporar millores per tal que aquesta 
estació doni un servei sufi cient i de qualitat a la zona de 
la Vall del Tenes i sectors industrials del voltant.
També s’ha parlat sobre el projecte de desdoblament 
de la línia R3 al seu pas per Parets que ADIF té previst 
desenvolupar, independentment de les demandes que 
fa l’Ajuntament per la nova estació, per destacar i reiterar 
la importància del transport públic en la millora de la 
mobilitat i la sostenibilitat mediambiental.
La trobada ha acabat amb el compromís de treballar 
conjuntament en el projecte de mobilitat en tren i en fer 
una estació adaptada a les necessitats actuals.
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persones i entitats interessades a treballar polítiques i 
accions relacionades amb la igualtat a Parets.

La Biblioteca Can Rajoler exposarà, durant tot el mes, 
llibres sobre dones i feminisme, però també organitzarà 
una hora del conte especial, un grup de lectura feminista 
titulat ‘Teixim Feminismes’ i un club de lectura sobre La 
voz dormida de Dulce Chacón.

ACTUALITAT

Torna el Març de Dones amb les activitats tradicionals i algunes novetats

les 16.30 h, a càrrec de Silvia Carrillo de l’entitat iQcoop. 
La mateixa setmana, el dissabte dia 7, a les 20 h hi haurà 
una concentració mixta sota el lema ‘Ens volem vives!’ 
i després, a les 22.30 h dintre del Cafè Teatre, arribarà 
l’espectacle Degenérate mucho. Un show de Las XL que 
vol visibilitzar les desigualtats que provoca el binarisme 
de gènere.

Primera trobada Parets feminista i LGTBI+
La lectura del manifest institucional serà el 9 de març a 
les 12 h a la plaça de la Vila i el dimarts dia 10, la XEF 
organitza una trobada a l’Escola Lluís Piquer per treballar 
la coeducació en l’àmbit familiar. 
Com a novetat, l’11 de març a les 18 h, es farà la primera 
Trobada de la Taula: Parets feminista i LGTBI+, oberta a 

Les dones i el feminisme, protagonistes del Març de Dones

El  8 de març és la data marcada al calendari per festejar 
el dia de la dona a tot el món i Parets se suma a la cele-
bració amb un març on la protagonista és la dona amb 
una vintena d’activitats dintre de la programació del ja 
tradicional Març de Dones.
Aquesta iniciativa anual té com a objectiu lluitar contra 
els estereotips, fomentar la igualtat de gènere i donar a 
conèixer la visió feminista a partir de diverses activitats 
realitzades al llarg del mes de març a la nostra vila.
Sota el títol ‘Porta el teu plat i el teu somriure!’, no faltarà 
aquest mes el tradicional Sopar de Dones a la Sala Basart 
Cooperativa el 20 de març. Tampoc no faltarà la ‘Marxa 
Violeta: Parets Feminista’ com a cloenda dels actes.
El cicle començarà amb la xerrada ‘Ocupació i cures: 
dues dimensions de la vida quotidiana’ el 4 de març a 

El Març de Dones té com a 
objectiu lluitar contra els 

estereotips, fomentar la igualtat 
i donar a conèixer el feminisme

LLIURE
UNA ESCOLA DE TOTHOM PER A TOTHOM

EQUITATIVA
PARTICIPATIVAINCLUSIVA

OBERTA

COMPROMESA RESPECTUOSA
MODERNA DIVERSA CREATIVA

DE QUALITAT PLURAL

INNOVADORA

Del 23 de març a l’1 d’abril 
preinscriu-te als centres:

ESCOLA MUNICIPAL PAU VILA, ESCOLA LLUÍS PIQUER, 
ESCOLA POMPEU FABRA, ESCOLA VILA PARIETES,
INSTITUT TORRE DE MALLA, INSTITUT LA SÍNIA

de les escoles i dels instituts de Parets

curs 2020 / 2021

INSTITUT LA SÍNIA
Dimarts 10 març a les 17 h i a les 18 h (inscripcions al web de l’institut)

INSTITUT TORRE DE MALLA
ESO dimarts 17 març a les 17 h
Batxillerat, CF i CIS dimarts 28 abril a les 17 h

ESCOLA PAU VILA
Dissabte 29 febrer de 10 a 13 h i dimarts 3 març de 15 a 18 h

ESCOLA LLUÍS PIQUER
Diumenge 1 març de 10.30 a 13 h

ESCOLA VILA PARIETES
Diumenge 15 març d’11 a 13 h i dijous 19 març a les 15 h

ESCOLA POMPEU FABRA
Dimarts 17 març 15 h (xerrada informativa 16 h)
Dissabte 21 març de 10 a 12 h (xerrada informativa 10 h) 

ACESCO
Dissabte 7 març de 10.30 a 13.30 h

NTRA. SRA. DE MONTSERRAT - FUNDACIÓ ALBADA
Dissabte 14 març de 10 a 13 h

EL CIRERER dilluns 27 abril a les 17.30 h

EL GARGOT dimarts 28 abril a les 17.30 h

LA CUNA dimecres 29 abril a les 17.30 h

ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

INSTITUTS D’EDUCACIO SECUNDÂRIA

CENTRES CONCERTATS

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Jornades de
portes obertes
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La regidoria d’Educació enceta un projecte per transformar els patis escolars en espais moderns i de creixement personal

nat, i afegeix que “transformar els patis de les escoles vol 
dir canviar les activitats que es fan en aquest espai a l’aire 
lliure, però també repensar la seva distribució morfològica 
i el material que els infants podran trobar en el seu espai 
d’esbarjo”.

Tota la comunitat participa en la transformació
El projecte de patis compta amb la participació de diver-
sos agents de la societat: famílies, alumnes, professionals 
de l’educació i tècnics especialistes en remodelació de 
patis. De fet, un dels encàrrecs que tenen els consellers i 
conselleres del Consell d’Infants és participar en el debat 
sobre la millora dels patis de les escoles de Parets.

Parets transforma els patis de les seves escoles

S’acaba la classe i els nens i nenes surten el més ràpid 
que poden al pati. Uns quants agafen la pilota i preparen 
un partit de futbol, uns altres prefereixen el bàsquet, i la 
resta camina, esmorza, xerra o juga a ‘fet i amagar’ men-
tre el professorat vigila que tot estigui en ordre. Qui no re-
corda les estones d’esbarjo al pati de la seva escola? Ara, 
l’educació viu una evolució imparable que també afecta 
les estones de joc, i és que el pati també pot formar part 
del creixement personal dels infants. Per això, els patis de 
les escoles de Parets iniciaran ben aviat una remodelació 
per convertir-se en espais on l’alumnat pugui realitzar-se 
alhora que juga.

El pati com a eina de creixement personal
L’estada al pati té un pes en la formació dels nens i nenes 
i, per aquest motiu, els professionals de l’educació ente-
nen l’esbarjo com a una eina per treballar jocs i relacions 
entre iguals. La regidora d’Educació, Casandra García, 
explica que ha encetat aquest projecte perquè aporta un 
gran benefi ci en les experiències de creixement de l’alum-

CONSELL ESCOLAR

Es mantenen totes les línies de P3 a Parets
Aquest mes de febrer s’ha celebrat el Consell Escolar 
Municipal en el qual es van tractar aspectes rellevants 
de l’àmbit educatiu amb la participació dels representants 
de la comunitat educativa i portaveus dels grups polítics 
municipals. L’acte va estar presidit per l’alcalde, Jordi 
Seguer, i la regidora d’Educació, Casandra García.
Dels temes de l’ordre del dia, a més de les dades de 
matriculació del curs 2019-2020, destaca que s’ha 
aconseguit que l’oferta pel curs 2020-2021 mantingui la 
totalitat dels 9 grups de P3, sense haver de tancar cap 
línia.
Pel que fa a la construcció de l’edifi ci de l’institut La Sínia, 
Casandra García va detallar que es troben treballant per 
oferir un terreny adequat a la Generalitat, amb unes 
condicions òptimes per tal que la construcció sigui de 
qualitat i, alhora, estudien la possibilitat de construir un 
institut-escola.
Durant la sessió es va parlar sobre l’acompanyament 
que el Servei d’Educació fa a les escoles públiques per 
repensar les zones exteriors, concretament els patis, per 
tal que esdevinguin espais d’aprenentatge i creixement.
Cal remarcar la menció que es va fer sobre la socialització 
de llibres de text perquè l’ajuntament està conduint 
aquesta iniciativa a un projecte emmarcat en l’equitat i 
la inclusió de tot l’alumnat de les escoles de Parets del 
Vallès.

MÚSICA

Celebració de la Festa dels instrumentistes
El dijous 20 de febrer es va celebrar una nova edició de 
la Festa dels instrumentistes de l’Escola Municipal de 
Música. En aquesta activitat oberta al públic es va fer una 
audició col·lectiva de l’alumnat, va haver-hi lliurament de 
premis i concurs de pastissos i truites.

