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L'Ajuntament i les entitats han programat un conjunt d'activitats ideades per a tots els públics i per viure les festes de Nadal a casa. La Cartera Reial visitarà Parets 
per recollir les cartes per als Reis Mags i buidar les bústies especials que hi ha a les places de la Vila i del Doctor Trueta. També s’organitzaran tallers nadalencs, ima-
ginatius i creatius. Per als més lectors, les biblioteques se sumaran al Nadal amb una programació específi ca i per als amants de la poesia s'ha preparat una sessió 
festiva. L’Escola Municipal de Música farà el concert de Nadal virtual. Les estrelles tradicionals: el Pessebre i Els Pastorets es podran gaudir amb formats especials. 
Com cada any, la nit màgica del 5 de gener, Ses Majestats els Reis d’Orient vindran a Parets. Pàg. 3

Parets s'omple d'activitats per viure un Nadal de proximitat

Entrevistem SM els Reis d’Orient

Consulta 
ciutadana pel 
c. de Migdia

Eleccions al 
Consell de la 
Gent Gran

Pàg. 4 Pàg. 7 Pàg. 15

Engega la nova temporada d'espectacles amb el concert dels Buhos
El divendres 22 de gener, el grup Buhos presentarà a Parets Teràpia col·lectiva. L'especta-
cle es farà a les 20.30 h, al teatre Can Rajoler. Amb aquest concert s'inaugurarà el primer 
semestre de la nova temporada d’espectacles al municipi. Pàg. 6 

Comença 
l'esporga 
d'hivern 

L'Ajuntament de Parets presenta el Pla de Mandat 2019-2023
El govern municipal ha fi xat 176 compromisos que s'estructuren en cinc eixos: qualitat de 
vida; entorn urbà i natural, mobilitat i sostenibilitat; bon govern obert i participatiu; cultura 
i educació; i economia de futur. Pàgs. 10 i 11
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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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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

Un Nadal diferent

Fa 2.020 anys a Betlem i en una cova
amb senzillesa, pobresa i amb joia, 
naixé un infant fi ll de Josep i Maria
il·luminant de goig l’establia.

El món va posar-se als peus del nen
Jesús el nomenaren en ferm
reconeixent-lo com a ésser etern,
fi ns i tot els àngels per adorar-lo baixaren.

Amb el seu naixement, el món va canviar.
Igual, les coses ja no es van quedar
i, junt amb el nou projecte que va començar,
sempre el naixement es vol celebrar.

Amb la pandèmia, tampoc res no és igual.
Caldrà recordar aquella nit celestial
del naixement d’aquell nen en un hostal 
per ser més solidaris, més humans i més com cal.

Intentem amb esperança celebrar un bon Nadal
que el pas endavant sia sempre ben encertat,
pregonat com feien els àngels a l’hostal:
Glòria a Déu a les altures i pau als de bona voluntat!

Parets del Vallès, Nadal 2020
Jaume Anfruns i Palau

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

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.

Divendres 18 desembre
-A les 13 h, a la plaça de la Vila, commemoració del Dia del migrant, amb 
lectura de manifest i actuació de la cantant Rosa Sánchez. Organització: 
Servei d’Acollida

Dissabte 19 desembre 
-A les 11 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, trobada poètica de Na-
dal amb Joan Palau, actuació del grup Versons i fi nal dedicat al Nadal. 
Organització: Niu d’Art Poètic
-D’11 a 14 h a la plaça de la Vila, Cartera Reial acompanyada d’una ar-
tista itinerant d’Artristras, i diferents tallers. Organització: Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume i Servei de Cultura

Diumenge 20 desembre
-A les 18.30 h, al teatre Can Rajoler, teatre: Els Brugarol, de Ramon 
Madaula. Organització: Servei de Cultura.

Dilluns 21 desembre
-De 18.30 a 21 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Groupe de conver-
sation en français a càrrec de Marlen Castro i personal de la biblioteca. 
Organització: Biblioteca Can Rajoler
-A les 20 h, a través de les xarxes socials de l’Escola Municipal de Música 
(Instragram i Facebook), concert de Nadal a càrrec de l’alumnat d’ins-
trument en modalitat individual o petit format de cambra, juntament 
amb la coral júnior de l’Escola Municipal de Música. Organització: Escola 
Municipal de Música

Dimarts 22 desembre
-A les 18 h, a la biblioteca Can Rajoler, Hora del conte conte muF, muF, 
muF: històries d’un Nadal al revès, a càrrec de Mon Mas, en directe des 
de l’Instagram @bibcanrajoler. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Dimecres 23 desembre
-A les 18.30 h, a la biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per a adults, 
tertúlia al voltant d’una novel·la. Organització: Biblioteca Can Rajoler

Dijous 24 desembre
-A la biblioteca Can Butjosa, Tió virtual: cal que ens feu arribar un vídeo 
on canteu la cançó infalible perquè cagui molt! Tota la informació de 
com fer-ho a les xarxes socials de la biblioteca. Organització: Biblioteca 
Can Butjosa

Diumenge 27 desembre
-A les 19 h, al teatre Can Rajoler, espectacle familiar ‘Pastorets, cap a 
Betlem’, a càrrec de la cia. La Roda Produccions. Organització: Rialles 
Parets

Dijous 31 desembre
-En directe des de l’Instagram de les biblioteques del Vallès Oriental (@

APUNTA’T
bibliotequesvo). Títol: Menja’t un conte. Edició Nadal. Hora del conte: 
L’home del nassos, a càrrec de Mon Mas

Dimarts 5 gener 2021
-A partir de les 18 h, passejada dels Reis d'Orient per tots els carrers de 
la vila. Hi haurà recepció als Reis a càrrec de l'Ajuntament de Parets, amb 
ofrenes i lliurament de les claus de la vila. Es podrà seguir en streaming 
en directe al linkwww.parets.cat/passejada-reis.
Enguany no no es farà la recepció tradicional dels infants i tampoc no hi 
haurà repartiment de caramels. Es recolliran cartes a les bústies reials 
situades a la plaça de la Vila i a la plaça Doctor Trueta i també durant 
la cavalcada. 
Organització: Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume i Ajuntament de 
Parets

Dijous 7 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte a càrrec de Sònia 
Fernández. Adreçat a infants a partir de P3. Cal inscripció prèvia. Orga-
nització: Biblioteca can Butjosa

Diumenge 10 gener
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, Mostra de teatre de l’alumnat del taller 
de teatre del Casal Cal Jardiner a càrrec de Padi Padilla. Organització: 
Casal de Joves Cal Jardiner

Dijous 14 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte a càrrec de Gem-
ma Garcia. Adreçat a infants a partir de P3. Cal inscripció prèvia. Orga-
nització: Biblioteca Can Butjosa

Dissabte 16 gener
-D’11 a 12 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en Família: contes i 
cançons a càrrec de Caro von Arend. Adreçat a infants a partir de P3. Cal 
inscripció prèvia. Organització: Biblioteca Can Butjosa

Dijous 21 gener
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte de Festa Major a 
càrrec de Mercè Martínez. Adreçat a infants a partir de P3. Cal inscripció 
prèvia. Organització: Biblioteca Can Butjosa

Divendres 22 gener
-A les 20.30 h, al teatre Can Rajoler, actuació del grup Buhos amb l’es-
pectacle Teràpia col·lectiva, dins de la Festa Major d’Hivern. Venda d’en-
trades al mateix teatre una hora abans de l’espectacle, venda anticipada 
www.espectacles.parets.cat. Preus: 24-20 i 18 €. Organització: Servei 
de Cultura

Dissabte 23 gener
-A les 20.30 h, al teatre Can Rajoler, actuació de Koko-Jean & The Tonics 
featuring Dani Nel·lo amb l’espectacle Hair Whip, dins de la Festa Major 
d’Hivern. Venda d’entrades al mateix teatre una hora abans de l’espec-
tacle, venda anticipada www.espectacles.parets.cat Preus: 15-12-11 €. 
Organització: Servei de Cultura

Diumenge 24 gener
-A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle familiar per 
determinar. Organització: Rialles Parets

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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Un dels taller de Nadal per als infants 

Parets fa Nadal
El municipi ofereix un conjunt d’activitats per viure les festes de Nadal a casa

Parets celebra les festes nadalenques amb activitats de 
tota mena i per a totes les edats. L’Ajuntament de Parets, 
amb la col·laboració de les entitats, ofereix una progra-
mació per gaudir d’un Nadal a casa. Proximitat, imagi-
nació i creativitat són els elements claus per a les festes 
d’aquest any.  

Bústies especials per a les cartes als 
Reis Mags
Les cartes per a Ses Majestats els Reis 
d’Orient poden tirar-se a unes bústies es-
pecials que hi ha ubicades a la plaça de 

la Vila i a la plaça del Doctor Trueta. Hi ha tres bústies 
de colors diferents: una de blava per a Melcior, una de 
vermella per a Gaspar i una tercera de color verd per a 
Baltasar. Posteriorment, la Cartera Reial agafarà les cartes 
dipositades en aquestes bústies. 
A més, també es pot enviar la carta als Reis a l’adreça de 
correu electrònic reismagsdeparets@gmail.com.  

La Cartera Reial visita Parets per recollir 
les cartes als Reis d’Orient 
El dissabte 19 de desembre, la Cartera Re-
ial tornarà a Parets per aplegar totes les 
cartes adreçades a Ses Majestats els Reis 

d’Orient. La Cartera Reial s’instal·larà a la plaça de la Vila 
d’11 a 14 h per recollir les cartes i entregar-les als Reis. 
A més, també s’emportarà totes les cartes lliurades a les 
bústies reials. 
La matinal s’amenitzarà amb les actuacions d’una artista 
itinerant de la companyia Artristras i amb tallers nada-
lencs. L’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume organitza 
les jornades amb la col·laboració de l’Ajuntament. El 12 
de desembre, la Cartera Reial va estar a la plaça del Doc-
tor Trueta. 

