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Projecte per dotar el Sot d’en Barriques d’una tanca perimetral
L’Ajuntament va encarregar, a l’empresa Vora Arquitectura, la redacció del projecte per 
dotar d’una tanca perimetral el parc del Sot d’en Barriques, que ara només resta pendent 
d’aprovació.  Pàg.15

Descarrega aquí
la versió PDF del 
PARETS AL DIA

Control biològic per lluitar contra les plagues que afecten els arbres
L’Ajuntament posarà en marxa un projecte experimental de control biològic de plagues i 
malalties per lluitar contra diferents plagues als arbres de Parets, amb l’objectiu de reduir 
els tractaments químics i afavorir la implantació de depredadors naturals. Pàg.14
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El telèfon habilitat per a consultes relacionades amb l’estat d’alarma rep centenars de consultes mentre l’Hospital de Mollet s’estabilitza i la policia local nota una davallada 
de persones que no compleixen amb la normativa de confinament. L’Ajuntament porta al ple d’avui dijous la derogació de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires per facilitar la tornada a l’activitat del sector de la restauració en el municipi. Altres accions destacades del govern local han estat la redistribució del calendari fiscal, 
amb la qual es fixen noves dates per al pagament dels rebuts referent a impostos, i el pla que el Servei d’Educació ha posat en marxa amb el repartiment de dispositius de 
connectivitat i cessió d’ordinadors i tauletes digitals a l’alumnat amb dificultats per continuar el curs de forma telemàtica.
A més de les tasques de desinfecció i neteja de la via pública, l’Ajuntament de Parets ha repartit 4.200 mascaretes entre la població major de 60 anys del municipi.
A banda, una trentena de voluntaris han confeccionat mascaretes i bates des de l’inici de l’estat d’alarma. A hores d’ara s’han confeccionat i distribuït en el municipi gairebé 
2.000 mascaretes de cotó reutilitzables i 1.500 d’un sol ús. Aquestes accions se sumen a les donacions altruistes per part d’empreses i ciutadania en la lluita contra la pro-
pagació de la COVID-19 i en les tasques del voluntariat per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat durant aquesta crisi sanitària. Pàg. 3, 4 i 5.

Continua la lluita contra el Coronavirus
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SERVEIS

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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93 562 26 38
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
Oficina de Català
93 573 98 00
Oficina 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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Fins a nou avís, el 
servei serà
el coincident amb el 
quadre d’horaris del 
mes d’agost:
De dilluns a dissab-
te, de 8 a 20 h, amb 
sortides cada mitja 
hora
des de la plaça de 
la Vila. 
Última sortida: 
19.30 h

Fins a nou avís:
dimarts, dijous i 
dissabte, 
de 8.30 a 14 h.
Un usuari/usuària per 
vehicle.

Adreça: 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54
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Grup Municipal
Ara-Parets ERC 

Jordi Seguer Romero
Alcaldia.

Montserrat Folguera Sans
Ocupació, Relacions Institu-
cionals, Joventut, Mobilitat i 
Habitatge.

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

Carme Herrero Endrino
Economia i Hisenda, Foment de 
l’Ocupació, Promoció Econòmi-
ca, Empresa i Emprenedoria, 
Recursos Humans i Formació i 
Atenció a la Ciutadania

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, Medi Ambient i 
Benestar Animal.

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

Grup Municipal 
Parets per la República 

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

REGIDORS/ES SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal PSC
Francesc Juzgado Mollá
Maria Ojara Valdivia Rojas 
Maria Gorina Mollar 
Antoni Fernández Arimón
Laura Lozano Carrasco
Francesc de la Torre Escobar
Miquel Pérez Rodríguez

Grup Municipal 
Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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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 

Es recomana realitzar
una neteja diària, 
utilitzant aigua i sabó, 
a totes les supe�ícies 
de contacte freqüent 
amb les mans.

És impo�ant també 
ventilar diàriament 
totes les habitacions i 
espais dels habitatges 
durant 5 minuts al dia 
com a mínim.

Si es fa una desinfecció 
ha d’anar precedida 
d’una neteja, perquè 
sinó la brutícia pot
inte�erir amb els 
desinfectants i 
minimitzar-ne la seva 
eficàcia.

La vaixella i demés estris de cuina s’han de netejar amb a
igua calenta i sabó, preferiblement amb rentaplats a una
temperatura com a mínim de 60º, amb els detergents habituals.

Els elements i utensilis 
usats per a fer aquestes
actuacions (baietes, 
fregones, guants) cal 
que es netegin i 
desinfectin 
periòdicament.

CORONAVIRUS/COVID-19
INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA

CONSELLS NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA LLAR
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L’estat d’alarma activa mesures en diverses àrees de Parets
La cessió del cotxe oficial a l’Equip d’Atenció Primària de Parets o el repartiment de mascaretes, entre les darreres accions dutes a terme durant el mes de maig

Centenars de consultes en relació amb l’estat d’alarma
El passat 16 de març, l’Ajuntament de Parets va habilitar 
un número de telèfon específic amb l’objectiu d’atendre 
les consultes i inquietuds de la ciutadania en relació amb 
l’estat d’alarma per l’aparició del coronavirus COVID-19. 
Des d’aleshores s’han rebut més de 200 trucades i mis-
satges de WhatsApp. 
Les consultes més habituals han estat relacionades amb 
la normativa en general, restriccions de mobilitat, horaris 
i situació dels comerços, serveis municipal o aportacions 
i voluntariat.
Tot i que l’atenció telefònica en aquest número no ha estat 
pensat per a consultes de simptomatologia, les persones 
que han trucat per interessar-se sobre el seu estat de sa-
lut i que aparentment tenien algun símptoma, han estat 
derivades als números de telèfon específics dels centres 
i se’ls ha fet un seguiment posterior. El número de telèfon 
per consultes amb motiu del coronavirus és el 677 12 45 
92, i funciona de dilluns a diumenge, de 9 a 21 h.

L’Hospital de Mollet lliure de nous contagis
El centre hospitalari anunciava a primers de maig, que 
després de la constant davallada de casos per la CO-
VID-19, des del passat 21 de maig, no hi ha cap nou ingrés 
per causa d’aquesta malaltia. 
En un comunicat enviat per la Fundació Sanitària Mollet, 

el seu director general, Jaume Duran, explicava que “l’es-
calada de la Covid-19 va implicar canvis en l’organització, 
canvis estructurals, funcionals, que van requerir un impor-
tant esforç per part de tothom. Està requerint un esforç si-
milar tornar a un estat de nova normalitat, que s’ha d’anar 
introduint sempre mantenint una mirada responsable i 
prudent cap a l’evolució de la situació epidemiològica”.
En aquesta mateixa línia, la policia local de Parets ha no-
tat una disminució de les persones que no compleixen la 
normativa relacionada amb l’estat d’alarma. 

Repartiment de mascaretes entre la població
L’Ajuntament de Parets ha repartit 4.200 mascaretes en-
tre la població major de 60 anys del municipi i prop de 
3.000 per als infants. Els treballs de distribució han anat 
a càrrec de Correus.
A banda, una trentena de voluntaris han confeccionat 
mascaretes i bates des de l’inici de l’estat d’alarma. A 
hores d’ara s’han confeccionat i distribuït en el municipi 
gairebé 2.000 mascaretes de cotó reutilitzables i 1.500 
d’un sol ús. Aquestes accions se sumen al fet que la ciu-
tadania ha pogut recollir una mascareta a les farmàcies 
presentant la seva targeta sanitària.

Decàleg per a la recuperació socioeconòmica
L’Ajuntament de Parets del Vallès s’ha adherit al Decàleg 

per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de 
Catalunya elaborat per l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
Aquest decàleg presenta 55 mesures que caminen en la 
línia de reactivar socialment i econòmicament els muni-
cipis després de la pandèmia de la COVID-19. A més, el 
decàleg mostra “el nostre suport i el nostre més sincer 
condol a les persones i famílies que han perdut els seus 
éssers estimats; expressem tot l’ànim i empatia als que 
s’han vist contagiats per la COVID-19 i es troben aïllats a 
casa o ingressats als hospitals”.

Cessió del cotxe oficial a l’Equip d’Atenció Primària
L’Ajuntament ha cedit el cotxe oficial del consistori a 
l’Equip d’Atenció Primària de Parets del Vallès fins al 
pròxim 30 de juny. 
Aquesta acció vol ajudar els professionals sanitaris a as-
sistir a emergències o atencions domiciliàries amb més 
facilitat. La cessió té validesa fins al pròxim 30 de juny.

Visita el document amb totes les accions dutes a terme
A la secció de destacats del web www.parets.cat, en els 
bàners rotatius de la pàgina d’inici, es pot consultar el do-
cument on apareixen les accions que el consistori ha dut 
a terme des de cadascuna de les seves àrees en relació 
amb l’estat d’alarma.

Mesures per reactivar l’economia 
L’Ajuntament ha posat en marxa diverses mesures per reactivar l’economia local, d’entre les quals destaquen la creació 
d’una xarxa local pel teixit empresarial anomenada Networking Parets, adreçada a totes les empreses de Parets que vulguin 
compartir sinergies entre elles. L’Ajuntament actua com a nexe d’unió de la xarxa i permet compartir tota la informació 
relativa a serveis i/o productes de les empreses que consideren que poden ser d’interès general. 
També s’ha encarregat a les cosidores del poble -modistes, merceries, comerços de roba de la llar, entre d’altres- confec-
cionar les prop de 3.000 mascaretes que es repartiran entre els més petits del poble. Aquesta iniciativa té com a finalitat 
promocionar el comerç i, en concret, les dones que treballen en el teixit comercial.

Banderes a mig pal
D’altra banda, després que el Consell de Ministres hagi aprovat la declaració de deu dies de dol oficial en tot l’Estat, 
l’Ajuntament de Parets farà onejar les banderes de la plaça de la Vila a mig pal, com a mostra de dol i com a homenatge a 
les persones que han perdut la vida a causa de la pandèmia del coronavirus.
Amb aquest gest, tot l’equip de govern vol manifestar el seu condol per les vides que s’han perdut i la seva solidaritat amb 
les famílies de les víctimes.

