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La situació d’alarma en la qual es troba Espanya ha fet que la ciutadania hagi de canviar la seva manera de viure. A Parets, el Govern Plural va crear una comissió de seguiment es-
pecífi ca pel Coronavirus per prendre les mesures adequades, sempre amb criteris tècnics i atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries. S’han suspès totes les activitats, 
s’han tancat els equipaments i els comerços, i s’ha reforçat el servei de la policia local per tal de fer complir la normativa de confi nament, la mesura dràstica que pot salvar vides. 
Repassem com ha arribat el Coronavirus SARS-CoV-2 a la nostra població i de quina manera està afectant Parets. Pàgs. 4 i 5

EL Coronavirus colpeja Parets, i el món

En marxa la 
Taula de treball 
pel canvi climàtic

Es crea a Parets 
el Consell de 
Gent Gran

Sergi Mingote 
ajorna el 
14x1000

Pàg.9 Pàg.11 Pàg.16

Casandra García recull les propostes dels veïns de l’avinguda Espanya
La regidora del barri Eixample Central va fer-hi una passejada, el 3 de març, per tractar 
els aspectes que els veïns de la zona volen canviar.  Pàg.13

Entrevistem Jaume Vilaginés historiador i professor

L’Ajuntament de Parets augmenta la nota en transparència fi ns al 91%. 
Infoparticipa ha qualifi cat el nivell de transparència i bones pràctiques de l’Ajuntament de 
Parets amb un 91%, que suposa un increment del 41% respecte de l’any anterior. Pàg.7
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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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En compliment 
del PROCICAT

De dilluns a 
disabte de 8 
a 20 h 
excepte migdia
Freqüècia de pas 
cada 30 minuts
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EQUIP DE GOVERN

Grup Municipal
Ara-Parets ERC 

Jordi Seguer Romero
Alcaldia.
Montserrat Folguera Sans
Relacions Institucionals, 
Joventut, Mobilitat i Habitatge.

Kènia Domènech Àlvarez
2a Tinent d’alcaldia.
Cultura, Feminisme – 
LGTBI i Transversalitats.

Carme Herrero i Endrino

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

REGIDORS/ES SENSE 
DELEGACIÓ
Grup Municipal PSC
Francesc Juzgado Mollá
Maria Ojara Valdivia Rojas 
Maria Gorina Mollar 
Antoni Fernández Arimón
Laura Lozano Carrasco
Francesc de la Torre Escobar
Miquel Pérez Rodríguez
Grup Municipal 
Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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Redacció: Mercè Alcayna, Alberto Corbacho, Laura Pallarés,  
Aleix Rosell.
Fotografi a: Heribert Gallardo, Silvia Ferran.
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laura@gpl.cat - premsa@parets.cat
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Tota l’agenda al web www.parets.cat

La programació d’activitats es pot veure alte-
rada per l’evolució de l’estat d’alarma
Dimecres 1 abril
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Descobreix l’art, Taller de punts 
de llibre, a càrrec d’Iris Paris. 

Dijous 2 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte, a càrrec de 
Gemma Garcia. 

Divendres 3 abril
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, presentació del llibre 
Lletres de canvi, de Núria Pujolàs i Miquel Santaeulàlia. 

Dissabte 4 abril
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb el grup 
Lating Kurta. 

Dimarts 14 abril
-A les 18 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: Five minutes’ peace, 
a càrrec de Cambridge School. 

Dimecres 15 abril
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Picardies literàries: Las Mil y 
una noches, a càrrec de Montse Bretones. 

Dijous 16 abril
-A les 15 h, sortida en autocar de la gent gran a Santa Eulàlia de Ronçana 
per a una visita guiada al Parc de les Olors del Serrat. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte d’aniversari de 
la biblioteca. 
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Teixim feminismes, a càrrec 
de Sílvia Carrillo. 

Divendres 17 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de literatura infantil i juvenil 
per a adults.
-A les 19.30 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: au-
diovisual ‘El telescopi espacial Hubble fa trenta anys’ i observació de 
Venus amb telescopi. 
-A les 21 h, a l’observatori astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia 
per a públic adult, amb observació de la nebulosa d’Orió, M44 i Venus. 

Dilluns 20 abril
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français.

Dimarts 21 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, a càrrec de Carme 
Brugarola.

Dijous 23 abril 
-A les 17 h, als Casals municipals de gent gran, Diada de Sant Jordi: 
tarda poeticomusical, berenar i obsequi de roses. 

Divendres 24 abril 
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura, curs d’identifi -
cació d’amfi bis

APUNTA’TL’ALTAVEU

RECOLLIDA
SUSPESA  

FINS A NOU 
AVÍS

Vols dedicar una cançó

Vols enviar un missatge a algú 

que fa dies que no veus

O potser vols compartir amb

nosaltres una experiència...

Ara ho pots fer amb l’ALTAVEU!

Truca al nostre contestador i deixa el teu 

missatge. L’escoltaràs a RAP107.2 FM

entre les 2 i 3 de la tarda

93 573 8188
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És responsabilitat de tothom
contenir el coronavirus

 Pren mesures de seguretat
quan vagis a comprar

 Evita aglomeracions 

Respecta en tot 
moment la distància 
de seguretat  
(1.5-2 metres).

Actua amb seny
i respecte pels altres.

Comparteix aquests consells amb
les persones del teu entorn.

Evita anar a comprar amb 
infants i/o persones grans 
o amb problemes de salut.

Fes cues a l’exterior de lestabliment sempre
que sigui possible
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OK!

o truca al

Recorda: les botigues d’alimentació no tancaran. 
Són serveis essencials.

!

1.5 - 2 metres

La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus SARS-COV-2 és prendre les 
mesures habituals de prevenció de contagis: 
rentar-se les mans sovint, utilitzar mocadors d’un sol ús i tapar-se la boca i el nas
en tossir o esternudar.

Protegim les persones vulnerables

Evitem saturar els centres
assistencials 
Aplanem la corba de contagi

Quedem-nos a casa i només 
sortim en els casos de�nits 
com a estrictament 
necessaris 

Protegim la gent gran 
i els col·lectius vulnerables 
Evitem les visites

Quan anem a comprar
o a la farmàcia mantenim
la distància de seguretat
(1.5-2 metres)

Rentem-nos sovint les mans,
és la mesura de protecció
més e�caç

Fem un ús responsable 
 dels serveis sanitaris 

i anem al centre de salut 
només si és estrictament
necessari

 

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus
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Cronologia de la pandèmia: com ha arribat el Coronavirus a Parets?
La COVID-19 ha buidat els carrers de Parets després de conèixer els primers casos al municipi. L’Ajuntament i la ciutadania responen amb fermesa a la lluita 

L’inici de la pandèmia
Des de fi nals del mes desembre de 2019, a la Xina hi havia 
una successió de casos d’un nou virus que va ser identifi -
cat plenament a principis de gener. En poques setmanes, 
ja s’havia declarat l’Emergència de Salut Pública a cau-
sa del brot, una situació que ja s’havia produït en altres 
ocasions com l’any 2009 amb la grip aviar o a causa del 
Zika, l’any 2016. 

Gener 2020: el Coronavirus arriba a Espanya
Els casos de COVID-19 (infecció per Coronavirus) comen-
çaven a produir-se de manera aïllada a països de la Unió 
Europea i, el dia 31 de gener, es confi rmava el primer cas 
positiu a Espanya, a l’illa la Gomera, situada a les Illes 
Canàries. Es tractava d’un home que havia estat en con-
tacte amb una persona que va donar positiu a Alemanya i 
que va mostrar símptomes de la malaltia. Va rebre ingrés 
hospitalari i va tornar a Alemanya després de ser curat.

Febrer 2020: el Coronavirus arriba a Barcelona
El 9 de febrer, un pacient d’origen britànic va ser ingressat 
a un hospital de Mallorca i es va confi rmar que el test de 
COVID-19 va donar positiu, era el segon cas que arribava 
a Espanya. Tres dies més tard, es va decidir cancel·lar el 
Mobile World Congress després que les empreses més 
destacades anul·lessin la seva participació. La decisió va 
ser encertada, tot i que en aquell moment podia semblar 
exagerada, perquè a Espanya va arribar el tercer cas po-
sitiu; un metge italià que passava les seves vacances a 
Tenerife i, dies després, es confi rmaven casos positius de 
Coronavirus a Barcelona, Madrid i Castelló. 

Preocupació pel primer cas no importat a Espanya
A fi nals de febrer, un cas detectat a Sevilla va preocupar 
les autoritats sanitàries perquè un home va donar positiu 
tot i no haver estat a cap país on el Coronavirus era un 
focus, és a dir, es confi rmava el primer cas positiu a Es-
panya no importat.