Tallers nadalencs, imaginatius i creatius
El dia que la Cartera Reial visiti Parets, el 
19 de desembre, hi haurà tallers per fer 
manualitats nadalenques a la plaça de la 
Vila, d’11 a 14 h. L’Agrupament Escolta i 

Guia Sant Jaume, amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
ha organitzat set tallers diferents: decoracions per l’arbre, 
corones, postals, arbres 3D, papiroflèxia, boles per l’arbre 
i nadales. Tots els tallers seguiran mesures de prevenció 
per evitar el contagi de la pandèmia. 

Biblioteques plenes de Nadal
Les biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler 
omplen l’agenda de desembre amb activi-
tats per celebrar el Nadal. 
Fins a finals de mes, la Biblioteca Can But-

josa organitza dues activitats. El dijous 17 de desembre, 
a les 18 h, podreu escoltar l’Hora del conte de Nadal. La 
narració, a càrrec de la rondallaire Caro von Arend, es farà 
en directe al compte d’Instagram (@bibcanbutjosa). La Nit 
de Nadal, el dijous 24 de desembre, podreu fer cagar el 
Tió virtual per Instagram. 
La Biblioteca Can Rajoler ha programat una Hora del 
conte: muF, muF, muF: històries d'un Nadal al revés pel 
dimarts 22 de desembre a les 18 h. El relat, a càrrec de 
la contacontes Mon Mas, es farà per streaming al compte 
d’Instagram de la Biblioteca (@bibcanrajoler). 
A més, Can Rajoler participarà en la iniciativa A les dotze, 
menja’t un conte. Edició Nadal. Del 23 de desembre al 7 
de gener (excepte diumenges i festius) les biblioteques 
de la comarca faran sessions d’explicacions de contes en 
directe que es podran veure al compte d’Instagram (@
bibliotequesvo). Els contes es retransmetran cada dia en 
directe a les 12 h del migdia. Posteriorment, tots els con-
tes estaran disponibles durant 24 hores al mateix perfil. 
El torn de la Biblioteca Can Rajoler serà el dijous 31 de 
desembre amb L'Home dels nassos, a càrrec de Mon Mas.
Paral·lelament, la Biblioteca Can Rajoler fa el seu parti-
cular calendari d’advent a través de les xarxes socials: 
Facebook, Twitter i Instagram. Cada dia, i fins al 25 de 
desembre, el personal de la Biblioteca planteja una pre-
gunta i, abans de tancar, a les vuit del vespre, desvetlla la 
resposta. La persona que contesti més preguntes correc-
tament rebrà una sorpresa.

A les biblioteques també hi podeu trobar revistes especi-
alitzades en menjar i decoracions de Nadal. 
Ambdues biblioteques romandran tancades del 24 de 
desembre al 3 de gener.

Un Nadal poètic
L’entitat Niu d’Art Poètic ha programat una 
Trobada de Nadal. Els amants de la poesia 
podran reunir-se el dissabte 19 de desem-
bre, a les 11 h, a la Sala d’exposicions Can 

Rajoler. La trobada poètica comptarà amb els artistes de 
l’exposició Maridatge d’instants: el poeta Joan Palau i el 
fotògraf Xevi Serra. També es farà una actuació musical 
del grup Versons per acompanyar la lectura dels poemes 
de Joan Palau. Per acabar, hi haurà un final sorpresa de-
dicat al Nadal. L’exposició Maridatge d’instants pot visi-
tar-se fins al 6 de gener, de dilluns a divendres, de 16 a 20 
h i, els dijous i els dissabtes, de 10 a 13 h. A la mostra s’hi 
pot veure la unió de 40 fotografies i 40 poemes. 

Concert de Nadal virtual 
L’Escola Municipal de Música farà un 
Concert de Nadal en format virtual. Els 
alumnes del centre gravaran diferents pe-
ces musicals. En total, s’interpretaran 33 

peces breus. Amb motiu de les restriccions per contenir 
l’expansió de la pandèmia, les intervencions de l’alumnat 
d’instrument es faran en modalitat individual o de petit 
format de cambra. Així mateix, la coral júnior cantarà 
mantenint les mesures de prevenció. Durant les festes, 
el vídeo es publicarà a través de les xarxes socials de 
l’escola: Facebook i Instagram (@escola_musica_parets). 

Teatre de Nadal: Els Pastorets
El diumenge 27 de desembre, la compa-
nyia La Roda Produccions representarà 
l’obra Pastorets, cap a Betlem. La funció 
tindrà lloc a les 19 h al Teatre Can Rajo-

ler. Dos amics explicaran la història de Folch i Torres amb 
l’ajut dels espectadors i de la seva imaginació. Les en-
trades podran adquirir-se una hora abans de l’inici de la 
funció a les taquilles del teatre per 7 euros (gratuït pels 
socis de Rialles). L’acte va a càrrec de Rialles Parets.

Passejada de Ses Majestats els Reis 
d’Orient 
El dimarts 5 de gener, a les 18 h, Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient faran un recorre-
gut per tots els carrers del municipi per 

saludar els paretans i paretanes. Cal esperar els Reis a 
la porta o al balcó de casa. Després de la passejada, el 
govern municipal rebrà Ses Majestats per fer-los entrega 

de les claus que obren totes les portes de totes les cases 
de Parets perquè puguin entrar-hi a la nit a deixar els re-
gals. El lliurament de les claus i els parlaments es podran 
seguir en directe a través del web de l’Ajuntament: www.
parets.cat/passejada-reis. L’acte, a càrrec de l’Ajuntament 
i de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, substitueix 
la recepció tradicional i el repartiment de caramels, que 
enguany s’ha canviat a causa de la pandèmia. 

Fanalets per il·luminar la Nit de Reis
A mitjan desembre, tots els nens i nenes 
de 0 a 10 anys rebran un fanalet a casa per 
poder donar la benvinguda als Reis d’Ori-
ent des de les finestres, balcons, terrasses, 

terrats o portals. Juntament amb els fanalets retallables 
hi haurà una espelma i un estoig de colors per poder-lo 
decorar.

Visita al Pessebre, una tradició
Des de fa 34 anys l’Agrupació Pessebrista 
de Parets porta el Nadal a la plaça de la 
Vila amb la construcció del Pessebre Mo-
numental. El pessebre de Parets és un re-

ferent arreu de Catalunya i de l’Estat. Durant anys ha estat 
el pessebre més gran sobre taula, amb una superfície de 
230 m².  Aquest any, les restriccions de seguretat sanitària 
per frenar la pandèmia han impedit a l’Agrupació Pesse-
brista muntar el Pessebre Monumental. Però l’entitat no 
ha volgut deixar el municipi sense una de les tradicions 
més arrelades i ha construït un pessebre més petit. 
El muntatge es pot veure a la plaça de la Vila fins al 6 de 
gener, de 9 a 20 h. L’escenari nadalenc té una mida apro-
ximada de 20 m² i està muntat sobre una plataforma, amb 
una estructura tancada, i finestres que permeten veure 
tots els personatges i els detalls.

Un municipi brillant
Els llums de Nadal llueixen als carrers, 
places i parcs de Parets. Aquest any, 
l’Ajuntament ha ampliat la il·luminació a 
nous carrers del municipi per contribuir a 

la dinamització del comerç local. Com a novetats desta-
quen els avets guarnits de la plaça de la Vila, de la plaça 
del Doctor Trueta i del parc del Sot d’en Barriques o la 
il·luminació dels arbres de la rotonda de l’avinguda de 
Lluís Companys i de l’espai central del parc del Sot d’en 
Barriques. Com cada any, s’ha engalanat el balcó de l’edi-
fici de l’Ajuntament i les moreres de la plaça de la Vila. 
Els llums de Nadal brillen cada nit fins al dia de Reis, s’en-
cenen a les 17.30 h i s’apaguen a mitjanit. 

Més informació a: parets.cat i xarxes socials. 
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El govern de l’Ajuntament de Parets ha presentat el Pla 
de Mandat 2019-2023. L'acte, celebrat el dimarts 15 de 
desembre, ha tingut lloc a l'exterior del futur equipament 
municipal del sector Iveco. El Pla de Mandat és el full de 
ruta que guia les accions del govern de l’Ajuntament de 
Parets durant la legislatura. 
El govern municipal ha fixat 176 compromisos per 
desenvolupar al llarg dels propers anys. En el Pla de 
Mandat, aquests compromisos queden estructurats en 
5 eixos: la qualitat de vida de les persones se situa al 
centre de la política municipal; es persegueix un equilibri 
entre l’entorn urbà i natural fomentant la mobilitat i 
la sostenibilitat; s’aposta pel bon govern, incidint en 

L'Ajuntament de Parets presenta el Pla de Mandat

Vista del carrer de Migdia 

L'Ajuntament de Parets farà una consulta ciutadana 
perquè els veïns i veïnes decideixin com s'ha de regular 
el trànsit del carrer de Migdia. La votació es farà entre el 
divendres 15 de gener i el dissabte 30 de gener. El vot es 
podrà efectuar en línia a través de l'enllaç participacio.
parets.cat.
A la consulta podran participar-hi les persones majors de 
18 anys empadronades al carrer de Migdia i a la part del 
carrer de l'Empordà que va des del carrer de Migdia fins 
al carrer Major.
L'Ajuntament planteja dues opcions:
Opció 1: Únic sentit de circulació amb aparcament a 
un costat
Carrer d'un únic sentit de circulació, amb accés des 
de l'avinguda de Lluís Companys. Zona d'aparcament 
habilitada en un únic costat del carrer. Canvi de sentit 
de circulació al carrer de l'Empordà, entre els carrers de 
Migdia i Major, amb senyalització especial per permetre 
la circulació del tractor de can Valentí.
Opció 2: Dos sentits de circulació sense aparcament
Mantenir els dos sentits de circulació sense zona 
d'aparcament. Canvi de sentit de circulació al carrer de 
l'Empordà, entre els carrers de Migdia i Major.
Posteriorment, el Consistori executarà la proposta amb 
major consens.

