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El poble de Parets participa en un emotiu acte en record de Sergi Mingote 

Parets, de dol per la mort de Sergi Mingote

L’alpinista i exalcalde de Parets Sergi Mingote va morir el dissabte 16 de gener en un accident al K2
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Adeu, Sergi. 
Per sempre al cor del poble

L’alpinista paretà i exalcalde del municipi, Sergi Mingote, 
va perdre la vida el passat dissabte, 16 de gener, a l’edat 
de 49 anys, víctima d’un accident quan intentava aconse-
guir el repte històric de coronar el K2 a l’hivern, una fita 
extrema que va emprendre amb valentia i il·lusió, i amb la 
bandera de Parets del Vallès al seu equipatge.
Davant aquesta gran pèrdua, l’Ajuntament de Parets del 
Vallès va decretar cinc dies de dol oficial al municipi. Du-
rant aquest temps, les banderes han onejat a mig pal i el 
balcó de l’Ajuntament llueix un llaç negre.

La vida com a repte
Sergi Mingote Moreno va néixer a Parets del Vallès el 9 
de març de 1971. Va estudiar al col·legi Nostra Senyora 
de Montserrat i l’afició al món de l’esport li venia des de 
ben petit de la mà del seu pare, José Luis Mingote, que 
va pertànyer durant molts anys a l’equip de mecànics del 
pilot Angel Nieto.
Als tres anys practicava judo; amb sis anys es va passar 
al karate i en un parell de temporades ja havia assolit el 
cinturó marró.
En la disciplina de ciclisme, va disputar un any a la cate-
goria infantil, i en van seguir dos de cadet i un de juvenil 
competint amb el Club Ciclista Mollet-Escuin.
L’any 1991 es va inscriure als campionats de Catalunya 
de karts, on va assolir el títol de campió.
L’any 1996, amb 25 anys, va superar el rècord d’Espanya 
de velocitat en descens sobre neu, baixant a 100,7 qui-
lòmetres per hora la pista del Roc Blanc. El mateix any va 
començar a practicar l’escalada i, set anys després, havia 
assolit dues vegades el cim de l’Everest i les muntanyes 
de més envergadura del planeta, a més d’una travessa 
polar.
Mingote compaginava la seva vida com a esportista amb la 
lluita per defensar els drets dels qui l’envoltaven. Així, va 
ser el responsable de la Federació de Serveis Públics de 
la UGT al Vallès Oriental i es va fer ressò de la campanya 

per les 35 hores setmanals, liderada per l’Avalot i la UGT 
de Catalunya, en la seva expedició a l’Everest.
Els darrers temps havia estat ambaixador de la candidatu-
ra olímpica d’hivern Pirineus Barcelona 2030, i fundador i 
president d’ONAT Foundation, organisme que dedica els 
seus esforços a la inclusió social a través de l’esport.

La política com a servei als altres
Sergi Mingote s’incorporava a la política municipal l’any 
2003 com a regidor de la llista del PSC, encapçalada per 
Joan Seguer. En aquell mandat va assolir les carteres de 
Serveis Generals, Hisenda, Recursos Humans, Promoció 
Econòmica, Ocupació, Comerç i Consum, i Comunicació. 
Posteriorment també va ser regidor d’Esports.
L’any 2007 repetia a les llistes de l’alcalde Seguer fins que, 
finalment, l’any 2011, va guanyar les eleccions municipals 
a Parets del Vallès com a cap de llista del Partit dels So-
cialistes de Catalunya. L’any 2018 va deixar l’alcaldia per 
dedicar-se de nou a la seva passió: l’alpinisme i l’esport 
en general, sempre des del vessant solidari.
Com a regidor i, posteriorment com a alcalde, Sergi Mingo-
te va impulsar projectes molt rellevants que es mantenen 
vigents a hores d’ara. L’abril de 2005, Mingote presentava 
una de les seves apostes més fortes com a regidor de 
Comunicació, l’edició del butlletí municipal Parets al dia 
que aleshores s’editava quinzenalment. El documental 
historiogràfic sobre la república, la guerra civil i la post-
guerra a la localitat, “El llegat de la paraula”, presentat 
l’any 2006; El projecte “Orígens. Destins”, que va donar 
pas a l’agermanament dels pobles de Chilluévar i San-
to Tomé amb Parets del Vallès, les polítiques d’igualtat 
i inclusives amb el Març de dones, les dones d’aigua o 
el programa ‘Parets connecta’ per portar la comunicació 
municipal a les xarxes socials, van ser només alguns dels 
compromisos de Mingote a l’alcaldia. Va ser l’impulsor del 
Consell Industrial de Parets, així com de l’espai comercial 
i de serveis Iveco. Va crear els primers plans d’ocupació 

locals de Parets i el banc d’ADN de gossos del municipi. 
Sota el seu mandat, Parets va esdevenir municipi lector i 
ciutat educadora, entre d’altres.
En la seva etapa com a regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de Parets, Mingote també va ser nomenat vicepresident 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental i, ja en la seva eta-
pa com a alcalde, president del Consorci per a la defensa 
de la conca del riu Besòs.