Les banderes de la plaça de la Vila onejaran a mig 
pal durant els 10 dies de dol decretats per les 

víctimes de la COVID-19
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Desinfeccions especials per lluitar contra la COVID-19
Durant aquests mesos s’han fet neteges i desinfeccions a les àrees de contenidors i als espais de més afluència de persones

Des de l’inici de l’estat d’alarma, l’Àrea de Via Pública ha 
intensificat la desinfecció de les àrees de contenidors de 
recollida selectiva, orgànica i rebuig, amb especial atenció 
a la neteja i desinfecció de les zones amb més afluència 
de persones, establiments i espais comercials i entorns 
d’equipaments i mobiliari urbà.
D’altra banda, el Departament d’Afers Socials de la Ge-
neralitat de Catalunya ha dut a terme dues desinfeccions 
tant de les dependències interiors com de l’exterior de la 
residència Pedra Serrada, la primera de les quals es va fer 
en ple estat d’alarma, el 12 d’abril.

Reobertura progressiva de serveis
Amb l’arribada de les diferents fases del desconfinament, 
ja es pot accedir a les instal·lacions del cementiri muni-
cipal els dilluns, dimecres i dissabtes de 10 a 14 h i de 
16 a 18 h. També s’han obert les sales de vetlla al públic 
amb un aforament màxim de 10 persones i es fan enter-
raments, amb un aforament màxim de 15 persones.
La deixalleria municipal també ha iniciat el servei de reco-
llida els dimarts, dijous i dissabtes de 8.30 a 14 h. Només 
es permet l’entrada d’un usuari/usuària per vehicle; els 
usuaris han de seguir les indicacions dels operaris per 

dipositar els residus.
També s’ha iniciat de nou la recollida de mobles i volumi-
nosos i s’han obert els contenidors d’Humana per diposi-
tar-hi la roba descartada.
Els mercats ambulants de l’Eixample i del Barri Antic ja 
funcionen amb normalitat amb l’adopció de les mesures 
de distanciament i seguretat. Pel que fa al transport, el 
bus urbà funciona, fins a nou avís, amb el quadre d’horaris 
del mes d’agost, de dilluns a dissabte, de 8 a 20 h, amb 
sortides cada mitja hora des de la plaça de la Vila; l’última 
sortida es fa a les 19.30 h.
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IMPOSTOSAJUTS

Els bars i restaurants no pagaran l’ocupació de terrasses el 2020
L’Ajuntament portarà al Ple, que se celebra aquesta tarda, una proposta elaborada per 
la regidoria de Comerç per a la derogació de la taxa per l’ocupació de la via pública amb 
taules i cadires, que afecta principalment els bars i restaurants del municipi. L’objectiu 
és reduir la pressió fiscal dels bars i establiments de restauració, atesa la difícil situació 
en què es troba aquest sector.
A més de deixar sense vigor la taxa per a l’any 2020, també es vol estudiar la possibilitat 
de facilitar la instal·lació de terrasses als bars i restaurants que no en disposin i d’ampliar-
ne les ja existents, per complir la normativa de distanciament i les mesures d’higiene 
dictades per les autoritats sanitàries. En ambdós casos, les sol·licituds s’estudiaran de 
manera individual per trobar la millor solució per a cada cas.
El regidor de Comerç, Joan Martorell, ha declarat que “la derogació de la taxa és fruit de 
diferents converses amb aquest sector i de recollir els neguits i les propostes que ens han 
fet arribar els propietaris dels locals. Els membres de tot l’equip de govern creiem que 
hem de donar màxim suport a un sector que en aquests moments es veu molt castigat”.
L’Ajuntament també estudia altres mesures i ajuts que puguin ser assumides per 
l’Administració local destinades al sector comercial en general: “Volem treballar de prop 
amb tots els comerços de Parets per reactivar l’economia local i donar totes les facilitats 
per reobrir els negocis del municipi”, explica Martorell.
Per a qualsevol consulta en tràmits o ajuts al sector comercial, l’Ajuntament compta amb 
un  servei d’assessorament on es pot adreçar un correu:  infocomerç@parets.cat.

Redistribució del calendari pel pagament de taxes i impostos
La regidoria d’Hisenda, encapçalada per Carme Herrero, ha arribat a un acord amb l’ORGT 
de la Diputació de Barcelona per a la redistribució del calendari de pagament de les 
diferents taxes i impostos per a aquest 2020, que s’ha vist afectat per la COVID-19.
Es fixa una nova data per al pagament dels rebuts de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica (IVTM) que passa del 4 de maig al 2 de juny, i per als no domiciliats el període 
voluntari s’amplia del 2 de març fins al 2 de juny, en comptes de finalitzar el 4 de maig 
com estava previst.
Pel que fa a la taxa del cementiri municipal, el període de pagament voluntari de rebuts 
no domiciliats serà del 3 d’abril al 3 de juny, i per als rebuts domiciliats s’estableix el 
pagament per al 2 de juny. 
La taxa per a l’entrada de vehicles-guals es farà efectiva, en el cas dels rebuts no 
domiciliats, entre el 4 de maig i l’1 d’octubre, i per als domiciliats la data de pagament 
serà l’1 d’octubre de 2020.
D’altra banda, l’Ajuntament ja va ampliar el termini del pagament voluntari del rebut l’IBI, 
que incorporarà la rebaixa del 2,5%. La data de pagament per als rebuts domiciliats serà 
l’1 d’octubre en lloc de l’1 de juliol. Els rebuts es podran abonar en un sol pagament o bé 
fraccionar-lo en quatre parts:  1r fraccionament, 1 de juliol de 2020;  2n fraccionament, 
1 d’octubre de 2020; 3r fraccionament, 2 de novembre de 2020 i 4t fraccionament, 1 de 
desembre de 2020. Els rebuts no domiciliats s’hauran de pagar íntegrament entre el 4 
de maig i l’1 d’octubre.

un acord per poder utilitzar-los i retornar-los un cop finalitzi 
el curs escolar.
La primera tinent d’alcaldia i regidora d’Educació, Casandra 
García, ha explicat que “hem treballat de manera molt intensa 
per trobar la manera que totes les famílies poguessin seguir 
el curs i no deixar cap estudiant enrere. Aquesta mateixa 
setmana repartirem tots els dispositius a les famílies que ho 
necessiten i podran continuar el curs com la resta d’alumnat 
que compta amb les eines necessàries per continuar amb el 
curs telemàticament”.
La mesura afecta tant a l’alumnat d’escoles com d’instituts de 
Parets del Vallès i en total sumen més de seixanta. Després 
d’escoltar les necessitats de tots els centres educatius de 
Parets, Casandra García ha explicat que “calia posar-se a 
treballar i aconseguir que els i les alumnes sense connexió 

El seguiment del curs acadèmic per part de tot l’aluumnat de Parets ha estat una de les prioritats de la regidoria d’Educació i del govern plural 

L’Ajuntament proporciona dispositius i connexions a l’alumnat

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Parets ha posat 
en marxa un pla per tal que les famílies del municipi que no 
disposen de connectivitat o dispositius per seguir el curs de 
forma telemàtica, puguin disposar del material necessari per 
seguir les classes de forma virtual. Per aquest motiu s’han 
adquirit unes targetes SIM ubicades en uns dispositius 
anomenats MIFI que, de forma conjunta, ofereixen connexió 
a internet a ordinadors. També es farà la cessió d’ordinadors 
portàtils i tauletes digitals.
Pel que fa a les targetes SIM, l’Ajuntament s’ha adherit 
a la iniciativa impulsada per Vodafone: ‘Bo Social de 
connectivitat’, que les ofereix durant dos mesos de manera 
gratuïta. Pel que fa als ordinadors portàtils i tauletes digitals, 
les escoles faran una cessió a les famílies que no tenen 
aquests dispositius a casa. Els pares i mares hauran de signar 

a internet o ordinador a casa poguessin continuar el curs 
amb les mateixes condicions que ho fan els seus companys 
i companyes. Com a regidora d’Educació aquest ha estat 
l’objectiu que he marcat com a prioritari en aquesta àrea”. 
També ha volgut agrair la coordinació amb la regidoria 
d’Innovació i la tasca dels voluntaris i voluntàries que 
ajudaran en el repartiment a domicili d’aquests dispositius 
al llarg d’aquesta setmana.
No és l’única mesura presa per la regidoria d’Educació, ja que 
també s’ha pogut arribar a un acord amb dues papereries 
de la vila: la Carlin i la Farrés, per tal que els docents puguin 
enviar les fitxes de tasques que s’encarreguen als estudiants 
a imprimir a les papereries i l’alumnat pugui recollir-les de 
manera gratuïta, ja que la despesa l’assumirà la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament de Parets.
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22 de maig de 2020

/ Fer trobades de 

persones que no conviuen al 
mateix domicili, tant a l’aire lliure 

com a casa.   

/ A les trobades, s’ha de mantenir la distància de seguretat  i, en cas que no sigui possible, s’han de reforçar 
altres mesures de prevenció, com rentar-se les mans sovint.

/ Anar a les terrasses dels establiments 

de restauració, que han de reduir a la 
meitat el seu aforament habitual.    

/ Assistir a espectacles 
culturals:

/ Anar a llocs de culte, 

sempre que no se superi 

un terç de l’aforament.

/ Celebrar vetlles i enterraments, tant públics com privats:

/ El seguici per a l’enterrament o comiat per a la cremació de la persona difunta 

es restringeix a un màxim de 15 persones

/ Visitar museus, 
amb restriccions del 

30% de l’aforament. 

/ Anar a biblioteques per 

al servei de préstec 

i devolució 

de llibres.
/ Participar en activitats turístiques 

per la natura en grups d’un màxim 

de 10 persones i mitjançant cita prèvia.

Trobades i desplaçaments

Establiments i restauració

Cultura, lleure i esport

Culte i dol

/ Desplaçar-se dins la 

mateixa regió sanitària.

/ Anar a comprar o gaudir de 
serveis en establiments que 

no superen els 400 m2. 

No cal cita prèvia.

/ Anar a comprar a mercats ambulants 
a l’aire lliure a la via pública, amb una 

quarta part de les parades habituals 

i amb un 30% de l’aforament.