Consulta per regular el 
trànsit del c. de Migdia 

Els membres del Goven Plural de l'Ajuntament de Parets

mecanismes de transparència i de participació ciutadana; 
l’educació i cultura esdevenen els dos pilars centrals de 
l’actuació del govern; i s’aposta per una economia de futur,
per construir un municipi pròsper i just.
La presentació ha anat a càrrec de l’alcalde, Jordi Seguer; 
la regidora i portaveu d’Ara-Parets ERC, Kènia Domènech; 
la regidora i portaveu de Parets per la República, Neus 
Jordà; i la primera tinenta d’alcaldia i portaveu de Sumem 
Esquerres a Parets, Casandra García. La resta de regidors i 
regidores de l'equip de govern també han assistit a l'acte.
A les pàgines centrals d'aquest butlletí (pàgines 10 i 11) 
podeu llegir una selecció dels 176 compromisos que 
defineixen l’horitzó estratègic del municipi.  
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Branca rompuda pel vent espectral
-un dia plena de fulles i rama!-,
dóna'ns la flama, la flama, la flama
no de cap negra foguera del mal,
sinó la flama del foc de Nadal.

Josep Carner, 1884-197O 

5Oè aniversari de la seva mort

Bon Nadal i feliç 2O21
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Teràpia col·lectiva és el primer espectacle per a teatres 
dels components del grup Buhos, un dels grans grups 
d’èxit del panorama musical actual. El muntatge, que es 
podrà veure el 22 de gener, a les 20.30 h, al teatre Can 
Rajoler, donarà el tret de sortida a la nova temporada 
d’espectacles, que tindrà lloc entre els mesos de gener 
i maig de 2021.
Durant els mesos següents, l’escenari del teatre Can 
Rajoler acollirà obres de tots els gèneres i per a tots els 
públics: els concerts Hair Whip, a càrrec de  Koko-Jean & 
The Tonics featuring Dani Nel·lo; Meritxell Neddermann 
o la gira presentació del nou àlbum de Queralt Lahoz po-
saran la nota musical als espectacles.
La programació per als primers mesos de l’any també 
inclou l’humor original i sarcàstic d’Yllana, amb el seu 
Greenpiss; l’obra Encara hi ha algú al bosc, de Teatre de 
l’Aurora; el muntatge Els darrers dies de la Catalunya re-
publicana, de Terra Teatre; i Els gossos de la companyia 
Sala Trono. 

Espectacles ajornats
Les obres que s’han posposat per causa de la pandèmia 
per la COVID-19 també s’han reprogramat per al primer 
semestre de 2021: Monroe-Lamarr, de TNC – Velvet 
Events, que es podrà veure el 7 de febrer, i Antonia San 
Juan amb Mi lucha, el 2 de maig. 

Cicle Cafè Teatre
Pel que fa als espectacles d’humor dins el cicle del Cafè 
Teatre, que també es podran veure al teatre Can Rajoler, 
la programació inclou Col·loqui, El gallardo español, d’en 
Peyu; Un tal Shakespeare, de Marcel Tomàs & Cascai; i 
Be God Is, d’Espai Dual, que es va ajornar a causa de les 
restriccions per la COVID-19.

Adquisició d’entrades
La venda de les entrades soltes a cadascun dels espec-
tacles es farà en línia a partir del 13 de gener a l’adreça 
espectacles.parets.cat, al mateix teatre una hora abans 

de cada representació i, excepcionalment, a les oficines 
de Can Rajoler els dimarts de 9 a 13 h.

Per Nadal, regala el Carnet d’Amic
El 2021 es posa de nou a la venda el Carnet d’Amic dels 
teatres de Parets, que es podrà adquirir en línia fins al 
pròxim 10 de gener. El carnet té un preu de 155 euros i 
permet, entre d’altres, disposar del mateix seient a tots 
els espectacles de la temporada, tenir prioritat en l’ad-
quisició d’entrades addicionals, assistir als actes públics 
organitzats per l’Ajuntament de Parets, o rebre la infor-

L’humor contemporani de Marcel Tomàs & Cascai Teatre serà un dels espectacles de la nova temporada de Cafè Teatre

mació al domicili de la programació i les novetats que es 
facin als teatres del municipi.

Si fas 18 anys al 2021, vine gratis al teatre
Els joves residents a Parets que el 2021 facin 18 anys 
poden veure els espectacles gratis (excepte el concert de 
Buhos). Per gaudir de l'oferta del programa 'Teatre per la 
cara!' només cal ensenyar el DNI. També podeu consultar 
els preus especials per a menors de 18 anys o majors de 
65 anys al web parets.cat. 
L’agenda estarà condicionada a l’evolució de la pandèmia. 

Comença la nova temporada d’espectacles amb el concert dels Buhos
El joves components del grup Buhos donaran el tret de sortida al primer semestre de la nova temporada

Per Nadal
regala el carnetAMIC

dels TEATRES DE PARETS

Per un preu d'amic, només 155 euros
(mitjana de 6,74 € per espectacle)
gaudeix de tots els espectacles de l'any 2021 als teatres
de Parets i molts més avantatges!
(mateix seient, invitacions a diferents actes, informació, etc)

Informació a Can Rajoler
93 573 98 00 - canrajoler@parets.cat
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Eleccions al Consell de la Gent Gran 
Del 18 al 22 de gener s’obre el període per votar els representants dels casals al Consell de la Gent Gran 

Les persones usuàries dels casals municipals de la gent 
gran -Sant Jordi, Ca n’Oms i Asoveen- podran votar els 
seus representants al Consell de la Gent Gran. El termini 
per votar els candidats s’obrirà el dilluns 18 de gener, a 
les 10 h i tancarà el divendres 22 de gener, a les 13 h. 
El Consell de la gent Gran té la funció de recollir propostes 
i promoure accions que contribueixin a la millora de la 
qualitat de vida de les persones grans. Dos representants 
de cada casal de Parets, una dona i un home, formen part 
d’aquest òrgan. 
Durant el mes de novembre i desembre, les persones 
dels casals interessades a formar part del Consell de la 
Gent Gran van poder presentar la seva candidatura. A 

continuació, al mes de gener, se celebrarà un període de 
votacions perquè els usuaris i usuàries escullin els seus 
representants. 
Al casal Sant Jordi, els electors podran escollir entre 
cinc dones i tres homes: Caridad Alcolea Marín, Carmen 
Fernández Fornieles, Maria Lluïsa Guallarte Gracia, Pilar 
Ocaña Dolcet o Antonia Solera Díaz i Miquel Molina Miras, 
Albert Navarro Moya o Benito Ortega Martínez. Al Casal 
Ca n’Oms es podrà votar entre dues dones i tres homes: 
Elisa Mató González o Mercè Ramírez Andrada i Jaume 
Anfruns Palau, Joan Soley Pou o Ramon Talarn Planas. 
Al casal Asoveen només s’hi han presentat una dona i un 
home: Mari Carmen Piqueras Martínez i Pedro Cabanillas 

Molina. Per tant, ambdós seran directament nomenats 
com a representants.
Les votacions es podran fer de forma presencial a l’Ajun-
tament (carrer Major 2-4) i al Casal Sant Jordi (carrer de 
Galende, 1), de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
i divendres de 10 a 13 h. Als punts de votació hi haurà but-
lletes impreses. Els electors hauran d’apuntar el seu DNI 
i marcar el nom de les persones a qui donen el vot. Les 
votacions també podran efectuar-se en línia a través del 
web (www.parets.cat/utilitats/formularis/representants-
al-consell-municipal-de-la-gent-gran).  
Per a més informació, podeu trucar al número de telèfon 
935 622 638.

Jaume Anfruns Palau Pedro Cabanillas Molina Mari Carmen Piqueras MartínezRamon Talarn PlanasJoan Soley Pou 

Miquel Molina Miras Mercè Ramírez Andrada Elisa Mató González Benito Ortega MartínezAlbert Navarro Moya 

Caridad Alcolea Marín Antonia Solera Díaz Pilar Ocaña Dolcet Maria Lluïsa Guallarte GraciaCarmen Fernández Fornieles

Casal Sant Jordi

Casal Ca n’Oms

Casal Asoveen

Persones candidates:
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Gener Febrer Març Abril Maig  Juny  Juliol  Agost  Setembre  Octubre Novembre Desembre

de 3/5 a 5/7

de 5/3 a 5/5 

CALENDARI FISCAL / 2021

Béns immobles urbans

Béns rústics

Béns rústics construïts

Vehicles tracció mecànica

Guals

Activitats econòmiques

Cementiri

Residus domèstics 

Residus comercials

de 1/9 a 5/11

de 1/9 a 5/11

de 16/4 a 18/6

Podeu consultar la resta de taxes i preus públics a: www.parets.cat o orgtn.diba.cat 

de 1/9 a 5/11

de 1/9 a 5/11

de 3/5 a 5/7

+ Béns immobles domiciliats * * * *3/5 1/7 1/10 1/12 *

de 16/9 a 16/11

Connecta’t amb l’Ajuntament incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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El Pla de Mandat 2019-2023 és el full de ruta que guia les accions del govern de l’Ajuntament de Parets durant la legislatura. Així doncs, es tracta d’un 
document estratègic que recull els objectius polítics, d’acord amb les prioritats del govern, i, alhora, defineix les línies d’actuació per a assolir-los, 
considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast. 