Passió per l’alpinisme
La història entre Sergi Mingote i l’alpinisme es va iniciar 
l’any 1997 quan el paretà va encetar la seva primera expe-
dició per cinc volcans de l’Equador, entre ells el volcà actiu 
més alt del món, el Cotopaxi. L’objectiu principal d’aquest 
repte era provar com s’adaptava el seu cos a l’alçada i el 
resultat d’això és història.
Els anys següents van ser molt intensos, ja que mesos 
després va conquerir el seu primer vuit mil, concretament 
el Cho Oyu, de 8.201 metres, essent el primer d’aquesta 
magnitud que conqueria una persona de la comarca. Però 
això no va fer més que començar. L’any 1999 arribava al 
cim del Shisha Pagma, la muntanya més alta del Tibet, 
de 8.008 metres. L’any següent, l’any 2000, el paretà va 
viure una de les “pitjors experiències de la meva vida a 
la muntanya” després del tràgic accident que va posar fi 
a la vida del company guipuscoà, Félix Iñurrategi, al cim 
del Gasherbrum II, de 8.035 metres.

Els sostres continentals a la mà
En Sergi ja havia superat dos vuit mils: el Cho Oyu i el 
Shisha Pagma, i a més de ser el primer català a pujar el 
Dhaulagiri, de 7.246 metres, també va arribar al Pol Nord 
magnètic i va conquerir els sostres continentals amb els 
cims de l’Aconcagua, de 6.959 metres, el Kilimanjaro, de 
5.985 metres, i l’Elbruss, de 5.643 metres. Va ser ales-
hores quan es va sentir preparat per començar una de les 
seves grans aventures.
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“Somieu gran, amics!”

‘Parets al sostre del món’
Després dels darrers reptes, en Sergi es va sentir preparat 
psíquicament i físicament per emprendre un viatge que 
tots recordarem: iniciava l’ascens al pic més alt del pla-
neta sota l’expedició ‘Parets al sostre del món’.
Un repte que l’encarava ell sol, però amb tot un poble 
al darrere donant l’empenta i l’escalf tan necessari en 
aquestes grans fites. 
El març de 2001 donava el tret de sortida al projecte que 
mantenia il·lusionat a tot el municipi i els paretans i pa-
retanes s’hi van bolcar sota el lema ‘Jo també hi pujo!’.
En els 73 dies d’expedició el va acompanyar en Thilen, un 
xerpa amb el qual va arribar a tenir una relació d’amistat. 
Finalment, el 23 de maig de 2001 va conquerir el sostre 
del món, la Deessa Mare de la Terra, com en diuen els 
tibetans, i va col·locar Parets en l’aparador internacional.
Dos anys més tard, va reviure aquest ascens, aquesta ve-
gada pel vessant sud, amb una expedició juntament amb 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que cele-
brava el seu 25è aniversari, i tractava de fer una connexió 
en directe a través de la televisió des del cim de l’Everest. 
Cadenes com la BBC ja ho varen intentar sense èxit però 
en Sergi ho va fer realitat. Una vegada més amb l’amic 
xerpa, Thilen. Així doncs, en assolir per segona vegada el 
cim més alt de la Terra, el paretà es convertí en el segon 
català en fer el doblet.

El Cercle de Mingote
Sergi Mingote va produir i protagonitzar una aventura 
pels cinc continents en format de sèrie documental que 
rebia el nom ‘El Cercle de Mingote’ i portava els espec-
tadors als paradisos naturals més inhòspits, salvatges i 
desconeguts del planeta. La producció recull imatges de 
l’alpinista en diverses expedicions com la dels volcans 
equatorians, destacant el Cotopaxi i el Chimborazo, el Cho 
Oyu l’any 1998, el Shisha Pagma el 1999 o la de l’Everest 
l’any 2003, entre d’altres. Però també destaca la primera 
expedició mundial al Pol Nord magnètic i la travessa per 
la Patagònia.