La Festa dels instrumentistes és un espai de convivència 
i pràctica musical entre l’alumnat de diversa edat i nivell.  
Tot va començar amb un assaig a porta tancada de cada 
especialitat, seguidament es va fer el tastet del concurs de 
pastissos i truites fets per alumnes i famílies, acompanyat 
d’una xocolatada. La festa va continuar amb una audició 
col·lectiva per especialitats instrumentals i el lliurament 
de premis del concurs de truites i pastissos. A les 20 h 
es va poder veure una actuació amb la participació del 
públic, que va servir per posar el punt fi nal a la festa.

La formació musical en bona companyia
El director de l’escola, Jordi Azagra, ha volgut explicar que 
“el que volem és que els alumnes es coneguin entre ells. A 
l’Escola Municipal de Música, els alumnes tenen diferents 
horaris i és difícil que convisquin plegats durant el curs, 
per això organitzem aquest dia de trobada i la compartim 
amb les famílies”.

POESIA I ALUMNAT

La Sínia participa en un taller de Poetry Slam
Alumnes de la Sínia han participat en el taller ‘Poetry 
Slam’, una iniciativa que consisteix a escenifi car dalt d’un 
escenari una poesia que, habitualment, fa el mateix autor. 
El taller ha servit per acostar la poesia a l’alumnat alhora 
que treballen aspectes lingüístics i la sensibilitat artística.

L’escola municipal Pau Vila 
serà la primera a fer realitat 

el nou projecte de pati
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Presentació de la 
Taula de Treball 
pel Canvi Climàtic

Divendres, 6 de març
19 h | Sala d'exposicions de Can Rajoler

Ajuntament de
Parets del Vallès

a càrrec de Jordi Seguer, alcalde de Parets del Vallès, 
i Rosa Martí, regidora d’Urbanisme i Medi Ambient

Amb la presència de Martí Boada, científic i geògraf

Moderador: Joaquim Elcacho, periodista especialitzat 
en medi ambient i ciència

Aquest projecte pretén ser una eina de participació ciutadana. 
Consta d’un cicle de reunions mensuals de debat que derivaran en el 
compromís, per part de l'Ajuntament, de l'execució de les mesures 
acordades. L'objectiu és contribuir, des de les actuacions al nostre 
municipi, en la millora dels efectes del canvi climàtic.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Escola de la Natura, carrer Galende 12
Tel. 93 562 17 94  - A/e escola.natura@parets.cat  

PROGRAMACIÓ

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

INSCRIPCIÓ: 
al web escolanatura.parets.cat

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

PRIMAVERA 2020

TALLERS DE NATURA EN FAMÍLIA*
El món dels insectes · 27 de març · 17.30 h · Escola de la Natura
Natura a les fosques · 8 de maig · 17.30 h · Escola de la Natura
Empremtes i senyals · 19 de juny · 17.30 h · Escola de la Natura

TALLERS DE FOTOGRAFIA DE NATURA*
16 de maig · 10.30 h · Can Jornet

CURS D’IDENTIFICACIÓ D’AMFIBIS*
24 d’abril · 18 h · Escola de la Natura

SORTIDES*
La descobe�a dels amfibis de Gallecs · 25 d’abril · 20.30 h · Can Jornet
Les espècies invasores · 23 de maig · 10 h · Bassa av. Francesc Macià

MATINAL
Neteja de l’espai Torre de Malla
6 de juny · 10 h · Safareig Torre de Malla · Gratuït

TAULA DE TREBALL PEL CANVI CLIMÀTIC
Presentació · 6 de març · 19 h · Sala de exposicions de Can Rajoler · Gratuït

* Curs, tallers i so�ides. Preu: 2 € Parets, 4 € fora Parets

DEL 16 DE MARÇ
AL 9 D’ABRIL
DE 2020

de l’ENDEVINA-LA! N’hi ha més de 30. 

diposita-la a l’urna que hi haurà a cada botiga.

Entre tots els encertants es farà un sorteig. Hi haurà tres 
categories de premis:

- Premi a sortejar entre els encertants de menys de 12 anys.

- Premi a sortejar entre els encertants majors de 12 anys.

- Premi a sortejar entre les persones participants que    

El 23 d’abril es farà el lliurament dels tres premis, en el 
marc de les activitats de Sant Jordi.

(

(
Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç
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Es van viure moments especialment emotius durant la menció als regidors Ramon Parés, Montserrat Lara i Jordi Turull

mera tinent d’alcaldia, Casandra García, durant la menció 
que va fer a Rosa Martí, la primera dona a ocupar un càr-
rec públic a Parets, i primera alcaldessa de la democràcia 
al municipi.
Durant la seva intervenció l’alcalde de Parets, Jordi Se-
guer, va agrair a tots els electes “la seva aportació i dedi-
cació en el desenvolupament de la nostra vila en aquestes 
últimes quatre dècades”. “Alcaldes i alcaldessa, regidors i 
regidores que heu contribuït a posar i consolidar els fona-
ments a la construcció municipal i heu abanderat, des de 
l’Ajuntament, les bases de la democràcia”, afegia Seguer.

Un obsequi ple de simbolisme
Tots els regidors i regidores que van assistir-hi van rebre 
l’obsequi d’un gravat, que reprodueix un fragment de l’ac-
ta de constitució dels ajuntaments democràtics, creada 
per l’artista local Iris Paris.

40 anys d’ajuntaments democràtics plens d’emocions

A finals de gener, el Teatre Can Rajoler va acollir l’acte de 
reconeixement a tots els regidors i regidores de l’Ajunta-
ment de Parets que han format part de la política muni-
cipal al llarg dels 40 anys dels ajuntaments democràtics.
El govern municipal va organitzar aquest acte per retre 
homenatge a tots els càrrecs electes que han passat pel 
consistori des de les primeres eleccions municipals de la 
democràcia, l’any 1979, fins al dia d’avui.

Moments emotius durant la cerimònia
Alguns dels moments més emotius de la cerimònia es van 
viure durant la menció als regidors desapareguts recent-
ment, Montserrat Lara i Ramon Parés, ambdós del grup 
municipal Ara Parets ERC. També va rebre una gran ovació 
Joan Turull en recollir l’obsequi destinat al seu cosí, el 
conseller Jordi Turull, empresonat a Lledoners. 
Especialment emocionant va ser la intervenció de la pri-

VISITA PASTORAL

El bisbe visita la vila durant el mes de febrer
El bisbe de la diòcesi de Terrassa, Josep Àngel Sáiz 
Meneses, ha estat de visita a Parets durant el mes de 
febrer en una de les habituals cites pastorals que realitza 
pels municipis del territori de l’arquebisbat.
El bisbe no només ha visitat la comunitat catòlica, també 
ha realitzat una visita institucional a l’Ajuntament de 
Parets per reunir-se amb una representació del govern 
plural, i ha estat a la ràdio municipal per fer una entrevista 
sobre la seva estada al poble.
Fins fa uns anys, les visites pastorals no contemplaven les 
visites als alcaldes dels municipis, però d’un temps ençà 
s’han proposat per trobar punts i interessos comuns; tant 
en serveis socials, caritatius i educatius, com en l’atenció 
a la infància o el jovent. 
El bisbe va destacar, durant la seva reunió, la iniciativa de 
la parròquia de Parets i els 1116 anys d’història que farà 
aquest any 2020.
Les visites del bisbe contemplen tota l’òrbita parroquial 
de la vila i l’assistència a les trobades de col·lectius, motiu 
pel qual es va reunir amb catequistes, amb els feligresos 
de la parròquia, va visitar l’Escola de Nostra Senyora de 
Montserrat i la Residència Pedra Serrada. 
El bisbe ja havia visitat Parets 7 anys enrere i, el 2004 va 
assistir a la celebració dels 1100 anys de la parròquia, 
cita que recorda per la gran festa que es va fer a la vila.
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Preu: 24 €
20 € menors de 18 i majors de 65
18 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1 h 30 min

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Yllana

MARÇ1 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un espectacle còmic operístic que acosta 
el gènere líric a tots els públics de forma 
fresca, inusual i dive�ida

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Yllana
The Opera Locos

A les 21 h 
Sopar amb barquetes
(montaditos)

7

A les 22.30 h Espectacle

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

Degenérate muchoDegenérate mucho
Las XL

cultura.parets.cat

Un xou amb molt 
d’humor i música que 
reflexiona sobre les 
grans desigualtats que 
provoca el binarisme 
de gènere

MARÇ
Sala Cooperativa
Parets del Vallès

VENDA
ENTRADES:

CAN RAJOLER

Espectacle inclòs a la programació Març de Dones 2020

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

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Companyia Malaguilla

MARÇ15 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un espectacle de flamenc que combina el 
cant, la música i la dansa

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Companyia Malaguilla
Tres pilars 22 març

18 h Teatre Can Rajoler
Sombras
de cine
Cia. Valeria Guglietti

8 març
18 h Teatre Can Rajoler
Eureka
Cia. El Cau de l’Unicorn

Espectacle familiar

Espectacle familiar
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La presentació anirà a càrrec del periodista Joaquim Elcacho, i comptarà amb la presència de Martí Boada

ments municipals en espais sostenibles.
La taula pel canvi climàtic es dividirà en sessions mono-
gràfiques on hi seran presents regidors i tècnics de l’ajun-
tament, així com convidats d’altres administracions.
L’objectiu és exposar, debatre i plantejar actuacions de 
les diferents problemàtiques ambientals que afecten el 
municipi i contribuir, des de les actuacions al nostre abast, 
en la millora dels efectes del canvi climàtic.
La presentació dels participants i directrius del desenvo-
lupament de la taula de treball es farà el divendres 6 de 
març, a les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler.
L’acte, presentat pel periodista Joaquim Elcacho, compta-
rà amb la presència de Martí Boada, científic ambiental i 
geògraf, i la participació del públic assistent, per consen-
suar un seguit de propostes destinades a lluitar contra el 
canvi climàtic.
Si vols participar de la iniciativa, cal fer la inscripció prèvia 
a l’Escola de la Natura, carrer Galende 12, tel. 93 562 17 
94, o per correu electrònic a escola.natura@parets.cat.

