
199
23 

de juliol
de 2020

E X E M P L A R 
G R A T U Ï T

Descarrega aquí
la versió PDF del
PARETS AL DIA

Butlletí
d’informació 
municipal i ciutadana 
de Parets del Vallès 

El ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, la creació de l’espai de col·laboració transversal Parlem·ne: l’escenari postCovid. Aquest espai pretén ser un lloc 
de trobada i de treball coproductiu dels diferents sectors socials, econòmics, culturals i polítics de Parets del Vallès. Un lloc de trobada d’idees, sensibilitats, proble·
màtiques, etc., on es faci una anàlisi de la situació on ens trobem i propostes per afrontar els mesos que vindran en un escenari nou i ple d’incerteses. 
El procés, que consta de diferents fases, va començar amb la visita d’enquestadors als comerços i establiments de restauració del municipi, amb l’objectiu d’obtenir, 
de primera mà, informació actualitzada i, alhora, recollir les propostes del teixit comercial de Parets. Pàg. 3

‘Parlem-ne’, nou espai de col·laboració per afrontar l’escenari postCovid

Entrevistem Marc Vila Dissenyador gràfi c
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Més neteja, més recollida de voluminosos i contenidors nous
El govern plural ha treballat intensament per arribar a acords que permetin l’augment en 
la periodicitat de la recollida de voluminosos, per dotar el municipi de nous contenidors 
de reciclatge i, pròximament, per ampliar la deixalleria municipal. Pàg.5

15.000 euros per al Rebost solidari de la mà de Freudenberg
El grup Freudenberg ha fet la donació de 15.000 euros al Rebost de Parets gestionat per 
Càritas i Parets Solidari, que serviran per adquirir una cambra frigorífi ca que permetrà el 
repartiment de productes frescos a les famílies més vulnerables. Pàg.6
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De dilluns a 
divendres de 
7.15 a 20 h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.
Freqüècia de pas 
cada 15 minuts

Horari d’estiu:
Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a
Diumenges
de 8 a 14 h
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Agraïment a l’Associació Parets Contra el Càncer

L’Associació Parets Contra el Càncer no ha deixat 
d’atendre els seus socis en la mesura de les seves 
possibilitats durant aquesta brutal pandèmia que 
hem patit els humans. Sí és cert que la botiga de 
Joguines Solidàries ha estat tancada. La botiga és 
una font d’ajuda molt important. Les persones que la 
visiten cada vegada més paguen una gratifi cació vo-
luntària a canvi d’una joguina. L’Àngels Ruiz i la seva 
fi lla fan una tasca altruista i que els socis consideren 
impagable. Ho porten en el cor, l’Àngels, juntament 
amb la seva fi lla, són magnífi ques persones que do-
nen a canvi de res. En la seva obertura, el nou horari 
de l’establiment és de 10.30 a 13.30 h, de dilluns 
a dissabte. També es fan comandes via Facebook.
L’Associació evidentment ha hagut de deixar de fer 
actes solidaris durant aquests temps difícils però no 
dubto que, amb la feina de la seva presidenta i tots 
junts, ens en sortirem. Tots els que fa anys que patim 
aquesta malaltia i som socis col·laborem i ajudem 
amb el que podem dins les nostres possibilitats. De 
fet som d’un sol partit que s’anomena lluita per la 
supervivència.
Per acabar, vull agrair als diferents consistoris el 
muntatge dels cors solidaris que es van instal·lar al 
municipi i us demano a tots que col·laboreu en tot 
el que pugueu.
Si us plau, no llenceu les ampolles ni els taps al car·
rer ni als camins. Dipositeu·los als cors solidaris que 
hi ha davant de la Corefo i al Camp de les Peces. Amb 
aquest petit gest podeu ajudar a salvar vides i ajudar 
les famílies dels malalts de càncer.

Esteve Nadal Mompart
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Fem front a la nova realitat entre tots i totes: ‘Parlem-ne’

Els darrers mesos, Parets també ha estat víctima d’una 
pandèmia mundial que ha tingut efectes especialment se·
vers sobre la salut de les persones, i que ha vingut marcat 
per un gran impacte sobre diversos sectors com el social, 
el cultural o l’econòmic.
Aquesta situació de crisi humanitària que hem patit ha 
comportat que les administracions locals, com l’Ajunta·
ment, mostrés la capacitat per donar resposta a una situ·
ació tan complexa i complicada com la que estem vivint 
actualment.
És per això, que l’Ajuntament s’ha posat des del primer 
moment al costat de la ciutadania i del teixit industrial i 
econòmic per prendre les mesures necessàries per pal·
liar els efectes de la pandèmia de la Covid·19.
En aquesta línia, des de l’inici de l’estat d’alarma decretat 
el passat 14 de març de 2020, el govern plural ha fet un 
seguit d’accions de diferents impactes que ja han estat 
dutes a terme. En aquest context, l’Ajuntament de Parets 
s’ha adaptat a la situació prenent mesures per a l’aten·
ció de les necessitats bàsiques de la població, prioritzant 
actuacions i serveis per reduir els efectes i millorant l’or·
ganització interna per donar respostes àgils i ràpides en 
una situació molt canviant.
Ara, un cop iniciada la represa, l’Ajuntament i la ciutadania 
s’enfronten a la recuperació econòmica, social i cultural al 
municipi i s’han cercat eines per dur·la a terme.
Per aquest motiu, s’ha impulsat la creació de l’espai de 
col·laboració transversal ‘Parlem·ne: l’escenari post·Co·
vid’. Aquest espai pretén ser un lloc de trobada i de tre·

ball coproductiu dels diferents sectors socials, econòmics, 
culturals i polítics de Parets del Vallès. Un lloc de trobada 
d’idees, sensibilitats, problemàtiques, etc., on es faci una 
anàlisi de la situació en què ens trobem i propostes per 
afrontar els mesos que vindran en un escenari nou i ple 
d’incerteses.
El procés, que consta de diferents fases, va començar 
amb la visita d’enquestadors als comerços i establiments 
de restauració del municipi, amb l’objectiu d’obtenir, de 
primera mà, informació actualitzada i, alhora, recollir les 
propostes del teixit comercial de Parets.
En aquesta fase, hi han participat 143 persones: 88 dones 
i 55 homes; 153 empreses i comerços, i s’han recollit un 
total de 721 propostes, com ara la creació d’un programa 
d’activitats culturals de petit format i a l’aire lliure, impul·
sar una xarxa ciutadana per mantenir contacte amb gent 
gran que viu sola o ampliar l’abast de les xarxes munici·
pals perquè cap persona vulnerable quedi desatesa.
L’objectiu d’aquest espai d’intercanvi i col·laboració trans·
versal és recollir una visió estratègica i ecosistèmica sobre 
els reptes del municipi en la nova realitat que, més enllà 
de les dificultats, ens ofereix noves oportunitats de crei·
xement comú.
Amb l’objectiu de poder atendre les diferents sensibilitats, 
es plantegen diverses sessions amb objectius específics: 
analitzar els escenaris que poden resultar de la nova re·
alitat postcovid; recollir necessitats i propostes dels di·
ferents sectors socials, econòmics, culturals i polítics del 
municipi; efinir una estratègia de desenvolupament local; 

Aquest setmana s’han fet trobades amb comerços i entitats i pròximament es faran tallers participatius amb la ciutadania

Avaluar les propostes i articular respostes i projectes en 
conseqüència; fer un seguiment del procés i
elevar l’anàlisi i els consensos a la TVOA, Taula del “Vallès 
Oriental Avança”.
Amb la finalitat de ser més productius, les sessions esta·
ran orientades en diferents àmbits de treball:
    Econòmic: la pandèmia ha generat una crisi sense 
precedents en un temps rècord; per tant, un dels eixos 
fonamentals serà la reactivació econòmica, la dinamit·
zació comercial i el foment de l’ocupació, en un marc de 
col·laboració entre el sector públic i el privat.
      Social: les polítiques socials i la lluita contra la desi·
gualtat. En un entorn incert on la prudència és necessària, 
cal millorar la capacitat de resposta per pal·liar els efectes 
de la crisi en els sectors més vulnerables.
     Cultural: la cultura, tot i ser l’eina de cohesió social, 
d’innovació i d’embrió de la societat, ha estat el sector que 
ha patit de manera més severa l’impacte d’aquesta crisi. 
A més, a causa de les mesures imposades, la situació d’in·
certesa planteja un escenari en què l’aposta per la cultura 
esdevé fonamental, tant per la subsistència professional 
del sector com per la societat en si mateixa.
La metodologia de treball es farà a partir de sessions pre·
sencials amb els diferents sectors socials, econòmics, cul·
turals i polítics amb l’objectiu de recollir propostes, fer el 
seguiment i l’avaluació de les que s’hagin prioritzat.
A més d’aquestes sessions, es comptarà amb acompanya·
ment tecnològic, una plataforma que permetrà continuar 
la recollida de propostes mitjançant formularis web.
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L’Ajuntament de Parets ha obtingut el “Segell Infoparti·
cipa” per la qualitat i transparència del seu web munici·
pal. Aquest distintiu l’atorga el Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), i és el màxim reconeixe·
ment a la qualitat i a la transparència de la comunicació 
local pública en els webs municipals.
La notícia es va donar a conèixer durant el mes de març, 
tot just quan començava el decret d’estat d’alarma, tot i 
que ara s’ha comunicat oficialment l’obtenció del segell.
Finalment, la puntuació obtinguda ha estat d’un 92%, no·
més 8 punts per sota de l’excel·lència en transparència i 
qualitat informativa. 
L’any anterior, la valoració atorgada a l’Ajuntament de Pa·
rets, pel que fa a transparència i qualitat, amb els matei·
xos criteris i barems que s’han utilitzat en aquesta ocasió, 
va ser d’un 50% i d’un 55,77% el 2018.