La Lluita d’Arnau
Un dels projectes amb els quals Sergi Mingote es va impli-
car més, tant personalment com en l’àmbit institucional, 
va ser La Lluita d’Arnau.
L’Arnau va néixer l’any 2011. Amb només dos mesos li 
van diagnosticar histiocitosi de cèl·lules de Langerhans 
i, al cap de poc temps, la síndrome hemofagocítica, dues 
malalties estranyes que afecten les defenses del cos i el 
sistema immunitari
Era tan sols un nadó quan va visitar per primera vegada 
l’Ajuntament amb els seus pares, la Irene i l’Oliver, per 
posar en coneixement del consistori la Lluita d’Arnau, una 
campanya centrada en la investigació per combatre les 
dues malalties estranyes que patia.
Des del primer moment, en Sergi es va abocar en l’organit-
zació d’esdeveniments per recaptar fons i poder posar en 
marxa una línia d’investigació de la histiocitosi i el càncer 
infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu.
L’estiu del 2013, Sergi Mingote i José Miguel Herrera van 
participar en l’Iron Man que es va celebrar a Kalmar (Suè-
cia) lluint la samarreta amb la imatge del nen espartà que 
identificava la causa de l’Arnau. 
La Lluita d’Arnau va ser l’embrió que va donar forma a La 
Lluita Team, un equip esportiu multidisciplinari dedicat a 
participar en les proves més dures del món amb l’objec-
tiu de recaptar fons per avançar en la investigació de la 
histiocitosi.

La lluita continua...
El compromís personal d’en Sergi amb la Lluita d’Arnau 
va anar creixent i, entre els mesos de juliol i agost del 
2014, de nou acompanyat per José Miguel Herrera, van 
coronar el Khan Tengri en una expedició solidària sota les 
banderes de La Lluita d’Arnau i el Centre Excursionista 
Parets (CEP). En aquella ocasió, l’expedició va recaptar 
16.000 euros.
D’aquest repte naixia el llibre Sergi Mingote: La vida como 
reto, un volum per fer valdre la lluita, l’esforç, la superació 
i el sacrifici, amb l’Arnau, la lluita d’Arnau i la lluita TEAM 

com a protagonistes.
Aquell dia, també es va presentar el documental La Lluita 
d’Arnau, del realitzador Albert Barceló, que estableix el 
paral·lelisme de la lluita de l’Arnau amb les dificultats de 
l’ascens al Khan Tengri.
Paral·lelament, des de l’administració paretana i amb la 
implicació i el suport de les entitats del municipi, s’orga-
nitzaven infinitat d’actes per a la recollida de fons que es 
destinaven a la investigació d’ambdues malalties: xoco-
latades solidàries, la II Cursa pel Treball Digne de la UGT, 
la prestigiosa competició de futbol Danone Nations Cup i 
tota mena de torneigs de caràcter esportiu i lúdic.
Finalment, l’any 2014, l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona obria, de la mà del doctor Vicente Santamaria, 
la nova línia d’investigació sobre la histiocitosi i el càncer 
infantil.
En representació de La Lluita Team, Sergi Mingote també 
va participar en la que es considera la prova més exigent 
del planeta sobre una bicicleta, la Titan Desert, en l’edició 
del 2016, en què va completar 662 quilòmetres i va que-
dar en vuitena posició de la categoria Fat Bikes.
L’any següent, el 2017, La Lluita Team va formar un equip 
ciclista tàndem amb Sergi Mingote i el seu company i amic 
Joan Soto. L’equip va competir en les 24 Hores Madform 
Bicircuit, en què van arribar als 508 quilòmetres i es van 
proclamar campions de la prova de la categoria Tàndem i 
van ser onzens de la classificació general.

14x1000 Catalonia Project
Ja amb la política al retrovisor, el juliol de 2018 va tornar al 
‘vuitmilisme’ amb el repte 14x1000. Un desafiament que 
inicià amb el nom 3x2x8000, essent el primer alpinista  
que coronava sis pics per damunt dels 8.000 metres en 
un any sense l’ajuda d’oxigen suplementari.
El K2, de 8.611 metres, i el Broad Peak, de 8.047 metres, 
van ser els primers cims d’aquest projecte que Sergi Min-
gote va conquerir en només set dies, convertint-se així en 
la novena persona en aconseguir aquest doblet el mateix 
any i la setena en fer-ho sense oxigen suplementari. 
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“El món és el meu poble. Parets és el meu món”

