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L’Ajuntament ha engegat una campanya per promoure el comerç local i fomentar el consum de proximitat. La iniciativa principal consisteix en la difusió de càpsules 
de vídeo d’entrevistes a comerciants i clients de Parets a través dels canals municipals. Pàg. 3

Comença la campanya de suport al comerç i consum local: “Ara 
més que mai, compra a Parets. Ara més que mai, deixa’t cuidar”

Entrevistem Antonio Cerrillo

L’institut escola 
Lluís Piquer, 
més a prop

Nou Punt 
LGTBI+ a Cal 
Jardiner

Pàg. 4 Pàg. 7 Pàg. 9

L’Ajuntament presenta el projecte de remodelació de la plaça d’Espanya
L’objectiu és recuperar l’espai com a zona verda de descans i de lleure per als veïns i veï-
nes. La reforma planteja integrar la plaça a l’eix cívic de l’avinguda d’Espanya. La proposta 
sorgeix d’un procés de participació ciutadana previ. Pàg. 5

El Consistori proposa una reducció de l’IBI i aposta pel medi ambient 
en les ordenances fi scals del 2021
Es planteja una rebaixa del 2,5% de l’IBI, una bonifi cació del 50% de l’IBI per instal·lar 
plaques soclars i un augment d’un euro al mes de la taxa d’escombraries. Pàg. 11

Millora de 
l’enllumenat al 
municipi
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De dilluns a 
divendres de 
7.15 a 20 h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.
Freqüècia de pas 
cada 15 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a 
divendres
de 9.30 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h
Diumenges
de 9 a 14.30 h
Adreça
C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54
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S Recollida de 
voluminosos,
tots els dimarts i 
dijous (gratuït)

Aparells elèc-
trics, plàstic, me-
tall, matalassos, 
joguines, palès, 
armaris, portes, 
fustes i taulons, 
mobles vells, 
sofàs i tot tipus 
d’andròmines. 

Cal trucar abans al 
93 573 88 88 

L’agenda d’activitats està condicionada a l’evolució de la pandèmia 
i a les mesures que es puguin prendre per evitar-ne la transmissió

Dijous 29 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. Cal inscripció 
prèvia. Aforament limitat. Organització: Biblioteca Can Butjosa
-De 18 a 19.30 h, a l’Escola de la Natura, curs d’identifi cació d’amfi bis. 
Organització: Escola de la Natura
-A les 19 h, a l’escola de la Natura, sessió d’astronomia per a adults: 
orientació del cel estiu-tarda i observació a ull nu de Júpiter, Saturn, 
Mart i la Lluna. Organització: Escola de la Natura

Dissabte 31 octubre
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, tallers de cuina. Organització: 
Casal de Joves Cal Jardiner.
-De 20 a 21 h, sortida de l’alumnat del curs d’identifi cació d’amfi bis. 
Organització: Escola de la Natura
Durant tot el mes 
-A la Biblioteca Can Rajoler, inscripcions al Club de Superlectors. Orga-
nització: Biblioteca Can Rajoler

Diumenge 1 novembre
-A partir de les 12 h, al cementiri municipal, celebració de la festivitat de 
Tots Sants: descoberta de la placa amb un poema d’Isidre Oller, recital 
de poesia a càrrec del Niu d’Art Poètic i concert del duet format per Alba 
Bru (flauta travessera) i Jordi Azagra (piano), de l’Escola Municipal de 
Música de Parets. Organització: Ajuntament de Parets
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, teatre: Monroe-Lamarr, de Carles 
Batlle. Organització: Servei de Cultura

De l’1 al 22 de novembre 
-Als diferents equipaments municipals, uneix-te a la campanya Jo tam-
bé! amb post-it anònims sobre les violències masclistes que s’exposaran 
el 25 de novembre durant la lectura del manifest institucional. Organit-
zació: Servei de Feminismes i LGTBI+

Dilluns 2 de novembre
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Groupe de conver-
sation en français a càrrec de Marlen Castro. Organització: Biblioteca 
Can Rajoler

Dimarts 3 novembre
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Story time: Fox’s socks, a 
càrrec de Cambridge School. Organització: Biblioteca Can Rajoler
Dimecres 4 novembre
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Descobreix l’art, a 
càrrec d’Iris Paris. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Dijous 5 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de 
Gemma G. Vilardell, per a infants a partir de P3. Cal inscripció prèvia. 
Organització: Biblioteca Can Butjosa

Divendres 6 novembre 
-A les 17.30 h, a la sala d’exposicions, Bibliolab: Programa el teu vi-
deojoc, a càrrec d’Eixos creativa. Organització: Biblioteca Can Rajoler

APUNTA’TL’ALTAVEU
Dissabte 7 de novembre
-D’11 a 13 h, a l’estany de l’av. Francesc Macià, sortida pel coneixement 
de la problemàtica de les espècies invasores. Organització: Escola de 
la Natura
-A les 20.30 h, al teatre Can Rajoler, Cafè teatre: Be God is, amb Espai 
Dual. Organització: Servei de Cultura

Diumenge 8 novembre
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle familiar Valentina Quàntica, 
a càrrec de la Cia. Anna Roca. Organització: Rialles Parets

Dilluns 9 de novembre
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Conversation group in 
english, a càrrec d’Elena Calvo. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Dimarts 10 novembre
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, tertúlia amb l’escriptora 
Care Santos. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Dimecres 11 de novembre
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Picardies literàries, a 
càrrec de Montse Bretones. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Dijous 12 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Mercè 
Martínez, per a infants a partir de P3. Cal inscripció prèvia. Organització: 
Biblioteca Can Butjosa

Divendres 13 de novembre
-A les 18 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: “Mart 
té marcians?”, amb observació del planeta Mart amb telescopi. Orga-
nització: Escola de la Natura
-A les 17 h, a la Sala Cooperativa, grup de suport mutu: La dona sàvia que 
sóc, a càrrec d’Isabel Erill. Organització: Feminismes i LGTBI+

Dissabte 14 novembre
-D’11 a 15 h, a la Sala Basart Cooperativa: Binary Emotions Festival, 
amb les actuacions de Grushenka, Filles Europees, Marta Knight i Gyoza. 
Entrada gratuïta. Organització: Binary Emotions

Diumenge 15 novembre
-D’11 a 13 h, al safareig de la Torre de Malla, neteja d’ecosistemes na-
turals. A l’entorn de la Torre de Malla. Organització: Escola de la Natura
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, teatre: Mi lucha, amb Antonia San 
Juan. Organització: Servei de Cultura

Dilluns 16 novembre   
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. Organització: Biblioteca Can Rajoler
-De 18.30 a 20 h, Taula de treball pel canvi climàtic, sessió sobre residus 
i de la campanya de lliurament de bosses de paper i plàstic biodegrada-
ble als mercats. Organització: Escola de la Natura

Del 16 al 20 novembre
-Teatre fòrum: Ningú més que l’altre, a càrrec de Sol 
Raig de Contes. Adreçat a l’alumnat de 5è de primària 
de les escoles del municipi. 

Tota l’agenda al web www.parets.cat

L’ALTAVEU

Teresina, Santa Maria, Rosalia i Eulàlia són els noms 
ofi cials de les campanes de Sant Esteve. La Teresina és la 
campana Major i només toca als actes litúrgics.

Les campanes del campanar de l’església de Sant Este-
ve tenen dos tipus de senyals, el senyal litúrgic i el senyal 
horari. 

Pel que fa al senyal horari, toquen de les 8 del matí fi ns 
a les 10 de la nit. Recentment s’ha suprimit la repetició de 
les hores. Amb el coronavirus, a les 12 del migdia, junta-
ment amb tots els campanars del país, toquen convidant 
tothom a pregar per la pandèmia que estem patint.

Matí, migdia i capvespre hi ha un toc de 40 segons de 
la campana Major i la Santa Maria. És el toc de l’oració, el 
demigdia, conegut pel toc de l’Àngelus és el més tradici-
onal, Els creients, des d’allà on són, resen un Avemaria. 
Abans ho feien els pagesos, treballadors i la gent que es-
tava a casa.

Dissabtes, diumenges i festes de precepte, 30 minuts 
abans de l’eucaristia, hi ha el Toc de Festa, convidant els 
feligresos a la Santa Missa. 5 minuts abans de la celebra-
ció, la campana Major fa 33 tocs, això també passa a la 
Missa diària que és a les 19.30 h.

Durant la Santa Missa, en el moment de la consagració, 
la Teresina i la Rosalia fan tres tocs.

Hi ha tocs especials com els enterraments, batejos, 
Festa Major, aniversari de la consagració….

A la celebració de la Missa del Gall, en el moment del 
Glòria (00.30 h), toquen totes les campanes en senyal 
de festa. Això també passa el dissabte de Glòria, vigília 
de Pasqua.

Tots els tocs tenen el seu signifi cat. Abans, quan no hi 
havia mitjans de comunicació, les campanes marcaven el 
compàs del dia a dia. Es tocava a Missa, a sometent, in-
cendis o casos d’emergència. La gent, segons el toc, sabia 
perfectament què passava.

Actualment,  els tocs són molt variats i cada toc marca 
un acte o esdeveniment. Un problema que hi ha a Parets 
és que s’ha d’estar molt a casa per no confondre els se-
nyals horaris amb els tocs litúrgics.

Jaume Anfruns

Les campanes de Sant Esteve

L’altaveu és un espai d’opinió obert als lectors. Podeu enviar el 
vostre text en paper (Ajuntament de Parets, C. Major 2-4, 08150) 
o per correu electrònic (premsa@parets.cat). És imprescindible 
que indiqueu el nom, l’adreça, el telèfon i el número del DNI. Els 
textos no podran excedir els 1.940 caràcters (amb espais). 
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COMERÇ I CONSUM

En marxa la campanya de suport al comerç i consum local: 
Ara més que mai, compra a Parets. Ara més que mai, deixa’t cuidar

L’Ajuntament de Parets ha donat el tret de sortida a la 
campanya de foment del comerç i consum local. Els 
representants municipals van donar a conèixer els 

detalls de la iniciativa en un acte celebrat el dissabte 24 
d’octubre a la Sala Basart. 