Principis de març 2020: creixement exponencial
El mes de març començava sense poder imaginar fi ns a on 
arribaria la situació. Durant la primera setmana de març es 
va confi rmar la primera mort per coronavirus a Espanya, 
un home de 69 anys que va morir a València i que, després 

de la seva mort, se li va fer una prova que va determinar 
que patia Coronavirus. El 7 de març, un funeral a Vitòria 
va propagar el virus a una seixantena de persones. La 
sensació d’inseguretat començava a instal·lar-se en la 
societat quan el Ministeri de Sanitat va anunciar que tenia 
constància de més d’un miler de casos positius a tot el 
país. Madrid, La Rioja i Vitòria anunciaven el tancament de 
tots els seus centres educatius, i començava a augmentar 
el nombre de persones mortes a causa del Coronavirus. 

11 de març 2020: es declara la pandèmia
El dia 11 de març, les portades dels diaris mostren llar-
gues cues als supermercats tot i l’avís que no hi ha pro-
blemes de proveïment, es registren un total de 55 morts 
a causa d’aquesta malaltia i l’OMS anuncia que qualifi ca 
ofi cialment el Coronavirus com a pandèmia. Les comuni-
tats autònomes tanquen els seus centres educatius per 
frenar la propagació del virus i es confi nen alguns muni-
cipis a Catalunya a causa del focus específi c que patien. 

Mitjans de març 2020: el Coronavirus arriba a Parets
El Departament de Salut confi rmava un cas positiu de 
Coronavirus a la Roca, un altre a Mollet, Granollers i la 
Garriga. A Parets, tot i els rumors que corrien per les xar-
xes socials, no hi havia cap cas confi rmat, però veient la 
situació, era qüestió de dies. L’Ajuntament de Parets va 
crear una comissió de seguiment de situació del Corona-
virus al municipi i hores més tard es registrava el primer 
cas positiu d’una usuària del centre de dia de Parets Pedra 
Serrada, tot i que la persona residia a Lliçà d’Amunt. Es  va 
tancar el centre de dia i la resta d’equipaments municipals 
com a mesura preventiva.

13 i 14 de març 2020: milers de casos i estat d’alarma
El 13 de març es registraven més de 5.000 casos positius 

de Coronavirus a Espanya i més d’un centenar de morts. El 
govern d’Espanya decreta l’estat d’alarma que s’aprova el 
14 de març en un Consell de Ministres extraordinari i els 
casos de Coronavirus creixen exponencialment arreu del 
país, també d’Europa i del món.

Nous casos positius a Parets
Una persona que havia estat en contacte amb l’escola 
ACESCO de Parets dona positiu en el test de Coronavirus 
i, quan es decreta l’estat d’alarma i les restriccions de pro-
tecció, el govern local reforça el servei de la Policia Local, 
habilita un nou número de telèfon per atendre dubtes i 
necessitats de la ciutadania i posa en marxa una bateria 
de mesures de protecció mentre es confi rma que ja hi ha 
altres usuaris del centre de dia i de la residència afectats 
pel Coronavirus, així com personal sanitari d’aquest equi-
pament. Dies després, s’ajorna el Ple del mes de març, es 
redueixen les expedicions del bus urbà i es limita l’atenció 
presencial del consistori, entre altres mesures.

La resposta de la societat: lloances i desobediències
La societat respon amb aplaudiments diaris, convocats 
a les 20 h als balcons i terrasses dels habitatges, per al 
personal sanitari, de supermercats, cossos de seguretat 
i altres agents de la societat que no es poden quedar a 
casa per cuidar de la ciutadania. Les xarxes socials s’om-
plen d’imatges de petits i grans amb idees sobre com en-
tretenir-se durant el confi nament; voluntaris ofereixen 
concerts, classes i xerrades gratuïtes a través d’Internet; 
milers de persones s’ofereixen per ajudar ciutadans de-
pendents o amb patologies que els fan ser població de 
risc. Tot el país respon en la lluita del Coronavirus, excepte 
algunes persones que encara no tenien consciència de la 
gravetat de la situació i a vegades no complien la norma-
tiva de confi nament.

Els supermercats demanen calma 
davant les compres massives 

per por a un problema de 
proveïment d’aliments que, 

insisteixen, no és real 

El confi nament només permet 
sortir al carrer per anar a 

treballar, a comprar, al metge, 
a la farmàcia, a acompanyar un 
dependent o causes justifi cades
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Cronologia de la pandèmia: la lluita contra el Coronavirus continua

18 de març 2020: sancions contra els infractors
El 18 de març, la Policia Local de Parets alerta que hi ha 
un augment de persones que es troben al carrer sense 
estar en un dels supòsits permesos. Fins aquell dia, els 
agents havien imposat una trentena de sancions, però 
només per casos greus de persones que reincidien o in-
complien les ordres de l’autoritat. En veure la situació, el 
cos de seguretat anuncia que, després de la flexibilitat 
dels primers dies, comencen a sancionar totes les perso-
nes que, per qualsevol motiu no justifi cat, no compleixin 
amb la normativa del confi nament. Protecció Civil i Policia 
Local vetllen pel compliment de la normativa en tots els 
espais del municipi.

Finals de març 2020: la lluita continua
El 18 de març es va registrar un total de 17.147 casos de 
Coronavirus a Espanya, dels quals 2.702 havien estat a 
Catalunya. Un total de 939 persones a tot Espanya havia 
passat per una sala d’UCI i el nombre total de morts a 
causa de la malaltia era de 767.

L’Ajuntament inicia la desinfecció als carrers
El 19 de març, l’Ajuntament de Parets inicia una neteja es-
pecial amb líquid desinfectant al voltant de la residència i 
a les àrees de recollida d’escombraries amb un producte 
que no té cap efecte nociu per a la salut de les persones 
ni dels animals.

S’allarga el confi nament durant 15 dies més
En l’actualitat, l’Ajuntament de Parets continua en contac-
te amb les persones més vulnerables i pren les mesures 
de protecció adequades a cada situació. S’ha establert 
una comissió informativa cada dilluns a les 10 h i s’ha 
decidit no celebrar plens municipals com a mesura de 
prevenció. Actualment, ja sabem que el govern de l’estat 
prolonga el confi nament fi ns, com a mínim, l’11 d’abril.

Quins són els símptomes de la COVID-19?
Els sanitaris expliquen que habitualment són símpto-
mes lleus similars a una grip com pot ser febre o tos. 
En alguns casos pot produir sensació de falta d’aire i 
en els casos greus es pot desenvolupar una pneumò-
nia o altres complicacions mèdiques.

Com em puc protegir del virus?
Cal rentar-se les mans amb molta freqüència amb ai-
gua i sabó, tapar-se la cara amb mocadors d’un sol ús 
o amb la cara interna del colze en tossir o esternudar, 
evitar el contacte proper amb persones que presentin 
símptomes, no compartir estris ni menjar, i complir la 
normativa de confi nament vigent.

Crec que puc tenir Coronavirus. Què faig?
Si no és una urgència, queda’t a casa, truca al 061 i 
espera instruccions. Per a urgències mèdiques truca 
al 112.

Tinc una mascota, puc estar en perill?
No. No s’han de prendre mesures especials amb els 
animals.

Les sancions per incomplir el 
confi nament i la normativa de 

l’estat d’alarma van dels 100 als 
600 €, i poden arribar a 30.000 €  

i responsabilitats penals

Les administracions i els sanitaris demanen col·laboració i responsabilitat ciutadana per acabar, com més aviat millor, amb la COVID-19, que ha paralitzat el món

QUOTES SUSPESES

S’aturen les quotes de serveis municipals tancats
Una de les mesures que el Govern Plural ha pres ha estat 
la de suprimir les quotes dels serveis municipals que, a 
causa de l’estat d’alarma, han quedat suspesos fi ns a 
nou avís. Així, el cobrament per serveis com les escoles 
bressol municipal, l’Escola Municipal de Música, la piscina 
municipal i la resta de serveis municipals, no s’hauran de 
pagar durant el temps que estiguin tancats. 

COMISSIÓ

Comissió Informativa específi ca pel Coronavirus
El dilluns 23 de març es va celebrar una Comissió 
Informativa per donar tots els detalls sobre l’evolució del 
Coronavirus, les seves conseqüències i les actuacions 
que s’estaven duent a terme. El Govern Plural va oferir 
els detalls de la situació als portaveus de l’oposició i van 
tractar temes com la prevenció de la propagació i l’atenció 
a les persones més vulnerables entre altres.

CONSELL ALCALDIES

El Consell demana informació de primera mà 
El Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental, celebrat al 
Circuit de Barcelona-Catalunya, i al qual va assistir 
l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, va traslladar un missatge 
de tranquil·litat a la població de la comarca davant de la 
pandèmia del Coronavirus. Els alcaldes van demanar al 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, tenir 
informació immediata sobre la pandèmia.
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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

SCAC

A l’Estat espanyol s’ha declarat l’estat d’alarma des del 15 
de març de 2020, la qual cosa implica l’aplicació de mesu-
res que afecten directament les persones consumidores.
Aquestes mesures, en forma de decrets, ordres o instruc-
cions dels governs que impedeixen o prohibeixen accedir 
a un país, que tanquen aeroports, hotels, museus o obli-
guen a la cancel·lació d’espectacles, són el que es deno-
minen causes de força major.
Es considera que existeix força major quan la prestació 
d’un servei contractat resulta impossible de complir per 
una circumstància aliena a la voluntat de l’empresa, so-
brevinguda i imprevisible o inevitable.
A l’enllaç: http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/
Viatges-a-zones-afectades-COVID-19.