El govern municipal de Parets, a partir de 72 objectius establerts, ha fixat 176 compromisos per desenvolupar al llarg dels propers anys. En el Pla de Mandat, 
aquests compromisos queden estructurats en 5 eixos i agrupats en 26 àmbits: la qualitat de vida de les persones se situa al centre de la política municipal; es 
persegueix un equilibri entre l’entorn urbà i natural fomentant la mobilitat i la sostenibilitat; s’aposta pel bon govern, incidint en mecanismes de 
transparència i de participació ciutadana; l’educació i cultura esdevenen els dos pilars centrals de l’actuació del govern; i s’aposta per una economia de futur, 
per construir un municipi pròsper i just.

A continuació, podeu llegir una selecció dels 176 compromisos que defineixen l’horitzó estratègic del municipi. 

PLA DE MANDAT 2019-2023

EIX QUALITAT DE VIDA

Feminismes i identitats de gènere
Implementarem el Punt LGTBI+. Un servei d’informació, orientació i atenció directa adreçat a 
totes les persones que formen part del col·lectiu LGTBI+ i que lideri accions comunitàries i 
preventives contra les agressions lgtbifòbiques.

Drets socials
Elaborarem el Programa de cures, amb la incorporació de la corresponsabilitat d’homes, 
vetlladores, cuidadores, etc.

Seguretat
Ampliarem els efectius del cos de Policia Local.
Contractarem agents cívics de suport.

Salut
Implantarem la figura d’infermera escolar al centre Pau Vila, que donarà cobertura a les 
escoles bressol municipals. 

Pràctica esportiva i hàbits saludables
Millorarem les instal·lacions del camp de futbol municipal, dels pavellons poliesportius 
municipals i de la piscina municipal Miguel Luque.

Habitatge
Rehabilitarem l’edifici de l’avinguda de Lluís Companys amb l’objectiu de construir pisos per a 
la borsa de lloguer assequible. 

Gent gran
Crearem el Consell municipal de la gent gran amb la voluntat de donar veu i opinió a la pobla-
ció més gran de 65 anys.
Desenvoluparem el Programa d’envelliment actiu: propostes esportives, culturals, recreatives i 
de voluntariat.

Joventut
Redefinirem el Projecte educatiu de centre del Casal de Joves Cal Jardiner.

EIX ENTORN URBÀ I NATURAL, MOBILITAT I SOSTENIBILITAT

3

4

5
Projectes de desenvolupament local
Desenvoluparem el projecte de la piscina descoberta.

Teixit industrial i comercial
Reformularem el Consell Industrial. 

Consum i comerç
Dissenyarem la campanya Ara més que mai: una campanya que desenvoluparem en diferents 
blocs al llarg de la legislatura, pensada per potenciar el consum responsable, de proximitat i 
cultural. 

Formació i treball
Incrementarem el nombre de Plans d’Ocupació cercant la formació i inserció laboral, amb 
l’especialització d’ofertes i la diversitat funcional.

Innovació
Crearem l’Oficina Tècnica de Projectes Transversals.

EIX BON GOVERN OBERT I PARTICIPATIU

EIX ESTRUCTURAL: EDUCACIÓ I CULTURA

EIX ECONOMIA DE FUTUR

PA R E T S  D E L  VA L L È S

1

2
Medi natural
Farem un disseny participatiu del projecte de la llera del riu Tenes i l’entorn: viure de cara el riu 
Tenes.

Sostenibilitat i responsabilitat ambiental 
Impulsarem el Programa Reciclem! per arribar al màxim percentatge de reciclatge que demana 
la Unió Europea. Tenim l’objectiu de facilitar i fomentar el reciclatge entre els veïns i veïnes del 
nostre poble, i d’ampliar el ventall de serveis que s’ofereixen per gestionar els residus privats.
Acordarem amb el Consorci de Residus l’ampliació i millora dels serveis de la deixalleria.

Transformació urbana
Impulsarem, juntament amb ADIF, millores a l’estació del tren i el desdoblament de l’R3.

Mobilitat sostenible i segura
Renovarem les ordenances de mobilitat amb la introducció de les que fan referència a l’ús dels 
vehicles de mobilitat personal (VMP).

Turisme, patrimoni local i arxiu
Farem el projecte per ubicar el nou Arxiu Municipal i centre d’interpretació d’estudis locals per 
tal de dignificar-lo.
Estudiarem la creació de l’Espai 1 d’octubre.

Transparència
Farem un Pla de transparència. Una via per garantir que la informació sobre l’actualitat 
política, econòmica, social i cultural del nostre poble sigui accessible i entenedora per a tota la 
ciutadania.

Participació
Posarem en marxa la Plataforma Decidim! Una plataforma digital que permetrà la participació 
des d’una mirada àmplia en espais digitals, la informació sobre els òrgans locals de participa-
ció, la fiscalització d’aquests òrgans i el seguiment dels processos participatius.

Comunicació
Crearem un canal audiovisual digital.

Administració amb seny
Rebaixarem el 10% de l’IBI. Rebaixa progressiva de l’IBI, que es durà a terme amb una rebaixa 
anual del 2,5% durant els quatre anys de mandat.

Educació
Treballarem noves opcions per a la solució de la problemàtica de l’IES La Sínia: projecte institut 
escola Lluís Piquer. 
Subvencionarem parcialment la transformació dels patis escolars.

Cultura
Crearem una borsa d’artistes locals.
Dissenyarem un nou model de Festa Major. La importància rau en els processos participatius 
oberts i integrals per poder brindar el poder de decisió a tota la ciutadania.

Podeu fer el seguiment del compliment dels compromisos del Pla de Mandat a través de la plataforma Decidim:  
decidim-parets.diba.cat/processes/pla-de-mandat-2019-2023

També podeu llegir tot el Pla de Mandat al web de l’Ajuntament: 
www.parets.cat/seu-electronica/pla-de-mandat-2019-2023

Decidim Parets Web Ajuntament
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Rebaixarem el 10% de l’IBI. Rebaixa progressiva de l’IBI, que es durà a terme amb una rebaixa 
anual del 2,5% durant els quatre anys de mandat.

Educació
Treballarem noves opcions per a la solució de la problemàtica de l’IES La Sínia: projecte institut 
escola Lluís Piquer. 
Subvencionarem parcialment la transformació dels patis escolars.

Cultura
Crearem una borsa d’artistes locals.
Dissenyarem un nou model de Festa Major. La importància rau en els processos participatius 
oberts i integrals per poder brindar el poder de decisió a tota la ciutadania.

Podeu fer el seguiment del compliment dels compromisos del Pla de Mandat a través de la plataforma Decidim:  
decidim-parets.diba.cat/processes/pla-de-mandat-2019-2023

També podeu llegir tot el Pla de Mandat al web de l’Ajuntament: 
www.parets.cat/seu-electronica/pla-de-mandat-2019-2023

Decidim Parets Web Ajuntament
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CALENDARI
FESTES
PARETS
2021

www.parets.cat

Divendres 01 gener Cap d’Any

Dimecres 06 gener Reis

Dilluns 25 gener Festa Major d’Hivern

Divendres 02 abril Divendres Sant

Dilluns 05 abril Dilluns de Pasqua Florida

Dissabte 01 maig Festa del Treball

Dijous 24 juny Sant Joan

Dilluns 26 juliol Festa Major d’Estiu

Dissabte 11 setembre Diada Nacional de Catalunya

Dimarts 12 octubre Festa Nacional d’Espanya

Dilluns 01 novembre Tots Sants

Dilluns 06 desembre Dia de la Constitució

Dimecres 08 desembre La Immaculada

Dissabte 25 desembre Nadal

L’observança del calendari de festes és d’obligat compliment

 Reis

 Dia de la Constitució

 La Immaculada

 Nadal

La RÀDIO
al teu MÒBIL

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STOREDescarrega’t l’app per a android
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I TAMBÉ...

El paretà Rubén Pino s’estrena al cinema
Divendres 4 de desembre es va estrenar als Cinemes 
Girona de Barcelona Fantasía de juventud, la nova 
pel·lícula de Jaume Sucarrats amb la interpretació 
del paretà Rubén Pino.
L’actor paretà Rubén Pino Guimerà dona vida a l’Adri, 
un noi en l’últim estiu abans de començar la univer-
sitat.
Aquest fi lm suposa el salt a la pantalla gran per a tot 
el repartiment i també pel director, Jaume Sucarrats.

Adrià Viladomat guanya el ‘Pop up xef’
El cuiner paretà Adrià Viladomat va ser el guanyador 
del segon programa de TV3 ‘Pop up xef’, que presen-
ta el cuiner Marc Ribas. 
L’Adrià va competir contra l’Aida Ferrés. Ambdós te-
nien una hora per conèixer la ciutat, en aquest cas 
les Borges Blanques, i identifi car els valors, elements 
culturals, locals i tradicions per concebre un plat 
d’homenatge a la ciutat. 
El jove cuiner paretà, de 24 anys, va començar els 
estudis de cuina quan en tenia 18 i ja ha treballat al 
costat de xefs de la talla de Jordi Cruz, Ángel León o 
Martín Berasategui.