Amb el lema “Ara més que mai, compra a Parets. Ara 
més que mai, deixa’t cuidar”, el Consistori impulsa diver-
ses accions per promoure la compra als comerços del 
municipi. La iniciativa principal consisteix en la difusió de 
càpsules de vídeo d’entrevistes a comerciants i clients 
de Parets a través dels canals municipals. La melodia 
d’aquests vídeos ha estat produïda pel Centre d’Estudis 
Musicals Maria Grever. A més de la cartelleria, destaquen 
les banderoles que onegen als carrers i a les avingudes 
principals. Paral·lelament, s’han començat a repartir 
mascaretes i bosses reutilitzables entre les botigues. La 
imatge gràfi ca de la campanya és del dissenyador local 
Marc Vila. Les parades de fusta, que podran veure’s al 
carrer si la situació de la pandèmia ho permet, són del 
paretà Ramon Talarn. 

El regidor de Comerç, Joan Martorell, va destacar el 
gran potencial comercial de Parets i va anunciar que una 
vuitantena d’establiments ja s’han adherit a la campanya. 
La regidora de Consum, Neus Jordà, va explicar que la vo-
luntat de l’Ajuntament és i serà acompanyar els comerços 
locals, especialment en les circumstàncies actuals en què 

la pandèmia afecta directament els seus negocis. Jordà va 
subratllar que “comprar on algú et coneix i amb qui hi pots 
confi ar és un privilegi”. Ambdós regidors van recordar els 
avantatges de consumir al municipi: d’una banda, la ciu-
tadania gaudeix de productes i serveis de qualitat a prop 
de casa on hi primen la confi ança i el tracte personalitzat 
i, d’altra banda, es generen llocs de treball i riquesa del 
teixit comercial que queden en el municipi. A més, el con-
sum de proximitat contribueix a reduir els desplaçaments 
i per tant suposa un estalvi energètic. 

La primera tinenta d’alcaldia i regidora de Comunica-
ció, Casandra García, va posar a disposició els canals de 
comunicació de l’Ajuntament per difondre la campanya. 
Setmanalment es publicaran dues càpsules de vídeos a 
les xarxes socials ofi cials. En aquests clips, tres comerços 
i els seus clients comenten l’experiència des del punt de 
vista dels venedors i dels consumidors. Tots els vídeos 
es podran consultar al canal de YouTube Ajuntament de 
Parets del Vallès. Mensualment, els lectors del butlletí 
municipal Parets al dia trobaran una pàgina amb imatges 
dels botiguers i els compradors. 

L’alcalde Jordi Seguer va agrair la tasca de col·laboració 
entre l’administració municipal i els comerços per acom-
plir projectes que sumen per a tothom. L’alcalde Jordi 
Seguer i la primera tinenta d’alcaldia, Casandra García, 
van assenyalar que és una prioritat de l’equip de govern 

Més de 80 comerços ja s’han adherit a la campanya

Detall de les mascaretes

Músics del Centre d’Estudis Musicals Maria GreverD’esquerra a dreta: Joan Martorell, Casandra García, Neus Jordà, Jordi Seguer, Carme Herrero i Montserrat Folguera

impulsar el comerç local amb campanyes com aquesta 
que ajuden a valorar les grans oportunitats que tenim al 
costat de casa. 

Podeu consultar tots els vídeos de la campanya al 
canal de YouTube Ajuntament de Parets del Vallès

1

1
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L’equip de govern de Parets va reunir-se amb el de-
legat del Govern, Juli Fernàndez, per impulsar els 
projectes de la legislatura que requereixen coope-

ració institucional. La trobada, celebrada el 6 d’octubre, 
va consistir en una reunió i una visita als espais on es 
desenvoluparan les accions. 

L’Ajuntament i la Generalitat treballen conjuntament 
per a la creació d’un institut escola. El nou centre fusio-
naria l’Escola Lluís Piquer i l’Institut La Sínia, i s’ubicaria 
a l’espai on hi ha l’Escola Lluís Piquer. El projecte preveu 
la construcció d’un nou edifici, entre l’escola i el pàrquing 
del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez Oliver. La 
Generalitat assumiria un 90% de la despesa, 1,8 milions 
d’euros. L’alcalde Jordi Seguer va explicar que, amb l’ob-
jectiu d’agilitzar les obres, el Consistori podria avançar 
aquesta quantitat. Per aquest motiu, es treballa per in-
cloure aquesta partida als pressupostos de 2021.

La regidora d’Educació, Casandra Garcia, va destacar 
que l’institut escola és una prioritat del govern perquè 
posaria fi a la problemàtica dels barracons de l’Institut 
La Sínia. El nou centre oferiria cursos des de P3 fins a 4t 
d’ESO sota un mateix equip directiu.

El ple municipal va aprovar per unanimitat el conveni 
per a la construcció de l’institut escola el passat mes de 
maig. Ara, la Generalitat tramita el projecte. El delegat del 
Govern, Juli Fernández, confia que el projecte sigui una 
realitat durant aquesta legislatura.

Connectivitat dels equipaments
La col·laboració entre les dues administracions permetrà 
la connexió de tots els equipaments municipals a la xarxa 
de fibra òptica. La Generalitat finançarà el 75% d’aques-
ta actuació, uns 178.000 euros, a través d’un Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Finançament europeu
La reunió de treball també va servir per plantejar vies 

de col·laboració i finançament pel projecte de la piscina 
descoberta al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez 
Oliver i el projecte de recuperació ecològica, paisatgística 
i social del riu Tenes i el seu entorn. En aquest sentit, 
els tècnics municipals treballaran amb la Generalitat per 
alinear objectius, definir estratègies i captar recursos eu-
ropeus, especialment en el marc dels Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional (FEDER).

L’Ajuntament i la Generalitat cooperen per 
impulsar projectes de futur
Les dues administracions treballen perquè l’institut escola sigui una realitat el 2022

El delegat del Govern amb una representació de l’equip de govern

Pati de l’Escola Lluís Piquer

El govern plural va aprovar l’adjudicació de la redacció 
del projecte executiu per a la construcció d’una pisci-
na descoberta. La proposta va validar-se a la reunió 

de la Junta de Govern Local el 24 de setembre. 
Es preveu que la piscina descoberta es construeixi en 

l’àmbit dels equipaments esportius. Concretament, s’ubi-
caria al costat del poliesportiu municipal Joaquim Rodrí-
guez Oliver, entre l’avinguda de Francesc Macià, l’avinguda 
de Catalunya i el passeig Fluvial. 

D’aquesta manera, la piscina descoberta quedaria al 
costat de la llera del riu Tenes i, tot i que separada, que-
daria integrada en un conjunt dedicat a l’esport i al lleure 
i, a la vegada, respectuós amb el medi ambient i l’entorn 
paisatgístic. 

La redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra s’ha 
adjudicat a l’arquitecte Joaquim Rosell Gratacós per un 
import de 14.895 euros, IVA exclòs. 

La construcció de la nova piscina és un dels compro-
misos de la legislatura que el govern plural va adquirir 
amb la ciutadania.

Pas endavant per a 
la construcció de la 
piscina descoberta

Futura ubicació de la piscina descoberta al costat del poliesportiu

PROJECTES
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Es presenta a la ciutadania la remodelació de la plaça d’Espanya
El projecte de reforma és fruit del procés de participació ciutadana, d’acord amb l’opció seleccionada pels paretans i les paretanes

Proposta de les espècies d’arbres i plantes seleccionades per a la plaça d’Espanya

A inicis d’aquest mes d’octubre es va fer una trobada 
informativa per presentar el projecte de remodela-
ció de la plaça d’Espanya als veïns i veïnes. La pro-

posta sorgeix d’un procés de participació ciutadana previ. 
L’objectiu del projecte 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 llocs d’estada; 
resoldre la connexió entre la nova via cívica de l’avinguda 
d’Espanya i la plaça; crear una graderia integrada per a 
actuacions; remodelar els jocs infantils; ampliar les vo-
reres dels carrers Llibertat i Sant Miquel; racionalitzar la 
vegetació existent i eliminar només els arbres en mal es-

tat i substituir-los per altres d’autòctons o per espècies 
al·lòctones ben adaptades.

El projecte executiu ha anat a càrrec de l’arquitecte Sal-
vador Matas. El pressupost de l’obra serà de 439.107,56 
euros (IVA exclòs).

El projecte també posa èmfasei en la conservació de la 
torre de l’aigua, inclosa en el Pla especial de protecció del 
patrimoni arquitectònic de Parets, com a Bé de protecció 
urbanística, i en destaca el seu interès com a element 
escultòric dins de la plaça.

Durant la presentació a la ciutadania, l’alcalde de Pa-
rets, Jordi Seguer, va destacar “l’esforç que s’ha fet per 
resoldre dins del projecte els problemes actuals d’acces-

sibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques”. 
En aquest sentit, la plaça quedarà a un sol nivell, com 
una plataforma única integrada a l’eix cívic de l’avinguda 
d’Espanya.

La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, va explicar que la 
reforma està pensada “per crear un espai tranquil i d’es-
tada”. També va destacar que “la plantació de diferents 
espècies aportarà color al barri durant les diferents èpo-
ques de floració”.

La primera tinenta d’alcaldia, Casandra García, va po-
sar de manifest que “l’objectiu de la remodelació és que 
en pugui gaudir tothom i per això s’inclouen camins i llocs 
d’estada i de descans, entre grans parterres de verd”.

La plaça d’Espanya se situa sobre el nou eix cívic, en plataforma única, de l’avinguda d’EspanyaEs preveu la construcció d’una pèrgola
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Una seixantena d’alumnes de 6è de primària de l’Es-
cola Municipal Pau Vila van participar en la plantada 
d’arbres i plantes remeieres a l’espai de Can Serra. 

La plantada, organitzada per l’Escola de la Natura de Pa-
rets, va celebrar-se durant la Setmana de la Natura. 

Els nens i nenes van plantar un total de 31 arbres i 
60 plantes remeieres. Les espècies d’arbres escollides 

Plantada d’arbres i herbes remeieres a Can Serra
L’activitat va comptar amb la participació dels alumnes de l’Escola Municipal Pau Vila

Els alumnes de l’Escola Municipal Pau Vila durant la plantada

MEDI AMBIENT

Comencen els treballs de neteja i conservació 
del riu Tenes

El riu Tenes al seu pas pel terme municipal de Parets del Vallès

L’Ajuntament i el Consorci de Residus del Vallès Orien-
tal han canviat els contenidors de paper i d’envasos 
del municipi durant el mes d’octubre. En total, s’han 

substituït 143 contenidors: 69 de paper i 74 d’envasos. 
Els nous contenidors tenen un sistema de càrrega la-

teral que escurça el temps de buidatge de tres a un mi-
nut. D’altra banda, els nous contenidors són de plàstic, 
a diferència dels anteriors que eren metàl·lics, amb la 
qual cosa es disminueix el soroll durant el seu buidatge. 
Finalment, els contenidors actuals tenen més capacitat. 