Es posa en marxa la Taula de treball pel canvi climàtic 

El 30 de setembre de 2019, la Junta de Portaveus va 
prendre l’acord d’establir els compromisos polítics, nor-
matives i recursos necessaris per garantir reduccions de 
gasos amb efecte d’hivernacle del 50% en les emissions 
de CO2 respecte a les preindustrials abans del 2030, i 
assolir el balanç net zero no més tard del 2040.
Tenint en compte aquestes necessitats, l’Ajuntament, a 
través de l’Escola de la Natura, crearà una taula de treball 
on, a més de la institució municipal, estarà representada 
la població, a través de particulars, especialistes en te-
màtiques ambientals, empreses, així com els diferents 
agents socials o qualsevol persona que vulgui aportar 
propostes encaminades a agilitzar un procés participatiu 
i de reflexió.
Tot això derivarà en el compromís per part de l’Ajunta-
ment en l’execució de les mesures acordades. En defini-
tiva, es crearà un espai on es facin valdre les iniciatives 
sobre què pot fer cada persona per contribuir a aturar 
el canvi climàtic i estudiar la transformació dels equipa-

RECICLATGE

La recollida de roba a Parets supera la mitjana
Durant l’any 2019, s’han recollit a Parets un total de 
63.325 kg de roba en els 18 contenidors que hi ha 
repartits pel municipi. Els resultats estan per sobre de 
la mitjana catalana, amb uns 3,3 kg de roba per habitant 
respecte als 2,5 kg de mitja que té la resta de Catalunya.
A Parets operen dues empreses, que s’encarreguen de 
la gestió de la roba que reciclen els paretans: Humana 
i Recicla Girona. Ambdues empreses especialistes en 
la gestió de roba de segona mà per reduir al màxim els 
residus tèxtils i alhora realitzar cooperacions solidàries i 
accions socials. El servei de recollida selectiva és gratuït i 
suposa un estalvi pels municipis adherits. La roba que es 
recull als contenidors de reciclatge passa per un procés 
de selecció, d’etiquetatge i de recuperació. Posteriorment 
es destina a la venda en botigues de segona mà. Si no 
es pot reutilitzar, es porta a un punt verd de recollida de 
residus. En l’àmbit municipal, Humana ha lliurat 25 bons 
d’ajuda per persones amb pocs recursos econòmics, 
valorats en 30 euros cadascun i que es poden bescanviar 
a les botigues que la fundació té repartides per Barcelona. 
Ambdues empreses fan una aportació econòmica a 
l’Ajuntament pel servei. 
Segons un estudi de la Ellen MacArthur Foundation, 
utilitzem la roba entre 7 i 10 cops abans de desfer-nos-
en, cada any es compren al món 80.000 milions d’articles, 
i per tant, promoure un model sostenible respecte a la 
moda s’ha convertit en una acció imprescindible. 
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‘Vols llogar el teu habitatge?’ és una de les iniciatives de l’Ajuntament per ampliar la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge i oferir més lloguers als paretans i paretanes

Parets de rècord. I, com Parets, una llista llarga de 
municipis que veuen com el preu dels lloguers dels 
habitatges s’apugen i registren unes dades històriques. 
Les xifres parlen per si soles: la mitjana del preu del 
lloguer a Parets del Vallès ha superat la que fins ara 
registrava el màxim, 680 € mensuals l’any 2008, per tocar 
sostre amb els 700 € actuals de mitjana anual. A més, 
cal destacar que l’últim trimestre de 2019 va ser de 715 
€/mes, i s’anuncia una continuïtat d’aquests augments.
Aquests preus són conseqüència d’una forta demanda, 
tot i tenir menys oferta. L’estancament general de salaris 
i pensions impossibiliten les compres d’habitatges 
i obliguen a firmar un contracte de lloguer que, 
estadísticament i en el millor dels casos, suposa el 30% 
dels ingressos mensuals.

Oficina Local d’Habitatge de Parets
El Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Parets crea 
iniciatives per contrarestar aquesta situació generalitzada 
com la campanya ‘Vols llogar el teu habitatge?’, que té com 
a objectiu nodrir la borsa de l’Oficina Local d’Habitatge 
ja existent amb 27 habitatges. Avui dia, però, no cobreix 
les necessitats de demanda del municipi, sobretot pels 
sectors més vulnerables de la població.
L’oficina actua de mediadora entre les persones 
propietàries i les llogateres. Procura que les persones 
sol·licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, per 
nombre d’habitacions o metres quadrats de superfície, 
a les necessitats segons el nombre de membres de la 
unitat de convivència. A més, procuren que la renda a 
pagar sigui adequada al nivell d’ingressos de la unitat de 

Augmenten els lloguers? Trobem solucions

convivència, establint un màxim del 30% dels ingressos 
aproximadament.
Per tant, la borsa assigna l’habitatge a la persona 
sol·licitant que millor s’hi adapti, tenint en compte la 
relació entre el preu de lloguer pactat amb el propietari i 
els ingressos de la unitat de convivència, la relació entre 
la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions 
i la seva composició familiar. En cas de coincidència, 
s’assignarà per rigorós ordre d’antiguitat de les sol·licituds 
i, si els sol·licitants rebutgen l’habitatge sense justificació, 
poden ser exclosos de la borsa pel període d’un any.
L’últim estudi sobre l’habitatge a Parets, publicat per la 
Diputació de Barcelona, registra un total de 363 pisos 
buits, els quals signifiquen una oportunitat per omplir 
aquesta borsa i facilitar l’accés a l’habitatge als vilatans.

Assessorament, redacció i formalització 
del contracte de lloguer
Mediació entre propietari i llogater
Assegurança de cobrament de rendes
Assegurança multirisc

OFERIM
Gestió gratuïta

Vine i informa-te’n!
Lloga el teu pis buit amb seguretat i sense risc

BUSQUEM
Habitatges per llogar

Oficina Local d’Habitatge de 
Parets del Vallès
C/Major 1 - Telèfon: 93 573 99 99

Properament, l’SLOP 
oferirà formació de:

- Monitor de lleure
- Agent cívic
- Ofimàtica
- Carretoner frontal
- Carretoner retràctil
- Plataformes elevadores

Requisits per inscriure’s als cursos:

- Estar inscrit/a a l’SLOP
- Estar preferentment en situació d’atur

FORMACIÓ
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Nous comerços a Parets
Durant les darreres setmanes, Parets compta amb 
nous comerços que, o bé han obert les portes per 
primera vegada, o han canviat de propietaris i s’han 
reinventat.
Bar la Tasca, al carrer Monistrol, 1, és un nou bar 
que, tot i mantenir el nom, ha canviat de propietària.
La Cova de l’Ibèric, un espai per als amants del per-
nil (5 Jotas, Joselito...), els envinagrats i els embotits 
d’excel·lència al carrer de la Mina, 1.
Rostisseria Marlau, plats cuinats de gran qualitat i 
varietat que podreu trobar al carrer del Raval núm. 4.
Floristeria Parets és una altra de les botigues es-
trenades a Parets de la mà de Luz Vazquez i Pascual 
Farré. Els trobareu al passatge de Fra Francesc d’Ei-
ximenis, a tocar de la plaça Doctor Trueta, amb una 
gran varietat de flors i plantes i una aposta ferma pel 
medi ambient.

Calçotada de Manyacs Parets a la Morada
Aquest dissabte, 29 de febrer, la colla castellera pare-
tana Manyacs celebra la tradicional calçotada al seu 
local, la Morada, al carrer Ponent 18.
Podeu escollir entre el menú de calçots, botifarra, pa 
amb tomàquet i coca, o el menú infantil amb macar-
rons, botifarra, pa amb tomàquet i coca.
Per a més informació: Facebook Manyacs de Parets 
o www.manyacs.cat.

Tertúlia de cuina, ràdio i futbol avui al Jardí
Avui dijous 27 de febrer a les 18 h, el Restaurant El 
Jardí acollirà la presentació del llibre La pilota a l’olla, 
amb la presència de l’autor, Fermí Puig, un dels mi-
llors cuiners d’Europa i un bon amic de Johan Cruyff.
La tertúlia, organitzada pel Niu d’Art Poètic, consistirà 
en un col·loqui amb l’autor, dirigit per Isidre Oller i 
Joan Sala Vila, durant el qual es parlarà de la poesia, 
l’art, l’esport i el Barça.

