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Dimecres, 25 de novembre, es commemorava el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. L’Ajuntament de Parets es va adherir als actes 
amb la lectura d’un manifest, consensuat entre totes les institucions públiques catalanes i les entitats municipalistes, per visibilitzar aquesta data i tot el que re-
presenta. L’administració paretana continua fomentant polítiques públiques amb l’objectiu de lluitar contra qualsevol situació que pugui esdevenir discriminatòria i 
garantir el principi d’igualtat real entre les persones. La violència contra les dones és una violació dels Drets Humans i és una responsabilitat i un compromís unitari 
de la societat i les administracions garantir la vida digna de les dones i les nenes. Pàg. 3

Parets se suma a les accions contra la violència masclista

Entrevistem Pablo ‘Blon’ Pérez

Comença la 
recuperació 
del riu Tenes

La Cambra de 
Comerç s’ubica 
a Parets

Pàg. 5 Pàg. 10 Pàg. 11

Es reprèn la campanya d’identifi cació gratuïta dels gossos per ADN
El Consistori ha engegat de nou la campanya d’identifi cació gratuïta dels gossos per mitjà 
de l’extracció de sang i el reconeixement genètic de l’animal. La campanya, oberta fi ns 
al 12 de febrer, pretén contribuir a l’eliminació dels excrements de l’espai públic.  Pàg. 4

Impuls al 
Consell de la 
Gent Gran 

Escriptor i músic

S’inicia la campanya ‘Hola paper. Adeu plàstic’
L’Ajuntament impulsa la campanya ‘Hola paper. Adeu plàstic’ amb l’objectiu d’eliminar 
l’ús de bosses de plàstic. L’1 de gener de 2021 entrarà en vigor la directiva europea que 
prohibirà l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús o que no siguin biodegradables. Pàg. 5
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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

VO
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S Recollida de 
voluminosos,
tots els dimarts i 
dijous (gratuït)

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

Cal trucar abans al 
93 573 88 88 

L’ALTAVEUL’ALTAVEU

Aquest és el poema que es va gravar enguany a la placa 
instal·lada al cementiri municipal amb motiu de la cele-
bració de la diada de Tots Sants. És obra del poeta local 
i president del Niu d’Art Poètic de Parets, Isidre Oller.

Pots ser lliure. Podries ser un arbre que camina
i sabries que l’infi nit ve després de caminar,
que se sent la immensitat perquè és als buits
i s’escolta en la brisa allò que no pots imaginar.

A recer del buit del roure de la Salut
mesures la fondària marina del teu cor,
com costa d’arribar-hi sense dolor!

Sense oxigen hi ha dolor, sense llum hi ha dolor,
sense el roure de la Salut el silenci ha canviat,
sense aquells que la pandèmia se’ns ha endut
l’estima se t’ha fet més gran i el record permanent.

Comparteix la vida per poder compartir la mort,
seu a recer del buit del roure de la Salut allà on vulguis
i fes viva aquesta imatge tan bonica i guaridora,
la llibertat, l’alegria i la fondària marina del teu cor.

Isidre Oller Pociello
(Barcelona, 1961)

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 (comunicacio@parets.cat). És imprescin-
dible que indiqueu el nom, l’adreça, el telèfon i el número del DNI. 
Els textos no podran excedir els 1.940 caràcters (amb espais). 

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

Fins al 30 de novembre
-A la Biblioteca Can Rajoler, inscripcions al Club de Superlectors. Orga-
nització: Biblioteca Can Rajoler
-A les biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler, exposició de llibres sobre 
les violències masclistes, dins de la campanya Prou d’hòsties 2020. 
Organització: Biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler
-A les papereres del municipi, acció comunitària: Diposita aquí el teu 
masclisme, dins de la campanya Prou d’hòsties 2020. Organització: 
Feminismes i LGTBI+
-Al parc Sot d’en Barriques, les fonts de llums i colors s’il·luminaran de 
color liles en record de les víctimes de les violències masclistes, dins de 
la campanya Prou d’hòsties 2020. Organització: Feminismes i LGTBI+

Dijous 26 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Nerea 
Anri i Eneida Horta, per a infants a partir de P3. Cal inscripció prèvia. 
Organització: Biblioteca Can Butjosa

Diumenge 29 novembre
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, teatre: De dol, de Queralt Riera, dins 
de la campanya Prou d’hòsties 2020. Organització: Servei de Cultura

Dilluns 30 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

De l’1 al 24 de desembre 
-A la Biblioteca Can Butjosa, calendari d’advent. Vine a obrir la bosseta 
sorpresa! Organització: Biblioteca Can Butjosa 

Dimarts 1 desembre 
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Story time: Happy Christ-
mas spot!, a càrrec de Cambridge School. Organització: Biblioteca Can 
Rajoler

Dimecres 2 desembre
-De 18.30 a 20 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Descobreix l’art! a 
càrrec d’Iris Paris. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Dijous 3 desembre 
-A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, Hora del conte + taller creatiu, 
a càrrec de Sònia Fernández i Anna Nieto. Si continuen les restriccions, 
es farà per Instagram live @bibcanbutjosa. Organització: Biblioteca Can 
Butjosa

Del 5 desembre 2020 al 6 gener 2021
-Tot el dia, a la plaça de la Vila, pessebre tradicional de 20 m2. Organit-
zació: Agrupació Pessebrista Parets

Dimecres 9 desembre 
-A les 17.30 h, a la biblioteca Can Butjosa: taller de pessebres, a càrrec 
de Joan Condal. Si continuen les restriccions, es farà per per Jitsi meet. 
Cal inscripció prèvia. Adreçat a infants a partir de 3 anys. Organització: 

APUNTA’T
Biblioteca Can Butjosa
-De 18.30 a 20 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Picardies literàries, 
a càrrec de Montse Bretones i personal de la Biblioteca. Organització: 
Biblioteca Can Rajoler

Dijous 10 desembre 
-A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, Hora del conte ‘Un conte al sac’, 
a càrrec de Mercè Martínez. Si continuen les restriccions, es farà per 
Instagram live @bibcanbutjosa. Organització: Biblioteca Can Butjosa

Divendres 11 desembre
-A la tarda, a la sala d’exposicions Can Rajoler, obertura de l’exposició 
fotogràfi ca ‘Maridatge d’instants’ amb fotografi es de Xavier Serra i po-
emes de Joan Palau. Es podrà visitar de l’11 de desembre al 6 de gener. 
Organització: Niu d’Art Poètic i Servei de Cultura

Dissabte 12 desembre
-A les 10.30 h, a la biblioteca Can Butjosa, taller de pessebres, a càrrec 
de Joan Condal. Si continuen les restriccions, es farà per Jitsi meet. 
Cal inscripció prèvia. Adreçat a infants a partir de 3 anys. Organització: 
Biblioteca Can Butjosa
-D’11 a 14 h, a la plaça Dr. Trueta, Cartera Reial acompanyada d’una 
artista itinerant d’Artristras, i diferents tallers. Organització: Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume i Servei de Cultura
-A les 18 h, en streaming per YouTube, Binary Emotions Festival, amb 
les actuacions de Grushenka, Filles Europees, Marta Knight, La Mistral, 
Gyoza i Fuzzy Eyes. Organització: Binary Emotions Knights
-A les 20.30 h, al teatre Can Rajoler, Cafè teatre: Rarities, a càrrec 
d’Agustín Jiménez. Organització: Servei de Cultura

Diumenge 13 desembre
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle familiar La sireneta i i l’illa 
de plàstic, a càrrec de la cia. Dreams Teatre. Organització: Rialles Parets

Dilluns 14 ddesembre
-De 19 a 20 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Conversation group in 
english. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Del 14 al 20 desembre
-Tots els dies, des de les 9 h del dia 14 fi ns a les 23.59 h del dia 20, 
Setmana de l’esport, activitat solidària per La Marató de TV3 destinada 
a la lluita contra la COVID-19. Organització: Servei d’Esports. Patrocini: 
Grifols. Col·laboració: Clubs esportius de Parets

Dimarts 15 desembre 
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Hora del conte, a càrrec 
de Carme Brugarola. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Dijous 17 desembre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte de Nadal, a càrrec 
de Caro von Arend. Si continuen les restriccions, es farà per Instagram. 
Organització: Biblioteca Can Butjosa

Dissabte 19 desembre 
-D’11 a 14 h, a la plaça de la Vila, Cartera Reial acompa-
nyada d’Artristras, i tallers. Organització: Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume i Servei de Cultura

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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“Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la 
violència i han buscat el moment idoni per explicar-ho 
a terceres persones; també a les que no podien i el seu 
veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que 
han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que, en 
una època tan incerta com la present, encara romanen 
a les cases on hi ha el seu victimari. Finalment, ens diri-
gim als homes que esteu en contra d’aquestes violències 
i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts, 
les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi 
intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no 
hi haurà espai per a la impunitat”. Aquest és un fragment 
del manifest que el dimecres, 25 de novembre, la regidora 
de Feminisme, LGTBI+ i Transversalitats, Kènia Domè-
nech, va llegir durant la concentració que va tenir lloc a 
la plaça de la Vila,  amb motiu del Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones, com a mostra 
de condemna i rebuig als episodis de violència masclista 
que es viuen arreu.
Els 76 feminicidis i les 41 dones assassinades a l’Estat a 
mans de les seves parelles o exparelles són un exemple 
de les agressions, intimidacions i discriminació a la qual 
les dones s’enfronten en algun moment, al llarg de la seva 
vida.