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, va potenciar la regidoria de Comunica·
ció, i va dotar la pàgina web amb nous continguts i molta 
més informació, amb l’objectiu de fer més transparent la 
gestió que es desenvolupa des de l’administració local.
La regidora de Transparència, Neus Jordà, comentava en 
referència a aquest tema, “quan vam arribar al govern, 
segons els criteris amb què s’avalua la transparència in-
formativa a la web, aquesta anava en clara davallada. 
Nosaltres hem apostat clarament per un govern i una 
informació transparents, perquè tothom té dret a saber 
quina és la nostra gestió: com, quan i perquè fem les coses. 
Crec que la transparència va lligada als drets de tots els 
paretans i les paretanes de conèixer què es fa dels seus 
diners i com es gestionen”.

Qualitat i transparència en la comunicació publica local
El “Segell Infoparticipa” s’atorga per la qualitat i transparència dels webs municipals

MEDI AMBIENT

Projecte per millorar l’entorn del riu Tenes
El servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Parets 
vol impulsar un projecte de recuperació ecològica, 
paisatgística i social del riu Tenes i el seu entorn al seu 
pas pel terme municipal de Parets.
La regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Rosa Martí, 
comentava que “es tracta d’un projecte d’integració, 
paisatgístic i socialitzador del riu”. El projecte està enfocat 
perquè el riu Tenes sigui un espai principal en el municipi 
i actuï d’unió entre el Barri Antic, el barri de l’Escorxador i 
l’Eixample. Per tant, una iniciativa global que va més enllà 
de la llera del riu, ja que té en compte l’entorn.
La situació del riu Tenes és molt millorable i la regidora 
assenyalava que “és competència de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, responsable de tots els rius del territori“. També 
apuntava que el riu ha estat castigat durant molts anys 
perquè baixaven aigües brutes però el Consorci Besòs 
Tordera ja va millorar la qualitat de l’aigua. No obstant 
això, el riu segueix brut de vegetació invasora i pot generar 
cert perill en cas que es produeixin temporals de pluges 
fortes. Per tant, “es tracta de fer un segon pas perquè el 
riu es pugui integrar en la població i que sigui una zona 
de lleure perquè tots els habitants puguin gaudir-ne 
apropant-s’hi el màxim possible”.
El pla compta amb un pressupost de 13.794 € amb l’IVA 
inclòs i es troba en concurs de licitació. El termini per 
presentar ofertes és fins al 31 d’agost. El concursant 
guanyador haurà de redactar tres propostes, per tal d’obrir 
un procés de participació ciutadana.
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Truca, te’ls passem a recollir: 93 573 88 88
Tal com ja es va anunciar fa uns mesos, i complint un dels 
compromisos incorporats en el pressupost 2020, l’Ajun·
tament ampliarà el servei de recollida de voluminosos i 
trastos vells a Parets a dos dies per setmana. A més, la 
recollida incorporarà també la retirada de matalassos i 
electrodomèstics. 
Només cal trucar al 93 573 88 88, abans de les 10 del 
dimecres, i sol·licitar la recollida.
Actualment el servei s’ofereix els dijous i inclou 25 punts. 
L’ampliació, que entrarà en funcionament a partir del mes 
de setembre, s’ha anat endarrerint a causa de l’estat 
d’alarma i de les mesures de seguretat per la Covid·19.
La millora que incorpora el govern plural vol donar com·
pliment a les nombroses peticions dels veïns i veïnes, que 
van assistir la tardor passada a totes les reunions de les 
Regidories de Barri.
En aquesta línia, també s’estudia l’ampliació del nombre 
de setmanes que es farà la recollida de la poda domèstica 
a domicili i que ha estat tot un èxit. La recollida de volu·
minosos s’efectuarà, com fins ara, amb petició prèvia per 
telèfon o a través de la seu electrònica.

Increment de la neteja a la via pública
Durant tota la campanya d’estiu, i fins a final de setembre, 
l’Ajuntament incrementarà la neteja a la via pública amb 
el sistema d’aiguabatre mixt i manual.
D’aquesta manera, s’utilitzaran un cop per setmana dos 
equips de neteja complementaris formats per un camió 
cisterna amb un conductor i un peó i, a més, un altre ve·
hicle auxiliar elèctric amb un altre peó especialista.
Els treballs que es faran durant els mesos de juliol, agost 

i setembre es concentraran, sobretot, a tota la zona co·
mercial de l’av. de Catalunya, i als carrers Monistrol, la 
Mina, plaça Dr. Trueta, Fra Francesc d’Eiximenis, i altres 
de l’Eixample, així com al Barri Antic, als carrers Major, 
Ponent, la Fàbrica, Raval i altres de l’entorn.
L’actuació, impulsada des de la regidoria de Via Pública, 
és complementària a la neteja diària i a les desinfeccions 
i altres neteges que es duen a terme amb personal propi 
o bé personal d’altres empreses. Els treballs d’aiguabatre 
reforçaran la neteja de l’espai públic i tindran en compte 
les zones de més afluència de persones.
L’alcalde i regidor de Via Pública i Serveis Urbans, Jordi 
Seguer, ha dit en referència a l’ampliació del servei de re·
collida de voluminosos i la neteja viària com “queda clara 
la voluntat de tot el govern d’aconseguir un nivell d’excel-
lència en la neteja dels nostres carrers i places públiques”. 
Per Seguer “mai l’Ajuntament havia destinat tants recur-
sos tècnics i humans per netejar els nostres carrers” i ha 
recordat la contractació de 6 operaris més de neteja entre 
setembre i desembre que reforçaran el servei a la zona 
dels polígons, on actualment es netegen tots els escocells 
dels arbres i la llera del riu.

Renovació dels contenidors de paper, cartró i envasos
D’altra banda, l’alcalde, Jordi Seguer, i la regidora de Medi 
Ambient, Rosa Martí, es van reunir amb el president del 
Consorci de Residus del Vallès Oriental, Albert Camps, 
per analitzar la qualitat del servei de la recollida selectiva 
que presta el Consorci a Parets. La trobada va donar com 
a resultat el compromís que, si tot va bé i segueixen les 
millores, durant el mes d’octubre, Parets renovarà tots els 
contenidors de color blau i groc del municipi i ampliarà les 

illes completes de contenidors. També es preveu, més 
endavant, renovar els contenidors de color verd destinats 
al reciclatge del vidre.
Ara fa un any, l’equip de govern va expressar públicament 
la seva opinió sobre les deficiències del servei però, du·
rant els darrers mesos, s’ha constatat una millora, sobre·
tot en la periodicitat de la recollida, i en els casos en què 
s’han produït desbordaments en jornades puntuals.
L’alcalde Jordi Seguer ha valorat satisfactòriament “la 
millora que representarà per a Parets la renovació dels 
contenidors, la majoria en molt mal estat”. 

Ampliació de la deixalleria municipal
Durant la reunió també s’ha parlat sobre la possibilitat 
d’una ampliació de les instal·lacions de la deixalleria mu·
nicipal, que permeti amplificar els usos actuals incloent-hi 
un espai per al reciclatge i la recuperació de diferents 
elements. La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, ha 
comentat sobre l’ampliació: “ens vam plantejar la neces-
sitat que quan es fes aquesta ampliació també es refés el 
projecte en el sentit d’introduir tots els elements possibles 
de reciclatge i recuperació. El Consorci va rebre la proposta 
amb bons ulls i creiem que es tirarà endavant molt aviat. 
Des del punt de vista ambiental és una gran notícia, ja 
que moltes vegades els usuaris de la deixalleria porten 
elements recuperables com una rentadora, vaixelles o co-
berts, entre altres. En definitiva, molts tipus de materials 
dels quals una part segurament no es pugui reutilitzar però 
una altra es podria reciclar totalment”.
L’Ajuntament continua amb el seu compromís per una 
gestió ambiental sostenible, el foment del reciclatge i per 
promoure accions responsables amb el medi ambient.