Trobareu ampliades algunes recomanacions generals amb 
relació a aspectes com:
     Els viatges i transports. Cancel·lació de viatges, vols 
o aspectes relacionats amb els bitllets o abonaments de 
transport públic.
      Espectacles i altres esdeveniments. Suspensió d’es-
pectacles o esdeveniments i retorn dels imports.
     Serveis que es paguen per quotes (cursos, gimnasos, 
etc.). Retorn proporcional de les quotes o compensacions.
     Pagaments fets per avançat en concepte de paga i 
senyal.
     Subministraments bàsics a la llar (llum, aigua i gas). 
Durant un mes, a partir del 18 de març, no es poden sus-
pendre els subministraments de llum, gas i aigua a les 

persones consumidores que tinguin la condició de vulne-
rables o en risc d’exclusió.
    Telefonia i internet. Mentre estigui en vigor l’estat 
d’alarma, les empreses de telecomunicacions no poden 
fer campanyes comercials de serveis que impliquin una 
portabilitat.
     Terminis per a la devolució de productes. Mentre duri 
l’alarma, s’interrompen els terminis per a la devolució dels 
productes comprats tant en botigues presencials com a 
distància.
     Hipoteques. Moratòria en el pagament de les hipote-
ques per a la compra de l’habitatge habitual en el cas de 
les persones que pateixen difi cultats extraordinàries per 
fer-ne front, així com als seus avaladors.

Informació d’interès per a les persones consumidores amb relació a la COVID-19
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L’Ajuntament de Parets bat el rècord en transparència amb un 91%
L’Ajuntament ha aconseguit aquest 2020 una nota del 91% i el segell de Transparència d’Infoparticipa, que mesura, a més, les bones pràctiques d’ajuntaments

Què és InfoParticipa?
És un producte del Laboratori de Periodisme i Comuni-
cació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en el qual participen altres uni-
versitats de tota Espanya, que mesura les bones pràc-
tiques de la comunicació pública local a Catalunya. Els 
ajuntaments són avaluats en matèria de transparència, 
comunicació, rendició de comptes i participació en el go-
vern.

Com avaluen els ajuntaments?
Aquest grup d’investigació reconegut per la Generalitat 
de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona ha 
avaluat l’Ajuntament de Parets cada any des del 2013.
Per obtenir el resultat, el laboratori analitza un nombre 
d’ítems en forma d’exigència que l’ajuntament ha de com-
plir. Per cada ítem que l’Ajuntament compleixi, se li dóna 
un punt. Si aconsegueix complir amb tots els ítems, la 
nota seria del 100%. Per exemple, un dels ítems demana 
‘Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i 
menors, amb tota la informació associada’. Si l’ajunta-
ment pot demostrar que és així, se li dóna un punt. La 
resta d’ítems tenen a veure amb accions de transparència 
sobre la publicació de dades dels representants polítics, 

sobre la gestió dels recursos col·lectius i econòmics, in-
formació sobre el municipi i eines de participació per a 
la ciutadania.

Quina nota ha tingut Parets històricament?
L’any 2013 el laboratori va atorgar una puntuació del 65%. 
El 2014, l’ajuntament va aconseguir un 68%; el 2015 es 
va mantenir en un 68%; el 2016 va obtenir un 59%; el 
2017 va baixar fi ns al 57%; i el 2018 va tornar a baixar fi ns 
al 55%. L’any 2019, abans de les eleccions municipals, 
l’ajuntament va tornar a baixar fi ns al 50%, fet que repre-
senta que només complia amb la meitat dels ítems que es 
marquen per avaluar la transparència i bones pràctiques.

La nota en transparència després del canvi de govern
L’any 2020, després que els grups Ara Parets ERC, Sumem 
Esquerres a Parets i Parets per la República-JuntsxCat 
arribessin a un acord de govern, el Govern Plural va crear 
la regidoria de Transparència i va potenciar la regidoria 
de Comunicació.
Aquest fet veu ara el resultat reflectit en la puntuació que 
el laboratori ha atorgat aquest 2020 a l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, que ha estat d’un 91%. La dada es pot 
consultar a www.mapainfoparticipa.com.

La regidora de Transparència, Neus Jordà, es mostra sa-
tisfeta perquè “vam fer una aposta clara per la transpa-
rència, creant expressament una regidoria que li donés la 
importància que mereix. És per això que, des del primer 
dia, ens vàrem entendre amb els tècnics en quins eren els 
nostres objectius. Amb els seus esforços, i el de molta gent, 
han arribat els resultats. El fet que, en només vuit mesos 
i essent la primera prova que passem, hàgim pujat d’un 
indicador del 50% al 91%, incloent-hi el segell de Trans-
parència, no és només que ens il·lusioni, sinó que és una 
mostra clara que hem vingut a canviar les maneres de fer, 
a ser molt més clars i propers, i a donar valor a les coses 
realment importants”.

El Govern Plural es mostra satisfet amb aquesta dada tan 
elevada, però vol continuar treballant per poder millo-
rar-la, encara més, en la pròxima avaluació.

L’Ajuntament de Parets 
augmenta la seva transparència 

un 41% i se situa en una 
puntuació del 91% aquest 2020

2013 2104 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65% 68% 68%
59% 57% 55% 50%

91%

Evolució de la nota en transparència de l’Ajuntament de Parets del Vallès
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PREINSCRIPCIONS

Curs 2020 / 2021

CENTRES EDUCATIUS DE PARETS DEL VALLÈS

El Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya ha decidit ajornar 
la preinscripció escolar del segon cicle 
d’educació infantil, educació primària i 
ESO fins que es pugui garantir la seva 
realització en condicions de normalitat.

Alhora, han quedat anul·lades les 
jornades de portes obertes previstes 
per al segon cicle d’infantil, primària i 
ESO.

Més informació al web del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

LLIURE
UNA ESCOLA DE TOTHOM PER A TOTHOM

EQUITATIVA
PARTICIPATIVAINCLUSIVA

OBERTA

COMPROMESA RESPECTUOSA
MODERNA DIVERSA CREATIVA

DE QUALITAT PLURAL

INNOVADORA

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

Centres educatius públics de Parets:

Institut
Torre de Malla

Jornada de 
portes obertes
28 d'abril 
a les 17 h

Batxillerat i cicles de
grau mitjà i de grau 
superior

La jornada de portes obertes està condicionada
a l'evolució de l'estat d'alarma pel coronavirus

PoRTES OBERTES 27 ABRIL 17.30 h

PoRTES OBERTES 28 ABRIL 17.30 h

PoRTES OBERTES 29 ABRIL 17.30 h

Les jornades de portes obertes estan condicionades 
a l’evolució de l’estat d’alarma pel coronavirus
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La Taula de reball pel canvi climàtic es va presentar davant la ciutadania el passat 6 de març

de les reunions previstes durant la qual es van fer públics 
els objectius i es van presentar les persones que, a partir 
d’ara, participaran en el projecte.
La Taula de treball pel canvi climàtic té, entre altres ob-
jectius, portar a terme campanyes informatives relatives 
al que pot fer cada persona per contribuir a aturar el can-
vi climàtic, i estudiar la transformació dels equipaments 
municipals en espais sostenibles.
També es pretén crear un espai de debat ciutadana on 
poder exposar i plantejar actuacions de les diferents pro-
blemàtiques ambientals que afecten el municipi i contri-
buir, des de les actuacions al nostre abast, en la millora 
dels seus efectes.
Si voleu participar de la iniciativa, cal fer la inscripció prè-
via a l’Escola de la Natura, al telèfon 93 562 17 94, o per 
correu electrònic a escola.natura@parets.cat.

Contra el canvi climàtic, tu també hi tens molt a dir

Davant d’un auditori ple de gom a gom, el 6 de març es va 
presentar davant la ciutadania la Taula de treball pel can-
vi climàtic, en un acte presidit per Jordi Seguer, alcalde 
de Parets del Vallès, i Rosa Martí, regidora d’Urbanisme 
i Medi Ambient. La presentació també va comptar amb 
la presència del científic i geògraf Martí Boada, i de Joa-
quim Elcacho, periodista especialitzat en medi ambient 
i ciència.
Durant la presentació, la regidora de Medi Ambient, Rosa 
Martí, va posar de manifest els objectius d’aquesta taula: 
“volem fer un treball en positiu per veure quines mesures 
es poden implementar, i sobretot crear consciència, ja que 
és una qüestió que ens ha de preocupar a tots i a totes. El 
canvi climàtic només es podrà combatre si sumem totes 
les forces de les quals disposem”.
Posteriorment, l’Escola de la Natura va acollir la primera 

ORDENANCES

Noves ordenances per regular l’ús de patinets 
elèctrics i per combatre el mosquit tigre
L’Ajuntament de Parets ha iniciat els tràmits per actualitzar 
l’ordenança de circulació de vehicles, que va ser aprovada 
l’any 2001, per tal d’incloure la regulació dels patinets 
elèctrics. Aquesta modificació tindrà en compte les 
situacions en les quals estarà permesa la circulació de 
patinets elèctrics i quina serà la normativa sancionadora.
L’actualització també tindrà en compte l’estat dels carrers 
i les dificultats que hi ha a l’hora de circular,  les voreres 
amb dificultat d’accessibilitat o l’estat i ús actual de 
l’anella esportiva. El govern preveu elaborar un esborrany 
que pugui ser sotmès a aprovació abans que arribi l’estiu.