I TAMBÉ...

creatives, educatives, culturals i d’oci pensades i adreça-
des especialment a ells, i s’emmarquen també en el pro-
grama de motivació a la lectura ‘Parets, Municipi Lector’.
Inicialment es faran 10 sessions pràctiques on es treba-
llarà en l’àmbit relacional i vivencial, enfortint la capacitat 
social i emocional dels participants.

Així que, ja sabeu, apunteu-vos-hi! Les places són limita-
des i les inscripcions es poden fer als casals municipals 
per a la gent gran. 
I, rondalla explicada, rondalla acabada!

I vet aquí que... Si tens més de 60 anys, apunta’t 
al taller d’expressió oral i lectura teatralitzada

De follies i de rondalles jo us en contaré un grapat, les unes 
seran mentides, les altres seran veritats... A veure, però a 
qui no li agrada explicar contes? O fer teatre? O...?
Si tens més de 60 anys, si t’agrada llegir, si t’agrada el te-
atre, si t’agraden les rondalles... no et pots perdre el taller 
d’expressió oral i lectura teatralitzada que organitzen els 
casals per a la gent gran de Parets.
Per mitjà de diferents tècniques teatrals i artístiques, i de 
la mà de l’Elisenda Comas i la Yamilé Miró, podreu treba-
llar la comprensió de textos, facilitar el reconeixement i 
la utilització del llenguatge teatral i artístic, reforçar la 
memòria o experimentar les possibilitats del moviment i 
l’expressió corporal, entre d’altres.
Finalment, si les persones participants tenen ganes de 
lluir les habilitats i tècniques apreses, les podran posar 
en pràctica amb els més petits a les escoles, biblioteques 
o en altres àmbits i espais on se sentin més còmodes.
Els tallers formen part del programa ‘Gent gran activa!’, 
que té l’objectiu d’oferir als avis i àvies de Parets activitats 

L’objectiu és millorar la 
capacitat lectora i interpretativa 

i fomentar la creativitat 
entre la gent gran
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Vols formar part
de la Taula de 
Feminismes 
i LGTBI+?

L’Ajuntament de Parets vol promoure una taula de feminismes i 
LGTBI+ on es treballaran les polítiques i accions relacionades 
amb la igualtat a Parets.
La taula està oberta a qualsevol persona del municipi que vulgui
participar-hi i a entitats o col·lectius que apostin pel feminisme.
Entre totes treballarem per un Parets més just, lliure de 
descriminacions i igualitari!

Més informació: 
caljardiner@parets.cat / Tel. 93 573 72 00

Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès

Dimecres, quinzenal, de 16 a 20 h
Informació, orientació i assessorament en

recerca de feina, garantia juvenil, etc.

joves feinajoves feinajovesjoves feinax

d'Assessorament

jovesjovesjovesjoves xxxxjoves xjovesjoves xjoves xxjoves xxxx

Servei

Sociolaboral 

ETS jove i busques feina?

Casal de Joves Cal Jardiner
C/ Montcau, s/n
08150 Parets del Vallès 
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

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

FACTORIA D’IDEES
7 DE MARÇ
A les  19 h

TRINGULAR DE FUTBET
21 DE MARÇ
A les  17 h

TORNEIG DE FUTBOLÍ
28 DE MARÇ
A les  18 h

a partir de lectures teòriques

a càrrec de Silvia Carrillo

Dijous a les 18.30 h
19 de març
16 d’abril
14 de maig
11 de juny

Cal inscripció prèvia

Teixim
FEMINISMES
Teixim

BIBLIOTECA CAN RAJOLER
MUNICIPI

La RÀDIO
al teu MÒBIL

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



27 de febrer de 2020 15ACTUALITAT

L’Ajuntament de Parets obre un procés participatiu per conèixer l’opinió dels vilatans
I tu, què vols per Festa Major?

La Festa Major d’Estiu és una tradició pels paretans, un 
punt de trobada estiuenc amb la família i els amics i l’Ajun-
tament ha volgut, aquest any, fer partícip a tothom.
Per això, els paretans disposen, fins a final de mes, d’un 
formulari per fer propostes per la Festa Major d’Estiu d’en-
guany. El formulari, que es pot trobar al web de l’Ajunta-
ment, demana la preferència i la satisfacció d’activitats 
tan tradicionals com el pregó, la Nit del Teatre al Carrer, 
la Festa de la Pedra del Diable o el Jazz Vermut, entre 
d’altres. 
A la vegada, es demanen propostes més concretes com 
preferència de grups musicals, suggeriments per fer no-
ves activitats o altres festes majors de referència de les 
quals es puguin extreure bones pràctiques. No hi falten 
tampoc les preguntes sobre els estils musicals que més 
agraden els paretans o la votació de les activitats tradicio-
nals preferides. L’Ajuntament, a més, vol conèixer l’opinió 

dels vilatans sobre quin pes haurien de tenir les entitats 
en l’organització de la festa del poble. 
Hi ha altres aspectes a tenir en compte, com quin model 
de festa agrada més i si els ciutadans prefereixen man-
tenir en el mateix espai totes les activitats o descentra-
litzar-les i afegir noves localitzacions als diferents barris. 
També es pregunta dintre del qüestionari si la Festa Major 
l’hauria de programar el Servei de Cultura, com s’ha fet 
fins ara, o s’haurien de buscar vies alternatives perquè hi 
participés tothom.
El formulari és el feedback que inicia les propostes de la 
Festa Major d’Estiu, però no serà l’únic, ja que des de la 
regidoria de Cultura s’ha previst  l’obertura de nous espais 
participatius perquè la festa d’aquest any es pugui decidir 
de manera col·lectiva. Al procés hi pot participar tothom, 
sense límit d’edat, contestant a les preguntes que es po-
den trobar al web www.parets.cat.

SOLIDARITAT

Èxit de participació a la caminada solidària
El passat dia 2 de febrer es va celebrar la caminada anu-
al de Parets contra el Càncer. Els participants van fer un 
recorregut de 5 km amb sortida del Pavelló d’Esports i 
arribada a la plaça de la Vila, on van rebre una samarreta 
commemorativa i un avituallament.
El donatiu de 5 euros que es recull amb aquesta activitat 
va dirigit a subvencionar serveis gratuïts als malalts i les 
seves famílies. 

GENT GRAN

Torneig de petanca a l’Asoveen
El divendres, 7 de febrer, el casal Asoveen va acollir el 
2n Torneig de petanca. L’activitat a més, comptava amb 
premis per a les tres primeres tripletes classificades. 
Aquest torneig s’emmarca dintre de les activitats 
destinades a la gent gran d’aquest mes de febrer i 
està organitzat per l’Ajuntament de Parets i els casals 
municipals de gent gran.
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Mollet i Parets signen un acord per oferir 
serveis per a persones amb discapacitat
Els ajuntaments de Mollet i Parets han signat, aquest mes 
de febrer, un acord de col·laboració amb l’objectiu d’oferir 
serveis especials als centres molletans a persones amb 
discapacitat.
L’acord afecta especialment a les 12 paretanes i paretans 
usuaris del Centre Ocupacional del Bosch i el Centre 
Especial de Treball Alborada, que podran gaudir dels 
serveis que aquests equipaments, gestionats per l’Institut 
Municipal de Serveis als Discapacitats, ofereixen a les 
persones amb diversos graus de discapacitat.

Impuls a la integració social i laboral
L’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats és un 
organisme autònom de l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
que té per objecte la promoció i prestació de serveis a les 
persones amb disminució i, en concret, la prevenció de les 
deficiències psicològiques, fisiològiques, o anatòmiques, 
el tractament multidisciplinari de les discapacitats i la 
integració social i laboral de la minusvalidesa. Això es fa 
a través de l’atenció precoç, l’educació especial, la teràpia 
ocupacional i la integració laboral en règim especial.
Pel que fa al 2019, l’aportació que l’Ajuntament de 
Parets farà per garantir l’atenció i l’ús d’aquests serveis 
als usuaris del municipi serà de 20.396,12 euros. El 
conveni, signat inicialment per un any, és prorrogable per 
un termini màxim de quatre anys.