El setembre d’aquest mateix any va arribar al cim del 
Manaslu, de 8.156 metres, però va haver de renunciar al 
Dhaulagiri a causa de la meteorologia.
Va reprendre el projecte el maig de 2019 acompanyat d’un 
gran equip de la cooperativa APINDEP de Santa Eulàlia 
de Ronçana que formaria la primera Expedició Inclusiva a 
l’Everest. L’APINDEP es dedica a la integració de persones 
amb discapacitat i en Sergi, després de fer part del ‘Cami-
no de Santiago’ amb ells, va voler portar un grup de nou 
joves de trekking pel Nepal, on acompanyarien l’alpinista 
paretà fins als 4.000 metres.
En aquesta expedició tenia previst tornar a tocar ‘el sostre 
del món’. No obstant això, va haver de renunciar-hi per 
problemes físics. Així doncs, només dos vuit mils l’allunya-
ven de la culminació del projecte. El Nanga Parbat va ser 
el primer, i el que significaria el darrer cim del 3x2x8000 
seria el Gasherbrum I. Un cop al C2 d’aquest pic, va haver 
de baixar al C1 que comparteixen els dos Gasherbrums 
i va decidir canviar de plans per problemes logístics. Fi-
nalment, va arribar al cim del Gasherbrum II culminant 
el rècord d’assolir sis pics en un any sense oxigen com-
plementari.
Va ser en aquest punt quan va néixer el ‘14x1000 Cata-
lonia Project’ que tenia com a objectiu tocar el cel dels 
catorze pics més alts del món en mil dies, superant així el 
rècord mundial del sud-coreà Kim Chang-Ho, que ho va fer 
en 7 anys i 10 mesos. El setè, doncs, va ser el Dhaulagiri 
després de 444 dies. Llavors, la COVID-19 es creuà pel 
camí de tothom i va obligar a aturar el repte.
Al llarg de la seva trajectòria ha realitzat diversos docu-
mentals i llibres. Un dels darrers és el llibre A Pulmón, 
explicant precisament aquesta darrera fita d’assolir sis 
cims de més de vuit mil metres en un any.

Olympic Route PIRIBCN 2030
A causa de l’ajornament del projecte ‘14x1000 Catalonia 
Project’ en Sergi va buscar nous reptes seguint amb el 
seu esperit de superació. D’aquí va néixer l’Olympic Route 
PIRIBCN 2030, una nova aventura durant l’estiu del 2020 

unint en bicicleta la ciutat de Barcelona i el Mont Olimp de 
Grècia per promocionar la candidatura Pirineus-Barcelona 
per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. 
Així doncs, després de 48 dies, 7.068 quilòmetres en bi-
cicleta trepitjant 10 països diferents i havent coronat 14 
cims europeus, el paretà va posar fi al projecte al Mont 
Olimp, de 2.918 metres, a Grècia.

K2 Winter Expedition Seven Summits Treks
L’alpinista paretà va intentar reprendre el projecte 
14x1000 a la tardor de l’any 2020, però finalment va haver 
de tornar a ajornar el projecte.
Aleshores, l’empresa Seven Summits Treks el va contractar 
per coliderar una expedició amb l’objectiu d’assolir una fita 
històrica: pujar el cim del K2 a l’hivern, fet que fins aquest 
any ningú no havia aconseguit.

Acte d’homenatge a la figura d’en Sergi Mingote
Dimecres, la plaça de la Vila va acollir l’acte en record de 
la figura d’en Sergi Mingote.
La part musical va anar a càrrec de Jordi Azagra, Ernesto 
Briceño i la veu de Sílvia Rovira. També va haver-hi una 
interpretació d’Alia Herrera, amiga de la filla d’en Sergi.
El primer dels parlaments el va fer Francesc Juzgado, cap 
de llista del PSC a Parets i company de partit de Mingote: 
“estem colpits, estem destrossats. El nostre estimat poble, 
Parets, plora la teva pèrdua irreparable”. “Gràcies, Sergi 
,per portar el nom de Parets tan alt” afegia Juzgado.
L’alcalde de Parets, Jordi Seguer, va llegir el manifest ins-
titucional posant en relleu com “el poble que tant has es-
timat i que tant t’estima està consternat, desolat, colpit... 
Parets plora, commocionat, la teva pèrdua. Encara ningú 
no se’n sap avenir”.
La cunyada de Mingote, Iris Roset, va adreçar unes parau-
les en nom de la família: “El Sergi és un exemple d’esforç, 
de constància, de sacrifici, de tenacitat. Amb un cor gegant 
i solidari que es feia estimar. Els seus valors el feien únic: 
l’amor per l’esport, pel poble, però, sobretot, per la família.
Sergi, les coses aquí aniran com tu voldries, t’ho prome-

tem. Alegria, positivisme i molt d’amor, somiant gran com 
sempre ens deies”. 