Nova normativa per combatre el mosquit tigre
Durant la darrera sessió plenària, es va aprovar una nova 
ordenança municipal reguladora per a la prevenció dels 
mosquits en general i en particular per al control del 
mosquit tigre.
El mosquit tigre es va detectar per primer cop l’any 2004 
i, des d’aleshores, ha esdevingut un problema creixent. 
L’ordenança, que s’ha incorporat a les ordenances de 
convivència ciutadana, regula el manteniment dels espais 
d’especial atenció i risc on es pot acumular aigua per tal 
que es prenguin les mesures preventives apropiades i 
suficients.
L’incompliment de l’ordenança podrà derivar en sancions 
d’entre 500 i 50.000 euros en funció de la gravetat, la 
intencionalitat, la reiteració i la naturalesa dels danys. 
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17 veces17 veces
Faemino y Cansado cultura.parets.cat

FEBRER 2021
Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Venda per internet al web:

La gran parella de 
còmics ens regala una 
nova mostra del seu 
humor intel·ligent i 
surrealista

NOVA DATA
PER CANCEL·LACIÓ DEL 5 D’ABRIL

Més endavant us informarem del període de devolució
de les entrades adquirides

10 maig
18 h Teatre Can Rajoler
El circ dels
impossibles
Cia. Mag Stigman

26 abril
18 h Teatre Can Rajoler
Gretel i Hansel
Cia. Zum Zum Teatre

Espectacle familiar

Espectacle familiar

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

de Ramon Madaula

JUNY7 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Ramon Madaula escriu i protagonitza una 
comèdia sobre els llinatges familiars

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 19.30 h

de Ramon Madaula
Els Brugarol

NOVA DATA
PER AJORNAMENT DEL 19 D’ABRIL

Les entrades adquirides
són vàlides per a la 
nova data

 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

Companyia Malaguilla

MAIG24 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 19.30 h

Companyia Malaguilla
Tres pilars

NOVA DATA
PER AJORNAMENT DEL 15 MARÇ

Les entrades adquirides i pagades 
a taquilla són vàlides per a la 
nova data
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El consell, que ha estat impulsat per les regidories de 
Gent Gran, Participació i Transparència, estarà presidit 
per l’alcalde, i hi formaran part la regidora de Gent Gran; 
un membre de cada partit polític que tingui representació 
municipal; dos representants, amb paritat de gènere, de 
cada entitat, federació, associació cívica, cultural, espor-
tiva, professional i sindical de la gent gran de Parets; i 
quatre ciutadanes o ciutadans del municipi, escollits per 
consens dels grups municipals representats al consistori 
i que no pertanyin a cap entitat en l’àmbit de la gent gran.
La creació d’aquest consell ha estat àmpliament reivindi-
cada per l’actual govern durant les legislatures anteriors. 
En paraules de l’alcalde, Jordi Seguer, “aquest és un com-
promís del nostre govern que ja es va demanar en l’anterior 
legislatura però que no es va tirar endavant, tot i haver 
estat aprovat per la Junta de Portaveus en la moció pre-
sentada pel nostre grup municipal”.
Es preveu que el consell es pugui presentar a la ciutadania 
a mitjan maig, coincidint amb les Jornades Els nostres 
avis, que enguany avancen la data de celebració.

Ja s’han aprovat les bases que regularan el Consell de la gent gran de Parets
Som grans, som actius i volem opinar

Actualment, Parets té una població de 19.397 habitants, 
dels quals 3.060 tenen més de 65 anys. És a dir, prop d’un 
16% dels paretans i paretanes pertanyen al col·lectiu de 
gent gran, un grup cada vegada més nombrós, més actiu, 
més participatiu i més crític.
Tenint en compte aquestes xifres i les necessitats reals i 
actuals de les persones grans, el govern plural fa una clara 
aposta pels nostres avis i àvies i ja ha posat en marxa les 
bases per a la constitució del Consell de la gent gran de 
Parets, un òrgan de representació i participació ciutadana 
que vol potenciar l’associacionisme i les iniciatives soci-
als, individuals i col·lectives dels avis i àvies del municipi, 
i ser un espai de debat permanent per desenvolupar acci-
ons per millorar la qualitat de vida de les persones grans 
i atendre les seves demandes.
La regidora de Gent Gran, Montserrat Folguera, n’ha des-
crit els objectius: “Està pensat per conèixer de primera 
mà les necessitats i els interessos de les persones de més 
de 65 anys, que volen ser escoltades i així poder tenir en 
compte les seves propostes i els seus suggeriments”.

REUNIÓ

Reunió dels governs de Parets i Granollers
Els alcaldes de Parets i Granollers, Jordi Seguer i Josep 
Mayoral, es van reunir el passat 9 de març per posar sobre 
la taula diferents temes que afecten tots dos municipis, 
com ara la voluntat de fer un nou recorregut per a 
bicicletes entre les dues poblacions que permeti arribar 
de l’una a l’altra en 30 o 45 minuts. També es van tractar 
altres temes, com la millora de la llera del riu Tenes. 

CARTIPÀS

Carme Herrero, nova regidora de l’Ajuntament
Després de la renúncia, per motius personals, del regidor 
del grup municipal Ara Parets-ERC, Enrique Villegas, la 
ja regidora Carme Herrero va prendre possessió del seu 
càrrec, davant del secretari de la corporació, el passat 18 
de març. La presa de possessió haurà de ser ratificada en 
el pròxim ple, que encara no té data de celebració.
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Aquesta primera reunió va comptar amb la participació d’una vintena de persones

Primera reunió de la Taula Parets feminista i LGTBI+

En el marc de les activitats del Març de dones, l’11 de 
març, la Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir la primera 
Trobada de la Taula Parets feminista i LGTBI+ per treba-
llar les polítiques i accions relacionades amb la igualtat 
a Parets.
La regidora de Feminisme-LGTBI+ i Transversalitats Kè-
nia Domènech explicava, en declaracions a RAP107, els 
objectius d’aquesta primera trobada: “La primera trobada 
servirà per donar a conèixer aquesta taula i les seves par-
ticipants i copsar les seves opinions per tal d’elaborar el 
reglament de funcionament i portar-lo a aprovació”.
També va explicar els resultats que s’esperen d’aquesta 
taula: “espero que sorgeixi un grup de treball que ajudi a 
desenvolupar les polítiques de gènere i LGTBI a Parets i 
que sigui proactiu”.
La regidora va donar la seva opinió sobre la situació real 
d’aquestes polítiques d’igualtat al municipi: “És evident 

SOLIDARITAT

XERRADA

Xerrada sobre ocupació i cures 
Una vintena de persones van assistir, el passat 4 de març,  
a la xerrada ‘Ocupació i cures: dues dimensions de la vida 
quotidiana’, que es va celebrar a l’Escola de persones 
adultes
La ponència va anar a càrrec de Silvia Carrillo, de l’entitat 
iQcoop, i ha estat impulsada per la regidoria Feminisme-
LGTBI i Transversalitats, en el marc de les polítiques 
d’igualtat que du a terme l’Ajuntament. 

Vermut solidari de Sumem Esquerres a Parets
El grup municipal Sumem Esquerres a Parets es va afegir 
als actes en favor de les dones i la igualtat que es van 
celebrar a principis del mes de març, amb un vermut 
solidari que va recaptar 125 euros destinats a l’associació 
Meva, dedicada a lluitar per la igualtat i per erradicar les 
discriminacions per raó de sexe.
El vermut va estar amenitzat pel Centre d’Estudis Musicals 
Maria Grever.

que hem avançat en aquest sentit, però encara queda 
molt per fer. S’ha de continuar lluitant i batallant contra 
el patriarcat, però també contra el capitalisme, que és, en 
definitiva, el que promou tot això”.
La taula està oberta a qualsevol persona del municipi que 
vulgui participar-hi i a entitats o col·lectius que apostin pel 
feminisme. Per formar-hi part es pot adreçar un correu a 
caljardiner@parets.cat, o trucar al telèfon 93 573 72 00.

Març de dones
Tot i les anul·lacions d’actes que s’han fet per l’entrada en 
vigor del decret de confinament, algunes de les activitats 
incloses en el març de dones es van poder dur a terme a 
començament d’aquest mes.
La concentració solidària ‘Ens volem vives’ o la lectura del 
manifest del 8M a la plaça de la Vila són algunes de les 
activitats que es van poder fer amb relativa normalitat.