CONVENI MEDI AMBIENT

XERRADA

Parets amb el foment del reciclatge
L’Ajuntament de Parets ha iniciat una campanya informati-
va amb l’objectiu de fomentar el reciclatge entre la pobla-
ció. A més del repartiment de contenidors per a la recolli-
da selectiva de papers i envasos en les diferents escoles 
i instituts del municipi, s’ha fet un bàner que reflecteix la 

Joan Tardà parla de memòria democràtica
La Taula de la Memòria Històrica de Parets va organitzar, 
ara fa uns dies, una xerrada sota el nom ‘Memòria 
Democràtica. Ara i aquí’ amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Parets i Amical Brigades Internacionals.
L’acte va comptar amb l’exdiputat al congrés, Joan Tardà; 
el secretari d’Amical Brigades Internacionals, Eduard 

realitat dels hàbits que cal potenciar per conscienciar la 
població sobre aquest problema, i que tothom col·labori 
en la millora del canvi climàtic.
El novembre passat, en el marc de la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus, l’Escola de la Natura va fer una 
campanya informativa i de sensibilització envers la re-
collida selectiva al nostre municipi. Es van dur a terme 
diverses activitats a les escoles i es van fer enquestes per 
diferents carrers i barris del municipi per copsar els hàbits 
domèstics vinculats a la recollida selectiva.
Les dades recollides donaven resultats positius pel que fa 
a la participació dels paretans i les paretanes en la sepa-
ració de residus. Tot i això, la informació feta pública per 
l’Agència Catalana de Residus indica que l’any 2018 la 
recollida selectiva, en relació amb el total de residus ge-
nerats, va ser d’un 33,60% a Parets, és a dir, un 7,4% per 
sota de la dada general a tot Catalunya, que és d’un 41%, 
i també del percentatge europeu, que està en un 50%.

Amoroux; el president de l’Associació Promemòria als 
Immolats per la Llibertat a Catalunya, Pere Fortuny; i el 
president de la Taula de la Memòria Històrica de Parets, 
Antoni Vicente.
Durant la trobada es va parlar, en referència a la Memòria 
Històrica, de la situació actual pel que fa al marc legislatiu, 
popular i de com s’ha d’actuar des de les associacions o 
de com transmetre i adreçar aquest moviment al jovent 
i a les escoles.
Tardà va posar de manifest que, tot i el que pugui 
semblar, “la batalla per la memòria històrica no té res 
ni d’acadèmic ni de generacional, el que fa és justament 
encarar la lluita en pro dels valors democràtics, perquè no 
reparar les víctimes té a veure amb banalitzar els crims 
contra la pau, els crims de guerra i els crims contra la 
humanitat”.
Antoni Vicente, president de la Taula de la Memòria 
Històrica de Parets, va fer palès que “la millor manera de 
preservar la memòria històrica i els valors dels qui ja no 
hi són és portar-los al present i al futur”.
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FESTA MAJOR
Parets es va tornar a omplir d’activitats per a totes les edats 
durant la darrera Festa Major d’Hivern, que va tenir lloc del 
24 al 27 de gener.
Els concerts de grups locals i formacions on les dones 
han tingut representació dalt de l’escenari, han estat les 
prioritats en l’organització d’enguany.
El CantaParets, el pregó de Manyacs, la Trobada de bestiari 
amb 15 bèsties de foc convidades, el ball del Marcel i 
l’Elisenda, la novetat de la Fira d’Atraccions o el parc infantil 
d’inflables han estat només una mostra del ventall d’actes 
dels quals es va poder gaudir durant la festa d’eguany.
Aqui hi ha un recull d’imatges, però es pot veure una mostra 
molt més àmplia al Flikr de l’Ajuntament de Parets.

CARNESTOLTES
Sa Majestat el Rei Carnestoltes va presidir, com ja és 
habitual, la tradicional rua pels carrers de Parets.
Centenars de persones van participar en el concurs i a 
la desfilada, que va acabar amb el lliurament de premis 
a les millors disfresses.
‘Hada de los cuentos’ i ‘Mitri Mitologia Naturaleza’ van 
ser les escollides per rebre el primer premi individual en 
categoria infantil i adult, respectivament. Les comparses 
guanyadores del primer premi van ser ‘Els teclejats’, en 
categoria infantil i ‘Enigma’ en categoria adulta.
Pel que fa als premis locals, la comparsa guanyadora va 
ser ‘Sota el mar’, de l’AMPA de l’Escola Lluís Piquer.

1r premi individual infantil1r premi comparsa infantil

1r premi individual adults 1r premi comparsa adults

1r premi local
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GOLFO - 4 ANYS

DAMA- 8 ANYS PIPO - 8 ANYS BLACK - 5 ANYS ONA - 4 ANYS NUBE - 1 ANY

CHOLO - 4 ANYS AILA- 3 ANYS

ENS APADRINES, SI US PLAU? ET NECESSITEM! SI NO TENS ESPAI O NO POTS ADOPTAR APADRINA! INFORMAT AL 664 127 247
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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

SCACEXPOSICIÓ

Exposició sobre consum responsable de la Diputació de Barcelona
En el marc del Dia mundial dels drets del consumidor, que se celebra el 15 de març, la 
sala d’exposicions Can Rajoler acollirà la mostra modular sobre consum responsable 
Lidera el teu consum. Ciutadà actiu, consumidor responsable, que es podrà veure del 5 
al 22 de març. 
L’exposició Lidera el teu consum. Ciutadà actiu, consumidor responsable pretén ser una 
reflexió sobre tots els aspectes de la nostra vida com a persones consumidores, i alhora 
proporcionar la informació i les eines necessàries per consumir responsablement. 
Qualsevol persona que compra un producte o contracta un servei per fer-lo servir –no 
amb un ús empresarial– és un consumidor o consumidora. És important conèixer els 
nostres drets i com els podem exercir ens protegeix, com a persones consumidores, de 
possibles abusos.
El contingut de la mostra tracta els temes següents:

     Quins són els nostres drets com a consumidors?
     Què podem fer quan creiem que els nostres drets s’han vulnerat?
     Els serveis públics de consum
     La compra responsable
     Fixa’t en l’etiqueta
     La contractació de serveis
     La compra conscient
     Pobresa energètica

A l’exposició també es mostren els punts de la Xarxa Local de Consum (XLC), una 
agrupació d’ens locals que treballen de manera coordinada per defensar els drets dels 
consumidors i consumidores des de la proximitat.
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ATLETISME

El CA Parets, en els Campionats d’Espanya
El passat 23 de febrer, diversos equips del Club Atletisme 
Parets van participar als Campionats d’Espanya de 
diferents modalitats.
Per una banda, l’atleta paretà Joel Rodríguez viatjava a 
Castelló, després de proclamar-se campió de Catalunya 
en llançament de javelina, i aconseguia una meritòria 
sisena posició en aquesta competició estatal.
D’altra banda, i en aquest cas a Sòria, viatjava l’equip 
sots-16 femení, que gràcies a la classificació en vuitena 
posició al Campionat de Catalunya i a la renúncia d’un 
altre club, va poder participar en el Campionat d’Espanya 
de clubs en la modalitat de cros. L’equip format per Júlia 
Lahosa, Paula Peralta, Mireia Porqueras, Gisela Barraza 
i Laia Soler va quedar en trenta-setena posició de la 
classificació general i quartes respecte a tots els equips 
catalans que hi participaven.
A més, els germans Martí i Cesc Ullar també van poder 
participar en el campionat nacional com atletes filials amb 
el Club Atletisme Canovelles després de quedar tercer 
i tretzè en les respectives categories al Campionat de 
Catalunya.

13è cros del Club Atletisme Parets
El pròxim dissabte 29 de febrer se celebra el 13è cros 
esportiu organitzat pel Club Atletisme Parets. La cursa 
es dividirà en diferents categories d’edat escolar, és a dir, 
des de mini fins a juvenil.

Cal·listènia: el nou gimnàs al carrer que crea tendència
La zona esportiva municipal s’ampliarà amb el nou parc de cal·listènia ubicat al costat de les pistes d’atletisme 

El parc de cal·listènia de Parets serà una realitat. La 
inauguració d’aquest nou equipament esportiu està 
prevista aquesta primavera, entre finals del mes d’abril 
i començaments de maig. El parc estarà situat entre les 
pistes d’atletisme i el bar, ampliant així el complex esportiu 
municipal. El projecte és una de les principals inversions 
en l’àmbit esportiu prevista en el pressupost d’aquest 
2020 i vol respondre a les demandes i expectatives que 
ha generat aquesta pràctica cada dia més popular entre 
la població. 
L’alcalde i regidor d’esports, Jordi Seguer comentava que 
“volem que Parets sigui un referent per als practicants 
d’aquesta modalitat esportiva, i alhora que respongui a 
les expectatives que s’han generat aquests darrers mesos. 
L’objectiu és que aquest parc sigui molt avançat i complet”.  
Per elaborar el disseny de l’espai s’ha tingut en compte 
diversos grups de joves que practiquen aquest esport 

en altres municipis o en el ja existent a Parets, però més 
petit, al costat de les pistes de petanca. 
Finalment, serà un complex ‘monkey bar’ on els 
esportistes trobaran: una monkey bar, una monkey bar 
inclinada per a usuaris amb mobilitat reduïda, dues 
baranes d’accés adaptat, una paret sueca i vuit pals 
verticals. A més a més, hi haurà tres barres de flexions 
triple i quatre pals verticals, dues barres de dominades 
freestyle, una barana vertical de flexions, una barana 
vertical per fer l’anomenada ‘bandera’ i tres paral·leles 
altes corbades de 30 i 130 cms d’altura.
Aquest projecte anirà acompanyat d’altres previsions 
de l’àmbit esportiu com canviar el paviment del pavelló 
rectangular, que es manté des que es va inaugurar l’any 
2000. A més, es faran les actuacions al camp municipal de 
futbol Josep Seguer i la posada al dia, en diverses fases, 
de la piscina municipal Miguel Luque.