La renovació de contenidors ha obligat a desplaçar 
les àrees de recollida a la banda dreta dels carrers per 
implementar la càrrega lateral. Amb aquesta actuació, 
el Consistori promou mesures que facilitin el reciclatge.

Es renoven els contenidors de paper i envasos

Contenidors nous del carrer de Mercè Rodoreda

eren quatre xiprers, sis lledoners, deu pins i onze alzines. 
Pel que fa a plantes aromàtiques van seleccionar-se una 
quinzena de romanís, de farigoles, d’espígols i de sàlvies.

La plantada a l’espai de Can Serra contribueix a la 
millora del corredor natural entre el Gallecs i la Vall del 
Tenes. L’Escola de la Natura promou l’augment d’espais 
verds i activitats de conscienciació mediambiental.

Les regidores de Medi Ambient, Rosa Martí, i d’Educació, Casandra García 

El Consistori ha iniciat els treballs de neteja a la llera 
del riu Tenes. En un primer moment, l’atenció s’ha 
centrat en la retirada de les canyes que es troben als 

marges. L’objectiu de la intervenció és reduir la presència 
de les espècies invasores que afecten la diversitat vege-
tal de la zona i, així, protegir la fauna i els hàbitats dels 
animals que hi viuen.

Per fer aquestes tasques, l’Ajuntament ha contractat 
tres persones a través del Pla de Reactivació Econòmi-
ca COVID-19. Durant els propers mesos, aquestes tres 
persones treballaran conjuntament amb els tècnics de 
Naturalea, l’empresa adjudicatària de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), per fer una recuperació mediambiental 
i neteja de l’espai fluvial. 

Naturalea està especialitzada en l’execució de sis-
temes per a la restauració del paisatge, en l’assessora-
ment per a la seva definició en projecte, i en la redacció 
de projectes executius prioritzant l’aplicació de tècniques 
de bioenginyeria.

La intervenció de neteja i conservació tindrà un cost de 
36.000 euros, dels quals 30.000 seran abonats per l’ACA 
i 6.000 per l’Ajuntament.

Un cop completada aquesta actuació inicial, el Consis-
tori preveu continuar el manteniment de la zona.
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LLIBRES

Tres paretans publiquen llibres 

La tardor ha començat amb la presentació de tres llibres 
publicats per un paretà i dues paretanes. Durant el 
mes d’octubre se n’han fet les presentacions. 

Jordi Domènech ha debutat amb GR 11. A reparo, una 
narració de la seva experiència durant la travessa dels 
Pirineus, que va fer a peu durant 32 dies l’any 2017, des 
de la costa cantàbrica fins a la mediterrània. 

Queralt Riera ha presentat De Dol, un exercici teatral 
en forma de dos monòlegs paral·lels en els quals Hamlet i 
Ofèlia desgranen, de manera crua però innocent, les seves 
doloroses vides. L’obra va ser guardonada amb el XXXVIII 
Premi de Teatre Ciutat de València 2019. 

Laura Pallarés ha publicat la seva primera novel·la 
Pájaros en la piel, la història de la Júlia, una universitària 
de 20 anys que no ha conegut el seu pare. L’amor i la culpa 
centren la vida dels personatges i provoquen reflexions 
sobre la moralitat i les normes establertes per la societat.

Nou Punt LGTBI+ al Casal de Joves Cal Jardiner

Jordi Domènech a la presentació del seu llibre GR11. A reparo

Queralt Riera a la presentació del seu llibre De Dol

Laura Pallarés a la presentació del seu llibre Pájaros en la piel

Amb la mateixa adreça, www.rap107.fm, però més 
intuïtiu, modern i operatiu. Així és el nou web de 
l’emissora de ràdio de Parets RAP107FM on podreu 

trobar les diferents seccions i els últims podcasts dels 
programes.

Nou web de l’emissora RAP107FM

RÀDIO

Pàgina web de l’emissora de ràdio local RAP107FM

La nova peixateria de Parets es va inaugurar el 
dissabte, 26 de setembre. ‘La llotja de la Marta’ es 
troba al carrer Sant Antoni, número 6 de Parets. La 

peixateria també ofereix servei de peix sota comanda i 
a domicili.

‘La llotja de la Marta’, la nova peixateria

COMERÇ

L’alcalde Jordi Seguer i el regidor Joan Martorell amb els propietaris

Parets té un nou Punt LGTBI al Casal de Joves Cal 
Jardiner. El servei, que va entrar en funcionament l’1 
d’octubre, és un espai d’assessorament, informació 

i acompanyament al col·lectiu LGTBI+ i al seu entorn, 
però també és un punt de referència des d’on impulsar 
les polítiques públiques LGTBI+ al municipi; prevenir i 
actuar en casos de LGTBIfòbia; i, alhora, donar visibilitat 
a la diversitat sexual, afectiva i de gènere. 

L’atenció en aquest nou espai es fa mitjançant cita 
prèvia, els dijous de 16 a 20 h. Per demanar hora s’ha 
d’enviar un missatge de WhatsApp al 667 992 353 o 
escriure un correu electrònic a puntlgtbi@parets.cat.

La regidora de Feminisme – LGTBI i Transversalitats, 
Kènia Domènech, destaca que, amb aquest servei, 
“l’Ajuntament posa en el centre el dret del col·lectiu 
LGTBI+, i així com les polítiques de discriminació 
positiva ens serveixen per situar a les dones en el lloc on 
històricament haurien d’estar situades, centres, recursos 
i tot allò que puguem fer en aquest àmbit també ens 
serveixen per arribar a una igualtat efectiva amb una no 
discriminació i en una societat on hi pugui viure tothom 
per igual. És un recurs més en aquesta lluita contra la 
LGTBIfòbia”.

Durant la presentació del Punt LGTBI+ va celebrar-se 
una conferència a càrrec de Damian Cano, treballador 
social i terapeuta gestalt. En la seva intervenció Cano 
va assegurar que “la LGTBIfòbia és una de les principals 
pandèmies, a banda de la que estem vivint. A aquesta 
pandèmia, malgrat tot, hi hem sobreviscut al llarg de 
tota la història de la humanitat i hi haurem de continuar 
lluitant per sobreviure-hi. L’obertura d’espais com aquest 
de Parets són molt importants per aconseguir-ho”. 

Amb motiu de la inauguració del nou espai va pintar-se 
el pas de vianants situat just al davant del Casal de Joves 
Cal Jardiner, on s’ubica el Punt LGTBI+.

El nou espai ofereix un servei d’assessorament i acompanyament i impulsa les polítiques públiques d’aquest àmbit

IGUALTAT

Pas de vianants LGTBI+ a l’accés al Casal de Joves Cal Jardiner

La regidora, Kènia Domènech, a la inauguració del punt LGTBI+
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L’Ajuntament executarà els treballs de millora de 
l’enllumenat dels parcs del cementiri abans de fi-
nals d’any. Els tècnics substituiran les columnes i les 

llumeneres i canviaran la instal·lació elèctrica actual per 
tecnologia LED. L’actuació es durà a terme al parc gran 
situat entre els carrers de Sant Valerià, Ponent i Sant An-
toni i al parc petit ubicat entre els carrers de Ponent i Sant 
Antoni Maria Claret. 

L’objectiu de la intervenció és corregir les deficiències 
pel que fa als nivells lumínics i estructurals i garantir un 
nivell lumínic adequat. El nou sistema oferirà una major 
potència lumínica a un menor cost. D’aquesta manera, 
s’augmentarà l’eficiència energètica i a la vegada es re-
duirà la contaminació lumínica. 

El pressupost de l’actuació és de 37.000 euros (IVA 
exclòs). 

Amb aquesta millora, el Consistori també donarà 
resposta a les peticions veïnals que des de feia anys re-

Millora de l’enllumenat dels parcs del cementiri 
L’actuació augmentarà l’eficiència energètica i reduirà la contaminació lumínica 

Parc del cementiri, situat entre els carrers de Sant Valerià i de Ponent 

clamaven un increment de la il·luminació de la zona per 
augmentar la seguretat i la pràctica esportiva i de lleure, 
especialment en els mesos de tardor i hivern. 

El Consistori col·locarà 45 punts de llum fotovoltaica 
nous al passeig Fluvial. La instal·lació s’efectuarà des 
de l’altura del carrer de Víctor Català fins a la línia 

limítrofa amb el terme municipal de Lliçà de Vall. Està 
previst que els treballs comencin abans del 2021.

Les noves llumeneres són de tecnologia LED i suposa-
ran un estalvi del consum energètic i una reducció de la 
contaminació lumínica. D’altra banda, els tècnics munici-
pals també han tingut en compte que la llum dels fanals 
no enfoqui la llera del riu i eviti molestar les espècies que 
hi habiten. 

L’actuació facilitarà la pràctica esportiva i de lleure, 
especialment durant els mesos de tardor i hivern, quan 
el sol es pon a mitja tarda.

Instal·lació de fanals al passeig Fluvial
La millora possibilitarà la pràctica esportiva i de lleure en horari nocturn

Tram del passeig Fluvial a l’altura del camp de futbol

VIA PÚBLICA

El mes d’octubre s’han substituït els dos parterres 
de sauló de l’entrada antiga del cementiri munici-
pal per un paviment de llambordí de formigó. Paral-

lelament, s’han aprofitat les obres per renovar les cano-
nades de desguàs. Així, amb aquesta actuació també s’ha 
millorat la neteja i manteniment de la zona. A més, s’ha fet 
una adequació del paviment de tres trams de l’escala i del 
perímetre de dues jardineres de la zona dels columbaris. 
La intervenció ha tingut un cost de 36.000 euros. 

Pavimentació del 
cementiri municipal

El Cementiri Municipal amb el nou paviment instal·lat

Aquest mes de novembre s’iniciaran els treballs per 
a la substitució de les canonades de fibrociment de 
la xarxa d’abastament d’aigua potable a dos punts 

del municipi. 
Les intervencions es realitzaran a la cruïlla dels carrers 

de Batista i Roca i de Sant Sebastià i també al carrer del 
Raval, concretament al tram que vas des del carrer Racó 
fins al carrer Nou. 