Comiat dels grups municipals
Els altres grups municipals també han volgut tenir parau-
les de comiat per qui fou l’alcalde de Parets. 
La formació Parets per la República-Junts per Catalunya 
recordava l’alpinista: “En Sergi ha deixat una ferida oberta 
a Parets que costarà tancar. El seu amor per la vida, pel 
nostre poble i per la seva família quedarà inesborrable 
per sempre”.
Sumem Esquerres a Parets, destacava com “persones 
com en Sergi que porten una llum tan gran que, fins i tot 
quan se’n van, segueixen il·luminant. Sergi, et trobarem a 
faltar, has estat un exemple de superació per a tots nosal-
tres, sempre et recordarem. Parets ha tocat el cel gràcies 
a tu Sergi, has portat el nostre poble als llocs més alts del 
món. Gràcies, Sergi, per la teva estima per Parets i per tot 
el que has fet pel poble”.
El grup de Ciutadans tenia aquestes paraules per en Sergi 
Mingote: “Se nos ha ido un exalcalde, alpinista y embaja-
dor de Parets del Vallés, pero ante todo, una buena y gran 
persona, que siempre será recordada como alguien que 
dejó un legado, con unos valores que reinarán de forma 
eterna en todos y cada uno de los rincones de Parets del 
Vallés”.

Llibre de condol
L’Ajuntament ha habilitat un espai a la pàgina web mu-
nicipal perquè tothom qui ho desitgi pugui expressar el 
seu condol per la pèrdua de Sergi Mingote. Al llibre de 
condolences virtual s’hi pot accedir a través de l’enllaç: 
www.parets.cat/utilitats/formularis/llibre-de-condol. A 
la recepció de l’edifici consistorial també hi ha un llibre 
físic per tal que la ciutadania pugui deixar el seu missatge. 
Posteriorment es farà el recull de tots els missatges del 
llibre de condolences virtual i s’imprimiran en un volum 
que es lliurarà als seus familiars. El llibre físic també es 
farà arribar a la família.
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Sumem Esquerres a Parets i el PSC presenten una moció de censura
El socialista Francesc Juzgado serà el candidat a l’alcaldia en la moció que es votarà el 27 de gener

El govern municipal de Parets, format per Ara Parets 
Esquerra Republicana de Catalunya, la coalició Sumem 
Esquerres a Parets i Parets per la República-Junts per 
Catalunya, finalitzarà el seu mandat el pròxim dimecres 
27 de gener, si no hi ha canvis d’últim moment. El Partit 
dels Socialistes de Catalunya i Sumem Esquerres (Podem, 
Comuns, NOPP i MES) van presentar una moció de censu-
ra contra el govern encapçalat per l’alcalde Jordi Seguer, 
d’Ara Parets ERC, el dimarts 12 de gener. 
La convocatòria del ple es fa en el termini de deu dies 
hàbils que estableix la llei. Així, el 27 de gener és la data 
marcada per a la celebració del ple extraordinari per de-
batre i votar la moció de censura. La sessió es farà a les 
12 h a la Sala Basart Cooperativa.

El socialista Francesc Juzgado, candidat a l’alcaldia 
El cap de llista del PSC i exalcalde Francesc Juzgado és 
el candidat a l’alcaldia en la moció de censura que van 
registrar els socialistes i Sumem Esquerres. El suport de 
Sumem Esquerres, encapçalat per Casandra García, és 

imprescindible, ja que fins ara era un dels tres socis de 
l’equip de govern municipal juntament amb Ara Parets 
ERC i Parets per la República. Es preveu que, si no hi ha 
un gir dels esdeveniments a darrera hora, la moció de 
censura tiri endavant perquè el PSC i Sumem Esquerres 
sobrepassen en un regidor la majoria absoluta. 
El PSC, amb 7 regidors, és el principal partit de l’oposició i 
Sumem Esquerres, amb tres, formava part del govern mu-
nicipal, juntament amb Ara Parets ERC, amb 5 regidors, i 
Parets per la República, amb 1 regidor. A l’oposició també 
hi ha el partit de Ciutadans, amb 1 regidor.

19 mesos de govern plural 
L’anomenat govern plural, sorgit de les eleccions muni-
cipals del maig de 2019, va constituir-se el 15 de juny 
d’aquell any. El mandat de l’equip de govern haurà fina-
litzat gairebé dos anys i mig abans del previst. El període 
de la legislatura actual és del 2019 al 2023. 
El govern plural va deixar fora de l’alcaldia al PSC per pri-
mer cop, després de 36 anys. 

Reorganització de cartipàs municipal
Els regidors del grup municipal Sumem Esquerres, Casan-
dra García, Rosa Martí i Lluís Moreno, van sortir del govern 
el dimecres 13 de gener, després que Ara Parets ERC de-
manés que abandonessin els seus càrrecs. La renúncia 
dels tres regidors de Sumem Esquerres a les delegacions 
de govern que tenien assignades ha obligat a reorganitzar 
el cartipàs municipal. L’alcalde Jordi Seguer assumeix to-
tes les regidories dels membres sortints.