/ Amb cita prèvia, es poden utilitzar els serveis 
concessionaris d’automoció, els d’inspecció tècnica 
de vehicles (ITV) i els centres de jardineria.

Novetats sobre el 

/ Recordeu que cal seguir aplicant les mesures de prevenció recomanades, 
com ara el manteniment de la distància social i el rentat freqüent de mans.

Què es pot fer a les regions en la fase 1?

De espais tancats.

D’un màxim de 30 persones 

en espais tancats.

De a l’aire lliure.

D’un màxim de 

200 persones 

a l’aire lliure.

/ Fer esport a centres d’alt rendiment, 
instal·lacions esportives a 

l’aire lliure i centres esportius. 
S’ha de demanar cita prèvia 

i seguir les mesures establertes.

/ Allotjar-se en hotels i establiments turístics, 
sense fer ús de les zones comunes.
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Per a la programació de visites es pot accedir a l’adreça https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx

Els centres d’atenció primària del territori comencen a 
recuperar l’activitat de manera progressiva, després 
d’aquests darrers mesos fent front a la Covid-19 i 
atenent,  d’igual manera, altres patologies que requerien 
seguiment.
Durant aquest període, la col·laboració de la ciutadania 
ha estat fonamental per poder garantir l’assistència als 
usuaris. I en aquest punt, la col·laboració de la ciutadania, 
pel que fa a la manera que teniu de contactar amb el 
centre, continua sent un factor molt important per seguir 
oferint el millor servei assistencial. 
Per això, amb l’objectiu de poder agilitzar l’atenció del CAP 
Parets i evitar-vos desplaçaments innecessaris – que s’ha 
demostrat ser un factor clau per protegir-nos entre tots 
d’aquest nou virus – continuen demanant que contacteu 
amb els diversos canals habilitats abans d’acudir-hi.  
En aquest sentit, s’ha creat una opció nova al web de 

programació de visites de l’Institut Català de la Salut on 
podreu descriure breument quina és la vostra necessitat, 
ja sigui atenció mèdica no urgent, o sobre com fer alguna 
gestió (renovar pla de medicació, tramitar una incapacitat 
laboral, etc.). Professionals d’atenció primària us indicaran 
si en el vostre cas és convenient que aneu al CAP i, per 
tant, procedir a programar una visita o, si per contra, es 
pot resoldre sense haver-vos de desplaçar. 
Aquesta mesura se suma a la possibilitat que ja existia 
de contactar amb els vostres professionals de capçalera 
a través de l’eConsulta, mitjançant l’espai digital de La 
Meva Salut. 
En cas de no tenir accés a internet, teniu l’opció de trucar 
al telèfon 93 326 89 01. Els professionals que atendran 
aquesta trucada us informaran, d’igual manera, de com 
poder resoldre la vostra necessitat. 
Amb aquesta priorització de comunicar-vos amb el vostre 

Contacta amb el CAP abans d’anar-hi, entre tots ens cuidem!

centre, preferentment via internet, i en cas que no es 
pugui, via telèfon, ens cuidarem entre tots: agilitzarem 
l’atenció que ofereix l’assistència primària i minimitzarem 
el risc de contagi.

Es manté l’atenció urgent presencial
Ara bé, recordeu que davant qualsevol urgència que 
no pugui esperar i s’hagi d’atendre presencialment i al 
moment, el CAP Parets continua oferint aquesta atenció 
urgent. 
Al centre s’han adoptat protocols tant pel que fa a espais 
aïllats i circuits de circulació com a mesures higièniques. 
Casos com pèrdua de consciència, dolor agut intens, 
hemorràgies o ofec sever han de ser atesos el més aviat 
possible. 
Com sempre, en cas que no es puguin desplaçar, cal trucar 
al 061.

El CAP de Parets té dues cares noves en la plantilla de treballadors provinents de Salamanca amb l’objectiu d’ajudar a rebaixar el volum de feina en època de pandèmia

Rodrigo Sobrino i David Alonso són dos noms que fins ara 
els veïns i veïnes del poble desconeixíem de la mateixa 
manera que ells no sabien situar a Parets del Vallès en 
el mapa.
El Rodrigo, de Salamanca, i el David, de Puebla de 
Sanabria, a Zamora, són dos metges de 24 anys 
recentment graduats per la Universitat de Salamanca. 
Tots dos formen part de la llarga llista de professionals 
que s’han ofert durant aquesta pandèmia per treballar en 
els centres sanitaris. En el seu cas, han estat contractats 
per treballar al CAP de Parets. 
Aquest últim any van estar a Oviedo preparant l’examen 
de Metge Intern Resident (MIR), la prova que permet 
a metges i metgesses accedir a una plaça de metge 
especialista i imprescindible per exercir en les institucions 
del Sistema Nacional de Salut, el qual ambdós van 
aprovar.

Ben tornats d’Oviedo i amb l’examen MIR sota els braços 
van començar a buscar feina, sense èxit, per Castella-i-
Lleó. Es van posar en contacte amb la persona encarregada 
de les contractacions en la zona Metropolitana Nord a qui 
van presentar la seva situació i aquesta ràpidament va 
accedir, ja que en aquesta regió sanitària faltava personal 
sanitari.
Aquests fets es van desenvolupar a començaments 
d’abril quan la pandèmia ja era una realitat i per tant va 
dificultar la cerca d’allotjament, un element primordial per 
poder venir a exercir la seva feina. Era primordial que en 
Rodrigo i en David fossin a treballar al mateix destí per tal 
de compartir pis i les despeses que provoca estar fora de 
casa i, a més, de viure sols, pel risc que comporta conviure 
amb persones que treballen en primera línia d’aquesta 
pandèmia. 
Finalment, entre les plataformes de lloguer i l’Ajuntament 

Castella i Lleó i Parets units per la pandèmia de la COVID-19

de Parets van poder trobar un domicili per ells sols. 
Els castellanolleonesos ens comentaven que “no es la 
situación idónea para empezar a trabajar pero el CAP 
nos da tareas acordes a lo que somos capaces de hacer. 
Cada vez vamos haciendo más cosas y tomando más 
responsabilidades”. No obstant això, estan contents pel 
bon ambient i companyonia que s’han trobat al centre  
i creuen que “a nivel de experiencia personal vamos a 
recordarla siempre, nos va a aportar mucho y nos va a 
repercutir postiviamente”. També van voler donar un 
missatge a la població de Parets: “Esperamos que pronto 
podamos disfrutar de Parets en unas circunstancias 
mejores que las de ahora. Pero por ahora toca cuidarse y 
cumplir las medidas de prevención”. 
Ja coneixem un xic més a en Rodrigo Sobrino i a en David 
Alonso i esperem que aviat ells puguin conèixer Parets del 
Vallès i la seva gent.
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Les entrades gratuïtes s’han d’adquirir de forma 

  anticipada a atrapalo.com (1 entrada per vehicle)

   Prohibida l’entrada a vehicles més alts d’1,80 m.

    S’obrirà l’accés 90 minuts abans de l’espectacle.

     Cal dur mascareta en el cas que s’hagi de so�ir del vehicle.

      Per seguir l’espectacle cal sintonitzar RAP 107 al dial 107.2 FM.

       Consulta la normativa completa a l’entrada i a www.parets.cat

6 JUNY · 21.30 h
Aparcament camp futbol

Parets del Vallès

ESTRENA
en primícia

nacional

ANDREU
CASANOVA

Un espectacle
d’humor en viu
i en directe!!!

Perquè en
gaudeixis
dins del 
teu cotxe

Amb el supo� de:

ENTRADES

EXHA
URID

ES



28 de maig de 2020 9
ACTUALITAT

EDUCACIÓ

Proposta per a la creació d’un institut-escola al Lluís Piquer
El Ple, que se celebrarà aquesta tarda, decidirà sobre l’aprovació de la proposta de la 
creació d’un institut-escola a l’espai on es troba el centre Lluís Piquer, amb la construcció 
d’un nou edifici i que encabiria l’actual institut La Sínia. El document és fruit d’un conveni 
que estableix la relació entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per a la nova 
edificació.
El projecte de l’institut-escola comptaria amb un únic equip directiu i suposaria la unió 
entre l’actual institut La Sínia i l’escola Lluís Piquer, de manera que el centre oferiria els 
cursos des de P3 fins a 4t d’ESO. Pel que fa al cost d’aquesta proposta, si finalment és 
aprovada, la Generalitat assoliria el 90% de la despesa, un milió vuit-cents mil euros.
La regidora d’Educació, Casandra García, ha explicat que “valorem positivament aquest 
conveni, ja que és una molt bona oferta educativa pública poder oferir a les famílies 
aquesta continuïtat, que aniria des de P3 fins a 4t de l’ESO per a l’alumnat que es 
matriculés en aquest nou institut-escola”. García afegia que “aquest projecte, que ha de 
ser un projecte educatiu de municipi, posaria fi a la problemàtica arrossegada durant 
tants anys dels mòduls on ens troba l’Institut la Sínia. Per al govern, l’institut-escola és 
la prioritat d’aquesta legislatura”.
L’objectiu, segons afirma la regidora, seria tenir-lo en funcionament el setembre de 2022.

Preinscripcions als centres educatius
A partir de l’1 de juny i fins al 12 de juny, es podran formalitzar les preinscripcions 
telemàtiques a les escoles bressol municipals i a l’Escola Municipal de Música.
Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, 
el termini de matriculació és del 13 al 17 de juliol. Tota la informació a www.parets.cat.

CULTURA

‘Autocomedy’ un espectacle cultural per viure en confinament
El pròxim dissabte 6 de juny, a les 21.30 h, a l’aparcament del Camp de Futbol Municipal 
Josep Seguer, l’Ajuntament de Parets i la productora MPC Management presentaran 
el projecte Autocomedy, un espectacle d’humor en viu i en directe que el públic podrà 
gaudir des del seu automòbil.  
Tot i que, en ser gratuït, les entrades es van exhaurir en poques hores, l’espectacle es 
podrà seguir sintonitzant a través de l’emissora local RAP107, al 107.2 de l’FM.
Aquesta iniciativa cultural d’MPC es durà a terme per celebrar el procés de desescalada 
i donar recursos d’entreteniment en l’etapa de transició fins a recuperar la normalitat un 
cop superem la pandèmia de la COVID-19.
L’Ajuntament i MPC han treballat conjuntament per crear un nou format d’espectacle 
cultural: monòlegs des del cotxe, en aquest cas d’Andreu Casanova, inspirats en els 
autocines. Amb aquesta col·laboració, l’Ajuntament de Parets es manté ferm en la seva 
aposta per la cultura, que durant molts anys ha portat els millors espectacles als teatres de 
la vila.
L’Autocomedy permet que els assistents puguin gaudir de l’espectacle amb la comoditat, 
seguretat i intimitat que els proporciona estar dins del seu propi vehicle. La iniciativa 
respectarà totes les mesures de seguretat i de tècnica necessàries perquè l’experiència 
del públic sigui única i, sobretot, segura. 
La regidora de Cultura, Kènia Domènech, ha manifestat la satisfacció que Parets sigui el 
primer a dur a terme aquest projecte i ha destacat que “la cultura a través de l’humor és 
essencial en aquests moments. Tenim moltes ganes de passar una bona estona en comunitat 
per celebrar que anem tornant a la normalitat a poc a poc”. El gerent d’MPC, Manel 
Portomeñe, ha explicat que “aquest serà el primer de molts espectacles d’Autocomedy.”

PREINSCRIPCIONS 
TELEMÀTIQUES
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament  de 

Parets del Vallès: www.parets.cat

Per a qualsevol dubte sobre el 

tràmit telemàtic, cal fer la consulta 

a l’OAC al telèfon 93 573 88 88 a 

partir de l’1 de juny de 2020.
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Presentació de sol·licituds 

presencialment amb 

cita prèvia 
del 9 al 12 de juny 

sol·licitant cita prèvia 

trucant a l’OAC al 

telèfon 93 573 88 88 

a partir del’1 de juny.

Per a més informació:

http://escolamusica.parets.cat

A/e: escola.musica@parets.cat

@escola_musica_parets

de l’1 al 12 de juny

Les dates proposades 

poden variar en funció 

de l’evolució de la 

pandèmia.

 

Llistes provisionals

19 de juny

Reclamacions 

22 i 23 de juny

Llistes definitives

26 de juny

Vídeo de difusió
de l’escola a 
www.parets.cat
 

la cuna

el cirerer

el gargot

PARETS DEL VALLÈS

CURS 2020-2021

Més informació:

EL CIRERER

elcirerer@parets.cat

cirerer.parets@gmail.com

@cirererescola

EL GARGOT

elgargot@parets.cat

@ebm_elgargot_parets

LA CUNA

lacuna@parets.cat

@ebm_lacuna_parets

Les famílies que necessitin fer la preinscripció de 

manera presencial la podran fer del 9 al 12 de 
juny, sol·licitant cita prèvia trucant a partir de 

l'1 de juny al telèfon de l'OAC 93 573 88 88. 

Per qualsevol dubte sobre el tràmit telemàtic cal fer la consulta a l'OAC, 

al telèfon 93 573 88 88, a partir de l’1 de juny

Les dates proposades poden variar en funció de la pandèmia de COVID-19.

PREINSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès: www.parets.cat

DE L’1 AL 12 DE JUNY
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Venda per internet al web:Amb el supo� de

Monroe-Lamarr

NOVEMBRE 20201 Teatre Can Rajoler
18.30 h

Les entrades adquirides són vàlides per a la nova data
si bé es poden retornar en el termini que s’indiqui

Tres pilars

NOVEMBRE 202029 Teatre Can Rajoler
18.30 h

Les entrades adquirides són vàlides per a la nova data
si bé es poden retornar en el termini que s’indiqui

Rarities

17 veces

DESEMBRE 202012 Sala Basa� Cooperativa
22.30 h

FEBRER 20217 Teatre Can Rajoler
18.30 h

NOVA DATA Per ajornament del 9 de maig de 2020

NOVA DATA Per ajornament del 5 d’abril de 2020

Les entrades adquirides són vàlides per a la nova data
si bé es poden retornar en el termini que s’indiqui

Les entrades adquirides no són vàlides i 
es retornarà l’impo� en el termini que s’indiqui

els espectacles a Parets
La programació d’espectacles del primer semestre de 2020 a Parets del Vallès s’ha vist alterada per la 

pandèmia del coronavirus. Amb l’aplicació de l’estat d’alarma s’han ajornat els espectacles següents:

NOVA DATA Per ajornament del 3 de maig de 2020

Mi lucha

NOVEMBRE 202015 Teatre Can Rajoler
18.30 h

Les entrades adquirides són vàlides per a la nova data
si bé es poden retornar en el termini que s’indiqui

NOVA DATA Per ajornament del 17 de maig de 2020

NOVA DATA Per ajornament del 15 de març de 2020

Els Brugarol

DESEMBRE 202020 Teatre Can Rajoler
18.30 h

NOVA DATA Per ajornament del 19 d’abril de 2020

Les entrades adquirides són vàlides per a la nova data si bé 
es poden retornar en el termini que s'indiqui
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HABITATGEEMPRENEDORIA

Nova línia d’ajuts per incentivar la creació d’empreses a Parets 
El Ple de l’Ajuntament de Parets, celebrat el 30 d’abril, va aprovar per unanimitat una 
nova línia d’ajuts per incentivar l’esperit emprenedor a la població i contribuir a la 
implementació de noves activitats econòmiques.
El pressupost inicial per a aquestes subvencions és de 18.000 euros.
A diferència de les línies d’ajuts anteriors, “aquestes bases contemplen subvencionar 
no només els professionals autònoms, sinó també la constitució de societats limitades”, 
puntualitzava la regidora d’Economia i Hisenda, Foment de l’Ocupació, Promoció 
Econòmica, Empresa i Emprenedoria, Recursos Humans i Formació i Atenció a la 
Ciutadania, Carme Herrero.
L’objectiu d’aquests ajuts és la creació de noves empreses, incentivar l’esperit emprenedor 
entre la ciutadania de Parets, contribuir a l’aparició de noves activitats que siguin viables 
tècnicament i econòmicament, i incrementar l’ocupació.
“L’objectiu d’aquest govern continua sent crear activitat econòmica optimitzant els 
recursos i estem obtenint bons resultats”, declarava l’alcalde Jordi Seguer durant el Ple.
Aquesta nova línia d’ajuts és complementària del servei d’assessorament i suport que 
s’ofereix a les persones emprenedores del municipi.
Les bases íntegres per accedir als ajuts es podran consultar al web de l’Ajuntament www.
parets.cat tan bon punt es pugui fer efectiva la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província.

Subvencions per rehabilitar habitatges per a la Borsa de lloguer
El Ple de l’Ajuntament de Parets, celebrat a l’abril, va aprovar la concessió de subvencions 
destinades a promoure l’adequació d’habitatges buits del parc privat d’habitatges de 
Parets del Vallès, i fomentar les condicions d’habitabilitat i accessibilitat d’aquests pisos 
per poder destinar-los a lloguer, mitjançant el Programa de borsa d’habitatge social de 
l’Ajuntament de Parets. 
El compromís que adquireix el llogater amb la borsa d’habitatge assequible és per un 
període de 5 anys.
L’objectiu dels ajuts és finançar les obres de reforma i condicionament d’habitatges buits 
del municipi per incentivar el creixement del lloguer social; sensibilitzar els propietaris 
d’habitatges buits de la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició de la borsa 
d’habitatge; incentivar la millora de les condicions d’habitabilitat i accessibilitat dels 
habitatges del municipi i reduir les situacions de proliferació d’habitatges desocupats. 
L’import de la subvenció serà d’un màxim del 50% del total de despeses subvencionables 
i fins a 3.000 €.
Les condicions per sol·licitar els ajuts, que s’atorgaran seguint l’estricte ordre d’entrada 
i fins a l’esgotament del crèdit pressupostari, i les bases íntegres que regulen les 
subvencions, es poden trobar al web de l’Ajuntament www.parets.cat.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit  o bé telemàticament amb certificat digital 
a https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/info.0.

za que “es tracta només d’un avantprojecte, pendent del 
projecte definitiu i, tot i que ens agradaria poder-ho tirar 
endavant aquesta legislatura; dependrà en gran part de 
com avanci la situació actual en què ens trobem”. “A més, 
el projecte definitiu també està sotmés al trasllat dels ser-
veis que actualment ocupen l’edifici”. 
La redacció d’aquest document va ser encarregat per la 
regidoria d’Habitatge amb l’objectiu de dotar la bossa de 
pisos de lloguer assequible amb un perfil d’habitatge del 
qual actualment Parets no disposa o són molt escassos, 
“els pisos d’1 i 2 habitacions són els més sol·licitats en la 
borsa, sobretot per gent jove i persones grans, i al nostre 
municipi ara per ara són escassos i no n’hi ha suficients 
per cobrir aquesta demanda”, comenta la regidora.
El programa de borsa de lloguer assequible gestionat per 
l’Ajuntament dona garanties de cobrament i seguretat als 
propietaris i ofereix habitatges de lloguer a un preu sen-
siblement més baix que el del mercat durant un període 
de cinc anys. La seva funció és, a més, dur a terme una 
mediació permanent entre el llogater i el propietari, i fa-
cilitar la relació entre ambdues parts.

Els habitatges, d’1 o 2 habitacions, formarien part de la borsa de pisos de lloguer assequible de l’Ajuntament

Avantprojecte de pisos a l’av. de Lluís Companys

L’Ajuntament de Parets va encarregar, ara fa uns mesos, 
la redacció d’un avantprojecte per convertir l’edifici de 
l’avinguda de Lluís Companys, que actualment ocupen 
la policia local, el Jutjat de Pau, i els serveis municipals 
de Drets Socials i de Comunicació, inclosa l’emissora 
RAP107, en pisos de lloguer assequible.
L’objectiu és rehabilitar, reformar i adaptar a la normativa 
tot l’edifici per convertir-lo en habitatges que formarien 
part de la borsa de lloguer assequible que l’Ajuntament 
posa a disposició de les persones amb dificultats econò-
miques.
El document preveu 11 pisos, 3 pisos per planta més 2 
àtics, amb 1 o 2 habitacions per habitatge. També dispo-
saria d’un espai als baixos destinat a espais comunitaris 
com ara bugaderia i serveis. 
L’edifici seria totalment eficient i estaria dotat d’aero-
tèrmia, una tecnologia que utilitza la mateixa energia de 
l’aire que prové de l’exterior per climatitzar els espais, i 
considerada una de les fonts d’energia més netes i efici-
ents que existeixen actualment.
La regidora d’Habitatge, Montserrat Folguera, puntualit-

REUNIÓ

Jordi Seguer, als Consells d’Alcaldies telemàtics
Durant aquests darrers mesos, l’alcalde de Parets, Jordi 
Seguer, ha assistit als diferents Consells d’Alcaldies 
que s’han fet de manera telemàtica. El primer Consell 
d’Alcaldies del Vallès Oriental va prestar especial atenció 
a la gestió de la crisi de la Covid-19 i a les accions dutes a 
terme durant l’estat d’alarma en matèria de drets socials i 
de la Taula Vallès Oriental Avança, de la qual Parets forma 
part.
També es va fer, el 20 de maig, una trobada telemàtica 
del Consell d’Alcaldies extraordinari, amb la presència 
del delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Juli 
Fernàndez.
La darrera videoconferència ha estat aquest dimecres, 
27 de maig, en la trobada del Consell d’Alcaldes de la 
Fundació Sanitària Mollet (FSM) on s’ha exposat l’evolució 
de la situació relacionada amb la Covid-19 al llarg dels 
últims tres mesos i s’ha posat sobre la taula les necessitats 
futures. Al llarg de la reunió, els alcaldes han coincidit en 
diferents punts com fer arribar el seu més sentit agraïment 
als professionals sanitaris de l’FSM de l’hospital, del 
sociosanitari i de les residències; el seu agraïment per la 
responsabilitat mostrada per tota la població durant el 
període de confinament.
Els alcaldes han fet èmfasi en totes aquelles persones 
particulars, associacions, entitats, empreses i voluntaris 
que han col·laborat de maneres diferents pel benestar 
dels professionals sanitaris i de tota la població.
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CANAL D’INFORMACIÓ 
PER A ESTABLIMENTS COMERCIALS
I DE RESTAURACIÓ

infocomerc@parets.cat

Informació actualitzada sobre les diferents fases del procés de desescalada 

i com reprendre l'activitat al sector comercial i de la restauració

Informació sobre ajuts, bonificacions, exempcions 
fiscals, moratòries tributàries, finançament amb 
avals públics i d’altres mesures econòmiques.

Resolució de dubtes sobre la normativa relacionada
amb horaris comercials, obertura d’establiments, lliurament 
a domicili, activitats permeses i devolució de productes.

Informació laboral: pèrdua d’ingressos de persones 
autònomes, baixes a la seguretat social, expedients
de regulació d’ocupació i afectació a les relacions 
laborals.

Recomanacions de seguretat i mesures de
prevenció per al personal d’atenció al públic.

Recursos formatius online específics per al sector 
comercial i de restauració.

Per estar al dia del canvis normatius i futures accions de suport relacionades 
amb la reactivació econòmica, un cop superada la situació d’emergència 
sanitària, fes-nos arribar les teves dades de contacte a infocomerc@parets.cat

671 470 435

Servei d’atenció per resoldre dubtes sobre aquests tràmits:

Sol·licitar l'autorització de regulació d'ocupació temporal per 
força major per fer front a l'impacte econòmic i social de la 
COVID-19. 

Presentació d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació
(ERTO’s): 
Tramitar expedients d’ERTO’s:
Web de Canal Empresa de la Generalitat deCatalunya.   
Telèfon per resoldre dubtes i consultes amb relació a la tramitació 
d’ERTO 932 285 757, de la Dir. Gral. de Relacions Laborals, Treball 
Autònom, Seguretat i Salut Laboral. També podeu escriure a la seva 
bústia corporativa.

Mesures de suport a empreses 
i autònoms per la COVID-19

INFORMACIÓ DELS AJUTS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS

Opcions al finançament amb avals públics. Línies ICO, ICF+Avalis 

Moratòria en el pagament de l'hipoteca per l'adquisició del seu 
habitatge habitual. Presentació de sol·licituds a les entitats 
bancàries.

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Telèfon: 683 347 947
A/e: promocio.economica@parets.cat

Prestació extraordinària a autònoms
per cessament d’activitat. La sol·licitud 
es farà directament a la Mútua. 

Moratòria dels tributs fins al 30 de maig de 2020. 
Agència tributària

Jordi
Seguer

Ajuntament de Parets del Vallès

EQUIP DE GOVERN

Alcalde

Montserrat 
Folguera

Kènia
Domènech

Casandra
García

Rosa 
Martí

Carme 
Herrero

Joan 
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Moreno

Neus
Jordà

Legislatura
2019-2023

ARA Parets - ERC

Sumem Esquerres a Parets

Parets per la República

Regidora de Gent Gran, Relacions 

Institucionals, Joventut, Mobilitat i 

Habitatge.

2a Tinent d’alcaldia.
Regidora de Cultura, 
Feminisme - LGTBI i 
Transversalitats.

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

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

Regidora d’Economia i Hisenda, 

Foment de l’Ocupació, Promoció 

Econòmica, Empresa i Emprenedoria, 

Recursos Humans i Formació i Atenció 

a la Ciutadania.

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

Regidor de Drets Socials, Cooperació, 

Participació i Innovació.

3a Tinent d’alcaldia.
Regidora de Barris i de Patrimoni 

Cultural, Transparència, Consum, 

Arxiu i Turisme.

ARA Parets

ERC

ARA Parets

ERC

ARA Parets

ERC

ARA Parets

ERC

Sumem

Esquerres

a Parets

Sumem

Esquerres

a Parets

Sumem

Esquerres

a Parets

Parets

per la

República

ARA Parets

ERC
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S’eliminarà el llac petit de l’entrada del parc i es farà una nova connexió d’aigües pluvials, entre d’altres

l’espai, que havia empitjorat notablement a causa de les 
pluges.
La nova connexió elèctrica, que es farà aprofitant les rases 
de l’obra del llac, servirà per dotar el parc del subministra-
ment necessari per als actes que es fan en aquest recinte 
al llarg de l’any.
Les obres s’han adjudicat a l’empresa Catalana d’Infra-
estructures i Serveis Associats, per un import de 64.592 
euros més IVA, el projecte és de Toni Riba Galí i hi ha una 
previsió de durada d’execució d’entre un mes i mig i dos.

En marxa les obres al parc La Linera per suprimir el llac

A finals del mes d’abril es van iniciar les obres de millora 
de l’entorn del parc La Linera. Es tracta de la construcció 
d’un sistema de recollida d’aigües pluvials, l’eliminació 
del llac petit de l’entrada del parc i la instal·lació d’una 
nova connexió elèctrica que es podrà utilitzar durant els 
diferents esdeveniments que es fan al recinte.
Les obres es duen a terme durant aquests mesos en què 
el parc ha està tancat o té menys afluència de públic.
Ja fa temps que el llac petit que se suprimirà presentava 
problemes importants de manteniment i calia millorar 

VIA PÚBLICA

Neteja dels escocells de l’arbrat viari
El passat dia 27 d’abril, l’Ajuntament va iniciar els treballs 
de neteja dels escocells del municipi. La neteja va a 
càrrec del personal municipal, que s’ha reforçat amb la 
contractació de tres operaris de via pública durant un 
període de 3 mesos.
Les actuacions van començar pels carrers de l’Eixample i 
es continuarà fins a actuar en tots els carrers del municipi. 
D’altra banda, una empresa externa s’encarrega de la 
neteja dels escocells del Barri Cerdanet, on les herbes 
havien crescut molt més a causa de la poda dràstica 
que es va fer a l’hivern a petició dels veïns i veïnes. 
Paral·lelament, el servei de Verd Urbà treballa per 
adequar les zones verdes del municipi.
Durant les primeres setmanes en què l’estat d’alarma i 
el confinament total per la Covid-19 havia estat vigent, 
la major part d’empreses concessionàries no van poder 
prestar tots els serveis contractats i, les que ho han 
fet, han adaptat els seus horaris i personal als serveis 
permesos.
Dins del pla de millora de l’espai públic, també s’ha 
procedit al tapat d’escocells amb Link-Stone, un conjunt 
de llambordes de formigó vibro premsat enllaçades amb 
acer galvanitzat electrosoldades, en el tram on hi ha les 
voreres més àmplies de l’avinguda de Lluís Companys
Les llambordes s’adapten perfectament a l’entorn i no 
perjudiquen la salut dels arbres.
Es tracta d’una actuació pilot, iniciada en aquest tram, i 
que s’estudiarà instal·lar en altres zones del municipi on 
pugui ser adequat aquest tipus de paviment.

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 oficines del 

Servei de Cultura, al Centre Cultural Can Rajoler, 

abans del dia 15 de juny 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

ART
CULTURA

Borsa
de l’

i la

a Parets

Si ets de Parets i estàs vinculat/da a la cultura, en qualsevol dels 

seus àmbits, inscriu-te perquè en siguem coneixedors, et tinguem 

present i et puguem fer partícip de la vida cultural al municipi.

Si vols rebre la informació cultural de Parets 

per WhatsApp afegeix als teus contactes:

Parets Cultura amb el núm. 691 367 625

Gràcies per la teva col·laboració

Emplena el formulari que trobaràs a:

www.parets.cat/utilitats/formularis/borsa-de-l-art-i-la-cultura-a-parets
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El projecte endegat per l’Ajuntament consisteix en l’alliberament de fauna predadora de les plagues

El desenvolupament de resistències a aquest tipus de 
solució és molt menor que amb l’ús de productes químics, 
ja que les plagues no desenvolupen resistències als seus 
depredadors naturals. 
A més, és un sistema totalment ecològic, ja que no és 
contaminant, no deixa residus ni a terra ni en els cultius, 
i no té problemes de toxicitat.
D’altra banda, els seus efectes són més lents que amb 
altres mètodes perquè la població introduïda s’ha de 
desenvolupar i assentar-se. Si la plaga és de grans 
dimensions, els predadors naturals augmenten, ja 
que s’alimenten d’elles, però si els predadors naturals 
disminueixen, la plaga creix i es crea un equilibri entre les 
dues poblacions i fa que el mètode sigui més sostenible.
El projecte de lluita biològica requereix el seguiment 
exhaustiu per part d’un tècnic expert, pel que fa a 
l’evolució de la plaga i dels predadors introduïts, que 
comprovarà si el tractament està sent efectiu o no, per 
prendre les decisions oportunes a l’hora mantenir la plaga 
dins el llindar de tolerància.

Control biològic per a la prevenció i eliminació de plagues

L’Ajuntament de Parets, a través del servei de Verd Urbà, 
posarà en marxa, durant els mesos de primavera i estiu, 
un projecte experimental de control biològic de plagues i 
malalties de l’arbrat viari del municipi.
El projecte consisteix en l’alliberament de fauna útil per 
lluitar contra diferents plagues als arbres de Parets, amb 
l’objectiu de reduir els tractaments químics i afavorir la 
implantació de depredadors naturals que minimitzen la 
presència de plagues i malalties, i gaudir d’un espai comú 
més saludable.
Inicialment, s’actuarà sobre els til·lers dels carrers 
Badalona i de l’Orfeó Català; els hibiscs del carrer de 
la Salut; els arbres de l’amor (Cercis siliquastrum) dels 
carrers Onze de Setembre i Sant Joan, i les pereres 
ornamentals situades al carrer de Bailèn, al carrer de la 
Independència i a la rotonda de la Pedra del Diable.
Aquest sistema presenta diferents avantatges, com ara 
ser molt específic i eficaç per mantenir dins un llindar 
de tolerància un determinat tipus de plaga, ja que no 
perjudica d’altres organismes ni plantes. 

MEDI AMBIENT

El roure de la pl. de la Salut no es pot replantar
La matinada del 21 d’abril, el roure emblemàtic situat a la 
plaça de la Salut va caure a terra.
L’informe dictamina l’impossibilitat de la recuperació 
d’aquest exemplar per diverses raons, entre les quals 
que la base i les arrels estaven molt deteriorades. La 
regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, comentava que “el 

tronc principal es guardarà i s’estudiarà el nombre d’anys 

que tenia comptant el nombre d’anells. A més, es tallarà 

una llesca que es lliurarà a l’escola Pompeu Fabra com a 

record i com a element educatiu que servirà als escolars 

per estudiar l’edat dels arbres”. Martí també afegia que 
“l’equip de govern lamenta la pèrdua d’un arbre que 

formava part del paisatge urbà, que ocupava un volum 

considerable i feia una gran aportació al medi ambient”.

Obra artística entorn de l’emblemàtic roure
L’Ajuntament ja ha iniciat els treballs per a la construcció 
d’una obra artística que té com a objectiu fer valdre i 
recordar aquest element natural i preservar-ne l’essència, 
a partir d’una obra escultòrica que s’ubicarà al mateix 
entorn i que podrà ser complementada amb altres 
elements. 
El projecte implica diversos artistes locals que ja han 
començat amb l’elaboració d’una proposta que barreja 
diferents materials i que està concebuda per crear una 
interacció entre la ciutadania i l’escultura. 
Alhora, a la tardor, es preveu poder tornar a replantar un 
nou roure en el mateix emplaçament.

JOVEJOVE

T’oferim online els cursos de:

francès (dilluns 18 h)

manga (dimecres 17 h) 

teatre (dissabtes 11 h) -COMPLET-

percussió i ritme 

(dimarts i divendres 18 h)

I els dissabtes fem un repte culinari

que pengem a Instagram

Més informació i inscripció gratuïta a través del

nostre instagram @caljardiner

#joactuo #jovesparets

T’animem a imitar un quadre famós:

etiqueta’ns @casalcaljardiner

T’oferim online els cursos de:

francès (dilluns 18 h)

manga (dimecres 17 h) 

teatre (dissabtes 11 h) -COMPLET-

percussió i ritme 

(dimarts i divendres 18 h)

I els dissabtes fem un repte culinari

que pengem a Instagram

Més informació i inscripció gratuïta a través del

nostre instagram @caljardiner

#joactuo #jovesparets

T’animem a imitar un quadre famós:

etiqueta’ns @casalcaljardiner

seguim actius
seguim actius!!

Punt de trobada virtual amb l’equip

dinamitzador del casal per videotrucada

a través d’instagram @casalcaljardiner

els dijous a les 17 h

Si tens dubtes, neguits o simplement ganes 

de xerrar, contacta’ns per whatsapp al 

691 367 664

Punt de trobada virtual amb l’equip

dinamitzador del casal per videotrucada

a través d’instagram @casalcaljardiner

els dijous a les 17 h

Si tens dubtes, neguits o simplement ganes 

de xerrar, contacta’ns per whatsapp al 

691 367 664

et fem costat
et fem costat

al Casal Cal

Jardiner
al Casal Cal

Jardiner

       Consells per prevenir
    la presència i les picades del

Buidant, i posant sota cobert o capgirant-los, tots els objectes i 
contenidors on es pugui acumular aigua. 

Evitant que es tornin a omplir els elements fixos que no es poden 
retirar, mantenint-los secs i tapats amb una tela o malla de 2 mm 
de mida màxima.

Renovant abeuradors, dues vegades cada setmana, com a mínim.

Mantenir netes de restes vegetals les canaleres de recol·lecció 
d'aigua de les teulades i els embornals dels patis.

Mantenir les piscines en condicions higièniques i sanitàries 
mitjançant els tractaments de l'aigua adequats.

Com evitem les picades

Com prevenim la presència del mosquit tigre

Instal·lació de tela de mosquitera en finestres que impedeixi el pas 
dels mosquits.

Portar roba de màniga llarga, pantalons llargs (millor si són de color 
clar) i mitjons.

Limitació de les activitats a l'exterior a les hores de més activitat 
del mosquit.

Si opteu per l'ús de repel·lents per a la pell, cal tenir en compte les 
indicacions del producte.

Amb una picada de mosquit tigre cal actuar, en general, com en la 
resta de picades de mosquits. En aquest sentit, cal rentar i desin-
fectar bé la zona de la picada i tractar-ne els símptomes. En el cas 
d'efectes més greus consulteu al metge de capçalera. 

mosquit tigre

La prevenció és el millor

mètode de control
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SEGURETAT

Instal·lació de càmeres contra l’incivisme 
En les darreres setmanes s’han incrementat els espais 
i carrers de Parets que compten amb un control de 
videovigilància per càmeres. L’objectiu és evitar actes 
d’inseguretat ciutadana, el control del trànsit i minimitzar 
els comportaments incívics, com ara l’abocament 
incontrolat de deixalles. 
Els darrers punts on s’han instal·lat són l’entorn del carrer 
Butjosa amb la plaça font de la Salut, i el carrer Ponent, 
prop de l’escola bressol la Cuna i el parc La Linera.
Des de la instal·lació de la primera càmera, a finals de 
l’any passat, ja s’han interposat sancions per abocaments 
incontrolats de mobles, trastos vells i altres voluminosos. 
Les sancions poden ser de fins a 750 euros.

actes vandàlics.
La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, explica que “amb els 
barrots verticals el que s’ha volgut és donar una sensació 
de transparència”. El motiu pel qual s’ha fet l’encàrrec del 
tancament, afegeix Martí, és perquè “l’actual sistema de 
seguretat del parc amb vigilància no és sostenible i cal 
prendre altres mesures”.
El projecte també preveu vuit portes, coincidint amb els 
accessos actuals, que no romandran sempre obertes al-
hora, i que reproduiran com a element decoratiu les fulles 
de l’arbrat de l’entorn. També s’incorporaran banderoles 
amb el nom de parc, que seran visibles des de diferents 
punts.
El projecte té un pressupost de 135.000 euros, sense IVA, 
i inclou la substitució d’alguns dels bancs que estan de-
teriorats i el sembrat de flors silvestre sobre la gespa. Es 
preveu que les obres es puguin dur a terme entre finals 
d’aquest 2020 i principis de l’any vinent.

El tancat seria diàfan i comptaria amb 8 portes, coincidint amb els accessos actuals

Projecte per a una tanca perimetral al Sot d’en Barriques 

L’Ajuntament de Parets va encarregar, al grup ‘Vora Arqui-
tectura’, la redacció del projecte per dotar d’una tanca pe-
rimetral el parc del Sot d’en Barriques, que s’ha redactat i 
resta pendent d’aprovació. El projecte és obra del mateix 
grup d’arquitectes que va fer el disseny original de l’espai.
Es tracta d’una tanca formada per pilars de perfil tubular 
d’acer de 2 cm de diàmetre pintats de color verd, amb 
una separació de 10 cm entre ells. En el punt més baix, 
el tancat tindria una alçada de 2,20 metres. Els barrots 
estaran ancorats a terra i s’ajustaran als parterres actuals 
perquè les voreres siguin el més amples possibles en els 
tres carrers que delimiten el parc: av. Catalunya, c. Mercè 
Rodoreda i c. Montserrat Roig. 
Pel que fa al límit que correspon a parcel·les de titulari-
tat privada, es preveu alçar la barana ja existent per tal 
d’incrementar la seguretat del veïnat. Visualment, l’as-
pecte de la tanca serà diàfan i l’objectiu és poder tancar 
el recinte, especialment a les nits, per evitar possibles 

segona fase del projecte de sectorització de la xarxa d’ai-
gua potable de Parets i es repararà el pas de la canonada 
de la Riera Seca per donar impulsió al Pou IV, situat en el 
límit del terme municipal de Lliçà de Vall.
Totes aquestes inversions formen part del fons de repo-
sició que l’empresa Aigües de Sabadell aporta anualment 
a l’Ajuntament de Parets.
Del mateix fons es pagarà la renovació de les canonades 
d’aigua del parc de la plaça Espanya i dels carrers Ferrer 
i Guàrdia i Aurora, al Barri Antic.
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament l’actuació 
de millora en la xarxa de canonades d’aigua, considerant 
que en ple segle XXI ja no hauria d’haver-hi canonades 
de fibrociment.
Les actuacions formaran part del projecte de renovació 
integral del carrer Alfons XIII que ha estat impulsat con-
juntament amb la regidoria d’Urbanisme, i que s’executarà 
al llarg d’aquesta legislatura en el marc del pla de millora 
de voreres.
Es preveu que les obres puguin iniciar-se durant els me-
sos d’estiu.

La prioritat serà resoldre els problemes de les canonades de fibrociment

Acord amb CASSA per a la millora de la xarxa d’aigua 

L’Ajuntament de Parets del Vallès i l’empresa CASSA, 
concessionària del servei de subministrament d’aigua 
al municipi, han acordat les actuacions previstes durant 
aquest any a la xarxa d’aigua potable amb l’objectiu de 
resoldre les problemàtiques que han sorgit a les canona-
des, algunes encara de fibrociment. També s’han acordat 
diferents treballs d’urbanització i actuacions de millora de 
caràcter divers.
El més destacat serà la renovació de tota la xarxa de ca-
nonada d’aigua del carrer Alfons XIII, des de l’avinguda 
de Catalunya fins al passeig de la Ribera.
Aquesta actuació s’executarà durant el 2020 i anirà lligada 
amb el reasfaltat de tot el carrer per on actualment passa 
el carril bici. L’obra està considerada com a prioritària en 
el marc de les actuacions de les regidories de Via Pública 
i Serveis Urbans.
També està previst resoldre la problemàtica que presen-
ten les canonades d’aigua del carrer Batista i Roca amb 
Sant Sebastià i la del carrer Raval amb l’av. Ntra. Sra. de 
Montserrat.
Cal afegir que durant aquest 2020 també s’executarà la 

EQUIPAMENTS

Obres i millores als equipaments municipals
Durant aquests mesos, l’Ajuntament de Parets ha dut a 
terme diferents obres de millora als equipaments muni-
cipals i centres escolars.
Entre d’altres, s’han fet obres al vestíbul de la piscina, 
per adaptar-lo a les necessitats i a la normativa actual i 
s’ha creat un nou espai per al club Natació Parets, un nou 
despatx per al personal de la piscina, s’han adaptat dels 
lavabos i s’ha instal·lat un nou sistema de control d’accés.
També s’han fet millores al menjador social de Ca n’Oms 
i al sistema del reg dels horts de can Jornet ,on s’hi han 
instal·lat noves casetes.
L’escola Pau Vila ha passat per una neteja a fons de tot 
l’equipament.
També s’ha procedit a la neteja i desbrossament de la 
Riera Seca i del torrent de Can Mateu per garantir el seu 
correcte funcionament hidràulic, desbrossant la vegetació 
no autòctona o invasora. Aquestes actuacions s’efectu-
en de manera preventiva abans de l’inici d’època de més 
pluges.

MOBILITAT

Nova marquesina de bus al c. Prat de la Riba
La parada del bus urbà del carrer Prat de la Riba compta, 
des de fa unes setmanes, amb una nova marquesina 
instal·lada per fer més còmoda l’espera del transport.
També s’han augmentat el nombre de parades del bus 
urbà amb la incorporació de dos nous baixadors en el 
recorregut, la primera al carrer d’Amanda Sagristà i la 
segona al carrer de l’Onze de Setembe.
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Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

La proposta de conveni entre l’Ajuntament de Parets i la 
Generalitat per tirar endavant la construcció d’un insti-
tut-escola al nostre municipi és la solució més viable per 
acabar amb les aules prefabricades que l’institut la Sínia 
té des de fa més de 8 anys a Can Fradera, en terrenys 
inundables. 
Com que l’educació és una de les prioritats del Govern 
Plural hem decidit destinar 2 milions d’euros dels nostres 
recursos propis per liderar el projecte de construcció del 
nou equipament educatiu, que estarà a tocar de l’actual 
Lluís Piquer i en l’àmbit del parc Fluvial.
L’aprovació dels pressupostos 2020 de la Generalitat per 
part d’Esquerra Republicana, JuntsxCAT i Comuns, per-

Sumem Esquerres a Parets ha tingut com a prioritat des 
que va entrar al govern les gestions per tal que l’institut 
de la Sínia tingués el seu edifici propi. 
La regidora d’Urbanisme Rosa Martí va iniciar els tràmits 
per adquirir els terrenys de Can Fradera i posteriorment 
gestionar la desafectació de l’ARE. Aquests gestions es 
van veure frustrades ja que els propietaris van decidir no 
vendre i des de Territori de la Generalitat ens van infor-
mar que trigaríem 2 anys o més a desafectar aquest te-
rreny. Paral·lelament, per part de la regidora d’Educació 
Casandra García, s’inicien les negociacions amb el De-
partament d’Educació per sortir amb l’oferta íntegra de 
places a les preinscripcions. Arran d’aquestes negocia-

cions, s’intercanvien impressions sobre la necessitat de 
posar fi als barracons de la Sínia. És en aquest moment 
quan comencem a parlar de la possibilitat de transformar 
el Lluís Piquer en una Escola Institut que acollís un edifici 
per als alumnes de secundària de la Sínia. 
Des del govern veiem amb molts bons ulls aquesta pos-
sibilitat, creiem que l’oferta educativa de poble augmenta 
substancialment i podem oferir a les famílies del poble 
una continuïtat educativa que aniria des de P3 fins a 4t 
de la ESO i d’àmbit públic. 
Després de 8 anys en mòduls sense cap avançament per 
part del govern anterior cap a la solució de l’institut, el Ple 
de maig haurà d’aprovar el conveni amb la Generalitat per 

metrà incloure aquest conveni en la llista d’actuacions 
que el Govern Català finançarà en els pròxims anys. El 
nou institut-escola podria estar en funcionament el curs 
2022-23 i la Generalitat tornaria 1,8 milions d’euros a par-
tir de 2025.
Perquè pensem que és una oportunitat per a Parets? 
Doncs perquè, d’entrada, acabarà amb gairebé una dècada 
de lluita entre Generalitat i Governs Socialistes que s’han 
acusat mútuament en els darrers anys i no han construït 
el nou edifici.
Amb les dades actuals de natalitat, avui dia era inviable un 
nou institut. La inacció del govern del PSC ens ha passat 
factura i ara pensem que era el moment del pragmatisme, 

portar a terme aquest projecte. 
Des de Sumem Esquerres a Parets volem expressar el 
nostre més sincer condol a totes les famílies que malau-
radament han hagut de patir la pèrdua d’un familiar o 
amic durant aquesta pandèmia i desitgem una ràpida 
recuperació a tots els afectats. 
Volem també agrair infinitament la gran tasca que han 
realitzat els treballadors/es, així com voluntaris/es de 
l’Ajuntament des dels diferents serveis; han estat i estan 
al peu del canó, exposant la seva pròpia salut i la de les 
seves famílies per continuar oferint un servei a la ciuta-
dania; això, senyors i senyores, és vocació de servei i Su-
mem Esquerres es treu el barret. 

l’hora de fer política, d’arribar a acords i desencallar un 
projecte que ha de ser un model integral que garantirà la 
continuïtat formativa, que permetrà la interacció entre in-
fants i adolescents, amb una metodologia d’aprenentatge 
transversal, amb una planificació consensuada amb els 
ajuntaments i amb l’acompanyament de la Generalitat.
Per últim, volem agrair el comportament cívic de la gran 
majoria de paretans i paretanes que ha complert les 
mesures decretades durant l’estat d’alarma per evitar el 
risc de contagi del Coronavirus. Alhora volem mostrar el 
nostre condol i solidaritat amb els familiars de totes les 
víctimes del Covid19. Descansin en pau.

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

Una nova realitat

NO acceptar les nostres propostes ni la Taula per a la Reactivació 
Social i Econòmica és dir no als 3.400 veïns/es que ens van votar 
i a moltíssimes més paretanes i paretans. És dir NO a autònoms, 
a famílies, comerços, empreses, bars, a la cultura, a ajuts per al 
lloguer, i a nous plans d’ocupació. Encara que alguna proposta 
nostra l’apliquen com si fos seva, com la distribució de masca-
retes només per a la gent gran (ho proposàvem per a tothom), 
o la supressió de les taxes de terrasses de bars i restaurants. 
Ni Taula, ni que participem a la modificació del pressupost 2020 
per adaptar-lo a les noves necessitats sorgides pels efectes de 
la COVID-19. 
En el cas del nou Institut. On queda la promesa electoral? En un 
conveni amb un govern que podria canviar? Pagant la totalitat 

del seu cost, 2 milions d’euros, per fer una escola/institut, quan 
la competència és de la Generalitat? 
Al mur que imposen a la força clarament guanyadora a les 
eleccions, el govern vol posar un altre mur i tancar el Sot d’en 
Barriques. 

Prioridades y realidades. Parets no vive de titulares
NO aceptar la Mesa para la Reactivación Social y Económica 
es decir no a 3.400 vecin@s que nos votaron y a muchísim@s 
más paretenses. Es decir no a autónomos, a familias, comercios, 
empresas, bares, a la cultura, a ayudas para el alquiler, y a nue-
vos planes de ocupación. Aunque algunas propuestas nuestras 
se las hagan suyas, como la distribución de mascarillas para la 

gente mayor (las pedíamos para todos) y el no cobro de tasas 
de terrazas a bares y restaurantes. 
Ni mesa, ni que participemos en la modificación presupuestaria 
para adaptarlo.
En el caso del instituto. ¿Dónde queda la promesa electoral? 
¿En un convenio con un gobierno que podría cambiar? ¿Pagando 
la totalidad de su coste, 2 millones de euros, por una escuela-
instituto cuando la competencia es de la Generalitat? 
Al muro que imponen a la fuerza claramente ganadora en las 
elecciones, el gobierno de concentración quiere poner otra valla 
y cerrar el Sot d’en Barriques. 

Desde nuestro Grupo Municipal y nuestra Agrupación Cs Parets 
queremos trasladar nuestro mas sincero pésame a los familiares 
y amigos de los fallecidos a causa del Covid 19 en nuestro muni-
cipio, Catalunya y España. Estamos sufriendo una de las peores 
etapas en nuestro país con más de 28.000 fallecidos y en estos 
momentos debemos estar todos unidos para afrontar una situa-
ción tan y tan complicada por encima de cualquier color político. 
También agradecer la información que el gobierno municipal ha 
trasladado a nuestro grupo municipal sin distinción de estar o no 
en la oposición y como no el agradecimiento al trabajo y esfuerzo 
que dedican los servicios sanitarios, la policía local, la policía 
autonómica y como no las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado como Guardia Civil (también en Parets) policía Nacional 

y Ejército que en todo momento están y estarán luchando en 
primera línea contra el Covid 19.
En este sentido hemos trasladado al Alcalde y equipo de go-
bierno una comisión para el seguimiento de la pandemia pera 
a su vez también para ayudar en temas sociales a los más ne-
cesitados, a autónomos, pymes y demás trabajadores ante la 
crisis económica que a buen seguro nos golpeará con dureza 
en Parets, Catalunya, España y Europa.
En este plan de choque presentado por Ciutadans Parets (ver en 
Facebook e Instagram Cs Parets) hemos presentado 10 medidas 
imprescindibles para nuestro municipio:
1) Homenaje y reconocimiento a los fallecidos por el Covid 19. 2) 
Evaluación de medidas y preparación de protocolos. 3) Comisión 

permanente de trabajo Covid 19. 4) Pleno monográfico extraor-
dinario sobre afectación del Covid 19. 5) Plan de recuperación 
sanitaria. 6) Plan de recuperación social. 7) Plan de recuperación 
económica. 8) Nuevo presupuesto municipal. 9) Reclamación de 
ayudas de financiación para los municipios. 10) Desarrollo de la 
administración electrónica y de la digitalización del municipio.
Desde Ciutadans Parets estamos dispuestos a arrimar el hom-
bro, como siempre hemos hecho en situaciones complicadas, 
la ciudadanía de Parets nos exige que estemos a la altura de 
las circunstancias, no les fallemos con luchas partidistas que 
nadie entendería.

Seguimos!! Vamos Parets!!

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

Prioritats i realitats. Parets no viu de titulars 

Tiempos de consenso y unión

Una oportunitat per Parets

La Covid no ens atura

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

Vivim temps molt difícils des que la Covid-19 va arribar al nos-
tre país. El nostre primer pensament és per a les persones que 
han marxat i les seves famílies, per això us volem fer arribar el 
nostre escalf més sincer. Especialment a la nostra gent gran de 
la residència i al seu equip, que han patit molt.. 

També volem agrair tothom que es troba a primera línia, exer-
cint la seva tasca amb la màxima professionalitat. Una menció 
especial per a la xarxa de voluntariat que ens omple d’orgull, 
gràcies! I felicitem totes les que heu viscut amb responsabilitat 
el confinament, el vostre esforç també salva vides.

A Catalunya, l’estat d’alarma ens ha privat de lluitar-hi amb cri-
teri propi i amb coneixement real de recursos, infraestructures 

i àrees sanitàries. En aquest sentit, manifestem el nostre ple 
suport a la tasca de la Generalitat de Catalunya.

A Parets, la implementació de més de 120 mesures han per-
mès que el govern plural atengués les emergències i necessitats 
més properes amb la màxima immediatesa i efectivitat. Mesures 
com l’atenció telefònica, la coordinació d’una exemplar xarxa 
de voluntariat, l’aturada del cobrament de taxes, l’exhaustiva 
neteja i desinfecció d’espai públic... Les trobareu detallades al 
web i als canals oficials. 

Ara cal seguir endavant i respectar les directrius de la desesca-
lada: franges horàries, ús de mascareta, distàncies de seguretat, 
higiene de mans... Un mal pas pot ser nefast, totes plegades ho 

aconseguirem. 

Ens preocupa especialment la reactivació dels centres educa-
tius: les famílies hem resistit, la comunitat educativa s’ha dedi-
cat a l’alumnat i ara cal valorar la necessitat de la conciliació. No 
podem descarregar tan a la lleugera sobre els centres i docents 
la responsabilitat de la represa del curs, calen recursos per ga-
rantir una tornada segura. Això sense tenir en compte l’afectació 
psicològica per als infants, que no podran tocar companyes ni 
mestres, o manipular el material educatiu. 
La nostra aposta és la conciliació, pel bé de les famílies i de 
la salut de totes.
Cuideu-vos: ENS EN SORTIREM.

Parets per la República 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com
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L’activitat ja va iniciar-se parcialment el passat 20 d’abril. Els cursos s’han adaptat a través de la plataforma Parla.cat

En conjunt, el nombre de persones matriculades no 
només no s’ha reduït, sinó que ha augmentat. Quant als 
exàmens finals, de moment no hi ha cap data concreta 
per fer-los, atès que dependrà de l’evolució de la situació 
general i d’allò que dictaminin les autoritats sanitàries, el 
Consorci i l’Ajuntament de Parets a cada moment. Amb 
tot, la previsió és que els exàmens presencials es puguin 
dur a terme cap al mes de juliol, sempre d’acord amb les 
directrius de les autoritats sanitàries i del CPNL i amb totes 
les mesures de seguretat necessàries tant per a l’alumnat 
com per al professorat, com fer els exàmens per torns amb 
grups reduïts, en espais ben ventilats, que garanteixin la 
distància social i que reuneixin les condicions higièniques 
adequades.
El Voluntariat per la llengua també continua actiu a 
través de la versió virtual, que ja funcionava abans de la 
declaració de l’estat d’alarma.
La previsió per al primer trimestre del curs 2020-2021 
és que es pugui anar reprenent gradualment l’activitat 
habitual, sempre d’acord amb l’evolució de la situació 
general.

L’Oficina de Català de Parets reprèn l’activitat en línia

A causa de l’emergència sanitària decretada a mitjan 
març per les autoritats, tota l’activitat del Consorci per a 
la Normalització Lingüística (CPNL) es va suspendre fins 
a la fi de l’estat d’alarma. A causa d’aquesta suspensió, es 
van deixar d’impartir les classes dels nivells suficiència 
2, bàsic 2 i superior de llengua catalana i es va ajornar 
el període d’inscripcions del tercer trimestre, que 
havia d’iniciar-se el 24 de març. Igualment, van quedar 
anul·lades totes les activitats de dinamització, com la 
campanya “Endevina-la” als comerços de Parets, les 
trobades de les parelles lingüístiques del programa 
Voluntariat per la llengua, així com la resta d’activitats 
previstes per Sant Jordi i les col·laboracions a RAP107 
amb L’espai de català. 
Malgrat això, el Consorci ha mantingut la voluntat 
d’oferir continuïtat a l’alumnat, per la qual cosa tota la 
formació presencial s’ha anat traslladant gradualment a 
la plataforma Parla.cat durant el període de confinament 
per oferir-la en línia i que ningú perdés el curs. Així, 
els cursos dels nivells bàsic 3 (A2), suficiència 3 (C1) i 
superior (C2) podran continuar malgrat les limitacions. 

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.

Els nens i les nenes imiten i incorporen tot 

allò que, segons la societat, correspon al 

seu sexe. L’infant construeix la identitat de 

gènere basant-se en allò que aprèn del seu 

entorn. Quan diferenciem joguines, roba o 

normes segons si són nens o nenes, ajudem a 

que creïn una imatge de què vol dir pertànyer a 

un sexe o a un altre. Per tant, si no volem 

prejudicis, el canvi l’hem de fer les persones 

adultes.

ACORDS

Conveni amb la Protectora d’Animals de Parets
L’Ajuntament de Parets i l’Associació Protectora d’Animals 
‘Peluts’, han signat un acord que determina que l’entitat 
paretana es farà càrrec del servei de recollida i acollida 
d’animals de companyia, i del control i esterilització de 
les colònies de gats de carrer que hi ha al municipi. Fins 
al moment, el contracte per aquest servei el prestava el 
refugi d’animals Help Guau, situat a Argentona.
L’acord preveu la cessió, per part de l’Ajuntament, de 
l’espai que ocupa la protectora, situat al Centre de 
Recursos Empresarials la Marineta, durant un termini 
de 4 anys prorrogables, a més d’una dotació econòmica 
de 30.000 euros per al funcionament de l’equipament, 
l’esterilització dels gats de carrer i l’alimentació i cura dels 
animals que es tinguin en custòdia.
Per la seva banda, l’associació es compromet, a més 
de la recollida d’animals abandonats o perduts en el 
terme municipal i la seva posterior acollida, a impulsar 
campanyes per fomentar la tinença responsable dels 
animals de companyia i a promoure’n l’adopció, a través 
d’activitats i esdeveniments que puguin afavorir-la.
La regidora de Benestar Animal, Rosa Martí, ha posat 
de manifest la importància de la col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’associació, ja que “de vegades no hi ha 
massa consciència que els animals són éssers vius i hem 
de treballar plegats per crear aquesta consciència”.
Durant l’any 2019, l’Associació Protectora d’Animals de 
Parets ha gestionat l’adopció de 98 gossos i 204 gats.
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

de 04/05 a 01/10 (no domiciliats)

de 04/05 a 01/10

de 02/03 a 02/06 

Rebuts domiciliats 01/10

de 04/09 a 05/11

Rebuts domiciliats 02/11

Rebuts domiciliats 02/06

de 04/09 a 05/11

Rebuts domiciliats 02/11

Rebuts domiciliats 02/11

de 18/09 a 18/11

CALENDARI FISCAL / 2020

Béns immobles urbans

Vehicles tracció mecànica

Guals

Béns rústics

Béns rústics construïts

Activitats econòmiques

Residus domèstics 

Residus comercials

Cementiri

Rebuts domiciliats 02/11

de 04/09 a 05/11

Rebuts domiciliats 02/11

de 04/09 a 05/11

Rebuts domiciliats 02/06

de 03/04 a 03/06

Més informació: www.parets.cat 

Qui té domiciliat l’IBI, es fracciona en quatre terminis: 01/7 - 01 /10 - 02/11 - 01/12

TOM - 7 ANYS

IRIS - 6 ANYS KIRA - 11 ANYS BLUE- 1 ANY LASSIE - 8 ANYS LENKA - 11 ANYS

NICKA - 6 ANYS ROCKO- 7 ANYS