Dia de les persones migrants
El 18 de desembre se celebra arreu el Dia internaci-
onal de les persones migrades. L’Ajuntament de Pa-
rets se suma a la commemoració amb la lectura d’un 
manifest i l’actuació de la cantant Rosa Sánchez, que 
es farà demà, a la plaça de la Vila, a les 13 h.
Així mateix, l’Ajuntament manifesta públicament la 
voluntat de treballar per tal que els veïns i veïnes 
arribades d’altres indrets del món i que establei-
xin la seva residència a Parets tinguin les mateixes 
oportunitats i els mateixos drets que la resta de la 
ciutadania. Aquest 2020, la crisi sanitària per la 
COVID-19 ha agreujat les desigualtats socials i ha 
afectat especialment les persones estrangeres sense 
autorització administrativa.

Esport, teatre, cuina, dibuix o grafi ts al Casal de 
Joves Cal Jardiner
Les activitats es desenvoluparan durant el desembre i el primer trimestre de 2021

El Casal de Joves Cal Jardiner ofereix noves activitats pels 
darrers dies de l’any i el primer trimestre de 2021.
El programa de cursos, tallers i activitats inclou un taller 
de grafi ts, batucada, dibuix artístic, teatre per a joves o 
francès, entre d’altres.
Pel que fa al que resta del mes de desembre, cada diu-
menge, de 10 a 14 h, es faran activitats esportives: el 
13 de desembre, torneig de futbol; el diumenge 20 de 
desembre, un torneig de bàsquet; i, l’últim diumenge de 
l’any, el dia 27 de desembre, un torneig de voleibol a la 
pista de l’equipament.
Per inscriure’s cal trucar al 93 573 72 00 o escriure al 
correu electrònic caljardiner@parets.cat. Taller de cuina al Casal de Joves Cal Jardiner

L’artista paretà Lluís Navarro, Sito, fa la donació 
d’un quadre a l’Ajuntament de Parets
Parets 1920 és el nom del quadre que l’artista paretà Lluís 
Navarro, Sito, ha donat a l’Ajuntament de Parets com a 
llegat de la seva obra pictòrica.
El treball està fet amb carbó sobre paper i mostra una 
imatge de l’església de Sant Esteve, l’any 1920.
Sito és un pintor inquiet que experimenta amb gran va-
rietat d’estils i materials amb un resultat extraordinari 
en totes les seves obres. A més, el seu compromís amb 
les persones desafavorides i el seu vessant solidari l’ha 
impulsat a fer diverses donacions d’obres que s’han sub-
hastat amb l’objectiu d’aconseguir fons per al suport de 
dones maltractades, investigació del càncer o de l’ELA.
L’any 2018 va rebre el Premio Internazionale d’Arte Fon-
dazione Costanza, com a mostra i reconeixement al seu 
prestigiós èxit professional en l’art en l’àmbit europeu. 
També ha estat guardonat amb la medalla d’or del Fòrum 
Europa 2001, entre altres premis.

Representació del govern plural amb el pintor Lluís Navarro

És un dels 50 artistes internacionals que forma part del 
llibre Creative minds in the world of art, que es distribueix 
a galeries, museus i col·leccionistes d’arreu del món.
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Reforç del servei de vigilància als espais 
comercials per Nadal  
La Policia Local de Parets ha posat en marxa un dis-
positiu especial amb motiu de les festes de Nadal. 
Des del pont de la Immaculada, la Policia Local de 
Parets ha incrementat el servei de vigilància a la via 
pública, especialment en els espais on es concen-
tra el comerç. L’objectiu és evitar possibles furts o 
robatoris tant a l’interior de les botigues com a les 
persones que surten a fer les compres nadalenques. 
Els agents patrullaran amb més freqüència a la zona 
comercial Iveco, a l’avinguda de Catalunya i al Barri 
Antic, on hi ha ubicades més botigues.

S’avança la recollida d’escombraries
Els dies 24 i 31 de desembre, el servei de recollida 
nocturna d’escombraries s’avançarà 5 hores. Així, 
els operaris començaran a treballar a les 16 h, en 
comptes de les 21 h. El canvi en el torn es fa perquè 
els treballadors puguin passar els vespres de Nadal 
i Cap d’Any amb les seves famílies. Aquesta alteració 
en l’horari afectarà el buidatge dels contenidors i la 
col·locació de les plataformes mòbils, que estaran 
disponibles de 16 a 21 h en els punts habituals. 

Horari del cementiri per Nadal 
Amb motiu de les festes de Nadal, el cementiri muni-
cipal romandrà tancat els festius 25 i 26 de desem-
bre i l’1 de gener.

Campanya d’identifi cació de gossos per 
ADN  
Fins al 12 de desembre, l’Ajuntament de Parets 
segueix amb la campanya d’identifi cació gratuïta 
de gossos per mitjà de l’extracció de sang i el 
reconeixement genètic de l’animal. La identifi cació 
amb l’ADN permet identifi car l’animal en tot moment 
i sancionar el propietari en els casos d’excrements 
deixats a la via pública. Trobareu més informació de 
la campanya al web parets.cat. 

Continua el servei de recollida de poda domèstica

L’Ajuntament de Parets ofereix un servei de recollida de 
poda domèstica gratuït. 
Des del passat 16 de novembre, es poden recollir les sa-
ques per dipositar les restes vegetals: de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 h, a l’Àrea de Via Pública (a la plaça de la 
Vila, 4), o bé, de dilluns a dijous, de 15 a 21 h, a l’Ajunta-
ment (carrer Major, 2-4).
Per sol·licitar la recollida s’ha de trucar, fi ns a les 14 h de 
dijous, al telèfon 93 573 88 88, que es durà a terme el 
dilluns de la setmana vinent. Entre les 21 h de diumenge 
i les 7 h de dilluns, les saques s’han de deixar a la porta 
del vostre domicili perquè se’n faci la recollida. En el cas 
que el volum de recollida sigui molt elevat, és possible 
que es reprogrami la data de recollida. 
Cal recordar que les restes de poda només es poden 
dipositar a les saques facilitades per l’Ajuntament; 
que només es recolliran les restes si s’ha sol·licitat 
prèviament; que no està permès dipositar la poda de 

L'Ajuntament proporciona les saques per la recollida de poda domèstica

Parets se suma a l’estalvi energètic i pel clima 

Les restes es recullen gratuïtament cada dilluns, amb sol·licitud prèvia i fi ns al 25 de gener

Diversos equipaments de Parets participen en el Programa 
d’estalvi energètic i pel clima. Aquesta iniciativa, de 
l'empresa L'Origen, té com a objectius proporcionar als 
equipaments la informació necessària per sensibilitzar 
en el consum responsable, recollir necessitats i 
inquietuds dels responsables i d’altres agents implicats, 
donar formació per fomentar la reducció dels consums 
energètics i poder deixar un llegat que serveixi de base per 
a futures actuacions creant una estratègia i un compromís 
per a la implantació de mesures d’estalvi energètic.
Els equipaments que prenen part al programa són: la 
piscina i el poliesportiu municipal, Can Rajoler, l’Escola 
Municipal Pau Vila, l’Escola Lluís Piquer, l’Escola Pompeu 
Fabra, l’Escola Vila Parietes, l’Ajuntament, l’Escola Bressol 
La Cuna i el Casal Cal Jardiner. El mes de gener, de forma 
setmanal, cada equipament rebrà una sèrie d’activitats 

que pretenen engrescar tot el personal de cada centre a 
realitzar les accions per reduir el consum energètic i fer 
un seguiment per analitzar la influència d’aquestes bones 
pràctiques en el consum fi nal d’energia. A més, es pretén 
que aquestes noves maneres de fer arribin a les cases.

VI Marató RE-M
La VI Marató RE-M se celebrarà durant el febrer de 2020 
i, si durant aquest mes s’aconsegueix estalviar, l’import 
econòmic de l’estalvi aconseguit anirà destinat a un 
projecte concret de lluita contra la pobresa energètica o 
contra l’emergència climàtica del municipi.
L’Ajuntament de Parets participa en aquesta iniciativa 
juntament amb altres poblacions. El Consistori promou 
diferents actuacions per la transició energètica i manté 
el seu compromís amb el medi ambient.

llenyosos al costat dels contenidors d’escombraries; i que 
es prohibeix la crema de poda i jardí dins del sòl classifi cat 
com a urbà. 
Per a més informació podeu trucar al 93 573 88 88.



17 de desembre de 2020 15ACTUALITAT

Els treballs de poda de l’arbrat viari i dels espais 
verds públics ha començat aquest mes de desembre. 
Concretament, les tasques van iniciar-se el dimecres 9 de 
desembre. L’esporga d’hivern afectarà un total de 3.310 
arbres i tindrà una durada de 10 setmanes. Així, entre el 
mes de desembre i mitjan febrer es podarà l’arbrat del 
municipi.