Manifest en contra de la moció de censura
Alguns ciutadans i ciutadanes de Parets han escrit un 
Manifest Unitari de Rebuig a la Moció de Censura. El text 
demana a la coalició Sumem Esquerres que “sigui retirada 
la moció de censura i s’estableixi una taula de diàleg per 
reconduir el compromís de legislatura adoptat pel govern 
plural, compost pels tres grups municipals que el repre-
senten”. 
Al tancament d’aquest butlletí, el manifest aplega unes 
500 signatures.

Imatge dels representants municipals a la sessió plenària de la constitució del nou ajuntament el dia 15 de juny de 2019

ESPECIAL MOCIÓ DE CENSURA



 22 de gener de 20218

Acords del Pacte entre Ara Parets Esquerra Republicana de Catalunya, 
Sumem Esquerres a Parets i Parets per la República-Junts per Catalunya

El passat 26 de maig la ciutadania de Parets va expressar 
la voluntat d’un canvi en la manera de fer política al 
poble. L’estil de gestió impulsat durant llarg temps pel 
PSC no té ja el suport dels votants, que consideren que és 
necessari que noves idees i formacions polítiques liderin 
el consistori. Per això, les organitzacions sotasignades 
d’aquest acord constaten estar davant d’un clam per part 
dels paretans i paretanes i han de ser conscients d’aquest 
moment històric en la gestió municipal de Parets que no 
pot ser ignorat.
Així doncs, els signants impulsen un pacte per a formar 
un govern de coalició que doni respostes a aquells 
problemes del poble tan llargament ignorats. És per 
això que s’aposta per un govern conformat per diferents 
sensibilitats polítiques, plural i amb l’enfocament en les 
necessitats i demandes de les persones de Parets. Amb 
l’afany perquè s’iniciï una nova etapa política a Parets 
que es basarà en el diàleg i el respecte a tothom i que 
prioritza, en l’acció del govern, les preocupacions i les 
aspiracions majoritàries de la ciutadania, enfortint amb 
els processos de participació la relació entre la institució 
i els veïns i veïnes del municipi. Una nova etapa en què 
les forces polítiques sotasignades es comprometen a 
vetllar perquè les relacions institucionals i polítiques 
amb la resta de grups municipals es desenvolupin amb 
respecte mutu i amb la voluntat de fer-los partícips de 
les polítiques públiques, trencant amb les dinàmiques 
vistes fi ns ara.
Aquest és un acord de govern basat en els compromisos 
i prioritats del programa de govern que es concretarà 
al Pla d’Acció Municipal, fruit del debat i consens dels 
programes electorals de les forces signants i les propostes 
programàtiques de les corresponents forces polítiques 
en la campanya electoral, la qual cosa s’expressa en la 
corresponsabilitat política en la priorització dels objectius 
a assolir. 
L’acord de govern es fonamenta en el compromís i lleialtat 
al projecte comú per a Parets en els pròxims 4 anys i en 
la pluralitat i en el manteniment dels espais polítics de 
cadascuna de les formacions signants de l’acord. El fet de 
formar un govern conjunt no vol dir anul·lar l’existència de 
les organitzacions que hi participen ni les seves legítimes 
demandes, sinó sumar més i tenir més suports ja que les 
forces de la coalició sumen un total de 4.704 vots.

Així doncs, les organitzacions signants, representant la 
majoria absoluta de regidors a l’Ajuntament de Parets, 
acorden:
 • Garantir un govern cohesionat i amb l’estabilitat 

necessària per abordar els reptes que es plantegen en 
els pròxims anys.

 • La formació d’un govern plural, feminista, republicà i 
de progrés.

 • Assumir la responsabilitat atorgada per la ciutadania 
per a governar Parets i avançar en la construcció d’un 
poble inclusiu, democràtic i participatiu amb la voluntat 
de consens polític amb la resta de grups municipals i 
amb el teixit associatiu, els agents socials i el conjunt 
de la ciutadania.

 L’organització de l’equip de govern és el que podem veure a l’annex, però l’alcaldia recaurà en Jordi Seguer 
Romero.

 Es crearà una comissió encarregada de la coordinació i impuls polític del govern. Aquesta comissió estarà 
formada pels 9 regidors que formen la Junta de Govern. Qualsevol tema que es vulgui incloure a la Junta 
de Govern o al Ple Municipal haurà de ser presentat prèviament a la comissió, que haurà de donar el seu 
vistiplau per una majoria de 8 vots, en què cada regidor tindrà un vot. 

 En aquesta comissió, les organitzacions podran convidar, amb veu però sense vot, aquelles persones que 
considerin necessàries pels temes a tractar.