de
març
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#ThoEstasPerdent: l’esport femení, esport al cap i a la fi

‘Si no veus esport femení, t’estàs perdent la meitat de 
l’espectacle’. A finals de gener va començar aquesta 
campanya emetent espots i falques per diversos mitjans 
de cobertura local i autonòmica. L’objectiu era promoure 
una major presència de les dones esportistes als mitjans 
de comunicació i avançar cap al canvi, és a dir, a la igualtat.
Pel que fa a Parets, la primera tinent d’alcaldia, Casandra 
García, es va mostrar orgullosa del nivell de l’esport 
femení, però en cap cas conforme amb la situació general, 
ja que la posició de les dones en aquest àmbit avança 
però a poc a poc. 
Destacava, també, entitats com el CB Parets, club amb 

més representació femenina “donant exemple del camí 
que s’ha de seguir” o el FS Parets. Tots dos aposten per 
mantenir un equip sènior femení en les seves plantilles i 
amb bons resultats, segones i primeres en les respectives 
lligues competint per l’ascens de categoria.
Cal fer una menció especial per a les noies del Club 
Atletisme Parets: recentment, l’equip sots-16 ha participat 
en el Campionat d’Espanya de Cros; la Marta Altimira, del 
CF Parets, ha estat convocada per la selecció sots-11 del 
Vallès Oriental, i Victoria Álvarez, del CB Parets, ha estat 
seleccionada per la Territorial Infantil de Barcelona en una 
fase prèvia de les seleccions catalanes.

La campanya promoguda per la Generalitat, l’Institut Català de les Dones i la CCMA reivindica més presència als mitjans

I TAMBÉ...

XI edició de La Bastarda i La Klandestina
El pròxim 18 d’abril el CAM Parets organitza la XI 
edició de la marxa de resistència ‘La Bastarda’, 
per a la qual ja no queden inscripcions, i el trail ‘La 
Klandestina’. Les curses, no competitives, recorren 
els Cingles de Bertí i la Vall de Tenes en una ruta 
de 35 km.

El paretà Jose Miguel Astasio, nou 
entrenador de l’UCF Santa Perpètua 
L’entrenador paretà va agafar l’equip en 14a posició 
del grup 2 de Segona Catalana. Després de tres 
partits, l’UCF Sta. Perpètua ha aconseguit tres 
punts i es manté a la zona baixa de la classificació 
amb l’objectiu de mantenir la categoria.

Fase prèvia del Campionat de Catalunya 
d’Escacs
El passat 17 de febrer, l’Escola Vila Parietes 
va acollir 170 jugadors d’escacs de diferents 
categories, 17 dels quals paretans, en una fase 
prèvia al Campionat de Catalunya. L’Associació 
Paretana d’Escacs va organitzar la competició i va 
obtenir bons resultats.

Calçotada i visita guiada a Montblanc 
amb la Penya Blaugrana Parets
El pròxim 15 de març, la Penya Blaugrana Parets 
organitzarà la ja tradicional calçotada anual al 
municipi de Masmolets, que enguany inclourà una 
visita guiada al conjunt monumental i artístic de 
Montblanc.

Bones dinàmiques dels sèniors del CB Parets
El sènior masculí es troba en un bon estat de forma 
després de guanyar vuit dels últims onze partits. Tot i 
perdre en l’últim desplaçament a la pista del Boet Mataró, 
els de Pedro Argachal es troben en una zona còmoda de 
la classificació amb bones sensacions. 
El sènior femení va perdre en el duel directe per la 
complicada primera posició davant el Joventut de 
Badalona. No obstant això, les noies de Sergio Domene 
van guanyar el CB La Garriga i, a falta de vuit jornades, 
segueixen depenent d’elles mateixes per ser segones i 
entrar en la lluita per l’ascens de categoria.

Alenada d’aire fresc per al primer equip
Tot i mantenir-se en la setzena posició del grup 1 de 
Primera Catalana, els nois de Miquel Muñoz agafen forces 
amb dues victòries en els últims tres partits. La primera va 
ser davant el Vic, tercer classificat, gràcies a un solitari gol 
de penal de Sergio Sánchez. Dues setmanes més tard van 
rebre un dels rivals directes, la UE Tona, i van aconseguir 
una necessària victòria tot i jugar la meitat del partit amb 
un home menys.
Pel que fa al filial del CF Parets, els nois de Javier López 
segueixen intractables i compten tots els partits com a 
victòries; ja en van 18 i estan més a prop de l’ascens.

BÀSQUETFUTBOL FUTBOL SALA

El FS Parets lluita per assolir els objectius
El primer equip masculí del Futbol Sala Parets es manté 
en la vuitena posició de la lliga Divisió d’Honor Catalana. 
A finals de gener, José Manuel Ibáñez agafava les regnes 
de l’equip com a nou entrenador. L’equip va aconseguir 
una victòria molt important davant el FS Sant Cugat, 
però la setmana següent va veure com un necessitat 
FS Castellbisbal remuntava un 0-3 i deixava el 3-3 final 
al marcador. Pel que fa al primer equip femení, no va 
aconseguir guanyar el duel directe davant el Futsal Mataró.  
Les noies van caure per 0-3 i es troben empatades a 
punts, tot i que amb l’average perdut.
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La recent reunió mantinguda pel GOVERN PLURAL amb la pre-
sidenta d’ADIF a Madrid per reclamar que Parets tingui una es-
tació de tren del segle XXI, és només un dels molts exemples 
d’una acció política pensada per projectar el futur del nostre 
municipi per a la pròxima dècada. Confiem que la bona predis-
posició amb la qual van rebre la nostra proposta transformadora 
arribi a bon port. Aquest mandat serà el de les grans obres en 
infraestructures, claus en la comunicació local: tercer carril de 
la C-17 i doble via a la R-3 direcció Vic.
Però el GOVERN PLURAL treballa intensament per desencallar 
la construcció del nou edifici de l’Institut la Sínia. Per això no 
descartem cap de les opcions plantejades, inclús la creació 
d’una escola-institut.

Sumem Esquerres a Parets ha presentat la nova coordinadora-
executiva liderada per la portaveu de la formació local Casandra 
García. El partit municipalista ha nomenat Marc Pardina com a 
responsable d’organització; Ferran Vidal com a responsable de 
finances; i Gemma Garcia al capdavant de la comunicació.

L’objectiu de la nova organització interna respon a la voluntat de 
la formació per consolidar-se com a marca local a Parets. En les 
darreres eleccions municipals, la formació ha estat la clau per 
fer realitat el canvi històric que s’ha viscut en el municipi, on, 
després de 36 anys consecutius de govern socialista, Sumem 
Esquerres a Parets va aconseguir els vots suficients per decidir 
qui tindria l’alcaldia els pròxims 4 anys de legislatura, entrant per 
primera vegada en el govern municipal amb un pacte que està 

permetent al partit local, Sumem Esquerres a Parets, convertir 
Parets en un poble més just, igualitari, compromès amb el medi 
ambient i enfocat a les persones.

La nova coordinadora-executiva és una declaració d’intencions 
per reafirmar que Sumem Esquerres a Parets és una coalició que 
treballa i funciona com un únic partit polític local centrat en el 
municipi de Parets i que aposta per guanyar encara més força i 
poder transformar el present i futur de Parets des d’una mirada 
de proximitat amb la ciutadania, el respecte, l’escolta activa i la 
lluita centrada en el món local.

VERMUT 1 DE MARÇ 
Des de Sumem Esquerres fem una crida a participar en totes 

Alhora volem que s’executi aquest any el projecte que ha de 
pacificar el trànsit per l’avinguda Catalunya (entre Alfons XIII i 
l’avinguda Francesc Macià). També davant la Diputació defen-
sarem la construcció d’una rotonda a l’avinguda Catalunya amb 
Lluís Companys.
En els més de 8 mesos de govern també hem resolt proble-
màtiques heretades. Ho hem demostrat en la reparació de la 
piscina Miguel Luque, que hem començat a posar al dia, després 
de molts anys de deixadesa.
Pròximament iniciarem les obres de remodelació del parc la Li-
nera, aprovarem la creació del Consell Municipal de la Gent 
Gran, condicionarem el parc de cal·listènia, asfaltarem els 
carrers Berenguer, Àngel Guimerà i un tram de la Impremta, 

les activitats que s’organitzen al municipi amb motiu del MARÇ 
DE DONES. 
Amb aquest motiu, Sumem Esquerres ha organitzat un vermut 
solidari i tots els fons recaptats aniran destinats a la fundació 
MEVA (Surt). 

La lluita per l’igualat real requereix un canvi de dinàmiques so-
cials i de lleis que protegeixin a les supervivents. 
Des de Sumem Esquerres denunciem que les dones continuen 
en una situació de discriminació en molts àmbits. 
Ens plantem i diem prou. 
Acompanya’ns el pròxim dia 1 de març d’11 a 14 h a la plaça 
de la Vila.

ampliarem els horaris del bus exprés e7 o atorgarem per primer 
cop ajudes econòmiques als emprenedors. També hem posat 
en marxa el programa Gent Gran Activa i hem iniciat un pla de 
supressió de barreres arquitectòniques i de millora general dels 
serveis urbans.
Aquest Govern treballa des del primer dia per a tota la ciutada-
nia. Ens teniu a la vostra disposició per contribuir a la millora 
de Parets.
Per a qualsevol consulta o si voleu col·laborar en el projecte 
d’Ara Parets Esquerra Republicana us podeu adreçar al número 
611 40 81 88 o al carrer Major, 54.

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

Seguim endavant, pel poble i pel país!

Vam deixar els 100 dies de rigor i, 8 mesos després, ens reafir-
mem en el què ja vam dir. El nou govern se sentia més còmode 
fent d’oposició. 8 mesos després encara tot el que passa al po-
ble és “culpa” dels socialistes. No és veritat, nosaltres hauríem 
mantingut la televisió a Parets, hauríem fet la poda quan toca, 
evitant fulles, relliscades i caigudes, i també hauríem mantingut 
l’agermanament amb Chilluévar i Santo Tomé, així com el centre 
d’investigació de l’Escola de la Natura. El nou govern continua 
destruint tot allò que nosaltres vam construir. A aquest ritme 
poca cosa quedarà del Parets referent en 3 anys més. Gover-
nar és construir i crear. Fer coses noves i millors. Creiem que 
es trobaven més còmodes criticant tot allò que nosaltres fèiem 
i així continuen. Seguirem estenent-los la mà i els brindem la 

nostra experiència per fer coses bones pel nostre poble i per al 
conjunt de les paretanes i els paretans. I un consell. En política 
és important no prometre allò que no està al teu abast. 

Dejamos los 100 días de rigor y, 8 meses después, nos reafir-
mamos en lo que ya dijimos. El nuevo gobierno se sentía más 
cómodo haciendo de oposición. 8 meses después aún todo lo 
que pasa en el pueblo es “culpa” de l@s socialistas. No es ver-
dad, nosotros habríamos mantenido la televisión en Parets, ha-
bríamos hecho la poda cuando toca, evitando hojas, resbalones 
y caídas, y también habríamos mantenido el hermanamiento con 
Chilluévar y Santo Tomé, así como el centro de investigación de 
la Escola de la Natura. El nuevo gobierno continúa destruyendo 

todo aquello que nosotros construimos. A este ritmo poca cosa 
quedará del Parets referente en 3 años más. Gobernar es cons-
truir y crear. Hacer cosas nuevas y mejores. Creemos que se 
encontraban más cómodos criticando todo aquello que nosotros 
hacíamos y así continúan. Seguiremos extendiéndoles la mano 
y les brindamos nuestra experiencia para hacer cosas buenas 
por nuestro pueblo y para el conjunto de l@s paretenses. Y un 
consejo. En política es importante no prometer aquello que no 
está en tu mano.

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

Governar no és ser oposició /Gobernar no es ser oposición

Projectant el futur de Parets

Nova executiva a Sumem Esquerres

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

Anem avançant aquest 2020 amb l’empenta i les ganes de fer 
molt bé la nostra feina i servir els paretans i les paretanes. Cal, 
doncs, disposar d’una sòlida liquiditat i fer-ne una ajustada i 
eficient distribució. Això és el que pretenen els pressupostos 
del 2020, amb els quals ja hem iniciat alguns projectes que us 
presentarem ben aviat. 
L’activitat no s’atura a les regidories que dirigim: ja hem iniciat el 
projecte per a la nova ubicació i adequació de l’arxiu. També 
volem destacar el programa d’actes commemoratius que s’estan 
organitzant amb motiu del 140è aniversari de la indústria Li-
nera i que ja han començat amb unes visites guiades a càrrec 
de la Marta Garcia Marquès a l’entorn de la fàbrica tèxtil que 
va marcar la història local. Pel que fa a consum, el mes vinent 

presentarem un projecte de legislatura amb més recursos. I, en 
l’àmbit de transparència, celebrem que ja és possible seguir en 
directe els plens de l’Ajuntament i consultar les videoactes.  
Pel que fa al país, seguim amb il·lusió com creix el grup inde-
pendentista al Parlament europeu, ara amb la Clara Ponsatí. La 
tasca dels tres europarlamentaris és fonamental per visibilitzar 
l’atac que pateix el nostre país per part de l’Estat espanyol, un 
estat que ens proposa un diàleg limitat per la Constitució. No 
s’adonen que nosaltres ja ens trobem en un altre estadi, o com 
es diu popularment, ja hem passat aquesta pantalla. Amb tot, 
animem el nostre president, el MH Quim Torra, a no desistir i a 
seguir endavant amb aquest nou intent de conscienciació de-
mocràtica del país veí. Mentrestant, esperem amb moltes ganes 

assistir a l’acte del Consell per la República que es farà a Per-
pinyà el dissabte 29 de febrer. Un cop més, la Catalunya Nord 
ens recorda que som un sol poble. Us animem a totes a fer-hi 
cap, serà un dia històric per fer costat al president legítim de la 
Generalitat, el MH Carles Puigdemont, i els consellers Ponsatí 
i Comín. Finalment, desitgem que ben aviat el nostre company 
Jordi Turull pugui acollir-se a l’article 100.2 i sortir de la presó 
durant unes hores alguns dies a la setmana. Força, Jordi! 

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

CIUTADANS CATALUNYA
Después de mas de dos años sin presupuestos en Catalunya 
parece ser que el Govern y los Comunes los aprobarán para dejar 
a los catalanes aún más desamparados. NO solucionaran los 
problemas reales que tenemos en Catalunya, nuestra líder de 
Ciutadans en Cataluña ya avisó al Sr. Torra que hablar de pre-
supuestos y de números parece muy frio, pero la verdad es que 
detrás de esos números hay personas y muchas de ellas muy 
necesitadas esperando presupuestos para todos los catalanes. 
El paso por la Generalitat del Sr. Torra ha sido una conducción 
temeraria, bordeando la legalidad hasta que por fin se la saltó. 
Sr. Torra, asúmalo, márchese y convoque elecciones sin necesi-
dad de aprobar unos presupuestos de los cuales se encontrarán 

otros partidos políticos sin tener ningún sentido y tampoco serán 
unos presupuestos para todos los catalanes.

MEJOR UNIDOS!!
Estamos proponiendo un acuerdo constitucionalista, transver-
sal, es decir desde ciudadanos en el centro llamamos al PP y al 
espacio de la socialdemocracia constitucionalista que está muy 
olvidada por el PSOE.
Esto es cien por ciento Ciudadanos, este planteamiento de in-
tentar sumar esfuerzos para vencer al nacionalismo en las urnas 
para que en esos territorios amenazados gravemente por el na-
cionalismo y el separatismo no se pierda ni un voto constitucio-
nalista (Cataluña, Galicia y País Vasco), hacerlo de manera trans-

versal por supuesto, partido popular pero también con partidos 
o referentes más espacio constitucionalista socialdemócrata 
que está abandonado por el señor Pedro Sánchez. Creemos que 
sería una puesta de ilusión, una puesta movilizadora y desde 
luego es coherente con lo que hemos hecho en Navarra. 
Así que lo vamos a seguir proponiendo, porque creemos que 
es bueno para España, para estas Comunidades Autónomas.
Ciudadanos es un partido de centro, liberal con un ideario muy 
claro, moderno, regeneracionista de progreso, europeísta y 
constitucionalista. En España estamos acostumbrados a la de-
recha y la izquierda y cuesta entender que hay un centro político. 

Ciutadans Parets
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La Meva Salut ja té App
La Meva Salut (LMS) és un espai digital que permet a la ciutadania disposar de 
la seva informació personal de salut i poder fer tràmits i consultes en línia. Fins 
ara només s’hi podia accedir a través del web, però ja s’ha creat l’aplicació per 
poder utilitzar-la més còmodament a través de dispositius com el telèfon mòbil 
o la tauleta tàctil.
Fa temps que des del CAP Parets hem posat en marxa aquest concepte d’accés no 
presencial a l’assistència sanitària per afavorir l’accessibilitat al sistema de salut. 
I és que a través de LMS es poden programar visites i consultar-les a l’agenda; fer 

preguntes al propi metge/essa o infermer/a sense necessitat de desplaçar-se al CAP, tramitar renovacions de receptes... 
A més, inclou la informació com ara diagnòstics, informes clínics, resultats de proves i exploracions complementàries. A 
petició dels casals de gent gran, diversos professionals del CAP Parets han fet tres sessions informatives recentment per 
explicar als usuaris els avantatges de LMS i què fer per poder utilitzar-la. Els assistents es van mostrar molt participatius 
i interessats en aquest concepte d’accés a l’assistència sanitària de manera no presencial.
Com pots accedir-hi?
Per garantir la confi dencialitat i la seguretat en l’accessibilitat a les dades, els usuaris de LMS han de tenir mínim 16 
anys, disposar de la targeta sanitària individual i un usuari i contrasenya que permeti la identifi cació personal unívoca de 
la seva identitat. Aquesta contrasenya es pot tramitar presencialment a l’espai d’atenció a la ciutadania del CAP Parets. 

Sergi Cercós

Nova edició del joc “Endevina-la!” als comerços de Parets
L’”Endevina-la” és un joc d’enginy i llengua que arriba a la tercera edició. Enguany, tindrà lloc entre el 16 de març 
i el 9 d’abril de 2020 en una quarantena de comerços del barri Antic i de l’Eixample.
El joc és obert a tothom i consisteix a visitar els establiments adherits, els quals situaran un cartell amb un jeroglífi c 
i el logotip de l’”Endevina-la!” a l’aparador, i esbrinar-ne la solució. Cal demanar una butlleta de participació a la 
persona responsable del comerç, escriure-hi la resposta al jeroglífi c correctament en català, acabar d’emplenar 
la butlleta amb les dades personals i dipositar-la a l’urna que hi haurà a la botiga. 
El període de participació fi nalitzarà el 9 d’abril i el 21 es farà el sorteig de premis en una de les classes de català 
de l’Ofi cina de Català de Parets del Vallès, que es lliuraran el 23 d’abril, dins dels actes programats de Sant Jordi.
Les persones encertants dels jeroglífi cs aspiraran a tres premis:
- Premi a sortejar entre els encertants menors de 12 anys, consistent en dues entrades per a l’espectacle ‘Gretel 
i Hansel’ al Teatre Can Rajoler del 26 d’abril a les 18 h.
- Premi a sortejar entre els encertants majors de 12 anys, consistent en dues entrades per a 
l’espectacle ‘Monroe-Lamarr’ al Teatre Can Rajoler (3 de maig a les 19.30 h).
- Premi a sortejar entre tots els encertants de més de 25 jeroglífi cs, consistent en un dron 
TELLO TLW004 i dues hores de formació en pilotatge i normativa a www.miradadedrone.cat.

 EAP Parets del Vallès

107.2 FM

SALUT

OFICINA DE CATALÀ

RAP107, amb l’esport femení!
El passat 13 de febrer, coincidint amb el dia 
internacional de la ràdio, RAP107 FM es va adherir 
a la campanya #ThoEstàsPerdent per reivindicar 
la presència de l’esport femení en els mitjans de 
comunicació perquè ‘si no escoltes esport femení, 
també t’estàs perdent la meitat de l’espectacle’. 
L’emissora de ràdio local aposta per l’esport femení 
i ha volgut mostrar el seu compromís amb la igualtat 
en l’esport.

L’esport femení també s’escolta
‘Si no veus esport femení, t’estàs perdent la meitat 
de l’espectacle’. La campanya es va iniciar a fi nals 
de gener i, des de l’emissora municipal, hem volgut 
reivindicar que l’esport femení també es pot escoltar 
i, més concretament, a RAP107 sempre tindrà l’espai 
que es mereix.
L’objectiu de la campanya és promoure una major 
presència de les dones esportistes als mitjans, 
contribuint així a avançar cap a la plena igualtat, 
trencar estereotips socials i mediàtics respecte 
a l’esport femení i posicionar-lo com un contingut 
d’interès i capaç d’atraure grans audiències.

RAP107

107.2 FM
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“Mal bon pare parla de les relacions entre pares i fi lls”

Sergi Pons Codina. Escriptor
Sergi Pons (1979) és un escriptor paretà amb tres llibres publi-
cats: Mars al carib (2014), Dies de ratafi a (2017) i Mal bon pare 
(2020). La seva nova novel·la, Mal bon pare, ens parla de la vida 
del Carles, un home a punt de fer 40 anys que està a punt de 
tancar una etapa de la seva existència, però la vida li donarà una 
sorpresa  que acabarà amb els seus plans.

T’imaginaves amb la primera, aquell Mars del carib, que arribaria la tercera?
La intenció des de la primera era seguir endavant, però mai no saps on et portarà això, però 
content d’aquest tercer llibre. Mars del carib recordava l’edat dels vint anys i els Dies de 
ratafi a estava ubicat als trenta, Mal bon pare és el llibre dels quaranta, que és on estic ara 
situat.  Mal bon pare és un llibre que parla de les relacions entre pares i fi lls, cap a baix i cap 
a dalt, amb els pares ja grans, i aprofundeix en les relacions entre generacions.

Aquest nou llibre el publiques amb el segell Amsterdam d’Ara llibres.
Només puc parlar bé de l’anterior editorial, Edicions 1984, ells em van donar l’oportunitat 
que potser d’altra manera no hagués tingut i he estat molt bé amb ells. Al fi nal vaig decidir 
que el millor per a mi era fer aquest canvi i de moment ha anat molt bé.

Tanques el cicle a Sant Andreu?
Els tres llibres tenen un lligam de personatges i, més que dir-li trilogia, diria que tenen un 
lligam, estan units pel barri de Sant Andreu, entre altres coses. Tenia cert sentit acabar amb 
aquest cicle fent aquest llibre sobre la paternitat als quaranta anys i tancar-lo a Sant Andreu. 
El tema ja està esgotat. He viscut a Sant Andreu, hi he viscut part de la meva joventut; a nivell 
narratiu és un barri que dóna molt joc, a més està situat a Barcelona i és un barri mitjà amb 
molta voluntat de poble. Té la part antiga i la nova i dóna molt joc literari. 

Iniciaries el cicle a Parets?
No m’ho he plantejat, no ho crec. Pots explicar històries a tot arreu, però està bé tenir una 
mica de distància amb allò que escrius i el lloc on vius. 

El llibre segueix una etapa de la vida del Carles i la Mariam...
L’argument és la crònica d’un embaràs inesperat. D’ençà que estan esperant el fi ll fi ns al 
naixement. Explica una mica la lluita entre la persona de quaranta anys que ja ha vist créixer 
els seus fi lls, ha viscut aquesta etapa de canviar bolquers, comença a plantejar-se tenir una 
certa tranquil·litat i es troba de cop i volta que ha de tornar a començar. 

Mal bon pare és el títol del llibre...
Vaig tenir alguns problemes amb el títol. Amb els anteriors llibres tenia el títol des del principi 
i en aquest el tenia acabat i editat i encara lluitava amb el títol. És un títol amb ganxo i defi neix 
molt bé el llibre; és bon pare perquè s’estima molt els seus fi lls i ells també l’estimen i alhora 
és una mica desastre i ho fa tot a la seva manera no massa convencional.
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Dimecres 4 de març
De 16.30 a 17.30 h 
Escola de persones adultes
Xerrada: Ocupació i cures: dues dimen-
sions de la vida quotidiana.
A càrrec de Sílvia Carrillo, de l’entitat 
iQcoop.

Dissabte 7 de març
20 h Plaça de la Vila
Concentració mixta: 
Ens volem vives!

Dissabte 7 de març
22.30 h Sala Basart Cooperativa
Cafè Teatre: 
Degenérate mucho, a càrrec de Las XL.
Un show que posa de manifest les grans 
desigualtats que provoca el binarisme de 
gènere. Venda d’entrades a Can Rajoler.

Dilluns 9 de març
12 h Plaça de la Vila
Lectura de manifest institucional.

Dimarts 10 de març
De 13 a 15 h Escola Lluís Piquer
Trobada de la Xarxa de Debat Educatiu 
per i amb les Famílies.
Aquest curs la XEF treballa la coeducació 
en l’àmbit familiar. 

Dimecres 11 de març
18 h Sala de Plens de l’Ajuntament
1a Trobada de la Taula: 
Parets Feminista i LGTBI+.
Oberta a persones i entitats interessades 
a treballar polítiques i accions relaciona-
des amb la igualtat a Parets.

Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès

Dimecres 18 de març
De 18 a 20 h
Casal de Joves Cal Jardiner
Trobada de dones: Taller teòric i pràctic 
de sòl pelvià i hipopressius.
A càrrec de Meritxell Brunés, del Centre 
de Medicinia i Fisioteràpia Vallès Clínic.
Inscripcions prèvies a Cal Jardiner fins al 
17 de març.

Divendres 20 de març
21 h Sala Basart Cooperativa
Sopar de Dones: 
Porta el teu plat i el teu somriure!
Inscripcions a Cal Jardiner del 17 de 
febrer al 19 de març.
Places limitades.

Activitats a la 
Biblioteca Can Rajoler

10 de març 18 h 
Hora del conte especial: ‘Sense barret’. 
A càrrec de Mon Mas.

19 de març 18.30 h 
Grup de lectura feminista: Teixim 
Feminismes. Dinamitza Sílvia Carrillo.

23 de març 18.30 h 
Club de lectura al voltant de la novel·la 
“La Voz dormida” de Dulce Chacón.

Tot el mes
Exposició de llibres sobre el tema.

Dissabte 28 de març
A les 10 h Casal de Joves Cal Jardiner
Marxa Violeta: Parets Feminista. 
Caminada popular per la igualtat de 10 
km per Gallecs i vermut musical. 
Donatiu mínim: 1 €. 
Col·laboren: CAM i CEM Maria Grever.