Substitució de les canonades d’aigua a dos 
punts del municipi 
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Sense requeriment formatiu
Sense requeriment formatiu
Sense requeriment formatiu
Sense requeriment formatiu

Sense requeriment formatiu

CFGM, àmbits: Administratiu, Comerç
i Marketing o equivalent
CFGM, àmbits: Administratiu, Comerç
i Marketing o equivalent 
ESO o CFGM
ESO o CFGM 
CFGS
Batxillerat, CFGS en projectes d'edificació
o en desenvolupament de projectes
urbanístics
Grau o formacio equivalent

Preferentment, cal fer les inscripcions a través de la seu 
electrònica, amb certificat digital. 
També podeu descarregar el formulari a:
https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/info
o recollir-lo a l’SLOP (C/Major, 1) o a l’OAC (Pl. de la Vila, 1).

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Del 29 d’octubre a l’11 de novembre de 2020, Si es fa
presencialment, cal demanar cita prèvia al tel. 93 573 88 88.

REQUISITS GENERALS 
· Trobar-se en situació legal d'atur. 
· Estar donat d'alta a l’SLOP amb una antiguitat mínima d’1 mes. 
· No haver participat en els darrers 12 mesos en cap pla   
 d'ocupació municipal de Parets per termini superior a 2 mesos.
· Trobar-se en situació legal per treballar a Espanya.

MÉS INFORMACIÓ
SLOP · Tel. 93 573 88 88 / slop@parets.cat

Podeu consultar les bases completes a
www.parets.cat

PLANS D’OCUPACIÓ LOCALS
Convocatòria 2021 Conserge / manteniment / neteja. Ref. A

Conserge atenció al públic. Ref. B
Auxiliar de la llar / neteja. Ref. C
Operari/a de neteja i vigilància 
via pública i parcs. Ref. D
Operari/a de brigada de manteniment.
Ref. E
Auxiliar administratiu/va polivalent.
Ref. F
Auxiliar administratiu/va per serveis 
jurídics i socials. Ref. G
Agent Cívic de mobilitat. Ref. H
Tècnic/a en jardineria i/o horts. Ref. I
Monitor/a  de reforç escolar. Ref. J
Inspector/a de via pública. Ref. K

Mestre/a. Ref. L

1
1
3
12

4

4

1

2
1
3
1

1

34

NIVELL ESTUDIS MÍNIMPERFILS PLACES

TOTAL 

Es pot anar a un dels quatre veterinaris designats per efectuar 
l'extracció de sang i obtenir la identificació genètica de l’animal 
(ADN) :
VETERINARIS EIXAMPLE 
c/ Fra Francesc d’Eiximenis 2
CLÍNICA VETERINÀRIA L'ALCA 
c/ Conestable de Portugal 5
VETERINARIS PARETS 
c/ Llibertat 21
BASTET CLÍNICA VETERINÀRIA 
av. Lluís Companys 27

Cal presentar una instància a les oficines municipals o descarre-
gar del web parets.cat el document per sol·licitar la inscripció al 
cens municipal (10 €) dins del termini de la campanya gratuïta, 
indicant la data de la extracció i adjuntant la documentació 
requerida: extracció de sang, microxip, cartilla sanitària, llicència 
de gossos potencialment perillosos (si cal) i NIF de la persona 
propietària.
Amb aquesta tramitació es lliurarà la placa identificativa del gos.

En el cas dels gossos considerats potencialment perillosos 
caldrà l’obtenció de la corresponent documentació i llicència 
municipal (50 €, a partir de gener de 2021).

Els objectius de la campanya són:
1. Eliminar totalment els excrements de gossos a l'espai públic.
2. Fomentar el civisme.
3. Actualització del cens.

Més informació sobre la campanya: www.parets.cat

NOVA CAMPANYA
d'identificació GRATUÏTA 
dels gossos per ADN

al
12 de febrer

de 2021

del
13 de novembre 

de 2020

P a r e t s  d e l  V a l l è s

Objectiu: 
eliminació dels excrements de l'espai public,
foment del civisme i actualització del cens
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L’Ajuntament redueix l’IBI i incentiva les accions mediambientals 

L’equip de govern presenta les ordenances fiscals del 
2021. La proposta manté els pactes que el govern plu-
ral va adquirir amb la ciutadania. Destaquen la reduc-

ció de l’impost sobre béns immobles (IBI) i l’aposta per a 
la protecció del medi ambient. El text de les ordenances 
fiscals es debatrà en el ple del 29 d’octubre (després de 
la publicació d’aquest butlletí). 

Reducció de l’IBI, un acord de legislatura 
Per a l’exercici de l’any vinent es planteja una rebaixa del 
2,5% de l’IBI. A l’inici de la legislatura, el govern va marcar 
com a objectiu la reducció de l’IBI fins al 10% el 2023. Per 
aconseguir-ho, cada any es disminueix aquest impost un 
2,5%. Així, amb la nova rebaixa, el percentatge acumulat 
per al 2021 ja serà del 5%. 

Pel que fa a les bonificacions de l’IBI, es manté la no-
vetat aprovada en l’exercici anterior. Els immobles des-
tinats a lloguer d’habitatges amb renda limitada tindran 
una bonificació del 50% en el rebut de l’IBI, d’acord amb 
la normativa d’habitatge de la Generalitat. Paral·lelament, 

es continuaran oferint descomptes de 100 euros de l’IBI 
urbà per a persones jubilades o en situació d’atur i amb 
escassa capacitat econòmica. 

En relació amb l’IBI del sòl industrial i de magatzem hi 
haurà un augment diferencial de 0,90 a 1 punt. La mesu-
ra només s’aplicarà als immobles que tinguin el 10% del 
valor cadastral més alt. 

Aposta pel medi ambient 
Amb l’objectiu de fomentar les energies renovables i 
l’estalvi energètic, els habitatges que optin per l’energia 
fotovoltaica o tèrmica tindran una bonificació del 50% en 
el rebut de l’IBI  durant 5 anys. L’aposta pel medi am-
bient també s’estendrà al sector comercial i industrial. 
Els comerços i indústries que instal·lin sistemes d’energia 
fotovoltaica o tèrmica podran gaudir d’una bonificació del 
10% en el rebut de l’IBI durant 3 anys. En ambdós casos,  
l’import de la bonificació en aquest període no podrà su-
perar el 50% del cost de la instal·lació.

D’altra banda, l’Ajuntament proposa un lleuger aug-

Les ordenances fiscals del 2021 compleixen els compromisos electorals 

ORDENANCES FISCALS

ESCENARI POST-COVID-19 Parets treballa per definir una estratègia de 
desenvolupament local postpandèmia

L’espai de col·laboració ‘Parlem-ne, l’escenari post-
COVID’ continua les reunions amb els sectors socials, 
econòmics, culturals, i polítics de Parets. Ajuntament, 

empreses, entitats i ciutadania cooperen per dissenyar 
una estratègia de desenvolupament local en l’escenari 
postCOVID-19. 

Durant el mes de juliol van recollir-se 721 propostes 
a través d’enquestes realitzades a diferents agents i a la 
població en general. També van celebrar-se les dues pri-
meres sessions presencials destinades a recollir deman-
des i propostes. El 21 de juliol, amb les entitats socials, 

culturals i esportives i la ciutadania, i el 22 de juliol amb 
els comerços i els establiments dedicats a la restauració. 
El passat mes de setembre va fer-se la tercera sessió, 
dedicada al teixit industrial, empresarial i sindical. 

A partir de la informació recollida, els tècnics munici-
pals redactaran un document que es presentarà a la ciu-
tadania. El document també es publicarà a la plataforma 
Decidim Parets (decidim-parets.diba.cat) de manera que 
se’n podrà fer un seguiment.  A més, el Consistori preveu 
que les reunions amb els diferents agents es mantinguin 
per comentar l’evolució de l’estratègia.Una representació de l’equip de govern durant la darrera sessió

ment de la taxa d’escombraries de 12 euros a l’any, un 
euro al mes. Actualment, els paretans i paretanes paguen 
44,56 euros a l’any del rebut de les escombraries. Amb 
la nova tarifa es pagaran 56,56 euros. La ciutadania de 
Parets té una de les taxes d’escombraries més econò-
miques de Catalunya. Comparativament, els municipis 
veïns paguen el doble o el triple. El Consistori considera 
necessari aquest increment per fer una gestió eficient 
dels residus que es generen i protegir el medi ambient. 
Aquesta mesura afectarà els habitatges, els locals sense 
activitat comercial i els solars sense edificar que generin 
restes vegetals. Les persones majors de 65 anys jubilades 
o vídues i les persones amb una incapacitat permanent 
rebran una bonificació del 100% d’aquesta taxa. 

Congelació de la resta d’impostos 
L’Ajuntament estableix un criteri de congelació per a la 
resta d’impostos. Així, per exemple, no hi haurà cap incre-
ment en el rebut de l’aigua, considerat un bé de primera 
necessitat. 

Resum gràfic de les principals modificacions de les ordenances fiscals

de l’IBI durant 3 anys
per a les indústries 
i comerços que apostin 
per l’energia solar

de l’IBI dels habitatges
-2,5% +1€/mes-50%

a la taxa d’escombraries per a 
una gestió eficient dels
residus

de l’IBI durant 5 anys 
per als habitatges que 
instal·lin plaques
fotovoltaiques o tèrmiques

-10%
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Be God isBe God is
Espai Dual

cultura.parets.cat

NOVEMBRE
Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un frenètic slapstick 
show que combina 
música, humor, 
imaginació i teatre 
gestual

Les entrades només es vendran a taquilla el mateix dia de l'espectacle.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

dissabte
a les 20.30 h

PREU: 15 €     12 € menors de 18 i majors de 65     11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 50 m

* Espectacle inclòs a la campanya 
 Prou d'hòsties 2020

Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 30m

cultura.parets.cat

Antonia San Juan

NOVEMBRE15 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Antonia San Juan ens mostra la seva 

versatilitat i el seu talent interpretatiu en 
un espectacle pe�ecte per a una bona 
vetllada

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Antonia San Juan
Mi lucha

Les entrades només es vendran a taquilla el mateix dia de l'espectacle.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

* Espectacle inclòs a la campanya 
 Prou d'hòsties 2020

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

cultura.parets.cat

de Carles Batlle

NOVEMBRE1 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una tensa i emotiva confontració entre 
dues dones marcades per la pressió de la 
fama i el pas del temps

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

de Carles Batlle
Monroe-Lamarr

Les entrades només es vendran a taquilla el mateix dia de l'espectacle.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

* Espectacle inclòs a la campanya 
 Prou d'hòsties 2020

22 novembre
18 h Teatre Can Rajoler
Hamelí
Cia. Xip Xap

8 novembre
18 h Teatre Can Rajoler
Valentina Quàntica
Cia. Anna Roca

Espectacle familiar

Espectacle familiar
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AVUI A CASA
N     CUINEM!!!