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

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

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

PRIMAVERA 2020

**Aquesta programació està condicionada a l'evolució de la crisi sanitària

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

PRÒXIMES

TORNEIG DE BILLAR
Dissabte 25 d'abril a les 18 h

TORNEIG DE JOCS DE TAULA
Dissabte 2 DE MAIG a les 17 h

FAKTORIA DE IDEES
DiVENDRS 15 dE MAIG a les 19 h

TORNEIG DE FIFA
Dissabte 23 DE MAIG a les 18 h

CURSOS I TALLERS
DEL 2n TRIMESTRE

# Videoart: 
    Performance visual
# Francès 
# Graffiti 

# Dibuix Manga
# Classes de gralla
# Pintura mural
# Tallers de cuina

MÉS INFORMACIÓ

ACTIVITATS

Aquesta programació està condicionada a l'evolució de la crisi sanitària.
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La trobada va tenir lloc el passat 3 de març, abans del començament del confinament per la COVID-19 

segon tram va arribar des del carrer Sant Jordi fins al final 
de l’avinguda Espanya. Els suggeriments més abundants 
que es van recollir es referien a la gestió de la circulació 
de vehicles que van a més velocitat de la permesa i el 
fet que els cotxes aparquen en espais on no és permès 
estacionar. Els veïns i veïnes també han demanat plantar 
més arbres i que s’estudiï si es podria convertir el carrer 
en un espai totalment per als vianants amb accés exclusiu 
per a les persones que hi viuen. També han proposat una 
altra alternativa que consisteix a invertir el sentit de la 
circulació per trams per tal que l’avinguda Espanya no es 
pugui utilitzar com a via paral·lela de l’avinguda Catalu-
nya i reduir d’aquesta manera el volum de vehicles que 
circulen per aquesta via.
Casandra García ha valorat molt positivament aquesta 
proposta perquè, tal com ha expressat, “aquest govern 
plural vol donar la cara i recollir propostes de millora per 
viure més tranquils, que és el que tots volem, viure tran-
quils i segurs en el nostre municipi”.

La regidora Casandra García recull les propostes del veïnat

El passat 3 de març, la regidora del barri Eixample Cen-
tral, Casandra García, va fer una visita a la zona de l’avin-
guda Espanya acompanyada pel veïnat amb l’objectiu de 
recollir queixes, suggeriments i propostes per millorar els 
aspectes urbanístics de la via. A la trobada va anar acom-
panyada d’un tècnic municipal per poder donar resposta 
als comentaris dels veïns i veïnes i, per tant, la visita no ha 
estat només “un contacte amb la gent que viu en aquest 
carrer, sinó una trobada on començar a solucionar alguns 
dels problemes que s’han plantejat”, ha explicat.
La trobada, a la qual van assistir una trentena de veïns 
i veïnes, arriba després que durant la primera reunió de 
regidoria de barri de l’Eixample Central, la gran majoria 
de comentaris que García va rebre van ser sobre aquest 
carrer i per això “ens va semblar bona idea visitar la zona 
amb el veïnat i poder treballar amb ells directament a la 
via de la qual es parla”.
El recorregut es va fer en dos trams; el primer tram va 
començar amb una passejada fins al carrer Sant Jordi, i el 

IMPOSTOS
Ajuts per fer front al rebut de l’IBI
Tot i alguns rumors que s’han estès al municipi, el govern 
plural manté la subvenció de 100 euros per reduir l’import 
de l’Impost de Béns Immobles. Un ajut universal per a 
qualsevol veí del municipi que compleixi els requisits que 
preveuen les bases pensades per subvencionar aquest 
impost a les persones amb dificultats econòmiques.
Durant el termini de presentació s’han registrat 281 
sol·licituds i ara l’Oficina d’Atenció Ciutadana està en 
procés de valoració del compliment dels requisits. 
Durant l’exercici 2018 es van resoldre favorablement 164 
peticions i s’hi van destinar 16.400 euros. D’altra banda, 
a 207 persones jubilades de Parets se’ls ha bonificat 
l’impost de la recollida orgànica durant el darrer any. 
Recordem que les ordenances fiscals mantenen un criteri 
general de congelació per la resta d’impostos com els 
de l’aigua, circulació de vehicles –on es mantenen les 
bonificacions existents– o la recollida d’orgànica, una de 
les taxes d’escombraries més baixes dels ajuntaments 
d’arreu de Catalunya. 
A més la ciutadania de Parets ja veurà -en el pròxim rebut- 
l’import de la quota de l’IBI amb la reducció del 2,5%, 
aprovada per aquest any.

ACTIVITAT

Musical per a la restauració del temple
El 7 de març, el Teatre Can Rajoler va acollir un musical 
amb l’objectiu de recollir diners per a la restauració de 
l’església de Sant Esteve. L’activitat s’emmarcava en la 
campanya de micromecenatge 50x1.000, per fer una 
reforma del temple i per a la qual es necessiten 50.000 €.

PROGRAMACIÓ
ABRIL >> JUNY 2020

GENT GRAN
ACTIVA!

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

INFORMACIÓ i iNSCRIPCIONS ALS CURSOS: 
Casals Municipals de Gent Gran, excepte 
Manteniment físic i Ioga, que s’han de fer 
al pavelló. 
 

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
PLAYBACK 

TEATRE 

TALLER D’EXPRESSIÓ I 
LECTURA TEATRALITZADA* 

ACTIVITAT FÍSICA I 
SALUDABLE

ESQUENA SANA 
BALL EN LÍNIA 
COUNTRY 
TXIKUNG 
MANTENIMENT FÍSIC 
IOGA 
GIMNÀSTICA 
PETANCA 

SEGUIMENT MARXA 
NÒRDICA

EXPRESSIÓ I 
CREATIVITAT 

PUNTES DE COIXÍ 
MANUALITATS 
DECORACIÓ I GUARNIMENTS 
GRUP CAFÈ LABORS 
PUNT DE MITJA I GANXET 
TALL I CONFECCIÓ 
PINTURA A L’OLI 
PATCHWORK

CULTURA DIGITAL
INTRODUCCIÓ A LA 
INFORMÀTICA 

ALFABETITZACIÓ DIGITAL

TALLER DE MEMÒRIA 

EXERCITEM LA MENT 

PRESA DE TENSIÓ ARTERIAL

TALLERS DE CUINA
CUINA AL MICROONES 

VISITES CULTURALS
PARC DE LES OLORS DEL 
SERRAT
Visita guiada al parc de Sant 
Eulàlia de Ronçana.
Dijous 16 abril · 15 h
Soida en autocar. 

PARLAMENT DE CATALUNYA
Visita guiada al Parlament, a 
Barcelona.
Divendres 26 de juny
Soida en tren a les 8.30 h
 
FESTES I 
CELEBRACIONS
SANT JORDI
Tarda poeticomusical, 
berenar i obsequi de roses. 
Dijous 23 d’abril a les 17 h 
Casals municipals de gent 
gran. Gratuït. 

FESTA DE LA FLOR 
(ASOVEEN)
Concurs de flors i roses.
Dissabte 25 d’abril a les 11 h

ARROSSADA A CA N’OMS
Divendres 15 de maig 14 h

XXXI JORNADES ELS 
NOSTRES AVIS
Del 18 al 24 de maig

BALL DE REVETLLA 
(ASOVEEN)
Dissabte 13 juny a les 22 h

BALL DE REVETLLA (CASAL 
CA N’OMS)
Dissabte 19 juny a les 22 h

Totes les persones tenim cervells 
diferents, no hi ha parts del cervell 
més desenvolupades depenent de si 
ets dona o home. Segons els estudis 
cientí�cs, les diferències entre el cervell 
d’homes i dones són degudes a les 
experiències de vida. És important no 
limitar-les en un sentit o altre pel fet de ser 
nen o nena.
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SILVER - 2 ANYS

ARYA - 10 ANYS BLACK - 5 ANYS BLUE- 1 ANY CHANEL - 1 ANY DARKO - 4 ANYS

KEIRA - 2 ANYS PINTXO- 2 ANYS

Hi ha animals ‘invisibles’ a qui les persones no volen o no poden ser adoptats. El sistema d’apadrinaments ajudarà a fer front a les despeses que generen

Hola em dic Nube. Tinc 1 any. Sóc de raça Bull Terrier. 
Una voluntària de la Protectora d’animals de Parets em 
va trobar a Vilafranca, ficada en una gàbia. Els humans 
que em tenien allà em feien servir com a espàrring perquè 
altres gossos aprenguessin a atacar i a mossegar. Em van 
trobar traumatitzada, plena de mossegades, de talls, 
de cops... tenia una infecció greu i el nivell d’estrès que 
patia feia que em mossegués la cua fins que de poc no 
me l’arrenco. He estat molt malalta i m’han hagut de fer 
moltes cures però ara, a la protectora, ja estic molt millor. 
Tot i el que he patit m’encanten els humans i sóc molt, 
molt afectuosa amb ells, però encara no estic preparada 
per l’adopció perquè, quan veig un altre gos, em penso que 
em vol mossegar i el meu instint em demana defensar-me. 
Així que, per ara, només em queda esperar fins que em 
trobi millor i pugui tenir altres amics gossos. Però el cost 
de les meves cures i tractaments és car...