Un manifest d’acord amb els temps actuals
Els darrers mesos han estat absolutament durs per a les 
dones i criatures que viuen en situacions de violència.
L’aïllament i l’increment de la violència psicològica ha 
estat freqüent en contextos en què s’ha reduït la xarxa 
social i l’activitat habitual de les dones per les restriccions 

de moviments, la reducció de la interacció social o l’aug-
ment del teletreball. S’han produït situacions d’assetja-
ment sexual a canvi de recursos econòmics o allotjament 
quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i per tant 
dificultats econòmiques per seguir endavant. S’han pro-
duït agressions sexuals en entorns d’oci informals en què 
no hi ha persones professionals formades en matèria de 
violències sexuals.
També en el món virtual, l’increment de les violències 
en línia està afectant moltes dones i nenes fins al punt 
de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, 
com ara el control o l’assetjament a través d’aplicacions i 
xarxes socials o el sexpreading, han pres rellevància en la 
situació de confinament i han permès als agressors con-
trolar i assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, 
sense necessitat de conviure amb elles.

La violència masclista, un problema de salut pública
Són nombrosos els estudis que demostren l’impacte de 
la violència masclista sobre la salut de les dones que la 
pateixen i dels seus fills i filles. Un informe de l’Organit-
zació Mundial de la Salut publicat l’any 2013 reitera que 
la violència contra les dones és un problema de salut pú-
blica i una greu violació dels drets humans de les dones, 
i destaca la importància del paper del sector de la salut a 
l’hora de donar respostes a la violència masclista. 
Segons la Declaració per a l’eliminació de la violència con-
tra les dones de les Nacions Unides de 1993, la violència 
masclista és “tot acte de violència basat en la pertinença 
al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un 
dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, 

Actuació de Pilu Verver, a la plaça de la Vila

Punt LGTBI+ al mercat del Camp de les PecesLectura del manifest del 25N a la plaça de la Vila

així com les amenaces d’aquests actes, la coacció o la 
privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en 
la vida pública com en la vida privada”.

Esforços i recursos per lluitar contra la violència
Parets se suma un any més a les accions per posar fre a 
les violències masclistes i ho fa portant a terme les inicia-
tives necessàries per lluitar contra qualsevol situació que 
pugui esdevenir discriminatòria, tot garantint el principi 
d’igualtat real entre les persones, incidint en les estruc-
tures que fonamenten, perpetuen i justifiquen les desi-
gualtats de gènere i així prevenir-les; també destinant els 
recursos necessaris per donar resposta a les desigualtats.
La posada en marxa del nou punt lila LGTBI+, el Pla muni-
cipal d’igualtat i LGTBI+, el Març de Dones, la Taula Parets 
feminista i LGTBI+, el Fòrum de Dones, els Serveis de Se-
guretat Ciutadana i Drets Socials, el projecte Gènere als 
Instituts o la campanya Prou d’hòsties! són, entre d’altres, 
algunes de les accions que l’administració paretana de-
senvolupa al llarg de l’any en prevenció i visibilització de 
les discriminacions per raó de gènere i contra la violència 
masclista.

“Als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat”
El municipi impulsa de nou la lluita contra la violència masclista a través de la campanya ‘Prou d’hòsties’
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DIANA- 6 ANYS

CRISTAL - 2 ANYS LEIA - 5 ANYS NERO - 5 ANYS HIEDRA - 2 MESOS lAGUNA - 1 ANY

NICKA - 7 ANYS MINERVA I MAX
3 ANYS I 2 MESOS

L’Ajuntament de Parets engega de nou la campanya 
d’identificació gratuïta de gossos per mitjà de l’extracció 
de sang i el reconeixement genètic de l’animal. La identifi-
cació amb l’ADN permet identificar l’animal en tot moment 
i sancionar el propietari en els casos d’excrements deixats 
a la via pública.

Extracció gratuïta i la placa d’identificació
Durant el període de la campanya, del 13 de novembre al 
12 de febrer, les persones interessades en censar el seu 
animal han d’anar a un dels quatre veterinaris designats 
per efectuar l’extracció de sang i obtenir la identificació 
genètica. Els centres adherits a la campanya són: Vete-
rinaris Eixample (carrer de Fra. Francesc d’Eiximenis, 2); 
Clínica veterinària l’Alca (carrer del Conestable de Por-
tugal, 5); Veterinaris Parets (carrer de la Llibertat, 21); i 
Bastet clínica veterinària (avinguda de Lluís Companys, 
27). Posteriorment, cal presentar una instància a les ofi-
cines municipals o descarregar el document del web pa-
rets.cat per sol·licitar la inscripció al cens municipal (10 
euros) dins del termini de la campanya, indicar la data de 
l’extracció i adjuntar la documentació requerida: extracció 
de sang, microxip, cartilla sanitària, llicència de gossos 
potencialment perillosos (en el cas que sigui necessari) 
i NIF de la persona propietària. Amb aquesta tramitació 
es lliurarà la placa identificativa del gos, que incorpora un 
codi QR amb les dades de l’animal i el número de telèfon 
del propietari, complint així la llei de protecció de dades.

Sancions per incompliment de les ordenances
Els articles 115 i 116 de l’Ordenança de convivència ciu-
tadana i de la via pública estableixen les infraccions i les 
sancions corresponents per l’incompliment de la norma-
tiva que, en el cas d’abandonament dels animals, poden 
arribar fins als 20.000 euros. Amb la identificació dels 
gossos per ADN es pretén reduir els excrements al carrer, 
evitar abandonaments, facilitar la recuperació en cas de 
pèrdua i actualitzar el cens d’animals al municipi.

L’Ajuntament reprèn la campanya d’identificació de gossos per ADN
L’objectiu de la campanya és l’eliminació dels excrements de l’espai públic, el foment del civisme i l’actualització del cens de gossos del municipi

Les sancions als propietaris que no recullin els excrements poden arribar fins als 400 euros

En cas de perdua del meu gos, amb qui he de 
contactar?
 Policia Local: 93 573 73 00

 OAC: 93 573 588 88

 Regidoria de Benestar Animal: 93 573 99 99

 Associació Protectora d'Animals de Parets - Peluts:

 664 127 247 / protectoraanimalsparets@gmail.com

On puc accedir a més informació sobre la 
campanya?

 Al web municipal www.parets.cat

Campanya GRATUÏTA 
Del 13 de novembre de 2020
al 12 de febrer de 2021
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L’Ajuntament de Parets ha fet els primers passos per a la 
recuperació social, ecològica i paisatgística del riu Tenes. 
El projecte, una de les prioritats de l’equip de govern per 
a aquesta legislatura, consisteix a restaurar i conservar 
el riu i el seu entorn i, a la vegada, integrar aquest espai 
fluvial en un conjunt dedicat a l’esport i al lleure que si-
gui respectuós amb el medi ambient. En paraules de la 
regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, “es tracta que els 
paretans i paretanes visquin de cara al riu”, és a dir, que la 
ciutadania pugui gaudir d’un espai natural i en tingui cura. 
Aquest mes de novembre, el Consistori ha adjudicat el 
projecte de recuperació a l’Estudi Martí Franch, experts 
en dissenys integradors entre sistemes ecològics i cons-
truccions culturals. L’estudi d’arquitectes s’encarregarà de 
presentar tres propostes viables per recuperar i integrar 
el Tenes al municipi. Posteriorment, les tres opcions es 
donaran a conèixer a tota la població i, el primer semestre 
del 2021, l’Ajuntament preveu obrir un procés participa-
tiu perquè la ciutadania esculli una de les tres propostes 
presentades. Finalment, l’estudi redactarà el projecte de 
la proposta més votada perquè pugui executar-se. 

Un projecte integrador i obert
Més enllà de la restauració ecològica del mateix riu, amb 
la preservació de la seva flora i fauna, el projecte preveu 
integrar el seu entorn. En aquest sentit, es preveu la incor-

poració de tota la zona esportiva i s’inclou la millora de la 
conservació de la Verneda de Ca l’Isidre Coix i del Bosc de 
Taules. També es contempla la construcció d’una passera 
a la dreta del camp de futbol que pugui servir de connexió 
amb la zona industrial i alhora de punt d’observació. 
La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, destaca la vo-
luntat d’ampliar l’àmbit d’actuació del projecte i de fer-ho 
progressivament: “El projecte comprèn el riu, els camins 
perimetrals i tot un entorn d’espais connectats amb el riu. 
Volem que el projecte sigui viu com ho és el riu, que es 
vagi fent a poc a poc i que entre tots i totes el cuidem”. 
Així doncs, el Consistori descarta fer una intervenció única 
i fi nal sinó que treballa per fer actuacions acumulatives i 
que puguin sumar-se segons les necessitats. 

Col·laboració ciutadana, empresarial i institucional 
El Consistori remarca la necessitat de la col·laboració ciu-
tadana per a qualsevol projecte però, especialment, per 
preservar els espais verds. A l’Ajuntament es treballa per 
crear sinergies amb el sector empresarial i industrial del 
municipi. També es fomenten les actuacions amb altres 
institucions com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o el 
Consorci Besòs Tordera. 
L’Ajuntament també comunicarà el projecte als municipis 
veïns, Mollet i Lliçà, perquè, si ho consideren oportú, pu-
guin enllaçar actuacions. 

Comencen els treballs de neteja i conservació del riu 
El Consistori ha iniciat els treballs de neteja a la llera del 
riu Tenes aquesta tardor. L’atenció s’ha centrat en la reti-
rada de les canyes americanes que es troben als marges, 
una espècie invasora que afecta la diversitat vegetal, i en 
la neteja de residus sòlids abocats. Per fer aquestes tas-
ques, l’Ajuntament va contractar tres persones a través 
del Pla de Reactivació Econòmica COVID-19 que treballen 
conjuntament amb els tècnics de Naturalea, l’empresa 
adjudicatària de l’ACA. Un cop completada aquesta actu-
ació inicial, el Consistori té la intenció continuar el man-
teniment de la zona.