     Demanem
    menjar per 
  endur-nos o 
 servei a 
domicili

Podeu visitar el web municipal 
www.parets.cat per consultar 
el llistat actualizat.
Els establiments que vulguin 
afegir-se a aquest llistat o bé 
actualitzar alguna dada poden 
contactar amb 
infocomerc@parets.cat

Benvinguts  Pl. de Josep Marcer, 3 935 730 508 
Bona Tapa Av. de Catalunya, 111 936 819 106 / 936 819 106 (+domicili)
Café París C. Monistrol 1, local 27-28  625 045 035 
Can Bala Av. Lluís Companys, 35 935624842
Can Litus C. de Víctor Català, 9-13 692 043 353 
Can Parera C. Sant Joan Bosco, 6 935 621 261 (+domicili)
Dahlia Pastisseria C. d’Aragó, 11 654 857 390 (+domicili)
Dgusta Parets  Passatge de l'Amistat 930 110 872 (+domicili)
El Jardí  C. Barcelona, 1 935 620 103 
El racó de les brases C. del Raval, 1 649 419 826 - 93 573 00 61 (+domicili)
El Sol C. de Víctor Català, 15 935 621 968 - 699 960 111
Emiliano's Tapas & Grill  Av. de la Pedra del Diable, 28 935 615 214 (+domicili)
Enboca  C. la Volta, 3 936 240 722
Frankfurt Innsbruck C. de la Independència, 51 935 730 445 
Frankfurt Lasa  C. Salvador Espriu, 10 650 271 466 
Galeria 85 Av.  Verge de Montserrat, 55  935 621 028
Gelato di Fabio C. Francesc Eiximenis, 20 622 82 61 90
Gust d’Àsia Av. de Francesc Macià, 12 935 624 485 
Jose’s Bar C. de la Salut, 37 665 618 550 / 935156737
Kebab Parets Av. Lluís Companys, 23 935 730  805 (+domicili)
Kebar C. d'Aragó, 13 696 199 659 (+domicili)
La Lola Plaça Doctor Trueta, 1 935 731 316 (+domicili)
La Nau  C. del Garbí, 4 935 621 562 / 626 874 859 (+domicili)
La Noria Bakery  Av. Josep Tarradellas, 1 930 008 982 (+domicili)
La Pérgola  C. de Pau Casals, 33 935 731 293 
La Tasca C. de Monistrol, 1 692 343 767 (+domicili)
Le Caramel Bailén, 24 607 910 377 (+domicili)
Llevant Park C. Tenes, 1 935 620 137
Pizza Vallès Av. de la Pedra del Diable, 9 935 622 822 (+domicili)
Pizzeria 1900 C. de Víctor Català, 1 936 762 104 (+domicili)
Quibus Av. de la Pedra del Diable, 9 698 203 942 - 722 764 230 (+domicili)
Tiramisú  C. del Canigó, 5 654 825 347 (+domicili)
Tres Rosas  C. de Mary Santpere, 1 606 147 827 (+domicili)

   Donem suport 
 als nostres 
restaurants!

La RÀDIO
al teu MÒBIL

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STOREDescarrega’t l’app per a android
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SERENA - 3 ANYS

DIANA - 6 ANYS RUPERTA - 3 ANYS KENI - 2 ANYS KEIRA - 1 ANY VOLI - 9 MESOS

TANGO - 3 ANYS TRIANA - 3 ANYS

Novetats de funcionament per a l'inici de curs de
la XEF en el marc de la pandèmia.
migdia se suspenen com a mesura de prevenció. La
reflexió i el debat es potenciaran a través del correu
electrònic i de les xarxes socials:
Facebook: Xarxa-de-debat-Educatiu-amb-i-per-a les-
Famílies-Parets-del-Vallès
Instagram: @xefparets

PLACES LIMITADES

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

TARDOR 2020
PROGRAMA D’ACTIVITATS

SORTIDA PEL CONEIXEMENT DE LA 
PROBLEMÀTICA DE LES ESPÈCIES 
INVASORES
Lloc: Bassa av. Francesc Macià

7 DE NOVEMBRE > D’11 A 13 H

CURS D’IDENTIFICACIÓ D’AMFIBIS
Teòrica: Divendres de 18 a 19.30 h 
So�ida: Dissabte de 20 a 21 h
Lloc: Escola de la Natura

30 i 31 D’OCTUBRE

NETEJA D’ECOSISTEMES NATURALS
ENTORN TORRE DE MALLA
Lloc: Safareig de la Torre de Malla

15 DE NOVEMBRE > DISSABTE D’11 A 13 H

*Cal recordar que en totes les activitats s'hauran de respectar les mesures d'higiene i 
seguretat establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19. 

Connecta’t amb l’Ajuntament incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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Dissabte 17 d’octubre, el teatre Can Rajoler va acollir 
la 33a edició del Festival de la Poesia que organitza 
el Niu d’Art Poètic de Parets.

En la categoria de rapsodes hi competien 14 par-
ticipants arribats d’arreu de l’Estat. El primer premi va 
recaure en Iosune Arriaran, de Ciutadella, Menorca. La 
segona guardonada va ser Marina Alegre i, en tercer lloc, 
va quedar-hi Jesús Soler.

Pel que fa a poesia inèdita, el guardó va ser per a 
Montserrat Bastons, de Barcelona, amb el poema Goig; 
el segon lloc va ser per a Heriberto Berón, amb Una carta 
qualsevol. En tercera posició va quedar Joan Tomàs Mar-
tínez amb l’obra Que mai cap pas et sigui lleu.

Àlex Monfort va ser el guanyador en la categoria de 
poesia visual amb Exercici preparatori per a un paisatge.

L’organització va lliurar sis premis en metàl·lic: tres 
de poesia inèdita, de 600, 300 i 200 euros per als tres 
primers classificats i els mateixos imports per als tres 
guanyadors en la categoria de rapsodes. El guanyador en 

la categoria de poesia inèdita va rebre un xec per import 
de 350 euros.

Homenatge a la poetessa Anna Gual
Enguany, el certamen literari va comptar amb la presència 
de la poetessa de Vilafranca del Penedès, Anna Gual, gua-
nyadora de premis tan rellevants com el Premi de poesia 
mediterrània Pare Colom, el Premi Bernat Vidal i Tomàs 
per Molsa, el Senyoriu d’Ausiàs March, o el Premi Cada-
qués a Rosa Leveroni de poesia. Aquest 2020 ha sortit 
a la llum Innombrable (Stendhal Books), una antologia 
bilingüe castellà-català de tota la seva obra poètica, tra-
duïda al castellà per Miriam Reyes. La seva poesia està 
traduïda a l’anglès, francès, castellà, gallec, rus, croat, 
portuguès i italià.

Durant el festival també es va poder gaudir d’una inter-
pretació musical a càrrec del compositor Eduard Iniesta, 
especialitzat en instruments de doble corda i un referent 
de la música mediterrània.

33a edició del Festival de la Poesia del Niu d’Art
Iosune Arriaran, Montserrat Bastons i Àlex Monfort van ser els guanyadors del certàmen d’aquest any

Guanyadors i guanyadores de la 33a edició del Festival de la Poesia del Niu d’Art

Nova edició del Binary Emotions Fest 2020

CULTURA

Fotografia d’arxiu de la plaça de la Vila de Parets als anys 50

L’Associació Binary Emotions Knights celebra el 6è 
aniversari amb una nova edició del Binary Emotions 
Fest 2020. Enguany, el festival tornarà a la Sala Bas-

sart Cooperativa amb quatre propostes musicals que es 
podran veure dissabte, 14 de novembre, de 12 a 15 h.

La formació local Grushenka, que presentarà el seu nou 
disc; el folk de Marta Knight; Filles Europees; i una de 
les propostes més potents del moment, Gyoza, seran els 
grups que intervindran en aquesta sisena edició.

L’entrada serà gratuïta però és necessari fer una re-
serva prèvia. Podeu fer-ho a través de l’enllaç: cutt.
ly/JgeL2hh. Per a més informació, podeu consultar el 
compte d’Instagram instagram.com/binaryemotionsfest 
o escriure a l’adreça de correu electrònic binaryemotions-
fest@gmail.com.

L’Arxiu estrena un portal web d’imatges

L’Arxiu Municipal obrirà un portal web d’imatges. Està 
previst que la pàgina web entri en funcionament la 
darrera setmana d’octubre. La plataforma que s’utilit-

zarà és FotoWeb, que permet la visualització i descripció 
dels arxius. 

Inicialment, s’hi publicaran les actes des de 1854 fins 
a l’any 2008. Posteriorment, s’hi podran afegir fotografies, 
cartells, fons orals, etc. Amb aquesta iniciativa, l’Ajunta-
ment aposta per la difusió del patrimoni. 

Electrodomèstics
 Armaris

Fustes i taulonsPalets

Sofàs Prestatgeries Matalassos

cívic   net

Ampliem els dies de recollida i el tipus de
residus i objectes admesos.

Cada dimarts i dijous es fa la recollida.
A més de mobles vells i fusta, s’admeten tot tipus 
d’andròmines (també matalassos i electrodomèstics).

Truca’ns i te’ls passem a recollir!
Com funciona el servei municipal de recollida ?

93 573 88 88
servei gratuït

Important: Només es fa itinerari 
de recollida pels domicilis on 
s’ha fet la sol·licitud prèviament.

En cas que el nombre de residus 
sigui molt elevat, caldrà avisar
amb més antelació per tal 
d'establir el procediment òptim 
per a la recollida.

El termini màxim per fer la 
sol·licitud és el dillus o el 
dimecres previ a la recollida, 
fins a les 10 del matí.  

Deixar-ho tot a la vorera, 
al costat del domicili, el 
dilluns o el dimecres anterior 
a partir de les 21h. 

3

Trucar al telèfon 
de l’Ajuntament: 
93 573 88 88

1

Sol·licitar que passin 
a fer la recollida i 
aportar l’adreça del 
domicili per on cal 
fer-la.