Aquest és el cas real de la Nube, un dels animals que no 
poden ser adoptats i dels quals la Protectora de Parets 
en té cura.
N’hi ha molts més: El Coco, atropellat i deixat a la 
carretera cec d’un ull, amb l’anca trencada i la mandíbula 
fracturada, que va haver d’estar un mes i mig a l’UCI; la 
Lenka, abandonada a la seva sort amb 11 anys; el Bobby, 
lligat un arbre durant 8 anys; la Nicka...
Tots aquests animals no estan en situació de ser adoptats 
perquè pateixen traumes o, senzillament, la gent no els 
vol perquè són vells, o de mida gran o requereix massa 
esforç fer-se’n càrrec. Els diuen els INVISIBLES.
Per tal de poder fer front a les despeses que aquestes 
mascotes generen, la protectora ha impulsat un sistema 
d’apadrinaments que consisteix en una aportació mínima 
de 10 euros al mes. Així, ells podran continuar tenint cura 
dels animals, i els seus padrins podran veure’ls, jugar 

Si no pots adoptar, apadrina! Et necessiten

amb ells, treure’ls a passejar, fer-los un bany i, sobretot, 
demostrar-los que no tots els humans som iguals.
La iniciativa neix arran de la urgència que el centre té avui 
dia per poder fer front a les despeses que suposa el seu 
manteniment i cobrir les necessitats mèdiques d’aquests 
gossos i gats.

Ajuda’ls a tenir una vida digna. Apadrina.
Sovint no ens plantegem la possibilitat d’adoptar perquè 
no tenim temps per dedicar-los, o no tenim prou espai, 
o no... Però ara, amb aquesta opció, podem ajudar una 
mascota perquè tingui de nou una vida digna.
Si voleu conèixer la Nube, el Bobby, la Lenka o el Coco, us 
podeu acostar a la Protectora d’Animals de Parets tan bon 
punt torni a estar oberta, al c. la Sínia del Polígon Llevant 
o trucar al telèfon 664 127 247. 
Animeu-vos. Us necessiten.
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La regidora, Neus Jordà, va donar a conèixer les dades durant la inauguració de l’exposició de consum, a Can Rajoler

descens en les queixes relatives a les compres per 
internet, que han passat d’un 10% l’any 2018, a un 5,84% 
l’any 2019. Tot i tenir el nombre de reclamacions més 
elevades, també han disminuït els expedients relacionats 
amb les empreses de telefonia: en aquest àmbit, el 
problema principal continuen sent les facturacions 
errònies, les incidències en el moment de les baixes i, 
sobretot, les despeses de permanència originades en el 
moment de canviar de companyia.
Les reclamacions en relació amb els subministraments 
bàsics han sofert un increment l’any 2019, tot i que no 
han assolit el nivell dels anys 2016 i 2017 en què van 
arribar al 23%. 
També s’han incrementat les reclamacions relacionades 
amb les companyies asseguradores i les relatives al 
transport aeri. Les cancel·lacions o retards dels vols 
i la pèrdua d’equipatge provoquen la major part de les 
queixes dels usuaris.

Prop de 25.000 euros d’estalvi a la ciutadania en reclamacions

L’any 2019, la tramitació d’expedients del Servei de 
Comerç i Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de 
Parets (SCAC) ha permès estalviar o recuperar un total 
de 24.452,90 euros als ciutadans i ciutadanes que van 
presentar la seva reclamació davant de l’oficina.
En total, el servei ha atès 299 visites presencials que han 
suposat l’obertura de 139 expedients, dels quals 122 
(un 87,77%) han estat resolts i 17 continuen en tràmit. 
A més, el servei ha atès un gran nombre de consultes 
telefòniques o telemàtiques que no han implicat tràmits 
d’obertura d’expedient.
Dels expedients oberts, un 24,82% feien referència a 
reclamacions relacionades amb la telefonia; un 13,87% 
a diferents tipus de garanties; un 10,95% a serveis 
bàsics; un 8,03% a assegurances i un 6,57% a transports. 
La resta han estat amb relació a compres per internet, 
serveis financers o serveis a domicili.
Del total de les reclamacions rebudes cal destacar el 

GITANES

I vet aquí... que van néixer les gitanes
La Colla de Gitanes de Parets ha publicat un nou conte 
que, sota el títol I vet aquí... que van néixer les gitanes, 
explica l’origen d’aquesta dansa tradicional del Vallès. 
Escrit per Mercè Alcayna a i amb il·lustracions de Rosa 
Vila, el llibret es podrà adquirir més endavant a la 
Papereria Impremta Farrés.

CASTELLERS

Èxit de la calçotada de Manyacs Parets
Més de 300 persones van participar en la ja tradicional 
calçotada popular organitzada pels nostres castellers 
i castelleres de Manyacs Parets a principis del mes de 
març. La calçotada pretén ser un punt de trobada obert 
on poder compartir amb tothom un espai de germanor, 
de cultura i de tradició.

El tema d’enguany és el 40è aniversari de 
l’emissora de ràdio municipal RAP 107. 
Els treballs han d’incloure aquest text:
Festa Major 2020. 40 anys de RAP 107. 
Parets del Vallès. 24, 25, 26 i 27 de juliol.

Poden participar-hi totes les persones interessades 
majors de 16 anys, amb la presentació d’un màxim 
de tres propostes, originals i inèdites.

Les propostes s’han de presentar en un suport 
rígid i, a més a més, en un CD ROM amb els 
treballs en programes de dibuix o imatge. A les 
propostes només hi poden aparèixer quatre colors 
com a màxim (inclòs el blanc, si es fa servir). No 
s’admetran trames ni matisos d’aquests colors, ni 
degradats, transparències o altres efectes. Tampoc 
no s’admetran imatges en JPEG.

Les propostes s’han de treballar obligatòriament en 
sentit vertical a la plantilla de color vermell en 
format document PDF que trobareu al següent 
enllaç:www.parets.cat/concurs-disseny-fme-
2020. No s’admetrà la imatge que estigui encaixa-
da dins d’un marc, per evitar que quedi tallada pels 
marges.

Les propostes s’han de lliurar a les o�cines del 
Servei de Cultura, al Centre Cultural Can Rajoler, 
abans del dia 15 de maig de 2020.

S’atorgarà un premi únic de 500 euros bruts a la 
proposta guanyadora. 

*Consulteu les bases completes al web
www.parets.cat

Concurs de

FESTA  MA JOR
D ’ EST IU  2020
PARETS  DEL  VAL LÈS

PRINCIPALSBASES

FORMACIÓ

 
PRÒXIMS CURSOS:

Iniciació ofimàtica

Word intermedi

Excel bàsic

Excel intermedi

Requisits per inscriure’s als cursos:

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

INSCRIPCIONS A L’SLOP

4-15 maig

18-29 maig

1-12 juny

15-26 juny

De dilluns a divendres de 9 a 13 h
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PATINATGE

Pau Garcia a la Gala del Patinatge Català
La Federació Catalana de Patinatge va celebrar, el passat 
10 de març, la 3a edició de la Gala del Patinatge Català a 
l’auditori del CaixaForum de Barcelona. 
En aquest acte, el paretà Pau Garcia va ser guardonat, per 
una banda, amb un trofeu per ser medallista en els World 
Roller Games del 2019 i un altre guardó a l’excel·lència 
per haver quedat campió del món en aquesta mateixa 
competició. D’altra banda, en Pau també va ser premiat 
com a jove promesa en la categoria masculina de 
patinatge artístic. Com a fet anecdòtic, en Pau havia de 
competir en categoria juvenil però ho va fer en júnior i va 
assolir un títol encara més difícil.
Actualment, Pau Garcia entrena el Reus Deportiu 
juntament amb el tècnic Òscar Molins.

El Coronavirus posa fre al 14x1000 de Sergi Mingote
El Nepal tanca l’accés als escaladors i obliga a ajornar el 14x1000 Catalonia Project del paretà Sergi Mingote

L’alpinista paretà va coronar, a principis d’aquest mes de 
març, el volcà més alt del món, l’Ojos del Saldado, situat 
a la serralada dels Andes a Xile. Sergi Mingote es trobava 
a Sud-Amèrica immers en aquesta expedició que formava 
part de la preparació del ‘14x1000 Catalonia Project’. El 
següent pas era viatjar a l’Himàlaia on tenia previst pujar 
els cims de l’Annapurna, de 8.091 metres, i el Makalu, 
de 8.481 metres. Parlem en passat, perquè a causa de 
l’afectació del coronavirus, ha hagut d’ajornar aquestes 
expedicions i, en conseqüència, reformular el projecte de 
conquerir els catorze cims més alts del planeta en mil 
dies. Avui dia, el paretà ja ha coronat set cims i per aquest 
any 2020 tenia previst fer-ne cinc més. Els dos últims 
els ascendiria abans del període primaveral de 2021. 
Després de veure’s obligat a ajornar els dos ascensos, 
ja que el Nepal ha tancat l’accés a les muntanyes a tots 
els escaladors, ha reubicat aquestes dues muntanyes de 

manera que intentarà arribar al cim del Makalu aquesta 
mateixa tardor i no serà fins a principis del 2021 que 
haurà d’intentar pujar l’Annapurna. S’esdevé impossible, 
doncs, fer el repte d’ascendir els catorze cims en mil dies. 
No obstant això, el rècord mundial no està en perill, ja 
que seguirà disminuint gairebé a la meitat la marca que 
ja havia establert el coreà Kim Chang-Ho fent els catorze 
vuitmils en set anys, deu mesos i sis dies. 
En Sergi comentava que es troba “en bon estat de forma i el 
més important és mantenir-ho”. Aquests dies, des de casa, 
ha col·laborat amb el servei d’Esports de la Generalitat 
i altres entitats en la campanya de #joemquedoacasa 
comunicant la importància de romandre als domicilis 
per evitar la propagació del coronavirus. A més, amb 
l’objectiu d’amenitzar el confinament, ha publicat diversos 
vídeos sobre algunes de les seves expedicions al canal de 
YouTube ON Coach Communication.