Parets treballa per a la recuperació social, ecològica i paisatgística del riu
El 2021 s’obrirà un procés participatiu perquè la ciutadania decideixi com ha de ser l’espai fluvial del Tenes

Ha començat la retirada de canyes americanes i la neteja de residus

L’Ajuntament de Parets impulsa la campanya ‘Hola paper. 
Adéu plàstic’ amb l’objectiu d’eliminar l’ús de bosses de 
plàstic. La iniciativa consisteix en el lliurament de bos-
ses de paper i de bosses de plàstic compostable entre 
els botiguers durant la darrera setmana de novembre i el 
mes de desembre. Les bosses de plàstic compostable es 
distribuiran entre els paradistes dels dos mercats setma-
nals. Els comerços del municipi que vulguin adherir-se a la 
campanya podran recollir bosses de paper, de dues mides 
diferents, a l’Escola de la Natura (carrer de Galende, 12) o 
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (carrer Major, 1). 
Amb aquesta campanya, l’Ajuntament vol donar a conèi-
xer la nova directiva europea que entrarà en vigor l’1 de 
gener de 2021 i que prohibirà l’ús de bosses de plàstic 
d’un sol ús o que no siguin biodegradables en els punts 
de venda. Paral·lelament, la iniciativa s’emmarca en la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se ce-
lebra del 21 al 29 de novembre. En aquest sentit, l’Escola 
de la Natura organitzarà altres accions de sensibilització 
sobre la prevenció de residus. En destaca la campanya ‘A 
Parets, de residus, ni una engruna’ destinada a minimitzar 
els residus d’envasos a les escoles. Així, es repartiran em-
bolcalls reutilitzables per a l’esmorzar entre els alumnes 
de 1r de Primària i 1r d’ESO. També es faran campanyes 
informatives en relació a la separació de residus i es pro-
mourà la recollida d’oli domèstic (vegeu la pàgina 7). 

S’inicia la campanya ‘Hola paper. Adeu plàstic’ 
L’1 de gener entrarà en vigor la directiva europea que prohibeix les bosses de plàstic 

El 2015 l’ONU va aprovar l’Agenda 
2030 de Desenvolupament Sos-
tenible per transformar el món. 
L’Agenda inclou 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) a partir dels quals es pro-
posa abordar els grans reptes 
globals, des de la lluita contra la 
pobresa o el canvi climàtic fi ns 
a l’educació, la salut, la igualtat 
de gènere, la pau o les ciutats 
sostenibles. Cada ODS conté di-
ferents metes (en total 169) que 
contribueixen al compliment de 
l’objectiu.

Per a l’Ajuntament de Parets, els 
ODS són un full de ruta que guien 
les actuacions del govern. Amb 
la voluntat de contribuir a l’ODS 
número 12, referent a garantir 
modalitats de consum i producció 
sostenibles, el Consistori ha en-
gegat les campanyes ‘Hola paper. 
Adeu plàstic’ i ‘A Parets, de resi-
dus, ni una engruna’ i ha instal·lat 
un nou punt per al reciclatge de 
l’oli vegetal usat. 

Una bossa de plàstic triga 500 anys (o més) a descompondre’s. 
El 42% del plàstic utilitzat al món es destina a l’envasament d’aliments
i productes manufacturats.
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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 

NORMES D’ÚS

   

servei gratuït 93 573 88 88

Com funciona el servei de recollida de poda domèstica?

Important:

 

Només es fa itinerari 
de recollida pels domicilis on
s’ha fet la sol·licitud prèviament.
En cas que el volum de recollida 
sigui molt elevat, és possible que 
es reprogrami la data de recollida
per establir un procediment òptim. 

1

3

Truca, fins a les 14 h de dijous, al 
tel. 93 573 88 88, per confirmar la 
recollida de les teves saques, que 
es durà a terme el dilluns de la 
setmana següent.
Entre les 21 h de diumenge i 
les 7 h del matí de dilluns, 
diposita les teves bosses a la 
porta del teu domicili, perquè 
se’n pugui fer la recollida. 

2

Recollida de 
  PODA DOMÈSTICA

NORMES D’ÚSORMES D’ÚS
Les restes de poda només es poden dipositar a les saques facilitades per 
l'Ajuntament. 
Només es recolliran les restes de poda el dia acordat i si està prèviament sol·licitat. 
Es prohibeix dipositar la poda de llenyosos al costat dels contenidors 
d'escombraries.
Es prohibeix la crema de restes de poda i jardí dins del sòl classificat com a urbà.

El servei de recollida 
es fa cada dilluns 
de 7 a 14 h: 
del 23 de novembre de 2020 
fins al 25 de gener de 2021

A partir del dia 16 de novembre pots 
recollir les saques a: 
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
Àrea de Via Pública (Pl. de la Vila, 4)
De dilluns a dijous, de 15 a 21 h.
Edifici Ajuntament (Major, 2-4) 
Et pots endur fins a dues bosses.

L’Ajuntament de Parets et pot ajudar:
Oferint-te candidats/candidates de Parets
Amb una subvenció de �ns a 2.500€

Què et cal?
Trucar a l’SLOP als telèfons 93 573 88 96 / 93 573 88 88
o  enviar un correu electrònic a slop@parets.cat
Formalitzar una oferta laboral

Necessites personal 
a la teva empresa?

Més informació:
Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP)
Carrer Major, 1
Tel. 93 573 88 96 / 93 573 88 88
www.parets.cat / slop@parets.cat

CANDIDATS/CANDIDATES EMPRESA

€

ART
CULTURA

Borsa
de l’

i la

a Parets

Si ets de Parets i estàs vinculat/da a la cultura, en qualsevol dels 
seus àmbits, inscriu-te perquè en siguem coneixedors, et tinguem 
present i et puguem fer partícip de la vida cultural al municipi.

Si vols rebre la informació cultural de Parets 
per WhatsApp afegeix als teus contactes:
Parets Cultura amb el núm. 691 367 625

Gràcies per la teva col·laboració

Emplena el formulari que trobaràs a:

www.parets.cat/utilitats/formularis/borsa-de-l-art-i-la-cultura-a-parets
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L’Ajuntament de Parets instal·la un nou punt de recollida d’oli usat
Durant el període 2018-2019 el reciclatge d’oli usat ha augmentat un 14%

Plànol del municipi amb els punts on hi ha contenidors per a la recollida d’oli vegetal 

Contenidors al carrer
1. Carrer de Sant Gaietà, a l’alçada 
 del Col·legi Nostra Senyora de 
 Montserrat
2. Carrer de Mossèn Jaume Urgell
3. Camp de les Peces
4. Av. de la Pedra del Diable, a l’alçada 
 de l’establiment Superservis
5. Benzinera de l’avinguda de 
 Catalunya
6. Carrer de Butjosa, davant la plaça 
 de la Salut
7. Carrer de Prat de la Riba amb la 
 plaça Berenguer
8. Espai comercial Iveco, entre les 
 supe�ícies Mercadona i Aldi
9. Carrer Bruc, prop del Casal de la 
 Gent Gran Asoveen

Contenidors a les escoles i als
equipaments
10. Escola Municipal Pau Vila
11. Escola Pompeu Fabra
12. Escola Vila Parietes 
13. Escola ACESCO 
14. Casal de Joves Cal Jardiner
15. Casal de Cultura Can Butjosa
16. Poliespo�iu Municipal Joaquim 
 Rodríguez
17. Casal de la Gent Gran Ca n’Oms 
18. Casal de la Gent Gran Sant Jordi

Contenidor a la Deixalleria Municipal
19. Deixalleria Municipal

19

18

17

16

15

14

13
12

11

10

8

1

9

2

7
6

4

5

3

CONTENIDORS PER AL RECICLATGE
D’OLI VEGETAL USAT

Parets compta amb un nou punt per a la recollida d’oli 
usat. Aquesta tardor, l’Ajuntament va instal·lar un nou 
contenidor a l’espai comercial Iveco. Amb aquest nou re-
cipient, Parets compta amb un total de 9 punts per a la 
recollida d’oli usat. Els contenidors es troben repartits per 
diferents punts del municipi (vegeu el mapa). 
Als contenidors s’hi poden dipositar tant els olis domès-
tics de cuina com l’oli de les llaunes o els envasos de con-
serves sense restes sòlides. No s’hi poden abocar ni els 
olis de motor ni els olis de cuina que estiguin barrejats 
amb altres productes.

Projecte Olinet per a la recollida d’oli a les escoles i als 
equipaments municipals
Amb l’objectiu de fomentar l’ús responsable de l’oli 

domèstic usat als centres educatius i entre la ciutada-
nia, l’Ajuntament impulsa el projecte Olinet amb la col-
laboració de la cooperativa d’iniciativa social Apindep 
Ronçana, SCCL. El Consistori va instal·lar contenidors a 
4 escoles i a 5 equipaments municipals, que se sumen 
als que es poden trobar a la via pública (vegeu el mapa). 
El 2020 s’han recollit un total de 464 litres en aquests 
espais. 
A més dels punts de reciclatge que hi ha al carrer i als 
equipaments, també es pot portar l’oli a la deixalleria 
municipal (al carrer del Tenes, polígon Llevant Industrial).

Millora del reciclatge
Els paretans i les paretanes han millorat els seus hàbits 
de reciclatge pel que fa a la recollida d’olis vegetals usats. 

Durant el període 2018-2019, s’han recollit un total de 
3.540 litres, 440 litres més que durant el 2017-2018, en 
què la recollida va ser d’un total de 3.100 litres. Això su-
posa un increment del 14,19% en la recollida d’oli usat.