Els regidors i les regidores presentaran les propostes de reorganització de personal de les seves regidories 
que creguin oportunes a aquesta comissió, que haurà de donar el vistiplau. 

Aquesta comissió es reunirà un cop per setmana, exceptuant els casos de vacances. Així mateix, motivat 
per les circumstàncies, qualsevol de les organitzacions sotasignades d’aquest acord podrà demanar la 
convocatòria urgent de la comissió, que s’haurà de trobar tan aviat com sigui possible i dintre de les 24 
hores següents a la demanda de convocatòria. 

El vot en aquest òrgan serà ponderat per representació de les organitzacions en cas d’absència d’algun 
dels regidors o regidores.

 En rodes de premsa hi haurà representació de l’alcalde, la primera tinent d’alcalde i/o portaveus dels grups 
sotasignats segons marquin els criteris establers a la regidoria de comunicació, també els regidors i les 
regidores de l’àmbit que s’estigui tractant.
Mentre es treballen els criteris des de la regidoria de Comunicació, aquesta haurà de proveir uns criteris 
transitoris basats en el reconeixement de la pluralitat d’aquest acord i en l’operativitat.
En actes com el pregó de la Festa Major, Cavalcada de Reis i altres celebracions populars s’haurà de 
visualitzar aquesta pluralitat, que en alguns casos també es farà extensiva als regidors de l’oposició 
(portaveus).
Aquesta pluralitat s’ha de fer visible en tots els mitjans de comunicació municipals des del primer dia.

Quan l’alcalde estigui absent, delegarà les seves competències en l’ordre numèric de les tinències d’alcaldia. 
En cas que cap de les 5 tinències d’alcaldia estigui disponible, es delegarà a la resta de l’equip de govern 
sense tinència d’alcaldia.

Comissió de Seguiment del Pacte
Aquesta comissió estarà formada per dos representants d’Ara Parets Esquerra Republicana, de Sumem 
Esquerres a Parets i de Parets x la República. L’objectiu d’aquesta comissió és la revisió dels acords signats 
en aquest pacte, la gestió de l’incompliment d’algun acord o temes que afectin el consens de l’equip de 
govern. La Comissió es reunirà com a mínim un cop cada tres mesos i quan sigui necessari, a petició de 
qualsevol dels tres grups integrants de l’acord de govern.

En el moment en què se celebri el ple de cartipàs, les dedicacions i assignacions seran amb efectes 
retroactius des del 15 de juny pel govern i l’oposició.
Les dedicacions i assignacions s’actualitzaran cada any segons l’IPC. En cas de malaltia justifi cada no 
comptabilitzarà com a absència, i aquesta voluntat ha de quedar plasmada en un canvi al ROM.

 Un cop celebrat el Ple d’Investidura, l’equip de govern es compromet a treballar per determinar un Pla 
d’Acció Municipal per a tota la legislatura. Primer hi haurà una fase d’anàlisi, debat i decisió de quins 
projectes es prioritzen. Després, una fase de redacció, i fi nalment una presentació pública d’aquest amb 
la participació de tot l’equip de govern.
El PAM anirà vinculat a un cronograma intern per tal de establir un calendari amb els temes a resoldre.

 No obstant el dit anteriorment, correspon a la formació que encapçali l’alcaldia nomenar lliurement al Cap 
de Gabinet de l’Alcalde. Així mateix, correspon a la formació que encapçali la regidoria de Comunicació 
nomenar també lliurement al Director de Comunicació.

I, per fer-ho, es doten dels acords  següents:

A continuació es reprodueix el text del Pacte entre Ara Parets ERC, Sumem Esquerres a Parets i Parets per la República-JuntsxCat 
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Els grups polítics municipals han expressat el seu posi-
cionament en relació amb la moció de censura en rodes 
de premsa i comunicats. La moció de censura va ser pre-
sentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, principal 
grup de l’oposició, i per la coalició Sumem Esquerres a 
Parets, exsoci de l’equip de govern juntament amb Ara 
Parets Esquerra Republicana de Catalunya i Parets per la 
República-Junts per Catalunya. 
A l’inici de la legislatura, el 2019, el govern d’ERC, Sumem 
i Junts van signar un pacte de govern que podeu llegir a la 
pàgina 8 d’aquest butlletí. 