Els beneficis de la poda per a l’arbre i per a la ciutadania
La modalitat d’esporga s’ha planificat d’acord amb la 
tipologia de cada arbre, tenint en compte el seu estat 
fisiològic i els condicionants de la seva ubicació. Per 
aquest motiu, primer s’esporgaran les troanes que ja 
tenen els fruits madurs i estan situades en carrers més 
concorreguts.
La poda de l’arbrat es fa per reduir el risc de caiguda de 
branques o troncs que podrien provocar danys a persones 
o a béns i per conservar una estructura i desenvolupament 
de l’arbre adient al seu entorn (espai de vorera, pas de 
vianants, senyalització de trànsit, etc.). Però l’esporga 
també s’efectua amb els objectius de mantenir la salut 
dels arbres, el seu valor ornamental i els beneficis 
ambientals que tenen a l’entorn urbà. Amb la voluntat 
de protegir els arbres i fer una esporga més eficient i 
respectuosa, s’han establert directrius d’acord amb 
models de poda que eviten actuacions dràstiques. S’ha 
comprovat que els talls més agressius minven la salut 
i el valor de l’arbrat i afavoreixen l’aparició de plagues i 
malalties.
La poda viària es fa a l’hivern perquè, quan baixen les 
temperatures, l’activitat dels arbres es redueix al mínim 
i d’aquesta manera es minimitza l’impacte que es pot 
tenir en el seu creixement i el perill de mortalitat. També 
cal tenir en compte que en el cas d’algunes espècies 
concretes, segons la seva ubicació, no és recomanable 
fer-los una poda anual sinó cada dos o tres anys.

Informació setmanal actualitzada
Els avisos i la senyalització dels treballs d’esporga es 

col·locaran als carrers afectats amb una antelació  de 
72 h, com a mínim, per facilitar la bona organització del 
veïnat. 
Paral·lelament, al web parets.cat, a les xarxes socials i 
als equipaments municipals cada setmana s’actualitzarà 
la informació de la campanya d’esporga amb el detall del 
dia i els carrers on està prevista fer l’actuació. 
El servei de poda inclou la recollida de brancatge i de les 
restes, la neteja, l’escombrada, la càrrega i el transport 
fins a l’abocador autoritzat o planta de compostatge i/o 
trituració.

L’Ajuntament comença la campanya d’esporga d’hivern
L’actuació inclourà 3.310 arbres i tindrà una durada de 10 setmanes

La poda es fa a l'hivern, quan l'activitat dels arbres es redueix al mínim i, així, es minimitza l'impacte en el seu creixement

Si voleu informació més detallada podeu descarregar-vos 
i consultar els documents que trobareu al web municipal: 
plànol d’esporga viària (pàgina 1), plànol d’esporga viària 
(pàgina 2) i el llistat de l’arbrat viari i tipus d’esporga.
Amb motiu de les restriccions derivades de les mesures 
de contenció de la pandèmia, aquest any no s’organitzaran 
les xerrades de poda.
Per a qualsevol dubte o incidència, us podeu adreçar a 
l’Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències a través de 
l’adreça de correu electrònic incidencies@parets.cat o del 
telèfon 93 573 88 88.
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Tots els infants de Parets de 0 a 10 anys 
rebreu a casa un fanalet, juntament amb 
una espelma i un estoig de colors per 
poder-lo decorar.

PASSEJADA DE 
SES MAJESTATS ELS

DIMARTS 5 GENER 2021

P A R E T S  D E L  V A L L È S

A partir de les 18 h, es farà la  
passejada dels Reis d’Orient 
per tots els carrers de Parets.
Cal esperar-los a la porta o al 
balcó de casa. 

L’Ajuntament de Parets els farà 
una recepció, amb ofrenes i 
lliurament de les claus de la vila. 
Es podrà seguir en streaming en 
directe a l’enllaç: 
www.parets.cat/passejada-reis

Enguany, a causa de la pandèmia
de Covid-19, no es farà recepció 
dels infants i tampoc no hi haurà 
repartiment de caramels. 

Les cartes es recolliran a les 
bústies reials situades a la plaça 
de la Vila i a la plaça Dr. Trueta i 
durant les visites de la Cartera 
Reial en aquests mateixos espais 
els dies 12 i 19 de desembre.

La XEF us desitja
un millor any nou!

En el calendari 2021 dedicat
a les dones pioneres i valentes
podeu compartir amb els vostres 
fills i filles informacions, dates 
assenyalades, orientacions per
educar i tot allò que considereu
necessari per planificar i recordar. 

En el calendari 2021 dedicat
a les dones pioneres i valentes
podeu compartir amb els vostres 
fills i filles informacions, dates 
assenyalades, orientacions per
educar i tot allò que considereu
necessari per planificar i recordar. 

ROCKO - 7 ANYS

KILI - 4 ANYS LEIA - 5 ANYS PASTANAGA - 11 ANYS KIRA - 7 ANYS SHENA - 3 ANYS

NICKA - 7 ANYS MANDARINA 5 MESOS
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Parets celebra la Setmana de l’Esport
Aquesta setmana i fins al pròxim diumenge, 20 
de desembre, se celebra la Setmana de l’Esport 
Parets 2020. Es tracta d’una acció solidària amb 
la compra d’una samarreta en el marc d’activitats 
de La Marató de TV3, enguany enfocada a la 
COVID-19.

Martí Ullar, tercer en el Cros Internacional
El passat diumenge, 6 de desembre, es va celebrar 
la 54a edició del Cros Internacional de Catalunya 
Ciutat de Granollers on l’atleta del Club Atletisme 
Parets, Martí Ullar, va aconseguir una meritòria 
tercera plaça després d’un excel·lent final en què 
va lluitar per la segona posició.

El Club Patí Parets triomfa en el Torneig 
Nacional de Cunit de Patinatge Artístic 
La patinadora del club paretà Sira Bella va quedar 
campiona i Laura Solé va ser bronze en la categoria 
de cadet. Anaïs Urbano, a la categoria júnior, va 
quedar tercera i Sílvia Rodríguez, a la categoria 
sènior, va aconseguir la segona posició.

Jessica Rodríguez al capdavant del CE 
Sabadell
L’exfutbolista paretana, després de jugar a equips 
com el Barça o l’Espanyol i d’entrenar a la Xina, al 
Japó i a Dinamarca, lidera el projecte del futbol 
femení del CE Sabadell amb l’objectiu “d’establir 
les bases i fer créixer el futbol femení del club”.

L’escriptor Miguel Ángel Ortiz presenta 
‘Kafka en Maracaná’
L’escriptor paretà ha publicat el seu quart llibre 
de la mà de l’editorial Panenka. Sota l’epígraf ‘90 
partidos. 90 autores. 90 relatos’ pretén explicar 
noranta partits reals per homenatjar 90 creadors 
amb qui es pot trobar alguna relació autor-matx.

El paretà Joan Soto, membre del Centre Excursionista 
Parets, va ser un dels onze guardonats en la II Edició 
dels Premis Inclusius de l’Esport Català, impulsats per 
la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i Onat 
Foundation, concretament amb el seu projecte anomenat 
‘On jo no hi veig, puja el meu cor’.
El repte tracta de fer una expedició pel Nepal fent un 
trekking i, posteriorment, pujar al cim del Lobuche, de 
6.120 metres, a la primavera de 2021. En Joan, de 53 
anys, ha anat perdent la visió progressivament des de 
2006 fins a quedar-se amb un 15% de la capacitat total, 
fet que fa encara més exigent aquest repte.
En Joan agraïa “als companys i companyes del CEP que 
tenen la predisposició d’ajudar i donar-me la confiança a 
la muntanya i, tothom està pendent per si t’ha de donar 
un cop de mà”. També va tenir unes paraules d’agraïment 
per a Sergi Mingote,  que “em va engrescar per fer aquest 
projecte i em farà de guia en el repte”. El president d’Onat 
Foundation, Sergi Mingote, assegurava que “l’esport és 
l’àmbit de la societat amb major potencial d’inclusió”. 
Les beques econòmiques contribueixen a incrementar el 
nombre d’esportistes amb capacitats diferents i fomentar 
el teixit social i empresarial que promou activitats 
solidàries i inclusives al voltant de l’esport.

I TAMBÉ...

Joan Soto al pic de l’Aneto Miguel Luque en el Campionat del Món cele 

El nedador paretà Miguel Luque va participar el passat cap 
de setmana, dissabte 12 i diumenge 13 de desembre, en 
el Campionat d’Espanya de natació adaptada a Oviedo, a 
les proves de 50, 100 i 200 metres braça. 
Aquesta és la primera competició després dels diversos 
confinaments a causa de la pandèmia de la COVID-19, 
i per tant, la primera oportunitat per assolir l’objectiu 
principal de Miguel, que és arribar a la marca mínima 
que li permeti participar als Jocs Paralímpics de Tòquio, 
al Japó. No obstant això, el nedador paretà comentava, 
abans de tirar-se a l’aigua, “este año hemos podido 
competir muy poco y después de tantos meses el objetivo 
de esta competición es acercarme lo máximo posible a 
las marcas mínimas”.
Finalment, Miguel va aconseguir la tercera posició en els 
200 metres i la quarta posició tant en 50 com en 100 
metres braça, sense arribar al temps que li permetria 
participar en els JJPP.
Si el nedador paretà aconsegueix la marca mínima, seria 
la sisena vegada que participés en uns Jocs Paralímpics 
després de fer-ho a Sydney, Atenes, Pequín, Londres i 
Rio de Janeiro. Finalment, els jocs de Tòquio, es faran el 
2021, després de l’ajornament del 2020, a causa de la 
pandèmia per la COVID-19.

Joan Soto rep el Premi 
Inclusiu de l’Esport

Miguel Luque, a pels 
sisens Jocs Paralímpics
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El Nadal que ens tocarà viure aquest any no té res a veure amb 
el de les darreres dècades. L’evolució de la pandèmia de la Co-
vid-19 ens farà canviar encara més els nostres hàbits i costums 
en una època de l’any on tradicionalment aflorava el consumis-
me generalitzat i les celebracions a dojo.
Des d’Ara Parets Esquerra Republicana fem una crida a la res-
ponsabilitat individual i col·lectiva. De tots nosaltres depèn que 
després de Reis arribi una tercera onada i per això aquestes fes-
tes hem de ser el màxim d’escrupolosos amb totes les mesures 
de seguretat per evitar el risc de contagi.
Seran uns dies on tindrem molt presents a tots els éssers esti-
mats que ens han deixat en el darrer any i en especial a totes 
aquelles persones que han mort a causa de la Covid-19.