2

CAMPANYA DE LLIURAMENT DE BOSSES 
DE PAPER I DE PLÀSTIC COMPOSTABLE
ALS MERCATS SETMANALS

Una vegada iniciada la campanya, 
els establiments comercials interessats 
a pa�icipar-hi poden recollir les bosses 
de paper a l’Escola de la Natura o bé
al Servei de Comerç (C. Major, 1).

en el marc de la Setmana Europea de
Prevenció de Residus 2020
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Parets celebra la Diada de Tots Sants

Cementiri municipal de Parets del Vallès

El diumenge 1 de novembre Parets commemorarà 
Tots Sants amb un acte al cementiri municipal. La 
diada, dedicada al record dels avantpassats, comen-

çarà a les 11.30 h amb una pregària del mossèn Francesc 
Jordana. A partir de les 12 h es farà la descoberta de la 
placa del poema del poeta i president del Niu d’Art Poè-
tic, Isidre Oller, dedicat a les víctimes de la COVID-19. 
Els actes continuaran amb un recital de poemes a càrrec 
del Niu d’Art Poètic i un concert del duet format per Alba 
Bru (flauta travessera) i Jordi Azagra (piano), de l’Escola 
Municipal de Música de Parets.

L’Ajuntament amplia l’horari del cementiri municipal 
i ofereix un servei de bus gratuït
Amb motiu de la proximitat de la festivitat de Tots Sants 
l’Ajuntament amplia l’horari del cementiri municipal. Des 
del 16 d’octubre fins al 24 d’octubre i del 26 al 31 d’octu-
bre el cementiri estarà obert de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. 
Els diumenges 25 d’octubre i 1 de novembre s’hi podrà 
accedir de 10 a 18 h ininterrompudament. El dilluns 2 de 
novembre, el cementiri romandrà tancat. 

El diumenge 1 de novembre hi haurà servei de bus gra-
tuït fins al cementiri de 8 a 14 h i de 15.30 a 20 h.

Per prevenir la propagació de la pandèmia el Consistori 
ha establert un aforament màxim de 350 persones. A l’en-
trada hi haurà gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans.

TRADICIONS
El Gran Recapte d’aliments canvia de format

SOLIDARITAT

Decorat nadalenc situat a ‘El Talleret’ de la impremta La Farrés

Postals de Nadal solidàries contra el càncer

La paretana Silvia Lopez ha ofert unes sessions de 
fotografia benèfiques, els pròxims 7 i 14 de novembre. 
Es faran tres instantànies digitals i en format postal 

de Nadal i l’import recaptat es destinarà íntegrament a 
l’Associació Parets Contra el Càncer. L’espai decoratiu 
s’ubica a l’espai ‘El Talleret’, cedit per la impremta La 
Farrés.

Parets se suma un any més a la campanya del Gran 
Recapte d’aliments. Enguany, la campanya, que a 
Parets se celebrarà entre el 16 i el 21 de novembre, 

canvia de format per tal de garantir les mesures reco-
manades per les autoritats sanitàries. El nou format con-
sisteix en la venda de vals que es podran adquirir a les 
caixes de pagament de les botigues que formen part de 
la campanya per imports de 5, 10, 20 o 50 euros. 

En aquesta edició es podran adquirir els vals als es-
tabliments de Mercadona, Aldi, als dos supermercats de 
Superservis, a Sorli Discau i, enguany, també s’hi afegeix 
la botiga de la marca Dia.

La campanya tornarà a comptar amb la participació 
d’equips de voluntaris i voluntàries que informaran la ciu-
tadania del funcionament de la compra dels vals i donaran 
suport al personal dels establiments.

Acte en record del president Lluís Companys

L’equip de govern i les entitats a l’ofrena institucional

El 15 d’octubre va celebrar-se l’acte d’homenatge en 
record al president de la Generalitat de Catalunya 
Lluís Companys.  

L’entitat paretana de la Taula de la Memòria Històrica, 
juntament amb l’Ajuntament de Parets, va organitzar l’acte 
coincidint amb el Dia Nacional en memòria de les víctimes 
de la Guerra Civil i els represaliats del règim franquista i el 
80è aniversari de l’afusellament del president Companys.

Davant de l’escultura en record de les víctimes i 
represaliats del règim franquista, ubicada al parc la 
Linera, es va fer l’ofrena institucional mentre que la 
resta d’actes van traslladar-se a l’auditori per la pluja. La 
regidora de Relacions Institucionals, Montserrat Folguera, 
va llegir un manifest per recordar el president Companys 
i les víctimes de la Guerra Civil, en especial els alcaldes 
i regidors paretans que van ser afusellats al Camp de la 
Bota de Barcelona o van morir a l’exili. A continuació, 
l’entitat local Niu d’Art Poètic va oferir un recital. La 
commemoració va finalitzar amb la interpretació musical 
de Maria Pujol acompanyada pel músic Jordi Azagra.

La presidenta de la Taula de la Memòria Històrica, 
Maribel Márquez, va recordar les paraules del president 
Lluís Companys “el qual ens ha deixat uns ideals i que 
va donar la seva vida per aquests”. I va afegir: “El que 
va passar amb el president Companys és l’exemple de 
moltes persones que van patir el mateix que ell”.

MEMÒRIA

 la dona 
  sàvia 
  

a càrrec d’Isabel Erill
psicòloga, psicoterapeuta corporal 
i professora de ioga

HORARI

A partir del 26 d’octubre, de 17 a 20 h

que sóc

PREU

30 €

INSCRIPCIONS

Fins al 19 d’octubre al Casal Cal Jardiner

SALA COOPERATIVA

GRUPDE
SUPORT
MUTU  

DATES

26 d’octubre 29 març  
23 novembre 26 abril
21 desembre 31 maig 
25 gener 28 juny
22 febrer
 
 

A causa de l’emergència sanitària, us atenem 
amb cita prèvia i de manera individualitzada

Podeu concertar cita prèvia:

Per internet i des del mòbil
www.parets.cat/cita-previa-oac

Per telèfon
93 573 88 88

001

Si veniu amb una altra persona, s’haurà d’esperar 
fora de l’edifici. Gràcies per la vostra col·laboració

  OAC
 prèvia

Cita

Podeu fer els tràmits més ràpids per internet:
https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/info.0
Utilitzeu l’idCat mòbil: idcatmobil.seu.cat

id
CAT

mòbil

O�cina 
d’Atenció Ciutadana 

OAC 
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Virginia Ojeda, campiona d’Espanya 
sènior de Combat Sambo
L’alumna més veterana del centre de taekwondo 
Lee Young Parets, Virginia Ojeda, va proclamar-se 
campiona d’Espanya sènior de combat de Sambo 
en la categoria femenina de 64 quilos el passat 18 
d’octubre a Múrcia.

El CF Parets comença la temporada
El primer equip del CF Parets ha encetat amb mal 
peu la temporada a Primera Catalana. Les dues 
jornades que s’han disputat les compta com a 
derrotes després de caure davant l’EE Guineueta 
a Parets, per 0-2 i, davant l’Escola Futbol Mataró, 
per 3-0.

Inici de competició pel FS Parets
Els sèniors del Futbol Sala Parets ja han començat 
les competicions. El sènior masculí va caure 
derrotat, a Parets, davant el FS Castellar i, a domicili, 
davant el FS Manlleu. El sènior femení també va 
sortir derrotat dels partits davant l’Industrias Santa 
Coloma i, a domicili, davant el FS Arrels.

El CH Parets cau en la ‘primera doble 
jornada’
Enguany, la FCH ha implantat la doble jornada, 
anada i tornada, en un mateix cap de setmana. El 
primer equip del CH Parets va caure davant el CH 
Les Franqueses en ambdós partits: 37-16 a domicili 
i 25-38 en el partit disputat a Parets del Vallès.

Una espera llarga, igual que necessària. La piscina 
Municipal Miguel Luque, a causa dels motius tècnics 
i sanitaris, ha estat tancada des del mes de març 

fins al passat 9 d’octubre, data en què va poder tornar a 
obrir les portes al públic.

Un cop solucionats els problemes tècnics, es preveu 
continuar amb les actuacions amb l’arranjament de la 
coberta. La piscina municipal està a punt per rebre les 
persones usuàries. Ha de ser sota unes mesures de 
prevenció per la COVID-19, com per exemple: dur la 
mascareta als espais comuns, complimentar un full de 
Declaració Responsable, evitar aglomeracions i contacte 

entre grups, ser puntuals, no es podrà menjar ni beure, 
s’haurà de mantenir la distància interpersonal de 
seguretat de dos metres, entre altres. Una nova mesura, 
la qual s’està implantant a molts serveis i equipaments, és 
la reserva mitjançant cita prèvia, i a la piscina municipal 
Miguel Luque no serà diferent. Per poder gaudir de l’espai 
caldrà reservar presencialment a la instal·lació o per 
telèfon al 93 562 06 02. Per afavorir la rotació i permetre 
l’ús de la instal·lació al màxim nombre de persones, es 
poden reservar 60 minuts.

La instal·lació pot modificar aquestes normes en funció 
de cada moment a causa de l’estat de la pandèmia. 

La piscina reobre les instal·lacions
La piscina municipal Miguel Luque ha tornat a obrir les portes amb cita prèvia i mesures de seguretat i prevenció

Aspecte actual del vas gran de la piscina després de les diverses actuacions de millora

Nou paviment en el pavelló ‘quadrat’

La primera quinzena d’octubre van finalitzar les 
tasques de col·locació del nou paviment de la pista 
del poliesportiu municial Joaquim Rodríguez. El nou 

paviment és més resistent als impactes. Concretament, 
s’hi ha instal·lat un polivinil de clorur plastificat que 
conté càrregues minerals, estabilitzants i pigments més 
soferts. Amb aquesta actuació l’Ajuntament vol oferir 
equipaments esportius de qualitat a la ciutadania. El cost 
total de la intervenció ha estat de 54.894,76 euros. 

La XVI edició del Torneig Vila de Parets de bàsquet 
ha quedat ajornada a causa de la pandèmia per la 
COVID-19. Des de l’entitat paretana confien tornar 

quan sigui segur amb més ganes i noves sorpreses.
D’altra banda, la Unió de Federacions Esportives 

Catalanes ha anunciat que les competicions d’àmbit 
català queden ajornades durant dues setmanes. Així va 
decretar-ho el PROCICAT amb l’objectiu de contenir els 
brots de coronavirus.

Es posposa el Torneig Vila de Parets

I TAMBÉ...