L’oli de cuina usat, un residu perillós
Cal tenir en compte que un litre d’oli de cuina usat vessat a 
l’aigüera contamina al voltant de mil litres d’aigua, provo-
ca l’obstrucció d’aixetes i canonades i dificulta i encareix 
la depuració de les aigües residuals urbanes.
L’Ajuntament continua impulsant accions per promoure la 
sostenibilitat urbana a través de la recollida i el reciclatge; 
i estudia i analitza nous serveis de recollida o l’ampliació 
dels existents amb l’objectiu de facilitar la implicació i la 
participació ciutadana en una millor gestió dels residus.
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Grifols aportarà 40.000 euros anuals a l’Ajuntament 
per a projectes solidaris, culturals i ambientals
L’Ajuntament i la farmacèutica han signat un conveni de col·laboració per quatre anys

Grifols efectuarà una aportació econòmica de 40.000 eu-
ros anuals a l’Ajuntament de Parets durant els pròxims 
quatre anys. La farmacèutica col·laborarà en projectes 
solidaris, culturals i ambientals que organitzi el Consis-
tori, especialment en les actuacions de manteniment i 
conservació de l’arbrat, les zones verdes i l’entorn fluvial, 
així com en actuacions relatives a la promoció de l’esport.
Amb aquesta iniciativa, Grifols pretén promocionar les 
seves marques comercials en les activitats del municipi 
en les quals contribueixi. Per la seva banda, l’Ajuntament 
de Parets es compromet a fer difusió de l’aportació de la  
farmacèutica. El conveni de col·laboració va signar-se el 
2 d’octubre. La promoció de l’esport és un dels objectiu de l’aportació

Presentació del desenvolupament empresarial de 
l’entorn del Circuit de Barcelona-Catalunya
La Cambra de Comerç de Barcelona sosté que el Circuit 
de Barcelona-Catalunya ha d’esdevenir el motor econò-
mic i tecnològic del Vallès Oriental gràcies a l’oportunitat 
estratègica i econòmica que ofereixen els espais de l’en-
torn del circuit. Aquesta és la conclusió que es desprèn 
de l’estudi Desenvolupament empresarial dels polígons 
al voltant del Circuit de Barcelona-Catalunya presentat 
el 27 d’octubre. La Cambra de Comerç calcula que, si es 
desenvolupa un teixit empresarial que complementi l’ac-
tivitat esportiva, es podria arribar a generar un increment 
del Valor Afegit Brut (VAB) de la comarca del 3,5% i de 
l’ocupació del 3,3%. 
Per fer-ho viable, proposa executar un pla de desenvolu-
pament urbanístic entre els terrenys de Parets, Granollers 
i Montmeló. S’estima que el terrenys entorn del Circuit 
podrien allotjar unes 144 empreses, que generarien una 
facturació de 548 milions d’euros i crearien prop de 6.000 

L’alcalde Jordi Seguer va assistir a la presentació de l’estudi 

Nou web dels polígons 
del Vallès Oriental
El Consell Comarcal i la Taula Vallès Oriental Avança 
han presentat el web poligons.vallesoriental.cat, que 
incorpora més de 4.000 empreses censades a la comarca. 
A Parets hi ha un total de 12 Polígons d’Activitat 
Econòmica que acullen 538 empreses, el 76 % de les 
quals pertanyen al sector de serveis, el 16 % al sector de 
la indústria i el 8 % al de la construcció. 
El portal recull informació sobre les empreses i els 
municipis, especialment pel que fa a la seva activitat 
econòmica i al mercat de treball. Les dades poden 
visualitzar-se en un plànol. Un dels punts destacats de 
la pàgina són els informes trimestrals de l’Observatori de 
Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental (OPAE), 
així com el recull d’ajuts i subvencions vigents en matèria 
econòmica, de contractació, formació o ocupació.

La fibra òptica arriba a 
la zona Iveco

llocs de treball. A Parets, el projecte permetria impulsar 
el sector de Can Guitet amb la implantació d’empreses 
d’automoció.

La intervenció ha anat a càrrec de l’empresa Electra Caldense, SA

Durant el novembre s’han estès les línies de xarxa 
elèctrica i fibra òptica entre l’espai comercial Iveco, al 
carrer de Prat de la Riba, fins a l’estació de tren.
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Signatura de l’acord amb la Cambra del Vallès Oriental

Comencen les obres de condicionament del pati de la Residència 

Ja han començat les obres de condicionament d’un dels 
patis interiors de la Residència Pedra Serrada. L’evolució 
de la pandèmia ha condicionat el calendari de l’inici 
dels treballs, que tindran una durada aproximada de sis 
setmanes i un cost de 47.943,39 euros (IVA inclòs).

Pavimentació del pati per fer-lo més accessible
Les obres, fruit de l’addenda al conveni amb la Fundació 
Sanitària Mollet que gestiona el centre, consistiran en la 
pavimentació amb llosa de formigó d’un dels patis interiors 
de l’equipament, que actualment és de sauló, que està 
envoltat únicament per una franja perimetral pavimentada, 
amb molta ombra, i amb un espai infrautilitzat i insuficient 
per a la circulació de les persones que van en cadira de 

rodes o tenen dificultats de mobilitat. El projecte preveu 
ampliar l’espai de paviment i convertir-lo en una terrassa, 
que donarà accés a la part més assolellada i el farà 
accessible a tots els usuaris i usuàries del centre.

El servei d’ambulàncies torna a la residència
Paral·lelament, també es faran els treballs a un dels 
lavabos del centre per tal que pugui allotjar de nou la 
base d’operacions del servei d’ambulàncies FALCK, que 
actualment es troba al poliesportiu municipal Joaquim 
Rodríguez. 
Aquests treballs aniran a càrrec de la concessionària del 
transport d’assistència sanitària.
Pròximament, s’ha previst iniciar els treballs de reparació 

L’obra és fruit de l’addenda al conveni amb la Fundació Sanitària Mollet, que es va signar a mitjan setembre

La Cambra de Comerç instal·larà un nou punt de servei al sector Iveco  

L’Ajuntament de Parets i la Cambra de Comerç han signat 
un conveni per crear un nou punt de servei, que se situarà 
al carrer de la Volta, al sector comercial Iveco. 
A la signatura, celebrada el 24 de novembre, a la sala de 
plens, van assistir-hi l’alcalde de Parets, Jordi Seguer; el 
president de la Cambra del Vallès Oriental, Jaume Aragall; 
la primera tinenta d’alcaldia, Casandra García; i la regidora 
de Promoció Econòmica, Empresa i Emprenedoria, Carme 
Herrero.
El document inclou diferents accions conjuntes de des-
envolupament econòmic del territori i de foment de la 
formació i l’emprenedoria: potenciar l’associacionisme; 
un servei d’iniciació a l’exportació, d’anàlisi i obertura de 
nous mercats, d’accés a oportunitats de negoci i d’estra-
tègia internacional, que afavoreixi la internacionalització 
del teixit empresarial de Parets; donar suport institucional 
en l’estímul de les vocacions industrials, especialment les 
STEM (científiques, tecnològiques, d’enginyeria i matemà-
tiques), a través de projectes específics de caràcter local i 

supramunicipal; la col·laboració en la promoció de la inno-
vació i les TIC, amb la difusió dels programes TICCámaras 
i InnoCámaras, o la incorporació de la Cambra al Consell 
Industrial de Parets del Vallès, entre d’altres. 
A més, la Cambra es compromet a través de l’Observatori 
Dona, Empresa i Economia (ODEE) a treballar per fomen-
tar la igualtat de gènere a les empreses, i col·laborar en 
la identificació d’accions encaminades a la promoció de 
la dona en el teixit empresarial local.

Promoció de l’activitat en l’àmbit de la formació
El conveni també preveu l’impuls de la Formació Profes-
sional Dual, assessorant i acompanyant les Pimes, per tal 
que puguin participar en la modalitat d’FP dual del siste-
ma educatiu, amb la finalitat de facilitar-los l’accés a la 
formació de tutors i a la realització de tallers orientats a 
l’intercanvi d’experiències i difusió de bones pràctiques.
Amb aquesta acció es vol ajudar a tramitar la demanda de 
les empreses per a la seva homologació com a idònies per 

L’Ajuntament i la Cambra treballaran en la promoció de l’activitat econòmica i de suport a les empreses del territori

de la coberta exterior, que produïa goteres a l’interior 
d’algunes de les habitacions. Més endavant també 
s’espera resoldre el problema de la climatització i arranjar 
l’altre pati de la residència.

A punt les obres per la reobertura del centre de dia
D’altra banda, les obres de sectorització que permetran 
la separació física entre el centre de dia i la residència ja 
estan pràcticament enllestides.
Aquest espai està tancat provisionalment a causa de 
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, 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. 

participar en experiències de col·laboració amb els cen-
tres de formació. En el marc de l’actual situació sanitària, 
l’acord també estableix la col·laboració en la difusió de 
programes i serveis adreçats a les empreses d’especial 
vulnerabilitat.
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L’Ajuntament impulsa la creació del Consell de la Gent Gran
Del 25 de novembre al 7 de desembre s’obre el període per presentar candidatures dels casals

El Consell de la Gent Gran pretén recollir propostes i promoure accions que millorin la qualitat de vida de les persones grans

L’Ajuntament de Parets obre un procés participatiu per 
escollir els representants dels casals al Consell de la Gent 
Gran. Aquest òrgan té la funció de recollir propostes i pro-
moure accions que contribueixin a la millora de la qualitat 
de vida de les persones grans. En defi nitiva, és un espai 
per implicar la gent gran en la vida política, econòmica, 
cultural i social del municipi. 
Les persones usuàries dels casals municipals de la gent 
gran -Asoveen, Ca n’Oms i Sant Jordi- interessades a for-
mar part del Consell de la Gent Gran poden presentar la 
seva candidatura entre el 25 de novembre i el 7 de de-
sembre. 
Un cop recollides totes les candidatures, cada casal obrirà 
un període de votació per escollir els seus representants. 
Així, els usuaris i usuàries de cada casal escolliran un 
home i una dona d’entre les candidatures presentades al 
seu casal. La votació es realitzarà durant el mes de de-
sembre. 
Les persones residents a Parets, majors de 65 anys i usu-
àries dels casals de la gent gran que vulguin formar part 
del Consell de la Gent Gran, poden inscriure la seva can-
didatura a través dels canals següents:
- A l’adreça de correu casal.santjordi@parets.cat.
- Al número de telèfon 935 622 638.
- Al WhatsApp 691 367 695. 
Per a més informació podeu trucar al número de telèfon 
935 622 638.

‘Trucades des de la proximitat’ per a la gent gran 

Des dels tres casals municipals de la gent gran -Asoveen, 
Ca n’Oms i Sant Jordi- s’han posat en marxa les ‘Trucades 
des de la proximitat’. L’objectiu de la iniciativa és iden-
tifi car l’estat de les persones grans, usuàries d’aquests 
centres, que pateixen les conseqüències del confi nament i 
les restriccions de la mobilitat de la pandèmia. La regidora 
de Gent Gran, Montse Folguera, explica que la iniciativa 
pretén copsar i millorar l’estat anímic dels avis i àvies, però 
també comprovar el seu estat físic i oferir-los suport en el 
cas que es detecti alguna necessitat. 
Les trucades estan adreçades a les persones que, per un 
motiu o altre, es troben confi nades a casa, sense possi-
bilitats o coneixements per fer videotrucades i sense cap 

mena de vida social. Així doncs, dos cops per setmana, els 
professionals dels casals es desplacen fi ns als domicilis 
dels usuaris i hi parlen per telèfon des del carrer, mentre 
els veuen des dels balcons o fi nestres. 
La idea, sorgida de les treballadores dels casals, s’ha 
implementat amb motiu del nou tancament dels equipa-
ments per a la gent gran. Les professionals dels centres 
van detectar una baixada en l’estat d’ànim d’alguns avis 
i àvies que abans assistien a les activitats organitzades 
als casals. La regidora de Gent Gran, Montse Folguera, 
assegura que els avis i àvies valoren positivament aquesta 
iniciativa perquè se senten acompanyats per persones 
amb les quals tenen confi ança. 

L’objectiu de la iniciativa és conèixer l’estat físic i anímic dels usuaris i usuàries dels casals que es troben en situació vulnerable

Els professionals es desplacen als domicilis per saludar els usuaris

El Consell de la Gent Gran 
Què és?
És un òrgan consultiu de participació ciutadana que té 
per objectiu canalitzar la participació dels ciutadans 
majors de 65 anys de Parets. Es tracta d’un espai per-
manent de col·laboració per plantejar propostes i cercar 
mesures que millorin les condicions de la vida de les 
persones grans. La creació d’aquest òrgan va aprovar-se 
al Ple del 27 de febrer de 2020. 

Per a què serveix?
És un espai per implicar la gent gran en la vida política, 
econòmica, cultural i social del municipi. 

Qui en forma part?
L’alcalde, la regidora de Gent Gran, un representant de 
cada grup polític, dos representants de cada casal (amb 
paritat de gènere) i quatre ciutadans escollits per consens 
dels grups polítics (amb paritat de gènere) i el secretari 
de l’Ajuntament. 

Com funciona?
El Consell es reuneix en sessions plenàries. A més, 
paral·lelament poden organitzar-se comissions de tre-
ball per temes concrets que es plantegin a les sessions 
plenàries.

Cada quan es reuneix?
Es fan dues convocatòries a l’any.
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Valoració positiva de la gestió de la pandèmia a 
les escoles de Parets
El Consell Escolar també va tractar les matriculacions escolars i els diversos projectes educatius

Els plans de reobertura de les escoles i la gestió de la 
pandèmia en l’àmbit de l’educació van endarrerir fins al 
18 de novembre la data de celebració del Consell Escolar 
Municipal de Parets. 
Es tracta del primer Consell Escolar que es realitza de 
forma telemàtica, de manera obligada amb motiu de 
la COVID-19, però que igualment va comptar amb una 
alta participació. A la reunió van participar-hi prop de 
35 persones de l’àmbit educatiu al municipi, incloent-
hi les direccions de les escoles, tècnics d’Educació de 
l’Ajuntament, la primera tinenta d’alcaldia i regidora 
d’Educació i Salut, Casandra García, l’alcalde Jordi Seguer 
i diversos regidors i regidores del Consistori.
Un dels punts de l’ordre del dia van ser les matrícules 
del curs 2020-2021, on hi destaca un descens d’alumnes 
a les escoles bressol municipals a causa de la baixada 
de natalitat a Parets i de la prudència adoptada per les 
famílies per la pandèmia.
La gestió dels centres educatius en el context en què 
vivim va ser un altre dels temes tractats. La primera 
tinenta d’alcaldia i regidora d’Educació i Salut, Casandra 
García, va fer una valoració de l’inici de curs positiva 
destacant que “en dies puntuals i amb un total de 173 
grups bombolla, el màxim d’aules confinades han estat 
entre 12 i 15”. A data 26 de novembre, no n’hi ha cap aula 
confinada al municipi. 
D’altra banda, es va posar sobre la taula la situació de la 
creació de l’institut escola. A hores d’ara, s’espera que 
la Generalitat de Catalunya aprovi el conveni i doni llum 

verda als tràmits pertinents per començar les obres. 
La previsió és que l’institut escola estigui edificat el 
setembre de l’any 2022.
El Govern Plural està duent a terme diferents projectes 
educatius, com per exemple la creació i adequació dels 
patis de les escoles públiques. La primera actuació va ser 
al pati d’educació infantil de l’Escola Municipal Pau Vila 
i ara es dissenya el projecte participatiu per a la segona 
fase. Pel que fa a les escoles Pompeu Fabra i Vila Parietes, 
tot just ara han començat el període d’assessorament per 
disposar d’un pati d’aquestes característiques. D’altra 
banda, l’Escola Lluís Piquer ha fet aquest procés per unes 
altres vies. Per això, l’Ajuntament té previst compensar 
econòmicament l’escola.

El Consistori agraeix i felicita els centres educatius
La primera tinenta d’alcaldia i regidora d’Educació i 
Salut, Casandra García, va transmetre un missatge de 
felicitació i agraïment a tots els centres educatius i a tot 
l’alumnat, “ja que estan fent un gran esforç perquè les 
escoles siguin un lloc segur”. Aquest curs els centres 
educatius s’han adaptat a noves maneres de treballar 
incorporant mesures de prevenció per frenar el contagi 
de la pandèmia a les aules. 
Casandra García també va voler agrair i felicitar la persona 
encarregada de coordinar el CAP Parets amb les escoles: 
“vull reconèixer la tasca de l’Ángel, el gestor COVID-19 
del CAP Parets, que està en constant coordinació amb 
les escoles”.

El projecte CuEmE crea 
més empreses

Col·legi Nostra Senyora de Montserrat de Parets

Algunes de les persones representants del Consell Escolar durant la reunió telemàtica

Una representació dels alumnes de 5è A i B del Col·legi 
Nostra Senyora de Montserrat van reunir-se amb l’alcalde, 
Jordi Seguer; la primera tinenta d’alcaldia i regidora 
d’Educació, Casandra García; i la regidora de Promoció 
Econòmica, Carme Herrero, per rebre simbòlicament el 
CIF de les seves cooperatives. L’activitat s’emmarca en 
el programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) de 
foment dels valors, hàbits i capacitats emprenedores.
‘K-Units’, el nom de la cooperativa de 5è A, elaborarà 
portamascaretes, collarets i polseres. Els beneficis els 
destinaran a una ONG de lluita contra el càncer. Els de 5è 
B, a través de la ‘Cooperavida’, en principi, es decanten 
per fer llibretes, vaixells de fusta i samarretes. 

Entrega de diplomes 
d’Imatges Solidàries

Esteve Llanes, Idoia Lafon i Casandra García a l’entrega de diplomes

El dimarts 3 de novembre, el president de l’entitat 
Imatges Solidàries, Esteve Llanes, juntament amb la 
primera tinenta d’alcaldia i regidora d’Educació, Casandra 
García, van fer el lliurament dels diplomes del curs sobre 
el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), a Idoia Lafon, 
directora de l’Escola Vila Parietes, centre on es va impartir 
la formació.
Al curs pilot hi van assistir més d’una cinquantena de 
docents de les escoles de Parets, interessats a aprofundir 
en el coneixement del TEA i, alhora, en aprendre a abordar 
les dificultats de nens i nenes que el pateixen.
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Es constitueixen el Consell d’Infants i el Consell 
de Joves de Parets per al curs 2020-2021
El Consell d’Infants està format per 24 nens i nenes i el Consell de Joves per 21 adolescents

Aquesta tardor, després de l’inici del curs escolar va cons-
tituir-se el Consell d’Infants i el Consell de Joves de Pa-
rets 2020-2021. A causa de la crisi sanitària, la trobada 
dels estudiants amb els representants de l’Ajuntament 
va ser telemàtica. 
L’acte va començar amb la benvinguda de la primera ti-
nenta d’alcaldia i regidora d’Educació, Casandra García, i 
de la regidora de Joventut, Montserrat Folguera. L’alcalde 
Jordi Seguer els va transmetre l’encàrrec de treball per 
aquest curs. 

L’activisme social és l’encàrrec per al Consell d’Infants
Els nens i nenes del Consell d’Infants treballaran en el 
projecte Soc de Parets, soc activista. Hauran de fer una 
recerca sobre les entitats o les activitats que existeixen 
al municipi relacionades amb l’activisme social en un 
d’aquests dos àmbits: la lluita contra el canvi climàtic o 
la solidaritat i la lluita contra la pobresa.

El jovent treballarà sobre les desigualtats de gènere
Pel que fa al Consell de Joves, els consellers i conselleres 
reprendran el treball iniciat el curs passat i organitzaran 
un debat entorn del tema que ells mateixos havien esco-
llit: les diferències i desigualtats de gènere. Ho faran a 
partir de la representació i la visualització a través d’es-
quetxos teatrals o petits vídeos d’escenes que evidenciïn 
comportaments quotidians micromasclistes, als quals els 
nois i noies hauran de donar la volta seguint les tècniques 
del Teatre Fòrum. L’activitat es durà a terme amb la col-
laboració del grup de teatre de Cal Jardiner.

Aquest curs, el Consell d’Infants de Parets està integrat 
per 24 consellers i conselleres, escollits pels alumnes 
dels cursos de 5è i 6è de les escoles de primària del mu-
nicipi. El Consell de Joves està format per 21 adolescents 
del municipi escollits entre els alumnes de 3r i 4t d’ESO.
La funció principal d’ambdós consells és aportar als res-
ponsables polítics la seva visió sobre la ciutat i la realitat 
que els envolta, i perquè la seva opinió es tingui en comp-
te a l’hora de prendre decisions que els afecten com a 
ciutadans i ciutadanes.

Donar veu als infants i als joves
Amb aquests òrgans es pretén fomentar la implicació 
de les escoles en els projectes que s’endeguin des dels 
consells i impulsar el treball en aspectes com la relació 
escola-ciutat, les normes i el funcionament de la demo-
cràcia, l’educació en valors o l’adquisició de competències 
i habilitats socials. 

Nova App de les escoles 
municipals de Parets

La nova App és una eina de comunicació amb les famílies

La trobada dels consellers i conselleres amb els representants de l’Ajuntament es va fer per via telemàtica

TokApp School és la nova aplicació de missatgeria que 
les tres escoles bressol municipals, l’Escola Municipal de 
Música i l’Escola Municipal Pau Vila han implantat amb 
l’objectiu de facilitar i millorar la comunicació entre l’equip 
docent, les famílies i l’alumnat i eliminar les circulars en 
paper.
L’aplicació no està pensada com un xat i, per tant, els 
missatges són unidireccionals, permeten tota mena 
d’arxius adjunts, i només es pot respondre en el cas que 
el centre ho requereixi.
Per utilitzar la plataforma només cal descarregar-se 
l’aplicació a www.tokappschool.com.

El calendari de la XEF, a 
les escoles de Parets

La pintora Frida Kahlo és una de les dones que apareixen al calendari

El Servei d’Educació de l’Ajuntament i la XEF ja han editat 
el calendari escolar per al pròxim 2021. El calendari es 
repartirà a les famílies dels infants de les escoles bressol 
i a les dels centres d’infantil i primària del municipi.  
Les dones pioneres, atrevides, decidides i creatives ha 
estat la temàtica triada pel calendari, en la línia de les 
xerrades i trobades que s’han dut a terme al llarg d’aquest 
any. L’astronauta Valentina Tereshkova, l’aviadora Pepa 
Colomer o la cuinera Carme Ruscalleda són alguns dels 
exemples de dones lluitadores i valentes que trobarem a 
les seves pàgines.
Les il·lustracions que apareixen al llarg dels 12 mesos han 
estat creades pel paretà Marc Vila.

RÀDIO PARETS DEL VALLÈS

Tenim 
molt a dir

rap107

@Rap107fm

rap107fm

Connecta’t amb
l’Ajuntament
incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
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Preu: 18 €
15 € menors de 18 i majors de 65
13 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 20m

cultura.parets.cat

de Ramon Madaula

DESEMBRE20 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Ramon Madaula escriu i protagonitza una 
comèdia sobre els llinatges familiars

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

de Ramon Madaula
Els Brugarol

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

29

De dolDe dol
Queralt Riera

cultura.parets.cat

NOVEMBRE
Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un monòleg que 
demostra que les 
emocions no tenen 
gènere!

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

diumenge
a les 18.30 h

PREU: 15 €     12 € menors de 18 i majors de 65     11 € amb Carnet Jove Parets     7 € Escena 25
Durada: 1 h 40 m

* Espectacle inclòs a la campanya 
 Prou d'hòsties 2020

L’espectacle

substitueix 

Tres pilars

El premiat text de la 
paretana Queralt Riera 
en una obra que ella 
mateixa dirigeix.

els espectacles a Parets
Devolució d’entrades
a espectacles suspesos

per poder rebre els diners.

Els espectacles ‘Monroe-Lamarr’, ‘Be God is’ i 
‘Mi lucha’ s’han suspès arran de les mesures 
aprovades per la Generalitat de Catalunya 
per fer front a la pandèmia de Covid-19.

Per a la  de les 
entrades d’aquests espectacles i les del 
semestre anterior, podeu adreçar-vos a 
Can Rajoler fins al 15 de desembre,
de dilluns a divendres de 9 a 13 h.

12

RaritiesRarities
Agustín Jiménez

cultura.parets.cat

DESEMBRE
Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

La comèdia més pura i 
directa amb un 
mestre de l’humor en 
companyia d’una de 
les millors a�istes de 
la música clàsica

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:  1h 15m
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Comencen les obres per construir el tercer carril 
de la C-17 en sentit sud
El conseller Damià Calvet anuncia la licitació del carril addicional en sentit nord

Telèfon de consultes 
per la COVID-19

El telèfon serveix per fer consultes durant el cap de setmana

L’Ajuntament de Parets ha habilitat de nou el telèfon per 
a consultes relacionades amb l’emergència de COVID-19 
durant els caps de setmana. L’atenció a la ciutadania es 
fa els dissabtes i diumenges, de 9 a 15 h, en el número 
677 12 45 92.
El número està disponible per a consultes sobre 
actuacions, obertura de dependències i equipaments o 
d’altres relacionades amb serveis. No és un telèfon per 
comunicar símptomes o emergències, sinó per contactar 
amb l’administració local per tal de resoldre dubtes o 
donar assistència a aquelles persones que ho necessitin.

El CAP Parets disposa 
d’un segon telèfon

El telèfon s’ha habilitat per descongestionar el servei

667 991 823 és el nou número de telèfon que l’Ajuntament 
ha posat a disposició del CAP Parets per descongestionar 
el servei. Amb aquest nou número es pretén resoldre els 
problemes de col·lapse telefònic que es produeixen arran 
de la pandèmia per la COVID-19, especialment en algunes 
franges horàries. Els usuaris i usuàries poden continuar 
trucant al número habitual 935 621 689, o al nou número 
habilitat.
També es poden programar visites a través del número 
de telèfon 902 111 444 o de la pàgina web ecap.ics.
gencat.cat/VisitesIServeis; per a dubtes en relació amb 
el coronavirus cal adreçar-se a Salut Respon, al 061; i per 
a emergències mèdiques s’ha de trucar al 112. 

La Generalitat de Catalunya ha iniciat les obres per 
construir un tercer carril a la carretera C-17 entre 
Granollers i Parets en sentit sud. L’ampliació de la calçada 
es farà incorporant com a tercer carril el ramal que hi ha 
des de la ronda sud de Granollers fins passat l’enllaç de 
la C-35. El nou carril serà d’uns quatre quilòmetres, en 
concret anirà des del punt quilomètric 14,7 al punt 18,7. 
L’objectiu de les obres, iniciades a l’octubre, és millorar 
l’accessibilitat i la seguretat de la via.
Les obres també contemplen la reordenació de les 
connexions dels ramals d’entrada i sortida dels enllaços. 
Els accessos des dels enllaços de la carretera C-155 (de 
Sabadell a Lliçà de Vall) i de la C-35 es canalitzaran a 
través dels carrers dels polígons industrials de la zona i 
d’una nova sortida des del tronc de la C-17 al quilòmetre 
17. D’altra banda, es remodelarà l’actual enllaç entre la 
C-35 i la C-17 de manera que millori la seva funcionalitat.

Passera per a vianants i bicicletes
El projecte també inclou la construcció d’una passera per 
a vianants i bicicletes que connectarà el nucli urbà de 
Parets amb el polígon de Can Volart. Segons les previsions, 
la passera estarà enllestida a finals del 2021. Aquesta 
infraestructura facilitarà la mobilitat dels ciutadans del 
municipi que es desplacen a la zona industrial.

Pressupost
L’actuació suposa una inversió de 10,5 milions d’euros i té 
un termini d’execució de 16 mesos. El projecte constructiu, 

de catorze mesos de durada, l’executa una Unió Temporal 
d’Empreses (UTE) formada per Construcciones Rubau, 
SA i Copisa Constructora Pirenaica, SA per un import 
de 7.775.782 euros (IVA no inclòs). De les tasques de 
col·locació de senyalització, abalisament i defenses se 
n’encarregarà l’empresa Innovación y Obras de Seguridad 
Vial, SL. Aquestes tasques s’allargaran dos mesos i tindran 
un pressupost de 890.220 euros (IVA no inclòs).

Visita insitucional
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, 
va visitar els primers treballs per a la construcció del 
tercer carril a la C-17 a principis de novembre. A la visita 
va acompanyar-lo l’alcalde de Parets, Jordi Seguer, 
entre d’altres autoritats. El conseller Calvet va anunciar 
que la Generalitat ha iniciat els tràmits per a la licitació 
de l’eixamplament de la carretera en el sentit Vic per 
21 milions d’euros. També va afegir que per al primer 
trimestre de 2021 es preveu la licitació de les obres 
del projecte d’ordenació d’accessos i formació d’un nou 
enllaç entre Granollers i Lliçà d’Amunt per un import de 
8,4 milions d’euros. 
L’alcalde Jordi Seguer va destacar que les obres milloraran 
l’accessibilitat i la funcionalitat de la C-17. En aquest 
sentit, l’alcalde va remarcar que amb aquesta intervenció 
es corregiran les deficiències a nivell de seguretat viària 
que presentaven diferents entrades i sortides. Seguer 
també va recordar que Parets cedeix part del seu territori 
per millorar aquesta infraestructura. 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat de l’alcalde Jordi Seguer durant la visita institucional de les obres
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La rotonda de l’av. de Francesc Macià il·luminada el Nadal de 2019

El Casal Cal Jardiner 
dona suport als joves
El Casal de Joves Cal Jardiner ofereix un equip de 
suport i acompanyament als joves de Parets davant del 
context de pandèmia que viuen. És una iniciativa que les 
persones dinamitzadores del Casal ja van posar en marxa 
durant l’estat d’alarma a petició dels pares i mares i dels 
mateixos nois i noies. D’aquesta manera, el jovent té un 
espai individualitzat disponible durant tota la setmana 
de 16 a 21 h.

Cursos i tallers a distància
Diversos cursos i tallers del Casal de Joves Cal Jardiner 
es fan en línia després de l’aplicació de les mesures 
restrictives per evitar la propagació de la COVID-19.
Altres serveis continuen funcionant amb normalitat com 
el Punt d’Informació Juvenil, de dilluns a divendres de 
16 a 21 h, amb l’atenció personalitzada amb cita prèvia i 
possibilitat de cita presencial. També és el cas del Servei 
d’Assessorament Sociolaboral, a càrrec de l’Oficina Jove 
del Vallès Oriental, pel qual cal demanar cita trucant al 93 
573 72 00 o escrivint un correu electrònic a caljardiner@
parets.cat.

El divendres 4 de desembre es durà a terme l’encesa 
dels llums de Nadal, que fins al 6 de gener, coincidint 
amb la diada de Reis i el final de les festes nadalenques, 
il·luminaran diversos carrers, avingudes i places del 
municipi.
L’objectiu principal de la il·luminació és dinamitzar les 
zones comercials de Parets. L’enllumenat nadalenc pretén 
donar caliu i ambient a un Nadal que aquest any serà 
diferent a causa de la pandèmia per la COVID-19.
Els llums de Nadal ja s’han instal·lat a diversos carrers 
habituals com l’avinguda de Francesc Macià, el carrer 
Major, el carrer de Sant Antoni, el carrer de Monistrol, 
el carrer del Raval, el carrer de la Mina, l’avinguda de 
Catalunya i l’avinguda de l’Estació.
A més, també es guarnirà l’edifici de l’Ajuntament 
i el balcó, així com les moreres de la plaça de la Vila i 
les entrades al municipi de l’avinguda de Catalunya i 
l’avinguda de Francesc Macià.
Com a novetats destaquen la il·luminació dels carrers de 
Víctor Català, de Sant Joan Bosco, de la zona comercial 
de l’avinguda d’Espanya amb el carrer d’Anselm Clavé, 

de l’espai central del parc del Sot d’en Barriques i la 
guarnició dels arbres de la rotonda ubicada a l’avinguda 
de Lluís Companys amb el carrer de Sant Antoni. També 
s’il·luminaran els arbres de Nadal instal·lats a la plaça de 
la Vila, a Doctor Trueta i al parc del Sot d’en Barriques.
L’horari d’encesa dels llums serà de 17.30 h fins a la 
mitjanit.

Els llums de Nadal ja estan a punt per brillar
Enguany, s’il·luminaran més punts del municipi amb l’objectiu de dinamitzar les zones comercials

Parets tindrà un nou pessebre a la plaça de la Vila
L’Agrupació Pessebrista de Parets treballa perquè 
els paretans i les paretanes gaudeixin del tradicional 
pessebre de Nadal. Enguany, a causa de la pandèmia per 
la COVID-19, l’entitat no ha pogut construir el pessebre 
monumental. No obstant això, l’Agrupació oferirà un 
pessebre a la plaça de la Vila des del 5 de desembre fins 
al 6 de gener. L’escenari nadalenc que construeixen tindrà 
una mida d’uns 20 m² i es muntarà sobre una plataforma, 
amb una estructura tancada, i finestres que permetran 
veure fins a l’últim detall. El president de l’Agrupació 
Pessebrista, Albert Pérez, assegura que “si la situació ho 
permet, s’instal·larà una botiga amb material i figuretes 
perquè cadascú pugui fer el pessebre a casa”. En marxa la creació del nou pessebre de Parets 

El Binary Emotions  
Fest per YouTube
El Binary Emotions Fest finalment es farà en línia a 
través del canal de YouTube ‘Binary Emotions Records’, 
el pròxim dissabte, 12 de desembre, a les 18 h. Els grups 
Grushenka, Filles Europees, Marta Knight, LaMistral, 
Gyoza i Fussy Eyes són els protagonistes d’aquesta edició. 
Les mesures restrictives, aplicades el passat 29 d’octubre 
amb l’objectiu de frenar el brot de la pandèmia per la 
COVID-19, van obligar a suspendre l’edició presencial del 
Binary Emotions Fest que s’havia de celebrar a la Sala 
Basart Cooperativa. L’enllaç del festival el trobareu a les 
xarxes socials de ‘Binary Emotions Fest’.
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Els clubs esportius tornen a entrenar
El dilluns 23 de novembre, les entitats esportives 
locals tornaven a entrenar a les respectives 
instal·lacions i deixaven enrere unes setmanes en 
què, amb motiu de les restriccions per frenar la 
pandèmia, mantenien les sessions virtuals.

Bon paper de l’Albert José en el 
Campionat d’Espanya de Duatló
L’entrenador paretà del Club Triatló Parets, Albert 
José, va participar en el Campionat d’Espanya 
de duatló disputat a Sòria. L’Albert va aconseguir 
acabar en tercera posició en el grup de 35 a 39 anys 
i va ocupar el 5è lloc en la general de grups d’edat.

El davanter de Parets Carles Aguilera 
debuta a l’OK Plata amb el Barça B
El paretà Carles Aguilera, encara en edat júnior, va 
debutar amb el FC Barcelona B a l’OK Lliga Plata, la 
segona màxima categoria en l’àmbit estatal. La Lliga 
Júnior Catalana va ser suspesa però el segon equip 
de l’entitat blaugrana ha confiat en el davanter paretà, 
que ja ha disputat alguns minuts en diversos partits.

La piscina Miguel Luque torna a obrir amb 
cita prèvia
L’obertura progressiva d’activitats permet obrir les 
piscines cobertes mitjançant cita prèvia. Així doncs, 
podeu reservar presencialment o trucant al telèfon 
93 562 06 02.

L’Ajuntament de Parets impulsa una nova iniciativa: 
la Setmana de l’Esport Parets 2020. Es tracta d’una 
activitat solidària en què, durant la setmana del 14 al 
20 de desembre, tothom que practiqui activitat física o 
esportiva podrà compartir-ho a Instagram etiquetant al 
compte @parets_esport. 
A més, des del 23 de novembre, pot adquirir-se la 
samarreta solidària de la campanya a través de la pàgina 
web parets.cat. El preu de cada samarreta és de 5 euros 
i els diners aniran destinats al fons solidari de La Marató 
de TV3, enguany dedicada a la COVID-19. Les persones 

que comprin la samarreta participaran en el sorteig de 
material esportiu cedit per les entitats esportives.
L’alcalde i regidor d’Esports, Jordi Seguer, agraeix “la 
col·laboració de l’empresa STADESPORT i de les entitats 
esportives i el patrocini de Grifols per poder fer possible 
aquesta iniciativa, ja que lamentablement enguany no es 
podran celebrar activitats esportives emmarcades en les 
festes de Nadal”.
La samarreta es podrà recollir entre el 7 i el 18 de 
desembre al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez, 
de dilluns a divendres, de 9 a 21 h.

En marxa la Setmana de l’Esport Parets 2020
La iniciativa se celebrarà del 14 fins al 20 de desembre, coincidint amb la La Marató de TV3

I TAMBÉ...

Sergi Mingote davant 
un repte insòlit

Sergi Mingote en ple descens del K2 durant el juliol de 2018

L’alpinista paretà Sergi Mingote formarà part de l’expedició 
Seven Summit Treks. Juntament amb nou alpinistes més 
i dotze xerpes tractaran de fer el cim del K2 a l’hivern. Es 
tracta d’un fet insòlit perquè, fins ara, molts alpinistes ho 
han intentat sense èxit. A més, és l’únic ‘vuit mil’ que no 
ha sigut escalat en l’època més freda de l’any.
Sergi Mingote desenvoluparà les tasques de líder a la 
muntanya i haurà de coordinar l’equip amb la previsió de 
començar el 20 de desembre i acabar el 28 de febrer.

Lahosa i Guallar en el 
Campionat d’Espanya

L’aturada dels entrenaments a causa de la pandèmia per 
la COVID-19 ha sigut insuficient per aturar els atletes 
paretans Júlia Lahosa i Martí Ullar que van participar, el 
passat 25 d’octubre, en el Campionat d’Espanya celebrat 
a la localitat veïna de Granollers.
Per una banda, la Júlia va aconseguir una meritòria 
catorzena plaça a la prova de 600 m de la categoria sub 
16. D’altra banda, en Martí va ser novè a la prova de 1.500 
metres obstacles, també a la categoria de sub 16.

Reunió telemàtica del 
Consell de l’Esport

Els representants de les entitats esportives i diversos 
regidors del Consistori es van reunir telemàticament en el 
Consell de l’Esport de Parets. El tema que més preocupava 
a les entitats eren les subvencions. L’Ajuntament va 
comunicar que, per justificar les quantitats, podien 
presentar les compres de material per a la seguretat i 
higiene de la pandèmia per la COVID-19. També es va 
parlar de les diverses millores en equipaments com la 
piscina i el camp de futbol, i també en els paviments.

Júlia Lahosa en la prova de 600 metres Part dels membres del Consell de l’Esport de Parets durant la reunió

Bàner informatiu sobre la Setmana de l’Esport Parets 2020
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Informa-te’n a l’Oficina de Català 
de Parets del Vallès:
parets@cpnl.cat

Parets del Vallès

pessebre 34
2020

20 m

visiteu el nostre web
www.pessebreparets.cat

Del 5 desembre 2020 al 6 gener 2021
Plaça de la Vila 

Arran de la pandèmia de Covid-19, l'Agrupació Pessebrista Parets muntarà
enguany un pessebre tradicional de 20 m2 a la plaça de la Vila. 
Per visitar-lo, porteu mascareta i respecteu la distància de seguretat d'1,5 m.

Diumenge
13 desembre
18 h Teatre Can Rajoler

La sireneta i 
l’illa de plàstic

Preu: 7€
Socis Rialles: gratuït

Cia. Dreams Teatre

Els habitants del fons del mar
preparen una gran festa per 
celebrar el 15è aniversari de 
la sireneta, però una enorme 
massa de deixalles s’apropa 

al palau de corall...

Nenes i nens haurien de poder triar com ser i què

fer amb més llibertat.

Els estereotips de gènere no respecten com som

cadascú, limiten les nostres eleccions i poden comportar

desigualtats i discriminacions.

Cal que tota persona, des de la infància, pugui conèixer

i experimentar alternatives.
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SALUT  EAP Parets del Vallès

PCR, test d’antigen i serologia. Aquests són els tres tipus de proves que es fan a Catalunya 
per detectar la COVID-19. Els membres del personal mèdic del CAP Parets volem explicar 
en què consisteixen i quines són les diferències entre elles.
Abans, però, cal posar de manifest que aquestes proves són eines de suport que com-
plementen la valoració dels professionals sanitaris. Sempre ha de ser el professi-
onal qui indiqui si cal fer alguna de les proves, quina és la més adient, i qui ha de fer 
la interpretació dels resultats, d’acord amb les circumstàncies de la persona i la fase 
epidemiològica.
Una prova directa detecta el microorganisme a la mostra biològica que es pren, en el cas 
del coronavirus, la més habitual és mitjançant un frotis nasofaringi. Les dues tècniques 
que s’utilitzen més rutinàriament són la PCR i la detecció d’antígens. 
El que fa la PCR és detectar si existeix material genètic del microorganisme en la mostra. 
Es fa als laboratoris mitjançant cicles d’amplificació  que permeten, a partir de molt poca 
mostra biològica i amb una presència ínfima d’aquest microorganisme, posar de manifest 
que hi és. Per tant, la PCR és molt sensible, és a dir, pot detectar una presència mínima 
de microorganismes. 
El test d’antígens no detecta traces de material genètic sinó molècules específiques del 
virus. És a dir, aquest test necessita que el microorganisme s’hagi reproduït naturalment 
al cos per detectar-lo. Per això no és tan sensible com la PCR.
El test antigènic permet tenir els resultats en 15-20 minuts i no cal enviar-lo al laboratori. 
A més, detecta les persones amb alta càrrega vírica i, per tant, des d’un punt de vista 
d’acció epidemiològica és molt eficient per fer un confinament urgent i tallar les cadenes 
de transmissió.
Una prova indirecta no detecta el microorganisme directament, sinó la reacció que ha 
fet el nostre cos en estar en contacte amb el virus. En aquest cas, la reacció immunitària: 
la creació d’anticossos específics per fer front al microorganisme en qüestió. 
Els testos serològics, per tant, revelen l’existència d’anticossos específics perquè en 
algun moment el microorganisme ha estat al cos. Però no detecta el moment en què s’ha 
passat la infecció. Els tests serològics més fiables són els que es fan en sang venosa, i es 
processen en un laboratori. Tot i que també n’existeixen de ràpids, però són menys fiables. 
S’indica la seva realització quan el professional sanitari valora la seva utilitat davant 
casos concrets. A més, aquests testos tenen valor epidemiològic retrospectiu per poder 
estudiar quin és el grau d’exposició que ha tingut una comunitat. 
I un missatge clau que volem deixar per finalitzar: fer aquests testos no té utilitat si les 
decisions que es prenen com a conseqüència dels resultats que donin (com per exem-
ple, indicar que es faci aïllament) no es compleixen. Així que cuidem-nos entre tots!

Proves per detectar la COVID-19

 Sergi CercósCATALÀ  Sergi Cercós

En els darrers mesos, el Consorci per a la Normalització Lingüística i, per tant, també 
l’Oficina de Català de Parets, ha fet un avenç substancial en la transició de la presencia-
litat a la virtualitat.

Pel que fa a ensenyament, durant aquest mes tots els cursos es fan en línia a través de 
diverses plataformes. Els dels nivells bàsic i elemental van començar presencialment, 
però a causa de les noves mesures de contenció de la pandèmia dictades per les auto-
ritats sanitàries a final d’octubre, totes les classes van passar a ser en línia. És probable 
que tornin a ser presencials així que la situació ho permeti.

Quant a la resta d’activitats, també s’ha optat per la feina en línia, tant pel que fa a inter-
vencions d’assessorament, com la campanya de difusió “Connecta’t al SAL”, que s’ha dut 
a terme a través de les xarxes socials, com al Voluntariat per la llengua, amb la campanya 
“Quan parles, fas màgia”.

Igualment, l’atenció al públic de l’Oficina de Català de Can Rajoler es 
duu a terme, provisionalment, a través de correu electrònic: parets@
cpnl.cat. 
Si la consulta es pot resoldre per via telemàtica, no caldrà fer res 
més, i si no, cal demanar prèviament una cita. 

Més activitat en línia durant aquesta tardor
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“El arte no tiene límites”

En Pablo Pérez (1991) és un escriptor, raper i freestyler paretà, autor de dos 
llibres de poemes: Eternamente i Hemisferios. Ha quedat en segon lloc a la 
‘Batalla de gallos Red Bull España’ del 2020 i entre els seus plans de futur 
vol continuar formant part de la lliga professional de freestyle i compondre 
noves cançons. Està escrivint el tercer llibre per al 2021 i prepara el seu propi 
canal de Twitch per compartir el seu dia a dia amb el públic. 

Com ha estat l’experiència de l’última Red Bull?
La última Red Bull fue muy bien, era mi octava fi nal consecutiva y, después de un año tan raro, 
iba con la misma ilusión que fui la primera vez. No pude ganar, quedé segundo, pero conseguí 
el mejor puesto que había conseguido hasta entonces. Sin gente es muy diferente porque el 
público te guía mucho en una batalla. Además, nos debemos a la gente y es guay interactuar con 
el público antes y después del evento. 

Com t’has plantejat la professió durant la quarantena?
Durante la cuarentena había que plantearse la profesión de otra manera. Las redes sociales son 
importantes y considero que son uno de mis puntos fuertes porque interactúo mucho con mi 
público. Pensé que molaría hacer videoclips caseros y así lo hicimos. Surgieron tres canciones que 
tuvieron muy buen recibimiento. El arte no tiene límites y trabajando y con pasión sale algo guay. 

Què t’inspira?
Me inspiro en mi día a día; cualquier cosa, aunque me parezca una nimiedad, me puede llegar a 
inspirar. Me inspira el mar, me inspiran los recuerdos, es un poco lo que voy viendo y voy viviendo. 
No hay una sola cosa que me inspire. Al fi nal, existe una red de recuerdos y de conexiones del 
pasado que me hacen pensar en nuevas ideas y nuevos caminos.

Raper, escriptor, poeta, músic. Què et defi neix millor?
Soy un cóctel de todas esas facetas. Pienso que soy más poeta que rapero. Me siento igual de 
cómodo escribiendo un poema, escuchando música clásica y tomando una infusión, que en un 
escenario delante de mil personas improvisando un rap. Una parte es la más romántica y la otra 
es la más agresiva y visceral y no podría tener una sin la otra. 

Pablo ‘Blon’ Pérez, escriptor i músic

del 14 al 20 desembre

Durant aquesta semana,
practica l’activitat física o 
l’esport que més t’agradi. 
Comparteix-lo, si vols, a les 
xarxes socials etiquetant @parets_esport, 
i ajuda’ns a contribuir al fons solidari!

Col·laboren:

STADESPORT · CLUB HANDBOL PARETS · ASSOCIACIÓ PARETANA ESCACS · CLUB TENNIS TAULA PARETS
CLUB FUTBOL SALA PARETS ·CLUB ATLETISME PARETS · CLUB NATACIÓ PARETS · CLUB PATI PARETS
CENTRE EXCURSIONISTA PARETS · CLUB FUTBOL PARETS · CLUB BÀSQUET PARETS · CLUB PETANCA PARETS
CLUB TRIATLÓ · CLUB DÓMINO  PARETS · CLUB PURA VIDA 4 X 4 · ASSOCIACIÓ TRIPLE · PENYA BLAU GRANA
PENYA BLANC BLAVA · CLUB D’ACTIVITATS MUNTANYA (CAM) · CLUB CICLISTA BIKERSPARETS

Organitza:

Patrocina:

Adreça’t al web www.parets.cat i et redirigirem a la plataforma de venda online de la samarreta.
Compra en línia del 23 de novembre al 18 de desembre i entra en el sorteig de material esportiu 
dels diferents clubs locals. 
Pots recollir la samarreta al pavelló municipal del 7 al 18 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a 21 h. 

Durant aquesta semana,
practica l’activitat física o 

SAMARRETA SOLIDÀRIA
COMPRA LA

Cost de la samarreta: 5€
Tots els diners recaptats es 
destinaran al fons solidari 
de la Marató de TV3.