Al gener d’enguany, mentre celebràvem els 40 anys 
d’Ajuntaments democràtics ningú s’imaginava que ens espe-
rava un any tan immensament dur com el que hem viscut, ple 
d’incerteses, de por, d’inseguretat, de soledat, però també ha 
estat un any ple de solidaritat, de superació, d’esforç i de reco-
neixements. 
Casandra García, regidora d’Educació i primera tinenta 
d’alcaldia, va explicar a TV3 la importància de la figura de la in-
fermera escolar, arran del cas de l’Assier, un alumne de l’escola 
Bressol El Gargot amb una malaltia crònica.  
Esperem que l’institut la Sínia deixi d’estar en mòduls prefabri-
cats gràcies al conveni que vam aprovar per Ple on hem arribat 
a un acord amb la Generalitat per impulsar el projecte Institut 

Escola fusionant l’escola Lluís Piquer i l’institut la Sínia. Ara ma-
teix, esperem que la Generalitat compleixi la seva part de l’acord 
i aprovi aquest conveni per poder començar a construir un edifici 
annex al Lluís Piquer per les classes de secundària de la Sínia. 
Un gran projecte que ha liderat la regidora Rosa Martí ha estat 
el conjunt de millores que impulsarem, juntament amb ADIF 
i la Generalitat, a l’estació del tren i el desdoblament de l’R3. 
Viure de cara al riu Tenes serà una realitat i ja ho estem co-
mençant a veure. Durant els últims mesos, el nostre riu s’està 
netejant, seguint criteris mediambientals i de respecte a la fau-
na, per tal que es pugui transformar en un riu que permeti gaudir 
de la natura. 
Lluís Moreno ha posat fil a l’agulla a la participació dels nostres 

La situació que ens ha tocat viure no és gens fàcil. El virus ha tin-
gut importants repercussions en la nostra quotidianitat i efectes 
devastadors en molts sectors econòmics.
Per això, pensem que una molt bona manera de contribuir a la 
millora de la situació és que aquest Nadal, amb la mesura que 
sigui possible, consumim producte local i que comprem a les 
botigues de Parets.
Ens congratulem que més de 90 comerços hagin participat en 
la campanya de promoció ‘Ara més que mai’, impulsada per les 
regidories de Comerç i Consum.
Una bona manera d’expressar que l’Ajuntament dona suport 
al teixit comercial amb campanyes de difusió i amb més línies 
d’ajut econòmic que es convocaran amb l’inici de 2021.

veïns i veïnes, ha impulsat la plataforma DECIDIM, que per-
met de manera ràpida i senzilla que els ciutadans i ciutadanes 
s’impliquen en els projectes del poble. 
Gràcies al servei de Drets Socials s’ha millorat el menjador so-
cial, que ha permès una dignificació d’aquest servei pels seus 
usuaris, sempre pensant en les persones. 
Us desitgem Bones Festes i un 2021 ple d’esperança i 
d’il·lusió, 
entre tots/es ho aconseguirem. 

Aquestes festes també seran molt diferents per als nostres me-
nuts, que podran gaudir del pessebre i els avets gegants que 
hem instal·lat i de la visita de la cartera reial. Alhora treballem 
per garantir que els Reis d’Orient visitin Parets la nit del 5 de 
gener. De moment, hem enviat a tots els nens i nenes de 0 a 10 
anys un fanalet que podran pintar i encendre per rebre’ls des 
de casa.
I per últim, volem acomiadar-nos agraint l’esforç que han fet 
tots els professionals que han estat a primera línia des de l’inici 
de la pandèmia.
Moltíssimes gràcies per TOT!!

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

Per un Nadal segur

Finalitza aquest any 2020 i volem passar pàgina com abans mi-
llor. No ha estat un bon any i hem perdut massa éssers estimats.

Des del PSC Parets volem aprofitar aquest espai per desitjar-vos 
el millor Nadal possible donades les circumstàncies actuals i una 
millor entrada d’any.

Seguirem demanant ajudes pels que més estan patint la crisi.
Seguirem reclamant uns carrers més nets. Seguirem al vostre 
costat, i seguirem treballant de manera constructiva per al nos-
tre estimat poble.

Segur que el 2021 serà un any diferent. Sigueu prudents. Us 

desitgem salut, igualtat, treball, justícia i amor. 

Por un 2021 lleno de salud, igualdad, trabajo, justicia y amor

Finaliza este año 2020 y queremos pasar página cuanto antes. 
No ha sido un buen año y hemos perdido muchos seres queridos.

Desde el PSC Parets queremos aprovechar este espacio para 
desearos la mejor Navidad posible dadas las circunstancias ac-
tuales y una mejor entrada de año.

Seguiremos pidiendo ayudas para los que más están sufriendo 
la crisis.

Seguiremos reclamando unas calles más limpias. Seguiremos a 
vuestro lado y seguiremos trabajando de manera constructiva 
para nuestro querido pueblo.

Seguro que el 2021 será un año diferente. Sed prudentes. Os 
deseamos salud, igualdad, justicia, trabajo y amor.

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

Per un 2021 ple de salut, igualtat, treball, justícia i amor

Cuidem-nos, cuideu-vos

Sumem Esquerres a Parets al govern municipal durant el 2020

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

Cuidar-nos és el lema de la campanya ARA MÉS QUE MAI que 
impulsa la nostra regidora de Parets per la República-JxCat, 
Neus Jordà, juntament amb la regidoria de Comerç, per cons-
cienciar sobre el consum i el comerç locals. “Ara més que mai, 
compra a Parets, deixa’t cuidar” dóna suport al nostre teixit 
comercial i promou el consum a les nostres botigues. Elles ens 
han demostrat que sempre són al nostre costat per ajudar-nos 
i aconsellar-nos, i encara més en aquest any tan difícil, cas-
tigades per limitacions i confinaments. Ara toca cuidar-nos 
mútuament, entrem als comerços de Parets, comprem-hi i 
omplim-los de nou de vida. Fem gran el petit comerç! 

A totes les que us hi heu sumat i participat, i a tot l’equip tècnic 

que hi ha al darrere, gràcies! 
A PxR, també hi pensem, per això impulsem un seguit de sor-
tejos: seguiu-nos a les xarxes socials amb les indicacions que 
us proposem i un xec regal pot ser vostre per bescanviar-lo a 
botigues de Parets... i en tenim uns quants! Alerta a les xarxes!

I al país el flagell de la repressió s’acarnissa sobre els presos 
i les preses polítiques, també amb el nostre company i veí Jordi 
Turull. La retirada del 100.2 i el tercer grau per part del Tribunal 
Suprem se salta els paràmetres de les lleis penitenciàries per tal 
de veure’ns penedits i humiliats. L’exercici real de la democràcia 
i la justícia no els interessa. Això sí, els carcellers s’entretenen 
amb soroll de sabres, manifestacions neofeixistes i reis corrup-

tes i fugits que volen tornar a casa. Necessitem un país nou i des 
de Parets no deixarem de treballar per a aconseguir-lo!

Se’ns acaba així el 2020 i el Nadal coincideix amb una proba-
ble tercera onada, sumat a un esgotament emocional, una crisi 
econòmica galopant i l’estrès del sistema sanitari i assistencial. 
Cal, però, fer una crida a la responsabilitat i demanar un nou 
esforç per celebrar el Nadal amb el màxim control, seguint 
les indicacions del Procicat. La nostra salut està en joc, que un 
dia de celebració no ens faci emmalaltir!

BON NADAL I FELIÇ 2021 A TOTES! ENS EN SORTIREM!

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Quedan muy pocos días para acabar el 2020, un año donde el 
COVID-19 nos ha golpeado con extrema dureza, aprovechamos 
estas líneas para hacer llegar nuestro más sentido pésame a 
todas las familias que hayan perdido a un ser querido a causa 
de esta pandemia.  Las consecuencias económicas que nos va a 
dejar el coronavirus amenazan con ser devastadoras, de hecho 
hay muchas familias que lo están pasando realmente mal.  
Como no podía ser de otra manera, desde Ciudadanos hemos 
ofrecido nuestra colaboración ante la grave situación que esta-
mos viviendo, y hemos llegado a diversos acuerdos. Es momento 
de aparcar las diferencias para remar todos juntos. El virus no 
entiende de ideologías, y afecta a todos por igual. Ciudadanos 
logró que el equipo de gobierno incorporará a los presupuestos y 

ordenanzas varias propuestas naranjas, colocando al ciudadano 
en el centro de las propuestas y de los acuerdos.
Las líneas maestras de nuestro partido para Parets son claras y 
sobre ella pivotan nuestras propuestas. Apostamos por un buen 
mantenimiento de nuestros equipamientos. Creemos necesario 
reforzar la seguridad en nuestra ciudad, en este sentido logra-
mos que la Policía Local patrullará por los ejes comerciales de 
Parets durante la época navideña, ofreciendo seguridad a los 
vecinos y a los comerciantes, que tan mal lo están pasando con 
esta crisis.
Desde el consistorio también consideramos que se debe ayu-
dar más a los emprendedores, son momentos complicados y 
debemos poner alfombra roja a los que quieran y puedan ge-

nerar puestos de trabajo, reduciendo la burocracia y agilizando 
lo máximo posible los plazos. No se debe perder ni una sola 
oportunidad en Parets del Vallés que pueda generar riqueza. 
Ponemos fin a un año para olvidar, el 2020, que nos ha demos-
trado lo mejor de nuestra sociedad, la solidaridad, pero que 
nos ha hecho mucho daño a todos. Llega un 2021 cargado de 
esperanzas e ilusiones. Os prometemos trabajo y más trabajo. 