L’Ajuntament ampliarà la periodicitat de la recollida de 
voluminosos i renovarà els contenidors de reciclatge
Les mesures es posaran en marxa entre els mesos de setembre i octubre d’aquest any
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El comitè directiu del Grup Freudenberg, amb el suport del 
Consell d’administració, va decidir fer una donació a l’Ajun·
tament de Parets del Vallès de 15.000 euros, amb l’ob·
jectiu d’ampliar el programa de suport alimentari. D’acord 
amb la voluntat expressada per l’empresa, l’import íntegre 
es destinarà a l’organització benèfica ‘El rebost de Parets’ 
per garantir l’alimentació segura i suficient als col·lectius 
més vulnerables.
Segons consta en el conveni, l’Ajuntament actuarà com 
a intermediari, per tal de garantir que els diners aniran 
adreçats a donar suport a la població més desafavorida 
del municipi. Així doncs, Càritas Parets i l’associació Parets 
Solidari, responsables d’El rebost de Parets, seran les en·
carregades de gestionar la donació del Grup Freudenberg.
Ambdues entitats han decidit invertir part dels diners en 
una cambra frigorífica que permetrà adquirir i conservar 
producte fresc per completar el cistell de productes ali·

mentaris de necessitat bàsica com ous, carn, peix, embo·
tit, làctics o fruita i verdura.
Durant la roda de premsa prèvia a la signatura, Lluís Mo·
reno, regidor de Drets Socials, ha donat les gràcies a l’em·
presa, en nom de l’Ajuntament “per l’aportació desinteres-
sada i generosa del grup Freudenberg”. També ha donat les 
gràcies a les entitats que gestionen les instal·lacions del 
Rebost “contribuint a dignificar encara més l’atenció i la 
relació amb la ciutadania que fa ús d’aquest equipament”.
Jaume Cané, conseller delegat del grup Freudenberg Es·
panya, ha destacat el paper de les empreses en els muni·
cipis: “les empreses hem de ser igual de bons veïns que la 
resta i hem d’ajudar, no únicament amb diners, sinó oferint 
formació, ocupació o tenint cura del medi ambient i del 
nostre entorn”.
Mossèn Francesc Jordana, en nom de Càritas Parets, ha 
destacat la bona sintonia amb l’Ajuntament, “en una si-

tuació tan fosca i confusa com la que vivim, si els poders 
polítics, públics, socials i empreses anem a una, és un signe 
d’esperança. Malgrat que les coses siguin fosques, hem 
d’estar molt units per donar resposta a tot el que vindrà”.
Antoni Villa, de Parets Solidari, ha agraït la possibilitat de 
poder comptar amb la nova cambra frigorífica: “és un dia 
important per a nosaltres, perquè feia temps que dema-
nàvem la cambra per poder facilitar a les persones més 
necessitades aliments que fins ara havíem de rebutjar”.
La primera tinent d’alcaldia, Casandra García, ha mani·
festat que “és un orgull tenir empreses com Freudenberg 
al nostre municipi, que va més enllà de les relacions pura-
ment empresarials”.
L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, ha agraït la “feina enco-
miable i desinteressada de Càritas i Parets Solidari”. Tam·
bé ha fet palès “l’ajuda totalment altruista de Freudenberg 
en tot l’entorn territorial, especialment en el nostre”.

El grup Freudenberg dona 15.000 euros al Rebost de Parets
Els diners s’invertiran en la compra d’una cambra frigorífica que permetrà adquirir i conservar productes frescos
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URBANISME

S’aprova el projecte per a la remodelació de 
la plaça d’Espanya
Aquest mes de juliol, s’ha aprovat el projecte per a les 
obres de remodelació de la plaça d’Espanya. El projecte 
executiu ha anat a càrrec de l’arquitecte Salvador Matas, 
i el pressupost serà de 439.107,56 euros IVA exclòs. Prò·
ximament es durà a terme la licitació de les obres.
La plaça d’Espanya se situa sobre en nou eix cívic, en 
plataforma única, de l’avinguda Espanya, fet que dona·
rà l’oportunitat d’incorporar aquest gran espai verd en el 
recorregut.
L’objectiu de les obres és, entre d’altres, potenciar i re·
cuperar el caràcter paisatgístic naturalitzat del parc amb 
vegetació i arbrat autòctons; fomentar els recorreguts de 
les diagonals de l’espai lliure, amb camins i espais d’es·
tada entre grans parterres de verd; resoldre la connexió 
entre la nova via cívica de l’avinguda d’Espanya i la plaça; 
generar espais d’estada; crear un petit espai per a actua·
cions amb una graderia integrada; remodelar els actuals 
espais de jocs infantils; ampliar les voreres dels carrers 
Llibertat i Sant Miquel pel compliment de l’accessibilitat; 
racionalitzar la vegetació existent sota la premissa de con·
servar·la al màxim, i eliminar només els arbres en mal 
estat i substituir·los per altres d’autòctons o per espècies 
al·lòctones ben adaptades.
El projecte conservarà el volum i la façana de la torre d’ai·
gua, considerada un bé de protecció urbanística dins del 
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de 
Parets.

L’objectiu és poder separar la Residència Pedra Serrada del Centre de Dia perquè es puguin prestar ambdós serveis

L’alcalde de Parets, Jordi Seguer valora positivament  
l’acord, que “ha de servir per donar resposta a les 
nombroses peticions de famílies de Parets que arran de 
la pandèmia han vist com, de moment, els seus familiars 
no han pogut continuar utilitzant el centre de dia perquè 
es va tancar per prevenir els contagis”. 
L’evolució de la pandèmia condicionarà els calendaris 
d’altres actuacions com l’ampliació de 20 places al centre 
de dia, una intenció política que es manté perquè “volem 
que els nostres avis i àvies que estan a la residència 
centre de dia així com els seus treballadors i treballadores 
tinguin les millors condicions per viure-hi o per treballar-
hi”, afegeix Seguer.
Casandra García, regidora de Salut i primera tinent 
d’alcaldia, ha comentat: “per a nosaltres era prioritari 
reobrir el centre de dia perquè entenem la necessitat 
que tenen les famílies. Però havíem de poder garantir 
la separació entre les persones usuàries del centre i els 
residents. L’addenda permet que la Fundació Sanitària 
Mollet es faci càrrec d’aquesta reforma per fer possible 
el funcionament del centre en dues instal·lacions 
independents”.

Acord amb la FSM per separar la Residència i el Centre de dia

Avui dijous, 23 de juliol, l’Ajuntament portarà a l’aprovació 
del ple l’addenda al conveni amb la Fundació Sanitària de 
Mollet que permetrà la sectorització dels espais actuals 
de la Residència i el Centre de dia Pedra Serrada, per 
permetre el funcionament d’ambdós equipaments de 
forma independent.
L’objectiu és, en la mesura que sigui possible, que el 
Centre de dia pugui reobrir·se durant el mes de setembre, 
per poder oferir aquest servei a les persones usuàries.
Actualment, a causa de l’emergència sanitària provocada 
per la COVID·19, el Centre de dia està tancat, ja que les 
instal·lacions són comunes a les de la residència i no està 
permès l’ús a persones no vinculades als familiars dels 
residents o al personal sanitari i treballadors.
La fundació executarà l’obra i es farà càrrec de la despesa 
que comporta aquesta actuació, que haurà de comptar 
amb la conformitat de l’Ajuntament.
L’ampliació de l’acord, que se signarà pròximament, 
també preveu l’arranjament de la coberta i l’adequació 
i pavimentació dels patis interiors de l’edifici, perquè 
puguin ser utilitzats pels usuaris de la residència com a 
àrea d’esbarjo o per a activitats.
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presents a l’aigua i metalls pesants com el plom, el coure, 
l’arsènic, la legionel·la i les pseudomones, uns bacteris 
que poden causar infeccions en humans i animals, en el 
supòsit que fossin presents en l’aigua. L’aparell està fa·
bricat amb una tecnologia patentada i única al món que 
permet suprimir els problemes causats per la calç, tot 
mantenint els minerals de l’aigua.
Aquesta actuació s’emmarca en el compromís de l’Ajun·
tament de Parets de treballar per a la millora del medi 
ambient, l’estalvi i l’eficiència energètica.
L’Instituto de Consumo Energético (ICE) té com a objectiu 
la conscienciació per a la preservació del medi ambient 
i la correcció de mals hàbits de consum energètic, a tra·
vés de propostes de mesures correctives especialment 
enfocades en el camp de la millora de l’estalvi, l’eficiència 
energètica i el desenvolupament de tractaments d’aigua 
ecològics.
Es poden consultar les característiques tècniques i avan·
tatges del Sistema Génesis a la web https://solucionesice.
com/sistema·genesis.

El sistema és un tractament d’aigües ecològic cedit de forma gratuïta per l’empresa Instituto de Consumo Energético
Nou Sistema Gènesis d’aigua a El Gargot

L’Ajuntament instal·larà a l’Escola Bressol Municipal El 
Gargot, durant aquest mes de juliol, un sistema de trac·
tament d’aigües cedit de forma gratuïta per l’empresa 
Instituto de Consumo Energético.
Es tracta del Sistema Génesis, un tractament ecològic de 
l’aigua que redueix un 25% el consum energètic i mini·
mitza l’impacte mediambiental. També permet reduir l’ús 
de productes químics empleats per a la neteja, ajudant 
així a la conservació dels mars, rius i aqüífers. El Sistema 
repercuteix en un millor manteniment de les instal·lacions 
evitant avaries, ja que també elimina les incrustacions 
calcàries existents en les canonades i electrodomèstics.
El Sistema Génesis atrapa els microplàstics, petits frag·
ments de material plàstic que poden passar a través de 
les parets del tracte digestiu i quedar·se estancades. A 
més, millora el sabor i la qualitat de l’aigua sense modifi·
car el pH i evita la seva oxidació.
Aquest disseny també elimina l’aire de l’aigua fent que de·
saparegui el 99,9% dels bacteris aerobis, que només són 
capaços de viure en presència d’oxigen. Elimina bacteris 

NOVES TECNOLOGIES 

Tallers d’educació digital als instituts 
El Servei d’Educació de l’Ajuntament, a través de 
l’empresa Passaport Digital, va impartir, durant els mesos 
de gener i febrer d’aquest mateix any i per quart curs 
consecutiu, 19 tallers en què proposaven als alumnes de 
secundària de tot el municipi treballar i reflexionar sobre 
els hàbits i usos d’Internet amb el programa d’”Educació 
en competències digitals i alfabetització multimèdia”. 

L’any 2016, es va realitzar una enquesta a l’alumnat d’ESO 
de primer a quart sobre hàbits digitals. Aquest curs es va 
realitzar la mateixa enquesta als nois i noies de segon 
i quart, se n’ha fet una comparativa amb els resultats 
anteriors i actuals i han arribat a diverses conclusions, 
com ara que la televisió segueix sent el mitjà de referència 
pel que fa a la informació, les xarxes fan desaparèixer la 
ràdio i la premsa escrita o que la majoria dels alumnes 
tenen dispositius mòbils des dels 12 anys.
L’objectiu d’aquestes jornades és treballar qüestions 
imprescindibles per fer un ús crític i responsable 
d’Internet, a més d’aprendre a navegar per la xarxa sense 
perdre’s o naufragar, ja que el fet que els joves hagin 
nascut en l’era tecnològica i sàpiguen utilitzar els aparells 
de manera intuïtiva no vol dir que siguin capaços de fer·ne 
un ús crític i responsable. Els resultats s’extreuen de les 
enquestes realitzades als alumnes de segon i quart d’ESO 
dels instituts de Parets del Vallès: Institut Torre de Malla, 
Nostra Senyora de Montserrat, Institut La Sínia i ACESCO.

EDUCACIÓ

El Pau Vila arrancarà el curs amb un nou pati
Els nens i les nenes de l’escola Pau Vila podran gaudir, 
a partir del mes de setembre, d’un nou espai enfocat a 
realitzar activitats pedagògiques a l’aire lliure. Moltes 
de les activitats que es duen a terme a les aules podran 
traslladar·se a l’exterior, adequant·se a les noves 
recomanacions.  El projecte estava previst abans de la crisi 
sanitària, però la regidora d’Educació Casandra Garcia ha 
explicat que és el moment adequat per començar amb les 
obres: “ara més que mai hem d’apostar per projectes on 
els nostres infants puguin estar a l’aire lliure”.
El pati s’ha fet amb la participació del claustre d’educació 
infantil del Pau Vila, la direcció del centre i un arquitecte 
especialitzat en patis d’educació infantil amb experiència. 
Les obres estan previstes a finals d’aquest mes de juliol 
i principis d’agost perquè l’obra estigui enllestida al 
començament de curs.
El projecte de transformació de patis ha estat impulsat 
per la regidoria d’Educació amb l’objectiu de transformar 
els patis escolars en espais moderns i de creixement 
personal.

REBUDA

Jordi, benvingut a casa!
Divendres, 17 de juliol, més de 500 persones es van 
concentrar per donar la benvinguda a Parets al nostre veí 
i exregidor de l’Ajuntament, Jordi Turull.
Aquell divendres va ser la primera vegada que, després 
de més de dos anys en una cel·la, va poder abandonar·la 
per dormir a casa seva.
La concentració va ser una benvinguda d’iniciativa 
popular com a mostra de suport i afecte a Turull, a la 
qual l’Ajuntament va donar suport intentant garantir 
totes les mesures de seguretat al seu abast, respectant 
sempre la voluntat popular, les demandes dels paretans 
i paretanes i apel·lant a la responsabilitat de cadascuna 
de les persones presents.



Els dies de confinament van ser molt durs, especialment per als més petits de 
la casa, que van ser un exemple de paciència i tolerància per a tothom.
Per això, i amb l'objectiu d'alleugerir una mica la monotonia, des del Servei 
de Comunicació es va impulsar la iniciativa 'A Parets no m'avorreixo', per tal 
que els nens i nenes compartissin amb tots nosaltres com passaven el temps 
a casa.
Només calia etiquetar l'Ajuntament i afegir #aparetsnomavorreixo a les seves publi-
cacions. L’afortunat o afortunada rebria un regal sorpresa adaptat a la seva edat.
La idea va ser tot un èxit i ens van arribar desenes d'imatges: pintant, llegint, cuinant, ballant... Els 
nostres infants van ser molt, molt creatius i, des d'aquestes pàgines els volem agrair, de tot cor, la seva 
serenor.
Finalment, fa uns dies es va fer el sorteig, que ha estat totalment aleatori, i no ha tingut en compte ni la 
qualitat dels treballs ni de les fotografies, únicament s'ha premiat la participació. Les afortunades han 
estat l'Aina i la Lara, de 4 anys, que aquesta setmana han recollit el seu regal de mans de l'alcalde, Jordi 
Seguer, la regidora d'Educació, Casandra García, i dels periodistes de RAP107, Rosa Díaz i Carles Font.
En aquestes pàgines també us volem mostrar unes quantes fotografies de les moltísimes que ens heu 
fet arribar, i agrair-vos a tots i totes la vostra participació. També podeu veure els treballs que s'han 
recollit dels nens i nenes a qui l'Ajuntament va enviar la seva mascareta, i que ens ho han agraït amb 
dibuixos i cartes d'allò més boniques.
Petits, sou molt grans! Moltes gràcies!

#aparetsnomavorreixo 
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El procés consisteix en un formulari, un model diferent 
si qui respon es tracta d’un ciutadà, d’entitats o associa·
cions, d’empreses o de comerços i restaurants. L’objec·
tiu és recollir una visió global sobre els nous reptes del 
municipi i aprofi tar l’oportunitat de créixer conjuntament. 
La proposta es treballarà en diversos àmbits: l’econòmic, 
el social i el cultural i estarà activa al web fi ns al 31 de 
desembre del 2020. 
Per participar donant suport a les propostes o votant a la 
plataforma s’ha d’estar empadronat a Parets, però qual·
sevol ciutadà pot assistir a les trobades presencials i fer 
una proposta sense necessitat de ser del poble. 

L’Ajuntament de Parets posa a l’abast de la ciutadania un nou web de participació
‘Decidim Parets’, comptem amb tu!

El nou portal web anomenat ‘Decidim Parets’ ofereix als 
vilatans l’opció de participar en les decisions del poble i 
opinar sobre les actuacions del consistori en tots els àm·
bits. Sota el lema “Construïm una societat més oberta, 
transparent i col·laborativa”, els ciutadans es poden re·
gistrar a la plataforma i participar en un dels processos 
oberts per mostrarels seus interessos i les seves preo·
cupacions. Per participar activament dintre de qualse·
vol dels processos oberts es pot assistir a les trobades 
públiques, debatre sobre els temes en qüestió i realitzar 
propostes de millora o donar una opinió. 
Actualment, existeix un procés actiu impulsat per l’Ajunta·
ment de Parets per tal d’elaborar una estratègia conjunta  
després de la pandèmia patida durant els últims mesos. 
‘PARLEM·NE, l’escenari postCOVID’ és un espai obert a la 
ciutadania per debatre els nous objectius d’actuació mu·
nicipal, ja que la COVID ha provocat un canvi en la forma 
de vida de la societat actual i l’etapa de la “nova norma·
litat” ens dona l’oportunitat de millorar la situació actual. 

MÚSICA

El CEM Maria Grever uneix música 
i tecnologia 
El CEM Maria Grever ha arribat a un acord 
amb l’acadèmia brasilera Happy Code. El 
conveni permetrà oferir al centre cursos 
de noves tecnologies, videojocs i robòtica, 
relacionats amb els estudis musicals. 

El CEM Maria Grever, que celebra aquest 
any el seu desè aniversari, ha ofert el 
seu habitual casal d’estiu durant el mes 
de juliol, amb totes les mesures de 
precaució per la Covid 19. S’han realitzat 
les activitats de cada estiu, però també 
amb aquests nous cursos de tecnologia. 
El director, Ernesto Briceño, ha explicat 
que el casal “ha tingut la seva part de 
música i creativitat, però també la part de 
tecnologia on farem activitats vinculades 
a la tecnologia. Sempre amb l’esperit de 
crear que té l’escola”. Dintre de l’escola, 
s’ha condicionat una aula amb equipament 
tecnològic d’alta capacitat per donar als 
alumnes l’oportunitat de treballar amb 
noves plataformes i d’aquesta manera 
d’adaptar·se als nous cursos. 

Els ciutadans es poden registrar a 
la plataforma i participar en un dels 

procesos oberts 

I TAMBÉ...

Mal bon pare, el nou llibre de Sergi Pons
Sergi Pons Codina va presentar ahir el seu últim llibre, 
Mal bon pare, al restaurant El Jardí. L’escriptor paretà 
té tres llibres publicats: Mars al carib (2014), Dies de 
ratafi a (2017) i Mal bon pare (2020). La seva nova 
novel·la, Mal bon pare, ens parla de la vida del Carles, 
un home a punt de fer 40 anys que està a punt de 
tancar una etapa de la seva existència, però la vida li 
donarà una sorpresa que acabarà amb els seus plans. 
Amb aquesta novel·la, l’autor tanca el ‘cicle de Sant 
Andreu’, encara que el llibre es pot llegir de manera 
autònoma, ja que l’únic nexe amb les novel·les an·
teriors és que la història transcorre al barri de Sant 
Andreu. 

Dos nous projectes educatius més de 
l’Ajuntament al Banc de Bones Pràctiques
Els projectes municipals ‘Audicions per a escolars. 
Educació musical per als centres educatius’ i ‘Edu·
cació en competències digitals i alfabetització mul·
timèdia’ han estat inclosos en l’àmbit d’educació del 
Banc de Bones Pràctiques.
Per una banda, el projecte ’Audicions per a escolars’ 
té com a objectius generals apropar els alumnes de 
les escoles de Parets del Vallès a la música com a 
formació i donar a conèixer l’Escola Municipal de Mú·
sica com a centre formador i potenciador de l’activitat 
musical al poble. 
D’altra banda, l’’Educació en competències digitals i 
alfabetització multimèdia’ pretèn oferir a les perso·
nes joves del municipi una formació sobre l’ús salu·
dable i crític de les tecnologies.
Els reconeixements d’aquestes dues noves pràcti·
ques se sumen a les setze accions que l’Ajuntament 
de Parets ja ha rebut com a bones pràctiques i pràc·
tiques signifi catives, de les quals deu formen part del 
servei d’Educació.

LITERATURA

Gemma Arimón presenta el seu 
llibre de poemes Papenpoe
L’escriptora paretana, Gemma Arimón i 
Mestres, va presentar aquest mes de juliol 
el seu poemari Papenpoe ·paraules, pen·
saments, poemes· al Restaurant El Jardí 
de Parets. 

La presentació va comptar amb una tren·
tena d’assistents, que van poder gaudir de 
l’encant de la terrassa del restaurant, al·
hora que es feia la presentació del llibre de 
poemes, i fi nalment, de  l’actuació musical 
de Celia Varón com a cloenda. 
Papenpoe és el primer llibre de l’autora, 
en què podem trobar poemes lliures. Parla 
de diferents temes, amagats o marginats 
i expressa molts sentiments dels quals 
la mateixa autora diu que “no ens n’hem 
d’avergonyir”.  
La seva fi ta és que el lector gaudeixi de la 
lectura del llibre, entre les seves pàgines, 
i els seus poemes el reconfortin en els pit·
jors moments de la vida: “fi ns la propera 
paraula, el següent pensament i el darrer 
poema”. 
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TRANSPORT

COMERÇ

La pastisseria Dahlia obre les seves portes
La nova pastisseria va obrir a principis del mes de 
juliol i està situada al carrer Aragó, 11 de Parets. Una 
representació del Govern Plural va visitar el local el dia de 
l’apertura per desitjar sort al nou comerç local. Es tracta 
d’un negoci de cafeteria, pastisseria artesanal i creativa. 

COMERÇ

D’gusta Parets, la nova cafeteria de l’Eixample
D’gusta ofereix servei de cafeteria, forn de pa i pastisseria 
artesana. Amb local al passatge de l’Amistat, el Govern 
Plural va visitar la cafeteria dijous passat dia 16 per parlar 
amb els seus propietaris i veure les instal·lacions. D’gusta 
ofereix també servei de càtering sota demanda.

Horaris del mes d’agost dels Serveis Municipals
Durant el mes d’agost, l’accés a l’edifici consistorial 
de l’Ajuntament de Parets estarà tancat al públic. Per 
qualsevol consulta us podeu dirigir a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, situada a la plaça de la Vila, que obrirà de 
dilluns a divendres de 9 h a 14 h amb cita prèvia. Per 
demanar hora, podeu trucar al telèfon 93 573 88 88, 
escriure a l’adreça oac@parets.cat o contactar al web. 
El nou telèfon mòbil de contacte, posat en funcionament 
arran del tancament dels equipaments per la Covid, no 
estarà disponible per a consultes ni emergències durant 
el mes d’agost. 
L’SLOP estarà obert en horari de matí demanant cita 
prèvia, a excepció de la segona setmana d’agost, que 
estarà tancat.
La deixalleria municipal obrirà en horari d’estiu els dimarts 
de 16 h a 19 h i de dimecres a diumenge de 8 h a 14 h. Els 
usuaris hauran de respectar les instruccions dels operaris 
per dipositar els residus i només es podran admetre els 
residus classificats. 
El cementiri municipal obrirà les seves portes de dimarts 
a dissabte al matí de 10 a 14 h i les tardes de 16 a 18 h. 
Els dilluns i diumenges, així com el festiu del 15 d’agost,  
estarà tancat. 
Les pistes d’atletisme i les de les escoles s’obriran tots 
els dies d’agost, per tal que els usuaris puguin fer·ne ús. 

SERVEIS

Adif obre les al·legacions a les expropiacions 
per al projecte del desdoblament de l’R3 
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) 
ha publicat el document referent al projecte constructiu 
pel desdoblament de la línia R3, entre les estacions de 
Parets i la Garriga, per tal que les persones afectades 
per les expropiacions presentin les seves al·legacions. 
Això suposa un pas endavant, ja que un cop aprovat 
definitivament el projecte de la doble via i la nova 
electrificació, estarà molt més a prop l’adjudicació i 
inici de les obres. El document es pot consultar al tauler 
d’anuncis de la web de l’Ajuntament parets.cat.
La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, ha manifestat la 
satisfacció del govern plural per la notícia, “amb aquesta 
acció ja veiem que el projecte per fi engega i esperem que 
aviat sigui una realitat”.
La regidora va viatjar recentment a Madrid amb l’alcalde, 
Jordi Seguer, per reunir·se amb Adif i exposar la necessitat 
de disposar d’una estació de tren moderna i adaptada a les 
necessitats actuals. Durant la reunió també es va acordar 
fer un estudi de mobilitat per conèixer àmpliament els 
perfils d’usuaris i les necessitats presents i futures del 
nostre territori pel que fa a l’ús del tren.

Més espai d’aparcament
L’Ajuntament també ha demanat a Adif que prevegui la 
possibilitat que els murs de contenció que s’hauran de 
construir en el nou pas superior siguin prou resistents per 
habilitar un espai d’aparcament, aprofitant la zona que 
quedaria entre el carrer Prat de la Riba i l’av. de Catalunya, 
amb l’objectiu de crear llocs d’estacionament i millorar el 
pas i els accessos a l’estació.

La trobada va tenir com objectiu fonamental ratificar el Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental

Empresarial Intersectorial, del SOC (Servei d’ocupació 
de Catalunya) i tècnics de diferents administracions.
Previ a l’inici del plenari, l’alcalde, Jordi Seguer, parlava 
del Pla i els seus objectius: “aquest fòrum de treball 
denota la voluntat de sumar esforços i propostes que es 
recullen en el document que avui es presentarà: el Pla 
de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental. A 
Parets estem treballant localment amb una planificació 
que va de la mà d’aquest Pla”.
Jordi Manils, vicepresident i conseller de Promoció 
Econòmica i Estudis del Consell Comarcal va destacar 
que es tracta d’un Pla “àmpliament consensuat que pretén 
donar respostes immediates tant a les necessitats de la 
ciutadania com del nostre teixit empresarial”. Els eixos 
que s’han aprovat “seran fonamentals en els pròxims 
mesos per reactivar la nostra economia”, va dir.

Parets acull la Taula Vallès Oriental Avança

Ara fa uns dies, la Sala Basart Cooperativa va acollir la 
darrera reunió de la Taula Vallès Oriental Avança, que va 
servir, entre d’altres, per ratificar el Pla de Reactivació 
Econòmica i Social del Vallès Oriental.
En la trobada s’han repassat les 12 línies i 76 accions que 
preveu el Pla en àmbits com la cura de les persones, els 
circuits curts de comercialització, el turisme de proximitat, 
la perspectiva de gènere, els ODS, la digitalització, la 
indústria o els acords amb entitats bancàries. Es tracta 
d’un Pla treballat de forma concertada els darrers mesos.
A la trobada hi van assistir l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, 
el regidor de Comerç i Consell Industrial, Joan Martorell, 
el vicepresident i conseller de Promoció Econòmica i 
Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Jordi 
Manils, alcaldes i regidors de diversos ajuntaments 
de la comarca, representants de sindicats, de la Unió 
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Sintonitza’t és el programa alternatiu a la festa major d’estiu que commemora el 40è aniversari de l’emissora de ràdio municipal RAP107 amb retransmissions en directe 

‘Sintonitza’t, la Festa Major de la represa’ és el nom que 
rep el nou programa alternatiu de la Festa Major d’Estiu. 
Una festa major que, per raons de salut pública serà única 
i excepcional però que garantirà les mesures de seguretat 
i de prevenció de la COVID·19. 
Enguany, la Festa Major d’Estiu està protagonitzada per 
l’emissora de ràdio municipal RAP107, que commemora 
el seu 40è aniversari. En aquest sentit, ‘Sintonitza’t’ ret 
homenatge a l’emissora local i els espectacles dels dies 
24, 25, 26 i 27 de juliol, ubicats a l’aparcament del camp 
de futbol, també es podran escoltar en directe a RAP107 
sintonitzant l’FM 107.2 i seran presentats pels locutors de 
l’emissora Rosa Díaz i Carles Font. La primera retransmissió 
serà divendres 24 de juliol a les 22 h, el Chair Comedy amb 
l’espectacle “Escocía” de l’humorista Txabi Franquesa, un 
xou familiar sobre la lluita d’un home entre la joventut i 

la maduresa. Dissabte 25, a la mateixa hora, serà el torn 
de l’Orquestra La Principal de la Bisbal, la prestigiosa 
orquestra empordanesa torna a Parets per oferir un concert 
memorable. El diumenge 26, també a les 22 h, podrem 
reviure el concert dels llegendaris Dire Straits a càrrec de 
la banda tribut Alchemy Project. I com a colofó, el dilluns 
27 a les 22 h, podrem escoltar l’Orquestra Internacional 
Maravella en un concert únic.
En el programa Sintonitza’t també s’han dut a terme 
actuacions, al llarg del mes de juliol, com els Autocomedy, 
la cantada d’havaneres, el Parets Music Truck, la projecció 
de La Pedra del Diable o el Concert Sintonitza’t. 
Tots els espectacles dels recintes de l’Escola Lluís Piquer 
i l’aparcament del camp de futbol tindran un aforament 
limitat. Per tant, és imprescindible recollir prèviament 
l’entrada gratuïta per poder accedir·hi. Les entrades, 

Sintonitza’t: la festa major de la represa

segons l’espectacle, es podran adquirir presencialment o 
via online a la pàgina web espectacles.parets.cat.