ATLETISME

Adrià Sànchez, or en salt d’alçada
Adrià Sànchez al capdamunt del podi a Lleida

El CA Parets ha pujat al podi fins a sis vegades en 
els campionats de Catalunya d’atletisme. L’Adrià 
Sànchez es va proclamar campió de salt d’alçada 

i subcampió en proves combinades; la Júlia Lahosa i 
l’Izan de Haro, subcampions de sub16 en 600 m; el Martí 
Ullar, bronze de sub16 en 3.000 m i el Gerard Fuentes, 
bronze de sub20 en salt d’alçada. També destaquen les 
actuacions de Biel Prieto, Iago Deiros, Paula Peralta i Joel 
Rodríguez que van quedar en quarta posició.

POLIESPORTIU 

El nou paviment amb les línies reglamentàries corresponents

AJORNAMENTS

Final femenina del Torneig Vila de Parets de l’any 2019
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El Ple ordinari d’octubre proposarà la segona rebaixa consecu-
tiva de l’Impost de Béns Immobles del mandat. Tal com vàrem 
aprovar l’any passat, durant el 2021 els paretans i paretans pa-
garem un 2,5% menys d’IBI, complint una proposta electoral 
d’Ara Parets ERC de rebaixar un 10% aquest impost durant la 
legislatura.
Però, a més, ampliarem les bonificacions en l’IBI per a tota la 
ciutadania que instal·li plaques solars en els seus habitatges. 
Alhora mantindrem ajuts a les persones amb escassa capaci-
tat econòmica tant en l’IBI, recollida orgànica i en el rebut de 
l’aigua. I creem ajuts específics per als comerços que van tancar 
durant l’estat d’alarma.
Des del 9 d’octubre hem reobert la piscina municipal coberta 

Proposem al ple de dijous 29 d’octubre les següents Ordenan-
ces;
L’IBI torna a ser l’Ordenança protagonista d’aquest exercici amb 
una rebaixa del 2,5% per segon any consecutiu. Compromís de 
l’equip de govern que portem a terme. 
A banda de l’IBI, la majoria d’Ordenances Fiscals es congelen a 
excepció d’un lleuger increment la taxa que anomenem genèri-
cament d’escombraries. 
Pel que fa a l’IBI, aplicarem una rebaixa del 2,5 %, un benefici 
directe per a totes les famílies, aquesta bonificació arriba a totes 
i cada una de les famílies del nostre poble.
Des de Sumem Esquerres apostem prioritàriament per l’estalvi 
energètic i la producció d’energies netes, en aquest sentit els 

habitatges que decideixin posar alguna d’aquestes energies 
tindran una bonificació del 50 % de l’IBI durant 5 anys, fins 
ara eren només 3, una molt bona notícia per a les famílies que 
optin per les energies netes. Volem incentivar aquests canvis, 
el medi ambient és una prioritat per a nosaltres i una manera de 
contribuir-hi és mitjançant els incentius fiscals. Les indústries 
que instal·lin algun tipus d’energia renovable tindran també una 
bonificació de l’IBI del 10 % durant 3 anys. 
Tindrem una previsió d’increment de la taxa d’escombraries per-
què Parets arrossega un dèficit històric. Ara paguem 44,56 € a 
l’any / habitatge, la més baixa de la comarca i de molts indrets. 
A Mollet paguen 174 € , Martorelles 134 €, Montornès 119 €, 
són només alguns exemples de l’entorn.  Recaptem per aquesta 

Miguel Luque i ho hem fet després de construir els dos vasos 
nous, d’un reforç estructural i de millorar la ventilació del sote-
rrani. Les actuacions no acaben aquí i ben aviat caldrà afrontar la 
reparació dels degotalls de la coberta. Alhora hem encarregat el 
projecte de construcció de la piscina d’estiu, que estarà ubicada 
entre els dos pavellons.
També ja hem estrenat el nou terra del pavelló esportiu rectan-
gular i de la sala polivalent del Pau Vila on juga el Tennis Taula 
Parets.
Pròximament, executarem el projecte de millora de l’enllumenat 
del parc del cementiri, del parc de cal·listènia i del tram del pas-
seig fluvial entre la petanca i el límit amb Lliçà de Vall. 
El primer trimestre de 2021 farem les obres de millora de la 

taxa al voltant de 300.000 € l’any, quan el servei ens costa més 
de 2 milions d’euros, un desfasament acumulat que ens obliga 
a regularitzar l’import per responsabilitat.  L’increment serà de 
12 €/any per rebut, el que equival a 1 € al mes. Demanem als 
veïns i veïnes que entenguin que cal actualitzar aquesta taxa 
per poder fer front a les despeses que comporta un bon servei 
i que l’acumulació de residus al segle XXI és una problemàtica 
que cal abordar.
Hem de valorar que l’aigua és un servei de primera necessitat  
que també afecta tothom i se’n congelarà la taxa.   

plaça Espanya, dels carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia o l’asfaltat 
de carrers com Independència (entre passeig de Ronda i Sant 
Sebastià), Jaume Urgell o Alfons XIII.
A l’agost i setembre vam renovar les voreres i escocells dels 
carrers Monistrol, Ramon i Cajal, Pau Casals, Mercè Rodoreda, 
Maria Aurèlia Capmany, Joan Manel Imbert o Montserrat Roig, 
entre altres.
Aquests dies hem iniciat la renovació de tots els contenidors 
de recollida selectiva de cartró i envasos. I el 3 de novembre 
ampliarem a dos dies la recollida de voluminosos amb la incor-
poració de matalassos i electrodomèstics. 

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

Jo demano a Parets. Fem poble

Hem fet arribar les nostres propostes d’ordenances i pressu-
postos per a l’any vinent. Ara la prioritat són les famílies i els 
col·lectius afectats per les conseqüències econòmiques de la 
pandèmia.
Cal habilitar un fons de contingència amb 500.000 euros de par-
tida per ajudar comerços, restauradors i autònoms; per ajuts 
al lloguer; per a gels hidroalcohòlics per a centres escolars i 
equipaments esportius, per a mascaretes per a nens de famí-
lies vulnerables; per a la neteja i desinfecció de la via pública 
i equipaments; per a material en cas de famílies vulnerables i 
grups confinats durant el curs lectiu; per a plans d’ocupació i 
contractació d’autònoms locals... 
I la 3a. sala polivalent o pavelló i gimnàs municipal; que no tan-

quin el parc del Sot d’en Barriques, gratuïtat del bus urbà (joves 
i a partir 60 anys); incrementar l’ajut a l’IBI de 100 a 140 euros 
per rebuts que pugin a 700 euros segons ingressos; rebaixa del 
rebut de l’aigua, gratuïtat taxes terrasses el 2021, i dels llibres 
de la ESO.

Hemos trasladado nuestras propuestas de ordenanzas y presu-
puestos para el año que viene. Ahora la prioridad son las familias 
y los colectivos afectados por las consecuencias económicas 
de la pandemia.
Es necesario habilitar un fondo de contingencia con 500.000 
euros de partida para ayudar a comercios, restauradores y 
autónomos; para ayudas al alquiler; para geles hidroalcohóli-

cos para centros escolares y equipamientos deportivos, para 
mascarillas para niñ@s de familias vulnerables; para la limpieza 
y desinfección de la vía pública y equipamientos; para material 
en caso de familias vulnerables y grupos confinados durante 
el curso lectivo; para planes de ocupación y contratación de 
autónomos locales... 
Y la 3a. sala polivalente o pabellón y gimnasio municipal; que 
no cierren el parque del Sot d’en Barriques, gratuidad del bus 
urbano (jóvenes y a partir 60 años); incrementar ayuda al IBI 
de 100 a 140 euros para recibos que suban a 700 euros según 
ingresos; rebaja del recibo del agua, gratuidad tasas terrazas el 
2021, y de los libros de la ESO.

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

Pensant en Parets. Pensando en Parets

Nova rebaixa de l’IBI el 2021

Tornem a baixar l’IBI un 2,5%

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

Ens retrobem en aquestes pàgines i us hem de seguir parlant de 
la COVID-19 perquè ens trobem immerses en la segona onada. 
És l’hora de fer una nova crida a la responsabilitat general de 
totes les veïnes per tal de superar aquesta pandèmia. 
Mentre escrivim aquest article, bars, restaurants i diferents ser-
veis resten tancats com a mesura de prevenció. És un terrible 
sacrifici per al teixit productiu, comercial, per a petites i mitja-
nes empreses, la supervivència de les quals és la supervivència 
de milers de famílies. Però aquest sobreesforç no pot ser en 
va, per això apel·lem a la RESPONSABILITAT DE TOTES. Cal 
prendre un ferm compromís amb la salut i el futur i això vol dir 
respectar escrupolosament les directrius que se’ns marquen. I 
també demanar menjar per emportar, per exemple, un gest que 

pot salvar l’economia del nostre veí o la nostra veïna. Entre totes 
hem d’aixecar un mur de contenció davant la pandèmia per tal 
que les seves conseqüències siguin mínimes, mirant de salvar el 
màxim de vides i alhora mirant de preservar l’economia del país. 
I ja toca que l’estat doni la cara per totes elles. Si a la crisi del 
2008 es van trobar els diners per a salvar la banca, ara n’han 
d’arribar per a salvar el teixit industrial, comercial i social. I tam-
bé cal contrarestar totes les retallades que va patir la sanitat  
durant l’anterior crisi, un acarnissament del qual ara n’estem 
pagant les conseqüències.

A nivell polític, el virus d’un estat que té fòbia a la democràcia 
i als drets fonamentals segueix acarnissant-se sobre el nostre 

país. Mentre els presos i les preses polítiques viuen els dies 
més cruels del seu empresonament, l’estat es carrega un altre 
president de la Generalitat. O ens peguen per votar, o anul·len 
allò que hem votat. En diuen democràcia, però ja no enganyen 
ningú!

Són, doncs, dies greus els que ens toquen viure, però el tarannà 
del poble català és excepcional. Tindrem cura els uns dels altres 
i amb una onada de generositat ens en sortirem! 
Amb responsabilitat, compromís i sentit comú, juntes ens en 
sortirem!