Gracias por todo vuestro esfuerzo y sacrificio. 
Felices fiestas. Bones festes.

Un 2020 para olvidar, un 2021 de esperanza
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"Tu pots ser de risc, no t’arrisquis"
SALUT

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Es consolida la inscripció telemàtica

 EAP Parets del VallèsCONSUM

Arriba l'època de l'any en què majoritàriament sortim 
a fer les compres nadalenques. Habitualment ens 
trobem amb un gran ventall d'ofertes i productes, 
però, per tal que l'experiència d'anar a comprar sigui 
el més gratifi cant i responsable possible, cal tenir en 
compte alguns dels consells següents:

      Planifi queu les vostres compres:  
- Feu una llista dels productes que necessiteu que 
s’ajusti al vostre pressupost.
- Compareu els preus i la qualitat dels productes i 
dels serveis.
- Compreu amb antelació, trobareu millors preus.
- Controleu la despesa amb targeta de crèdit i les 
compres fi nançades. 

    Informeu-vos sobre les condicions per fer 
possibles canvis o devolucions:
Els establiments no estan obligats a acceptar-
los, són una deferència comercial (excepte que el 
producte no estigui en bon estat).

      Tingueu cura de l’entorn:  
- Afavoriu el consum de proximitat. Consumireu amb 
més garanties de seguretat i qualitat i reduireu els 
costos energètics de transport.
- Si compreu un arbre de Nadal, busqueu l’etiqueta 
que garanteix l’origen i la sostenibilitat de la 
plantació de la qual procedeix.
- Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, 
cartó) tenen, usualment, un impacte ambiental més 
baix.
- Recicleu: les joguines que no feu servir, els 
embolcalls de les compres, l’avet de Nadal o les 
piles, o utilitzeu-ne de recarregables.

      Conserveu els comprovants:   
- Les factures o tiquets de compra fi ns al fi nal de la 
garantia, els necessitareu si heu de reclamar.
- Els catàlegs i les ofertes comercials fi ns que hàgiu 
revisat la compra: són vinculants i podeu exigir-ne 
el compliment.

Per a més informació podeu adreçar-vos a Ofi cina 
d'Atenció Ciutadana (plaça de la Vila, 1) o trucar al 
telèfon 93 573 88 88. 

Les compres de Nadal

Amb l’eslògan “Tu pots ser de risc, no t’arrisquis”, el depar-
tament de Salut ha llançat una campanya de comunicació 
adreçada a una part important de la població. Es tracta de 
població que, en molts casos, no és conscient de la seva 
condició de risc en cas d’emmalaltir per COVID-19.

Des de l’Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès volem 
fer èmfasi en aquest missatge perquè les nostres veïnes i 
veïns també prenguin consciència al respecte. I és que les 
persones considerades de risc tenen més probabilitats de 
patir conseqüències greus (com hospitalitzacions, cures in-
tensives i defuncions) si pateixen la COVID-19.
Una de les xifres publicades per Salut al respecte és que a tot Catalunya han detectat prop d’un milió vuit-centes 
mil persones considerades de risc (això és gairebé 1 de cada 4 persones). El fet de patir malalties importants com 
la neoplàsia, la dependència de l’alcohol o l’hàbit tabàquic, la hiperlipèmia, l’obesitat o la diabetis mellitus, és un 
dels paràmetres que identifi ca aquest risc de patir complicacions davant el SARS-CoV2. Altres factors de risc són 
l’edat, concretament, tenir 65 anys o més, o el fet d’estar embarassada.

Per això, quan escoltem parlar sobre persones de risc tendim a pensar en gent gran i malalts greus. Però un dels 
segments poblacionals amb més incidència del virus és el que comprèn dels 30 als 59 anys. Per tant, existeix 
un col·lectiu concret amb malalties més comunes i freqüents que també té un risc molt elevat de patir aquestes 
complicacions per la COVID-19. I és fonamental que les persones que formen part d’aquest grup siguin conscients 
de la seva condició de risc. 

Des de l’atenció primària, la tasca de prevenció de la malaltia segueix sent un dels nostres eixos d’actuació. I en 
aquest context de pandèmia, encara hi concentrem més esforços. Volem prescriure a tota la població de Parets, i 
en especial a aquestes persones de risc i els seus convivents, que extremin les mesures de seguretat. 

I ho volem fer, per una banda, subscrivint les recomanacions de les autoritats sanitàries quant a les interaccions 
socials; però també posant de manifest la rellevància de la cura de la salut emocional o de l’activitat física i mental. 
Podem ajudar-vos a adquirir hàbits saludables i aprendre a saber a què parar atenció per tenir cura de la pròpia 
salut. Tenint en compte que vosaltres o algú del vostre entorn també podeu ser persones de risc, no us arrisqueu!

Fins al curs passat, la immensa majoria de les inscripcions 
als cursos de català per a persones adultes del Consorci per 
a la Normalització Lingüística (CPNL) es feia presencialment 
a cada servei de català, en el cas de l’Ofi cina de Català de 
Parets, a Can Rajoler.

Des del curs 2020-2021, però, les restriccions de mobilitat 
i d’accés a edifi cis públics a causa de l’emergència sanitària 
han accelerat el salt del conjunt del CPNL a la inscripció 
per via telemàtica, que en aquests moments és la modalitat 
preferent. Així, ja al mes de setembre, tant les proves de 
col·locació, quan calia fer-ne, com les inscripcions es van fer a través del web del Consorci. El mètode d’inscripció 
s’ha anat perfeccionant durant aquest trimestre per resoldre alguns inconvenients que hi va haver pel setembre. 

El pròxim període d’inscripcions serà els dies 11 i 12 de gener de 2021 per al torn preferent i del 13 al 15 per al torn 
general. Tot el procés l’ha de fer l’alumne a través del web www.cpnl.cat/inscripcio. El torn preferent correspon als 
antics alumnes (alumnes del primer trimestre d’aquest curs o bé alumnes de qualsevol trimestre del curs 2019-20).

Les persones que no puguin fer la inscripció per via telemàtica han de demanar dia i hora a l’Ofi cina de Català de 
Parets per formalitzar-la de manera presencial. Com que no hi ha atenció al públic sense cita, cal demanar dia i 
hora trucant al 93 573 98 05 o bé enviar un correu electrònic a parets@cpnl.cat.



 17 de desembre de 202020 LA CONTRA

Quant dura el viatge des d’Orient fins a Parets? 
Si ho busqueu a Internet veureu que des d’Orient fins a Parets hi 
ha més de 6.000 km de distància. Però nosaltres sortim amb els 
camells el dia 24 de desembre a la nit i, seguint l’estrella 
d’Orient, visitem el món sencer. 

Us hem de deixar menjar i beure? 
La nit del 5 de gener treballem tota la nit sense parar ni un 
moment. Ens agrada molt que ens deixeu alguna coseta per menjar 
i beure per mantenir les energies. Per exemple: una poma, una 
neula o un trosset de torró i un bric de llet o una ampolla de vi bo. 

I per als camells? 
Als nostres camells els encanta xarrupar les galledes plenes d’aigua. 

Què hem de fer perquè ens deixeu els regals? 
Molt senzill. Només heu de fer tres coses: portar-vos bé tot l’any, enviar-nos una carta 
amb els vostres desitjos i anar a dormir ben d’hora. Per cert, a la plaça de la Vila i a la 
plaça del Doctor Trueta hi trobareu unes bústies especials per fer-nos arribar les cartes. 
Els dies 12 i 19 de desembre, entre les onze del matí i les dues del migdia, la nostra 
Cartera Reial passarà a recollir les cartes. Si voleu, podreu saludar-la i fer manuali-
tats de Nadal als tallers que hi haurà a la plaça. 

Com sabeu si ens portem bé o malament? 
Som mags. A més, tenim carters reials escampats per tots els països que ens 
passen informes de tot i de tothom. 

Què passa si aquest any hem fet alguna dolenteria i hem dit alguna mentida? 
Els Reis ho sabem tot. Sabem si heu fet alguna malifeta o si heu dit alguna men-
tida. Per això, a vegades us portem una mica de carbó. 

Què és el que més us agrada de ser Reis? 
Fer feliços els nens i les nenes. 

Si demanem moltes joguines ens les portareu?
Si feu una llista llarga no us ho podrem portar tot perquè al món 
hi ha molts nens i nenes i hem de repartir regals per a tothom.

Com aconseguiu repartir tots els regals? 
Tenim poder per fer màgia i tenim uns ajudants molt eficients. Carreguem tots els regals a les alforges 
dels nostres camells i els patges reials ens ajuden a repartir-los. 

Com ho feu per entrar a totes les cases?
L’Ajuntament ens dona una clau màgica que obre les portes de totes 
les cases. 

Aquest any, per culpa de la pandèmia de coronavirus, viatjar és 
molt complicat. Com ho fareu per moure-us per tots els països del 
món? 
No patiu. Tenim un passaport diplomàtic, un document especial. 
Podem travessar totes les fronteres sense problemes.

Quin és el desig dels Reis per al 2021? 
Volem que el 2021 porti molta salut i felicitat per a tothom. 

Entrevista amb els Reis d’Orient