Una festa segura, respectuosa i lliure d’agressions
L’organització demana complir un seguit de mesures com 
dur la mascareta en tot el recinte, mantenir la distància 
de seguretat d’1,5 m o no moure les cadires dels llocs 
on s’hauran situat, entre d’altres. La implicació personal 
ajudarà a mantenir les arrels culturals i festives de Parets. 
Com ja és habitual en les festes majors de Parets, 
Sintonitza’t comptarà amb el protocol d’actuació per unes 
festes lliures de violències masclistes i LGBTIfòbiques. 
Es posaran a disposició popular recursos per oferir ajuda 
a totes aquelles persones que ho necessitin i sol·licitin. 
Caldrà adreçar·se al Punt Lila, a l’organització, al servei de 
seguretat o al servei sanitari.
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L’Ajuntament obre la convocatòria d’ajuts per 
a la rehabilitació de façanes per a l’any 2020
L’Ajuntament de Parets ha aprovat la convocatòria per a 
la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a la rehabilitació de façanes per a 
l’any 2020. Les sol·licituds ja es poden presentar i la 
convocatòria restarà oberta fins al 31 de desembre.
L’objectiu de les subvencions és finançar projectes o 
activitats per millorar l’estat, amb actuacions de pintat, 
de les façanes dels edificis del nostre municipi, excepte 
els edificis i naus industrials, amb la finalitat de preservar 
l’homogeneïtat dels colors de les edificacions en el nucli 
urbà, promoure la qualitat del paisatge i incidir en la 
qualitat de vida dels habitants de Parets.
Aquests ajuts es poden concedir a una persona física 
o jurídica que actuï en el seu propi nom i interès, a les 
comunitats de propietaris o de béns o qualsevol altre 
règim de copropietat o cotitularitat. 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió 
de les subvencions serà d’11.000 euros i anirà a càrrec 
de les aplicacions, és a dir, l’import de la subvenció serà 
d’un import fix de 50 euros més un variable d’1 euro per 
cada m2.
La documentació requerida i la sol·licitud de subvenció 
per a la rehabilitació de façanes es pot trobar al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de Parets del Vallès, www.
parets.cat.

AJUTS
La regidoria d’Habitatge portarà al ple l’aprovació del registre municipal d’immobles desocupats per fomentar el lloguer

Què és un immoble desocupat?
Es considera que un habitatge està desocupat quan roman 
sense propietaris ni inquilins permanentment sense causa 
justificada durant dos o més anys. Hi ha causes que 
justifiquen una desocupació com, per exemple, el trasllat 
per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de 
dependència, l’abandonament de l’habitatge per ser una 
zona rural castigada per la pèrdua de població, fet que 
el propietari sigui objecte d’un litigi judicial pendent de 
resolució, un pis que s’hagi de rehabilitar, estigui ocupat 
il·legalment, entre altres. 
El procediment per declarar que un immoble està 
desocupat és la seva detecció prèvia; per mitjà d’una 
resolució es farà una notificació al propietari objecte 
d’aquest procediment i durant 15 dies podrà presentar 
al·legacions per justificar la desocupació d’aquest 
habitatge.

Es crea el registre d’immobles desocupats

L’Ajuntament de Parets crearà un registre d’immobles 
desocupats amb l’objectiu d’incentivar el lloguer 
augmentant el nombre d’habitatges de la borsa de 
lloguer assequible i fomentar l’ús social dels habitatges 
desocupats del municipi. El registre d’immobles 
desocupats amb caràcter permanent regula un recàrrec 
del 50% sobre aquells béns immobles d’ús residencial 
que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
La regidora d’Habitatge a l’Ajuntament de Parets, 
Montserrat Folguera, assegurava que “en cap cas 
l’objectiu és la recaptació monetària sinó augmentar el 
nombre d’habitatges de lloguer, tant en la borsa de lloguer 
social com en altres i així reduir la presència d’immobles 
desocupats”. 
L’Ajuntament de Parets té constància que existeixen 
pisos desocupats que a llarg termini són habitatges que 
afavoreixen l’ocupació il·legal. 

AVANÇ 
PRINCIPALS 
ESPECTACLES

Lunática
Mi lucha

Protecció de dades:
www.parets.cat/utilitats/proteccio-de-dades

1941 Rarities

SETEMBRE    DESEMBRE    2020

els espectacles a Parets

Venda d’entrades a partir del 15 de setembre:

atrapalo.com

Can Rajoler, dimarts i dijous de 9 a 13 h

Al mateix teatre, una hora abans de la representació
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Heu d’adquirir les entrades gratuïtes a: 
espectacles.parets.cat a partir del 14 de juliol de 2020
Aforament: 1.000 persones
Cal portar mascareta i no moure les cadires de lloc.
Es poden entrar begudes al recinte en envasos que no siguin de vidre.
S'obrirà l'accés 60 minuts abans de cada espectacle
Es pot seguir l'espectacle des de casa sintonitzant RAP 107 al dial 
107.2 FM
Consulteu la normativa completa a www.parets.cat

MARAVELLA
27 juliol · 22 h

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
25 juliol · 22 h

DIRE STRAITS LIVE EXPERIENCE 
35TH ANNIVERSARY TOUR
ALCHEMY PROJECT
26 juliol · 22 h

ESPECTACLES PRINCIPALS
24-27 juliol 2020
Aparcament camp de futbol

TXABI FRANQUESA
24 juliol · 22 h

Amb el suport de
Venda d’entrades:
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PISCINES

CAMPUS

La piscina municipal ja té data d’obertura
L’Ajuntament de Parets té previst obrir la piscina municipal 
Miguel Luque a partir del pròxim mes d’octubre quan s’hi 
hagin enllestit les obres del vas principal, per resoldre 
les fuites d’aigua, arranjar diversos elements estructurals 
de la planta baixa i instal·lar el nou sistema de ventilació 
a la planta soterrània. L’inici d’aquestes actuacions 
està previst a finals d’aquest mes un cop ja s’ha licitat i 
adjudicat el projecte.
L’alcalde i regidor d’Esports, Jordi Seguer, assegurava que 
la piscina municipal és una de les prioritats del govern 
local que, en l’any i escaig al capdavant de l’Ajuntament, 
ha destinat més de 350.000 euros d’inversió en aquest 
equipament. Anteriorment, l’Ajuntament de Parets ha 
reparat el sistema d’escalfament d’aigua de les dutxes, 
s’han adquirit dos acumuladors, s’han substituït i millorat 
les 32 dutxes ara amb regulador de temperatura, s’ha 
renovat part del mobiliari i s’hi ha condicionat un nou 
vestíbul que incorpora un control d’accés automàtic i una 
nova seu social del Club Natació Parets.
Pel que fa als abonaments, l’Ajuntament de Parets no 
cobrarà les quotes del segon i tercer trimestre de 2020. En 
la quota corresponent al quart trimestre es compensarà 
l’import equivalent a cinquanta·cinc dies, que correspon 
als trenta·sis dies en què l’equipament va estar tancat 
a causa de l’avaria i posteriorment pel decret de l’estat 
d’alarma.

Nova piscina de la COREFO 60 anys després
D’altra banda, la COREFO va inaugurar, el passat dissabte 
11 de juliol, les obres de millora de la piscina després 
de 60 anys de la seva inauguració. L’Ajuntament de 
Parets manté el conveni de col·laboració amb el qual els 
abonats i abonades de la piscina municipal Miguel Luque, 
empadronats al poble, podran utilitzar de franc la piscina 
de la COREFO fins al 13 de setembre, recollint prèviament 
el carnet a la piscina municipal Miguel Luque.

“en aquest temps s’han recollit les seves idees i propostes 
perquè respongués a les seves expectatives, ja que són 
ells els que l’han de gaudir”. Amb això, els paretans i 
paretanes practicants de la cal·listènia, i també aquells 
vinguts d’altres municipis, comptaran amb el primer parc 
Kenguru Pro de la comarca, garantia de qualitat.
Jordi Seguer es va mostrar satisfet ja que “hem pogut 
inaugurar aquest primer equipament esportiu d’aquesta 
legislatura tot i les dificultats. A més, era una petició del 
jovent del nostre poble que venia no només de fa un any 
sinó des de fa bastants anys i que com a formació política, 
tant ARA Parets ERC com Sumem Esquerres a Parets, 
havíem incorporat en els programes electorals recollint 
aquestes reclamacions i va ser de les primeres accions 
que vàrem voler tirar endavant”.

El passat diumenge 28 de juny es va presentar l’esperat 
parc de cal·listènia. Un espai obert a tothom i totalment 
equipat per practicar aquesta modalitat esportiva tan 
demandada per una part de la població. L’espai, de 
126 m2, es troba en el complex esportiu del Tenes, 
concretament al costat del bar. 
La inauguració va comptar amb una exhibició per part 
d’esportistes professionals de la cal·listènia que es 
van encarregar de demostrar les capacitats tècniques i 
físiques necessàries per dur a terme aquesta modalitat.
El servei d’Esports de l’Ajuntament de Parets va detectar 
una necessitat per una part de la població que demandava 
un parc d’aquestes característiques, ja que havia de 
marxar a entrenar a altres pobles fora de la comarca. 
L’alcalde i regidor d’Esports, Jordi Seguer comentava que 

Un grup de professionals de la cal·listènia van fer una exhibició d’street workout en la inauguració del nou parc

El parc de cal·listènia ja és una realitat

del CB Parets, Jose Palomo, comentava que “molts es van 
apuntar la primera setmana per comprovar el funcionament 
i finalment han allargat la seva estada”.
En Xavi Martín, responsable del campus del CF Parets, 
comentava que van decidir col·laborar amb una empresa 
externa però sense cedir totalment la gestió per obtenir 
ingressos i pal·liar els mesos sense competició.
L’Oriol Terradas, responsable del campus del CP Parets 
assegurava que “estan contents, ja que s’ha superat 
l’expectativa”. Per la seva banda, el CA Parets ha dut a terme 
el seu primer campus únicament amb atletes del club però 
que ha servit de prova per poder seguir els anys següents.

Àmplia oferta de campus esportius a Parets
Diverses entitats esportives del municipi estan celebrant, 
al llarg d’aquest mes de juliol, els tradicionals campus 
d’estiu. Finalment, després del decret de l’estat d’alarma 
i seguint totes les mesures d’higiene i seguretat dictades 
pel departament de Salut,p els clubs van poder encetar les 
noves i excepcionals edicions dels casals d’estiu. És el cas 
del Club Futbol Parets, el Club Bàsquet Parets, el Club Patí 
Parets i el Club Atletisme Parets. Tots ells van anunciar els 
seus respectius campus amb la incògnita de si les famílies i 
els nens i nenes accedirien a participar en els casals complint 
les mesures d’higiene i seguretat necessàries. El president 
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L’Ajuntament de Parets ha arribat a un acord amb la Fundació 
Sanitària Mollet per iniciar els treballs de sectorització de la 
residència centre de dia i així reobrir la part de l’equipament 
que roman tancada des del 12 de març. Ens hem compromès 
a condicionar un dels patis exteriors de la residència i a resol·
dre els problemes de filtració d’aigua en la coberta on hi ha les 
habitacions dels avis i àvies. L’obertura i l’ampliació del centre 
de dia, de 40 a 60 places, estarà condicionada a l’evolució de 
la Covid19.
Aquest acord és el fidel exemple de la bona i intensa feina que 
el Govern Plural ha dut a terme durant els primers 13 mesos 
de mandat.
Fa només unes setmanes inauguràvem el primer parc de 

Desdoblament R3 (entre Parets i la Garriga)
Després d’anys esperant que el projecte del desdoblament de 
la línia de tren R3 tiri endavant, aquest mes Adif ha obert les 
al·legacions a les expropiacions per al projecte constructiu del 
desdoblament de la línia.
Molt bones notícies per a Parets, aquesta obra de desdoblament 
suposaria una millora important en el servei, en la fluïdesa amb 
la qual passarien els trens, etc.
A més a més, això és un pas endavant, ja que un cop aprovat 
definitivament el projecte de la doble via i la nova electrificació, 
estarà molt més a prop l’adjudicació i inici de les obres.
La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, ha manifestat la satisfacció 
del govern plural per l’anunci de la notícia, “amb aquesta acció 

ja veiem que el projecte per fi engega i esperem que aviat sigui 
una realitat”. Aquesta línia ha sigut reivindicada per Sumem Es·
querres a Parets, atesa la importància del transport públic en la 
millora de la mobilitat i la sostenibilitat mediambiental.
Escoltem i recollim les teves propostes: ‘PARLEM-NE 
l’escenari postCOVID’
Mitjançant aquestes sessions de treball i de debat volem elabo·
rar conjuntament amb la ciutadania una estratègia d’actuació a 
la situació postCOVID.
Som conscients que la crisi sanitària no ha acabat i que no hem 
vençut al virus, per això, aquestes primeres trobades amb els 
diferents sectors de la població ens guiaran per tal de saber què 
és important en aquests moments.

cal·listènia de Parets i la reforma del parc la Linera, acabem 
d’asfaltar de nou els carrers Impremta, Àngel Guimerà, Beren·
guer i del Pont, i ja preparem la del tram d’Independència entre 
Bruc i Sant Sebastià, entre altres. Estem netejant tots els es·
cocells dels arbres, inclús dels polígons, hem renovat un tram 
molt malmès de vorera del carrer Prat de la Riba i hem ampliat 
la neteja viària amb el sistema d’aiguabatre tot l’estiu.
Pròximament, arranjarem el vas principal i la planta soterrani de 
la piscina coberta; canviarem el paviment del pavelló rectangu·
lar; renovarem el terra del gimnàs del Pau Vila perquè el Tennis 
Taula pugui jugar; condicionarem els patis de joc de l’escola Pau 
Vila...
Enguany hem apostat clarament per la cultura local en la progra·

En aquest sentit i per tal d’obrir al màxim el projecte a la ciuta·
dania impulsem DECIDIM PARETS, segons el regidor de Partici·
pació Lluís Moreno “amb aquesta eina de participació  esperem 
que tots/es digueu la vostra i col·laboreu en la millora de Parets”.
Des de Sumem Esquerres a Parets l’aproximament de 
l’Ajuntament cap a la ciutadania és una prioritat, crear espais 
virtuals i presencials per recollir propostes i augmentar la par·
ticipació en la presa de decisions construeix un poble més ric.
Us convidem a donar·vos d’alta al següent enllaç: https://deci·
dim·parets.diba.cat/processes/parlem·ne.  APROFITEM l’ocasió 
per desitjar·vos un molt bon estiu, un estiu que tot i ser diferent 
esperem que pugueu gaudir i descansar. Cuideu·vos molt i si·
guem responsables amb les mesures recomanades.

mació ‘Sintonitza’t’, donant protagonisme als artistes paretans i 
a iniciatives tan originals com el Music Truck Festival.
Molt aviat ens reunirem amb els veïns del carrer Migdia per 
consensuar propostes de mobilitat, amb els del Cementiri per 
explicar el projecte de millora de l’enllumenat i dels parcs infan·
tils. I, passat l’estiu, renovarem els contenidors blau i groc de la 
recollida selectiva, que seran amb càrrega lateral i ampliarem 
a dos dies la recollida de voluminosos amb la incorporació de 
matalassos i electrodomèstics. 
13 mesos i encara molta feina per fer. Gràcies per la confiança!!

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

UN JULIOL DIFERENT. De la represa al tercer grau

L@s regidor@s del Grupo Municipal Socialista de Parets del 
Vallès hemos decidido no conceder entrevistas personales en 
este medio público, en adelante, por el trato recibido por un 
compañero regidor a la hora de realizar su entrevista, el cual 
consideramos discriminatorio, por los siguientes motivos:

· En primer lugar, se le denegó la posibilidad de hacerla por 
escrito, como siempre se hacía y habiéndole avisado con muy 
pocos días hábiles de margen para la realización de la misma, 
con el atenuante de la situación de pandemia que todavía hoy 
vivimos. 
· Segundo. Los motivos esgrimidos para no dejar que respondi·
era a su entrevista por escrito fueron que no se podía garantizar 

que fuera él quien la respondiera. 
· Tercero. Además de cuestionarle en ese sentido, se le interpeló 
directamente, insinuando de que no hacerla en las condiciones 
que se le exigían podría ir en detrimento de las y los vecinos 
del pueblo.
· Cuarto. No entendemos que, de la misma manera que se nos 
informó del cambio en el espacio destinado a los grupos polí·
ticos municipales de esta sección, en el inicio de esta legisla·
tura, al regidor en cuestión y de forma particular ·y no a través 
de nuestro portavoz o grupo como se hizo anteriormente· se le 
comunicara el cambio de criterio en relación a las entrevistas a 
los cargos electos municipales, una vez éste les confirmara que 
restaba a la espera de las preguntas de dicha entrevista para 

poder responderlas.
· Quinto. Se da el caso de que justo la entrevista al anterior 
regidor, éste sí que pudo responderla por escrito, como siempre 
se ha hecho desde hace años en el caso de que el cargo electo 
en cuestión así lo quisiera, especialmente en el contexto en el 
que nos encontrábamos en el momento de las entrevistas a las 
que aludimos, y en tratarse de entrevistas de tipo personal y no 
de actualidad como en la prensa convencional.

Desde el Grupo Municipal Socialista de Parets, hemos pedido, 
vía e·mail y por registro, tanto a la regidora de comunicación, 
como al secretario del Ayuntamiento, una aclaración sobre lo 
sucedido.

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

Declinamos conceder entrevistas en el Parets al Dia

Un any de treball intens per Parets

Desdoblament de l’R3 i PARLEM-NE l’escenari post-COVID

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

La nostra actualitat continua marcada per la Covid·19. Quan 
encara no hem aixecat el cap de la primera onada, ja tenim 
l’amenaça d’un rebrot sever que sembla que es vulgui escampar 
arreu. El primer missatge que us volem fer arribar és el de pru·
dència: extremem les mesures de prevenció i recordem les tres 
paraules clau, DISTÀNCIA-MANS-MASCARETA! Seguiu tothora 
les instruccions de les autoritats sanitàries i, pel bé de totes, 
plantem·li cara amb intel·ligència. Ho vam fer bé, no baixem 
la guàrdia!
D’aquesta crisi neix l’oportunitat de transmetre el nostre tarannà 
participatiu i cooperatiu. Amb aquest criteri, hem creat “Par·
lem·ne: l’espai post·covid”, una taula de diàleg obert, pràctic, 
proper i col·laboratiu que pretén trobar sortida a les situacions 

generades arran de la Covid a través del diàleg entre els àmbits 
culturals, socials i econòmics de la nostra vila i el consistori. 
Totes plegades fent pinya i treballant, ens en sortirem!
Pel que fa al país, sentiments agredolços i voluntat fèrria i in·
tacta de seguir lluitant per fer efectiva la República Catalana. 
Des d’aquestes ratlles, volem manifestar de nou el nostre re·
buig a l’acusació particular que ha presentat la Generalitat en 
el cas de l’Álvaro i en David per les protestes postsentència, el 
passat mes d’octubre. No restarem impassibles davant aquesta 
injustícia! La repressió, vingui d’on vingui, ens trobarà sempre 
de cara! Força, nois!
Aquests dies hem rebut la notícia de la concessió del tercer 
grau a en Jordi Turull i la resta de presos i preses polítiques. NO 

ÉS LLIBERTAT, no és semillibertat, és la mateixa condemna i la 
mateixa injustícia. No es tracta de cap privilegi, és simplement 
l’aplicació de la normativa. Tot i això, hem rebut en Jordi a casa 
amb l’emoció que es mereixia.
El grup municipal Parets per la República · Junts x Cat ho tenim 
clar: AMNISTIA o AMNISTIA! 
Acabem animant·vos a participar de Sintonitza’t, la Festa Major 
de la represa. La cultura torna als nostres carrers amb nous for·
mats però amb la mateixa essència.

Benvingut a casa, Jordi! Salut i república!

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Estamos viviendo unos meses muy complicados desde que el 
pasado mes de marzo empezó el Covid·19 a aparecer en nues·
tras vidas, llevándose a miles de personas hasta el día de hoy, es 
por ello que debemos prevenirnos mediante los medios sanita·
rios que el gobierno ha hecho obligatorios y hasta que por fin los 
científicos mundiales den con una vacuna que pueda erradicar 
los futuros contagios.
Es por ello que desde que apareció la pandemia en nuestras 
vidas, nuestro partido CIUDADANOS ha llevado a cabo múltiples 
medidas y una lealtad institucional a todos los niveles, tanto en 
el Congreso, Senado, Parlamentos Autonómicos, Diputaciones 
Provinciales, Consells Comarcals y Ayuntamientos, el único par·
tido que ha realizado una POLÍTICA ÚTIL para todos los ciuda·

danos de nuestro país.
En estos momentos CIUTADANS PARETS está presentando 
diversas propuestas a nivel sanitario, social y económico para 
ayudar y sumar a que nuestro municipio tenga diversas medidas 
que puedan aliviar la nueva vida que todos estamos padeciendo. 
También agradecer que en esa comisión aprobada por mayoría 
el pasado pleno del mes de junio el gobierno municipal intro·
dujese gran mayoría de propuestas hechas por nosotros en ese 
espacio llamado Parlem·ne.
También desde este mes de julio y hasta que el gobierno muni·
cipal presente las ordenanzas (Impuestos a los ciudadanos) y 
los presupuestos, nuestro partido Ciutadans Parets ha solicitado 
una reunión con el alcalde para un primer contacto para tras·

ladarle un programa marco con diversas actuaciones sociales 
y económicas, porque creemos que los próximos presupuestos 
para el año 2021 tienen que ser unos presupuestos distintos, 
por lo que estamos viviendo hasta el momento.
Ciutadans Parets siempre tendrá una visión y una actuación 
acorde para todos los ciudadanos de nuestro municipio, tanto 
para los que nos votaron y también para los que no lo hicieron, 
porque les respetamos por igual. Lo principal para nosotros son 
las personas y lo hemos demostrado desde el año 2015 que 
entramos por primera vez en el Ayuntamiento.

FELICES VACACIONES Y SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TODOS

Política útil para todos
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Evitem els rebrots

La pandèmia per SARS·CoV·2 ha suposat un canvi per tothom. La col·laboració de la 
població, mitjançant l’adopció de mesures tan dràstiques com el confinament, ha permès 
frenar el pic de la corba i començar a tornar a la nova normalitat de forma progressiva. 
Tot i el descens de casos, és important no relaxar les mesures recomanades per frenar 
la cadena de propagació i poder evitar rebrots. 

A Catalunya, l’obligatorietat de portar mascareta ha anat variant des que va esclatar la 
crisi sanitària degut a l’arribada d’aquest coronavirus al nostre territori. És important que 
quan l’haguem de portar posada la fem servir de forma correcta, cobrint perfectament 
el nas i la boca, per tal que compleixi la seva funció de barrera.

L’ús de mascareta implica consciència social i generositat amb els altres. Si una persona 
portadora de la COVID·19 no fa servir mascareta, encara que la persona amb la que 
interacciona la porti, les probabilitats de transmissió de la malaltia són del 70%. Si la 
persona portadora de la COVID·19 du la mascareta i la persona amb la que interacciona 
no, aquesta probabilitat es redueix al 5%. I si ambdues persones porten mascareta, la 
probabilitat baixa fins al 1,5%. 

El manteniment de la distància de seguretat d’1,5 m i la higiene de mans són també 
fonamentals i, tot i que podem tornar a relacionar·nos, cal evitar les aglomeracions.

Davant de qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre centre al 93 562 16 89. En 
cas d’urgència, truqueu al 061.

SALUT

S’acaba un curs atípic

Finalment, després d’un gran esforç per donar continuïtat als cursos que van quedar 
interromputs a causa de l’estat d’alarma, i amb un mes i escaig de retard sobre el calen·
dari previst, els cursos de català de l’any acadèmic 2019-2020 han arribat a la seva fi.

Durant aquest mes de juliol, una seixantena d’alumnes s’han pogut examinar dels cursos 
dels nivells suficiència 3 (C1) i superior (C2), que s’han impartit digitalment a través de 
la plataforma Parla.cat i Aula mestra. Els cursos es van reprendre el 20 d’abril (C2) i l’11 
de maig (C1), després del període més estricte de confinament.

Els exàmens s’han dut a terme en modalitat mixta: les proves orals s’han fet per videocon·
ferència i les escrites, presencialment, en espais on es poguessin respectar les mesures 
de distància interpersonal amb totes les garanties.

Quant al curs 2020·2021, el Consorci per a la Normalització Lingüística està treballant 
per mantenir una oferta sostenible d’acord amb les restriccions que calgui mantenir. La 
previsió de cursos també preveu la hipòtesi que, en el cas que hi hagués un nou confi·
nament, no s’hagi d’interrompre la formació, per la qual cosa una bona part de l’oferta 
formativa serà per Internet.

A banda de les inscripcions a l’Oficina de Català, amb cita prèvia, també es preveu que la 
inscripció es pugui fer per via telemàtica. Qualsevol persona que hi estigui interessada, 
haurà de contactar amb l’Oficina de Català de Parets a partir del mes de setembre.  

Quant a les altres activitats de l’Oficina, es van reprenent gradualment i, com en el cas 
del Voluntariat per la llengua, també inclouen el recurs a canals de comunicació digital. 

CATALÀ  EAP Parets del Vallès Sergi Cercós
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“Tot el que és artístic i creatiu m’agrada”

Marc Vila, dissenyador gràfi c

En Marc Vila és el guanyador del premi de disseny de la Festa Major,  enguany 
dedicada als 40 anys de l’emissora de ràdio municipal de Parets, RAP 107 FM. 
La nova imatge s’ha presentat sota el títol ‘Sintonitza’t: la festa major de la 
represa’ i representa un ‘home ràdio’ que ens porta la Festa Major d’enguany 
a casa nostra per mitjà d’un transistor. En Marc és paretà, titulat en disseny, 
dibuixant i músic. 

Com se’t va acudir la idea de la imatge?
Se’m va acudir dintre del confi nament, pel fet d’estar tancats a casa i preveient que no seria una 
Festa Major com les de sempre. Ja que no podíem sortir a celebrar res, vaig pensar en fer un home 
ràdio portàtil que et porta la festa a casa. És una manera de dir: si no pots anar a la festa, la festa 
vindrà a tu. 

Com és per a tu veure la teva imatge per totes bandes dins del poble?
S’ha tret el fulletó fa pocs dies i he vist que hi haurà moltes activitats on es veurà la imatge, així 
que m’ho prenc amb molta il·lusió. Sóc titulat en disseny, però també sóc il·lustrador i faig altres 
cosetes. He participat en el concurs uns set o vuit anys i aquest és el primer cop que guanyo. Vaig 
participar per primer cop fa uns deu anys, quan en tenia divuit. 

També has elaborat la imatge de la nova campanya de comerç de Parets.
Sí, després del confi nament vaig pensar que els comerços necessitarien un impuls. Durant la 
quarantena vaig començar per la part del del barri antic, que me’ls conec més, i es va acabar fent 
un mapa interactiu a Google Maps on els botiguers podien introduir la seva botiga. Després vaig 
fer el logotip: una botiga amb un tendal. Ho vaig fer per ajudar i l’Ajuntament es va interessar en la 
proposta.

On podem trobar les teves feines?
A les meves xarxes socials o al meu web www.markiebrown.com. Podeu trobar tota classe de coses: 
cartells, dibuixos o imatges. Tot el que és artístic m’agrada: la música, la ceràmica, dissenyar, cantar, 
editar vídeos. Tot el que sigui crear m’agrada. 

Diumenge 26 juliol
A partir de les 12 h
Carrers de la vila

Amb el suport de

ITINERANTS
CONCERTS

INFUSION WORLD MUSIC 
Espectacle musical de carrer (bossa, jazz, flamenc, latin, 
ètnic) i dansa clàssica, contemporània, flamenc, etc.

MANYACS PARETS
Grup de grallers de la colla castellera de Parets

MUSICTRUCKFEST. Pepe Coca Jazz Trio. 
Organitzat per Amacat. 

ENTRE TAMBORS. Cultures Avui i els seus Amics. 
Percussió festiva de carrer i cant grupal, amb trobada
de tambors de tres cultures.