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

CIUTADANS PARETS
Llevamos ocho meses desde que el Covid apareció en nuestras 
vidas, con un balance de fallecidos y de crisis social/económica, 
hasta ahora nunca vividas en nuestro municipio o en nuestro 
país, es por ello que desde el primer momento hemos parti-
cipado con el gobierno municipal con propuestas sanitarias y 
económicas para que el impacto sea el menor posible y afecte 
en lo mínimo a nuestros vecinos.
Es por ello que ahora es el momento de presentar diversas pro-
puestas para las próximas Ordenanzas fiscales y Presupuestos 
para el próximo año 2021. Propuestas de Ordenanzas para dis-
minuir la presión fiscal y también en presupuestos con propues-
tas en políticas sociales, propuestas en promoción económica y 

política de ocupación, en educación, en juventud y en seguridad 
ciudadana. Esperamos que el próximo articulo municipal les 
expliquemos los acuerdos que el gobierno ha introducido tras 
las reuniones que en los próximos días tendremos con el gobier-
no municipal. Parets necesita acuerdos fuertes entre todos los 
grupos para salir reforzados de esta crisis.
VAMOS PARETS! MARCA PARETS!

CIUTADANS CATALUNYA
El Govern está gestionando esta crisis con bandazos, codazos 
e improvisaciones, es el que deja en la estacada a los bares, 
restaurantes, centros de estética… en Ciutadans entendemos 
que se tengan que adaptar medidas drásticas, pero lo que hace 

el ejecutivo catalán es actuar de forma chapucera, generando 
inseguridad jurídica porque no sabe ni articular sus peticiones.
Esperemos que la próxima cita electoral del 14 de febrero lleve 
a Ciutadans al gobierno para solventar de verdad los problemas 
de los catalanes. 

CIUTADANS ESPAÑA
Desde Ciudadanos estamos convencidos de que una mayoría de 
españoles no se ven reflejados en la bronca política. Trabajamos 
para que la moderación, los acuerdos y la política útil triunfen 
en nuestro país. Sólo así podremos superar esta terrible crisis 
sanitaria y social.

Ciutadans
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 Sergi CercósCATALÀ  Sergi Cercós

El 29 de setembre van començar les classes dels cursos presencials de tot el Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL) i, per tant, també el curs presencial del 
nivell bàsic 1 que es fa a Parets a l’espai cedit per l’Escola d’Adults. Amb la reducció 

de ràtios a les classes d’acord amb el protocol del CPNL per combatre la pandèmia de 
covid-19, aquest curs s’han ofert 10 places. El curs del nivell bàsic 1 és el primer mòdul 
del nivell bàsic, que es divideix en bàsic 1, bàsic 2 i bàsic 3. Cada mòdul té una durada 
d’un trimestre i l’examen oficial homologat és al final del bàsic 3.

Les classes es fan seguint totes les mesures de protecció: separació entre alumnes, 
mascareta obligatòria, higiene de mans en entrar i sortir, aula ventilada, etc.

A banda del curs presencial, durant el mes d’octubre també s’inicien els cursos a dis-
tància a través de diverses plataformes digitals segons el nivell. L’Oficina de Català de 
Parets ha ofert un curs del nivell superior (C2), que va exhaurir les places en pocs dies. A 
diferència dels nivells inferiors, aquest curs és anual i els alumnes 
s’examinaran pel mes de juny.

I també es continua oferint el Voluntariat per la llengua, que es pro-
mou especialment en la modalitat virtual.

SALUT  EAP Parets del Vallès

La vacuna contra la grip és la mesura més eficaç disponible actualment per prevenir 
la malaltia i les complicacions derivades. Cada any la grip afecta entre 375.000 i 
1.500.000 ciutadans de Catalunya i ocasiona una gran quantitat d’hospitalitzacions, 

ingressos a unitats de cures intensives i morts. 
El virus de la grip varia les seves característiques anualment amb molta facilitat. Per 

aquest motiu, cada any disposem d’una vacuna específica amb les soques que més pro-
bablement circularan, segons indicacions dels sistemes de vigilància internacional. Si 
bé la seva efectivitat per prevenir la malaltia està al voltant del 40%, el percentatge 
augmenta fins al 70% pel que fa a la reducció de les formes greus de grip, les hospita-
litzacions a la UCI i les morts. 

En el context de la pandèmia de la COVID-19, en el qual coexistiran ambdós virus, 
encara és més important augmentar les cobertures de vacunació contra la grip a les per-
sones en què la vacunació està recomanada. En una situació en què el sistema sanitari 
pot arribar a estar tensionat com a conseqüència dels casos per SARS-CoV-2, és clau 
poder actuar de manera preventiva davant la grip i reduir així al màxim les complicacions 
que se’n deriven.

Des de l’Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès estem treballant amb el màxim 
esforç per vetllar per la salut de la nostra població. El nostre objectiu és poder ampliar 
la cobertura vacunal i fer-ho amb les màximes garanties de seguretat. Així doncs, a més 
d’estar administrant la vacuna al nostre centre de salut, ho hem fet també a la Sala Coo-
perativa de Parets del Vallès, on es van establir totes les mesures necessàries per protegir 
la ciutadania establertes en el marc de la COVID-19 durant els dies que va durar l’acció. 

Per vacunar-vos, heu de demanar cita prèvia mitjançant el web de programació de 
visites citapreviasalut.cat o per telèfon al 93 326 89 01 (la central de trucades d’aquesta 
atenció de programació de visites). 

Recordem quins són els grups de risc per als qui la vacuna està altament recomanada: 
persones a partir de 60 anys, especialment les que viuen en institucions, com residències 
de gent gran o de discapacitats; persones de totes les edats que presenten risc de patir 
complicacions derivades de la grip (entre d’altres, els malalts crònics amb afeccions car-
diovasculars – inclosa la hipertensió–, respiratòries o neurològiques, etc); embarassades 
i infants prematurs fins als 2 anys; i aquelles que poden transmetre la grip a les que tenen 
risc alt de presentar complicacions (treballadors sanitaris i de serveis essencials, així com 
d’institucions en què tinguin contacte amb persones vulnerables; membres convivents 
i contactes estrets habituals). 

Inici dels cursos presencials i en línia 

Aquest any més que mai, vacuna’t
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“Un 30% de la població està disposada a salvar el planeta”

Antonio Cerrillo, periodista especialitzat en medi ambient
Antonio Cerrillo ha publicat Emergencia climática: Escenarios del 
calentamiento y sus efectos en España. El periodista hi fa una síntesi pionera 
dels problemes que l’emergència climàtica planteja al nostre país. Ha guanyat 
una vintena de premis periodístics, entre ells el Nacional de Medi Ambient, 
l’European Solar d’Eurosolar, el IV de Periodisme Eolo de l’Assoc. Empresarial 
Eòlica o el Montero de Burgos del Col·l. Ofi cial d’Enginyers de Montes.

L’emergència climàtica ha passat a ser un tema secundari amb l’escenari de la COVID-19?
Indubtablement, l’agenda política està condicionada per la COVID-19 i és una qüestió que està 
afectant l’agenda mundial. Com a teló de fons tenim molts problemes relacionats amb el canvi 
climàtic, de fet, la relació que s’estableix entre els dos fenòmens és molt àmplia. 

En quin sentit?
Les ciutats han quedat amb menys contaminació amb el confi nament i hem pogut imaginar una 
ciutat sense contaminació. Hem reduït les emissions de gasos d’efecte hivernacle, hem tingut 
ciutats menys sorolloses i hem viscut una renaturalització de la ciutat; els animals estaven 
confi nats i al quedar-nos a casa ens han guanyat terreny. Hem de fer una reflexió perquè tots 
aquests problemes, vinculats amb l’origen més primari de la COVID-19, tenen a veure amb 
l’aparició de virus i bacteris que estaven confi nats en zones tropicals i han arribat fi ns a l’home. 

Som conscients del canvi climàtic?
És molt important saber que hi ha un gran exèrcit de desinformadors vinculats a interessos 
econòmics. Tenim interès a reduir els plàstics però hi ha unes grans empreses que volen llençar-
ne i és un interès diferent del de reutilitzar. Què hem de fer? Tenim millor informació, periodistes 
especialitzats en medi ambient, pluralitat als mitjans, hem de ser més exigents. 

Serveix ajudar a escala individual?
La ciutadania pot donar exemple, però és important aquest vessant d’exigència al polític. Un 
30% de la població està disposada a salvar el planeta i un 70% necessita estímuls: exemples, 
pedagogia, lideratge dels polítics. Per tant, necessitem lleis, normes, acció política, protestes, 
ONG, científi cs i l’aliança de les universitats, els mitjans i les ONG.

XX campanya
contra la violència
masclista

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Novembre de 2020

Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès

1-22 novembre 
Diferents equipaments municipals
Campanya Jo també! 
Els post-it sobre violències masclistes s’exposaran 
el 25 de novembre amb la lectura del manifest

13 h Plaça de la Vila
Lectura del manifest 
amb l’actuació de Pilu Verver
Col·labora: Dona Cançó

25 novembre
Acció comunitària
Posa’t les ulleres liles
Descarrega’t les ulleres de les xarxes municipals, fes-te una 
foto i penja-la: #paretsdelvalles i #proudhosties20 

10 novembre-juny
Dimarts de 18 a 20 h Sala Cooperativa
Amor a l’art
Creació artística per a dones majors d’edat
a càrrec de Queralt Riera
Inscripcions a Cal Jardiner fins al 6 novembre. Places limitades

13 novembre
A les 17 h Sala Serra Cooperativa
Grup de suport mutu La dona sàvia 
que sóc a càrrec d’Isabel Erill 

TEATRE

16-20 novembre
Teatre: Ningú més que l’altre 
a càrrec de Raig de Sol Contes
Adreçat a l’alumnat de 5è de primària Espectacles al teatre Can Rajoler:

Dg. 1 novembre, 18.30 h, Monroe-Lamarr
Ds. 7 novembre, 20.30 h, Be God is
Dg. 15 novembre, 18.30 h, Mi lucha
Dg. 29 novembre, 18.30 h, De dol

a càrrec de l’associació Candela 

2-9 desembre 
Curs online A, B, C...ZETA i MÉS!

De 18.30 a 20.30 
Inscripcions a Cal jardiner fins al 27 de novembre

18 novembre-8 desembre
Sala d’exposicions Can Rajoler
Exposició El Arte Oprimido es Femenino 
Organització: Mela Putosuda

23 i 25 novembre
De 10 a 13 h Mercats setmanals
Punt Lila i LGTBI+ 
amb l’actuació de Les Kelly’s Influencers
a càrrec d’Associació Cúrcuma i Les Kelly’s Influencers

TOT EL MES
Acció comunitària: Diposita el teu masclisme a les papereres del municipi
Les fonts del parc Sot d’en Barriques s’il·luminaran de color lila en record 
de les víctimes
Exposició de llibres a les biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler