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

Informa-te’n a:
https://www.vxl.cat/virtual

Vols formar part d’una 
parella llingüística com a 
voluntari o com a 
aprenent?

La modalitat virtual permet 
practicar català per mitjà 
de videoconferència.

Apunta-t’hi!

Només has de ser major 
d’edat i disposar d’una 
hora a la setmana durant 
10 setmanes.
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#JoEmQuedoACasa però fent esport

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física va 
recomanar, el passat dia 11 de març, ajornar o suspendre 
totes les competicions i esdeveniments esportius, 
incloses gales, celebracions i festes de l’esport al territori 
català a partir del 12 de març i amb una vigència mínima 
de 15 dies revisables segons l’evolució de la situació. La 
crisi va portar dos dies més tard, el 14 de març, a ordenar 
el tancament de tota classe d’instal·lacions esportives, 
gimnasos i clubs esportius, tant públics com privats. 
Aquestes mesures pretenen reduir l’activitat del país i 
evitar les concentracions de persones, prevenint així els 
contagis del Coronavirus. 

La SGEAF ha impulsat la campanya ‘Gent activa des de 
casa!’ amb l’objectiu de donar consells útils per a un 
confinament útil i saludable. A més, el món de l’esport 
també s’ha bolcat a les xarxes socials amb la campanya 
#joemquedoacasa i diverses entitats esportives de 
Parets, com el Club de Futbol o el Futbol Sala, s’han 
sumat als reptes que proposa la comunitat, com el de fer 
deu tocs o demostrar diferents habilitats amb la pilota, 
sempre des de casa. Pel que fa al Club Bàsquet Parets ha 
participat en la campanya #bàsquetmaipara i ha posat en 
marxa una sèrie d’entrenaments per a tothom que pugui 
i ho vulgui fer. 

Les competicions i entrenaments esportiu s’aturen, i tant clubs com federacions creen campanyes a les xarxes

I TAMBÉ...

La Bastarda i La Klandestina, ajornades
El passat 13 de març, la junta directiva del CAM 
Parets i l’equip organitzador de La Bastarda i La 
Klandestina comunicaven que les ja tradicionals 
marxes populars quedarien ajornades fins a nou 
avís a causa de les noves mesures de prevenció 
pel coronavirus. 

Trobada d’escoles del Club Bàsquet Parets
El passat 8 de març, el Club Bàsquet Parets 
va reunir més de 150 nens i nenes que tot just 
comencen a jugar a bàsquet i molts d’aquests i 
aquestes van viure els seus primers partits. L’entitat 
paretana, com a amfitriona, comptava amb tres 
equips: l’escola vermella, l’escola negra i el grup 
d’extraescolar de l’Escola Lluís Piquer. 

Partit amistós de l’Associació Missirah
El Camp Municipal Josep Seguer va acollir el partit 
amistós de futbol, finalitzat amb empat a dos gols, 
entre dos equips de jugadors senegalesos que, 
per diversos motius, no poden jugar federats. 
L’Associació Missirah de Parets ja ha demanat jugar 
més partits amistosos al camp de futbol municipal.

Ajornades les activitats de les Penyes
Tant la Penya Blaugrana de Parets com la Penya 
Blanc-Blava de Parets i Lliçà han hagut d’ajornar 
les diverses activitats que tenien programades 
per aquest mes de març. Recordem que ambdues 
entitats celebren enguany el 40è aniversari.

Més de 400 atletes en el Cros Comarcal 
El 13è Cros de Parets va reunir prop de 400 atletes 
de tot el Vallès Oriental coincidint amb l’última prova 
de la lliga comarcal i dóna per acabades les curses de 
cros. Els resultats més destacats van ser els podis en 
open femení per Bego Del Salto i Vanessa Pérez, 1a i 
2a respectivament, la 1a posició per en Cesc Ullar i la 
3a per en Ferran Corbera en juvenil masculí i la primera 
posició per en Martí Ullar en cadet masculí. Salvador 
Corbera, president de l’entitat valorava positivament tant 
l’organització del cros com el nivell de tots els participants 
i, en concret, els i les atletes del CA Parets.

Campionat d’Interclubs de Patinatge 
El Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez va acollir la 
primera fase del Campionat d’Interclubs de Patinatge, 
on va reunir més de setanta patinadores entre els clubs 
Estudi Penedès, CP Palafoll, CP Vilanova i Manyanet Molins 
de Rei, a més del Club Patí Parets, que va aconseguir 
un total de deu premis. Les patinadores Alexandra 
Cabezuelo, Sonia García, Sara Sofia Ospina, Georgina Ruiz 
i Leyre Rabin van quedar en primer lloc. Alba Cumplido, 
Paula Matas i Sara Payan van quedar segones, i Ivette 
Gómez i Daniela Ávila van ser terceres, totes elles en les 
seves respectives categories.

PATINATGEATLETISME ATLETISME

El Club Atletisme Parets segueix llançat
Martí Ullar va aconseguir la medalla de plata en 3.000 
metres en el Campionat de Catalunya sots-16. Júlia 
Lahosa va quedar 4a en 600 metres, Izán de Haro va 
quedar 6è en 600 i Paula Peralta i Gerard Corbera van estar 
a la final de 3.000 i 1.000 metres llisos, respectivament. 
Gerard Fuentes va aconseguir la medalla de bronze en el 
Campionat de Catalunya sots-20 en altura: va fer 1,94 m i 
es va classificar pel Campionat d’Espanya de pista coberta 
a Sabadell i pel d’aire lliure a Gijón. També cal destacar les 
atletes Sara Gómez en 60 i 200 metres, i Mariona Lahosa, 
que va acabar sisena en triple salt.

RÀDIO PARETS DEL VALLÈS

Tenim 
molt a dir

rap107

@Rap107fm

rap107fm
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Miquel Pérez
Regidor de l’Ajuntament pel grup municipal PSC

Què va fer que et dediquessis a la política?
Sens dubte, la meva vocació de servei públic. Forma part del 
meu ADN des de ben jove. Col·laborant amb la nostra ràdio i 
després a la meva vida política i a la meva feina, com a mestre. 
Ajudar els altres és una de les coses que més m’apassiona, 
com gaudir de tot el temps lliure que em queda, que no és tant 
com jo voldria, de la meva família, amics i companys. I no vull 
deixar-me el nostre gos i la nostra gossa, que també formen 
part del nostre dia a dia i nucli familiar. Dormo les hores justes 
perquè sóc molt actiu: surto a córrer, nedo a la piscina, jugo a 
futbol i ballo. Però seguiré combinant-ho tot sempre que pugui. 
Els que tenim el privilegi de ser càrrecs electes i poder ajudar 
les nostres veïnes i veïns segur què saben de què parlo.

En quins àmbits s’ha de centrar l’atenció ara mateix a 
Parets?
Com a socialista ho tinc claríssim. Aplicaria tot el nostre pro-
grama. Prioritzant les persones. Aquesta és la nostra bandera. 
La salut, l’educació i els serveis socials. Precisament ho estem 
veient aquests dies. Cal prioritzar tot això i després la resta de 
coses. Però com bé sabeu, ara no estem governant ni gestionant 
nosaltres.

Com està treballant el PSC des de l’oposició?
La veritat és que estem fent moltes propostes i, malaurada-
ment, no han estat gaires les que el nou govern ha tingut en 
compte. Crec que haurien d’aprofi tar la nostra mà estesa i ex-
periència en benefi ci de Parets i de tota la ciutadania. A més, 
estem atenent moltes veïnes i veïns que se’ns acosten amb in-
quietuds i problemes i els expliquem què han de fer i a qui s’han 
d’adreçar. I, com bé sabeu, estem presents a tots els actes i 
activitats institucionals i de les nostres entitats. És ara, més que 
mai, quan la ciutadania i el nostre teixit associatiu ha de saber 
que estem, com sempre, al seu costat i a la seva disposició, 
tots els dies i a totes hores. Per això vam ser la força política 
àmpliament més votada i per això hem de seguir treballant en 
aquesta línia, que és la que han sabut valorar les paretanes i 
els paretans.

Com veus ara mateix al PSOE enfrontant la crisi actual?
Estem vivint una situació excepcional que varia a cada moment. 
Crec que s’estan prenent decisions valentes i sempre pensant 
en pal·liar els efectes de la crisi sanitària amb motiu del Corona-
virus. Aplaudeixo que, a banda de prendre totes les mesures de 
prevenció possibles, s’estiguin donant solucions i resposta en 
matèria de salut i serveis socials, que és el que abans comen-
tava i estem veient. La importància de prioritzar les polítiques 
socials i les persones. Admiro la gran feina que estan fent Pedro 
Sánchez i Salvador Illa en aquesta crisi.

Creus, com a socialista, que el pacte d’esquerres a l’estat 
està funcionant?
És d’hora per fer un balanç i la situació és excepcional. Però, pel 
que estem veient fi ns ara, la fórmula pot fer un gran gir social 
al nostre país a partir del qual els col·lectius més vulnerables 
estiguin especialment més protegits i acompanyats.

Explica’ns un dels moments més feliços de la teva carrera 
com a polític municipal. Pot ser una anècdota, un èxit acon-
seguit, un acte concret...
El moment més feliç va ser quan el 2015 vaig esdevenir regidor 
d’educació, cultura i joventut del meu estimat poble. Gràcies 
a això vaig poder desenvolupar totes les meves inquietuds i 
motivacions per ajudar la infància, el jovent i tots els veïns i 
veïnes de Parets. També vaig sentir molta alegria quan, des de 
la regidoria d’educació, vam aconseguir establir la gratuïtat dels 
llibres per a tota d’educació primària. De fet, aquesta legislatura 
portàvem al nostre programa ampliar-la als llibres de secundà-
ria. Seguirem lluitant perquè sigui possible.

“És ara, més que mai, quan la ciutadania ha de saber que estem al seu costat”

“Ajudar els altres és una de les 
coses que més m’apassiona”

Sobre Miquel:
El Miquel va néixer al barri de Can Berenguer el 4 de juliol de 1973. És casat i pare de dues 
fi lles. És mestre i llicenciat en Geografi a i Història, i durant la darrera legislatura va encap-
çalar les regidories d’educació, cultura, joventut i comunicació. Actualment és mestre a 
l’Escola Els Vinyals de Lliçà de Vall.

“Crec que s’estan prenent decisions 
valentes per pal·liar els efectes de 

la crisi sanitària.”
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Finançament farmacològic per deixar de fumar
Des que ha començat l’any, els professionals del CAP Parets del Vallès hem registrat un augment d’usuaris a les 
consultes amb dubtes sobre el nou fi nançament dels fàrmacs per deixar de fumar.  
El primer que cal explicar és que la vareniclina (Champix) i el bupropió (Zyntabac) han començat a fi nançar-se 
parcialment, entre un 40 i un 60%. És a dir, no són gratuïts. I els tractaments acostumen a tenir una durada mitjana 
d’uns tres mesos, que inclouen visites de seguiment d’infermeria i de medicina.
A més, el protocol estableix que només es pot fi nançar el tractament un cop a l’any per a cada usuari. Per tant, 
si el pacient abandona el procés de deixar de fumar, no podrà optar a aquesta ajuda fi ns que no passi un any de 
l’última prescripció fi nançada.
I no sempre s’acaben prescrivint tot i la demanda de l’interessat, ja que, com tots els medicaments, s’ha de valorar 
si estan indicats per a aquell pacient en concret. L’equip estudia cas a cas i té en compte les patologies de base 
del pacient, quina dependència té al tabac i la motivació que mostra per deixar-ho. En segons quins pacients és 
possible que s’opti per prescriure pegats dèrmics o xiclets de nicotina.

Alternativa no farmacològica
També hi ha alternatives no farmacològiques per deixar de fumar, com són les teràpies grupals. 
Al CAP Parets del Vallès fem dos tallers de deshabituació tabàquica a l’any. Durant sis setmanes s’expliquen me-
canismes i estratègies per abordar el procés des dels dies previs a deixar-ho. I el fet de compartir aquesta vivència 
amb altres persones ha demostrat ser positiu per la motivació i l’intercanvi d’experiències útils. Les referents 
encarregades de conduir aquestes sessions són la metgessa Raquel Pinto i les infermeres Paloma Conde, Marta 
Subirachs i Joana Morales.
Val a dir que no tothom vol assistir a una intervenció grupal, per la qual cosa també oferim consulta individualitzada. 

Demana cita prèvia amb la teva infermera i t’ajudarem a deixar de fumar.

 EAP Parets del VallèsSALUT

107.2 FM

Mesures de seguretat a RAP107
Ateses les circumstàncies especials que estem vivint, 
arran del decret de l’estat d’alarma, a l’emissora 
municipal RAP107 i, en general, al Servei de 
Comunicació de l’Ajuntament, s’han pres diferents 
mesures amb l’objectiu de minimitzar tant com sigui 
possible el perill de contagi.
RAP107 ha volgut seguir al peu del canó per tal de 
mantenir informada a la ciutadania i, per fer-ho, el 
personal de la ràdio i el de premsa s’han dividit en 
torns de treball per no coincidir en una mateixa sala 
alhora i evitar possibles contagis. També s’ha facilitat 
el teletreball en els casos en què ha estat possible.
Tampoc no es permet l’accés, ni a la redacció ni als 
estudis, al personal aliè al servei.
S’ha posat a disposició dels treballadors i treballadores 
gel desinfectant i s’han facilitat plàstics per cobrir els 
micròfons, entre d’altres.

Grava el teu missatge de suport
D’altra banda, seguint diferents iniciatives per tal de fer 
més agradable el confi nament a les cases, l’emissora 
municipal ha posat en marxa una iniciativa perquè 
els veïns i veïnes puguin enviar missatges de suport, 
d’agraïment, salutacions o demanar música a través 
del telèfon habilitat 93 573 81 88.
Els missatges gravats al contestador s’emetran tots 
els matins de 14 a 15 h, a RAP107, al 107.2 de l’FM.

RAP107

BUS URBÀ
SERVEI DE

PARETS DEL VALLÈS

El servei de bus urbà es redueix per complir el 
PROCICAT per coronavirus

De dilluns a dissabte    de 8 a 20 h,
excepte al migdia
Freqüència de pas    cada 30 minuts
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“Les primeres referències de la Torre de Malla venen de l’any 
904 quan es va consagrar l’església de Sant Esteve de Parets”

Jaume Vilaginés, historiador i professor
L’historiador i professor de l’Institut Torre de Malla, Jaume Vilaginés, ha 
escrit l’article ’De la domus de Vilatzir a la Torre de Malla. Un centre de poder 
senyorial en el Vallès a l’edat mitjana’. 
Entre els segles XI i XVI, la domus de Vilatzir va funcionar com un centre de 
poder econòmic i social des d’on s’exercia el poder sobre el territori, en diferent 
extensió i diversa mesura, segons el moment, i així els habitants de la rodalia 
sabien des d’on es manava.

Què podrà trobar el lector en aquest article?
He recopilat informació sobre l’actual Torre de Malla, antigament la domus de Vilatzir, i un dels 
aspectes treballats de l’article és precisament aquest canvi de nom. La família Malla s’hi va instal·lar 
en el segle XV, però no va ser fi ns al segle XVII que la domus va passar a dir-se Torre de Malla.

Què és una domus?
Ens remuntem a l’època del feudalisme i tenim la imatge on els senyors feudals vivien en castells. 
Però existien aquells nobles de menor entitat, que en aquella època s’anomenaven milites i 
formaven part de l’exèrcit feudal, i no vivien en castells sinó en cases fortifi cades, és a dir, una 
domus, bàsicament una torre circular de pedra i alguna edifi cació al voltant per viure-hi.

Parla’ns dels propietaris d’aquesta domus
És curiós perquè va tenir molts propietaris i precisament l’interès principal en cercar informació i 
redactar aquest article va ser per saber com es va mantenir un lloc com a focus de poder senyorial 
durant segles malgrat canviar de propietaris. Per tant, en aquest article podrem llegir la llarga 
trajectòria de propietaris que van passar per aquesta domus i els que, per tant, exercien el poder 
sobre el territori.

Una cerca exhaustiva d’informació
Avui dia és més senzill la cerca d’informació, això és una evidència, ja que en molts casos ho 
podem fer des de casa. De fet, he descobert pergamins de Parets que estan publicats a la xarxa 
de la Biblioteca de Catalunya. Cal destacar que a Catalunya s’ha fet una molt bona feina de 
digitalització de documents sensibles i Parets té una sèrie d’arxius molt interessants.

Consultes i emergències pel coronavirus

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha habilitat un número de 
telèfon per a consultes relacionades amb l’estat d’alarma.

677 12 45 92 Horari d’atenció a la ciutadania:
de dilluns a diumenge de 9 a 21 h

Urgències per coronavirus i 
sanitàries061 

Emergències 
(si cal presència de policia,
SEM o bombers)
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Descarrega’t l’aplicació
STOP COVID19 CAT

/Salut

Fes el seguiment i vigilància dels teus símptomes
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