Sumem Esquerres a Parets
La portaveu i regidora de Sumem Esquerres, Casandra 
García, ha explicat els motius que han dut a la formació a 
trencar el govern municipal: “S’ha estat arrossegant una 
situació insostenible de molta tensió en el si del govern 
perquè no eren ni les maneres ni la línia de govern que 
volem seguir en la política municipal”. La regidora denun-
cia “un incompliment del pacte de govern des del primer 
dia” i assegura que han intentat reconduir la situació des 
de l’inici. García argumenta que la coalició de Sumem 
Esquerres està avesada al pacte i a la negociació perquè 
“Sumem Esquerres és la unió de quatre forces polítiques 
de perfils diferents (Podem, Comuns, NOPP i MES) que 
han estat capaces d’arribar a acords”. Lamenta, però, 
que “hi ha hagut interferències entre àrees de diferents 
regidories i això ha fet bloquejar projectes que nosaltres 
volíem desenvolupar i que no s’han acabat de perfilar com 
a nosaltres ens agradaria”. A tall d’exemple, explica que 
“s’ha establert una comunicació paral·lela des del gabi-
net d’alcaldia i nosaltres considerem que la comunicació 
institucional s’ha de fer de manera independent, des dels 
serveis de comunicació”.
Sumem Esquerres resumeix en un comunicat el canvi 
de suports: “El projecte de Sumem Esquerres el vàrem 
iniciar amb molta il·lusió, que es va reforçar quan es va 
fer evident, segons els resultats de les últimes eleccions 
municipals, que ningú tenia la majoria i nosaltres érem 
(i som) la clau per formar el govern local. Seguit de les 
eleccions, podent pactar amb ERC o bé amb el PSC, vàrem 
optar per un acord de govern amb els primers, apostant 
pel canvi que demanàvem. Però el temps ens ha demos-
trat que els interessos que deia tenir la gent d’Esquerra 
no eren tals. Això no ha facilitat gens aquesta entesa, cosa 
que ha portat a una pèrdua de la confiança entre regidors 
i regidores. El pitjor ha estat la vulneració sistemàtica del 
pacte subscrit i amb la forma de governar de l’alcalde, 
que ha demostrat no estar capacitat per a aquesta tasca. 
El seu comportament controlant l’estructura municipal 
(fins al punt d’arribar a prohibir que determinats tècnics 
parlessin amb altres tècnics i càrrecs electes), prioritzant 
les queixes a les xarxes socials com a eina de govern en 
lloc de planificar de manera ordenada les actuacions, ha 
fet impossible poder portar a terme una tasca de govern 
coherent. Ha estat més preocupat per les xarxes socials 
i les fotos que per millorar Parets”.
L’Assemblea de Sumem Esquerres va aprovar per unani-
mitat abandonar els socis d’Ara Parets ERC i Parets per la 
República. Per a la formació de Sumem, a Parets “s’obre 
una etapa de diàleg, de consens i de projectes de futur”. 

Partit dels Socialistes de Catalunya
El cap de llista i exalcalde del PSC, Francesc Juzgado, és 
el candidat a l’alcaldia proposat a la moció de censura. 
Juzgado ha remarcat que “la crisi sanitària, social i econò-
mica derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha fet can-
viar les prioritats i necessitats actuals de la ciutadania”. 
Per aquest motiu, davant de la nova situació, socialistes i 
Sumem diuen que “coincideixen en la necessitat d’aprovar 
el pressupost municipal per a aquest any, i que aquest 
prioritzi els ajuts socials, la creació d’ocupació, i veritables 
polítiques d’esquerres allunyades del populisme buit i els 
personalismes”.
El cap de l’oposició, Francesc Juzgado, ha remarcat que 
“la motivació per asseure’ns i posar-nos d’acord ha estat 
oferir el millor per a la ciutadania”. Al seu parer, l’apropa-
ment entre les dues formacions es deu a “la gran coinci-
dència que hi ha entre els dos projectes”. 
El regidor ha subratllat que “anteposar les polítiques 

Els grups polítics municipals expliquen el seu posicionament en relació amb 
la moció de censura

socials i l’atenció a les persones així com la reactivació 
de l’economia i del teixit comercial i empresarial, no vol 
dir abandonar les altres polítiques, sinó donar prioritat a 
aquestes”. En la mateixa línia ha aclarit que “caldrà un 
nou Pla de Mandat adequat al nou govern” i que “la vo-
luntat no és només treballar a curt termini sinó fer un 
projecte de futur, de municipi”. 
En relació amb el nou organigrama, tant Sumem com el 
PSC han assegurat que hi haurà pocs canvis ja que Sumem 
pràcticament mantindrà les regidories actuals. Els dos 
grups creuen que el nou govern, amb 10 dels 17 regidors, 
“garantirà l’estabilitat necessària per impulsar les mesu-
res claus per un Parets millor”. En paraules de Juzgado, 
“Casandra García serà la mà dreta de l’alcalde”. Pel que fa 
al retorn a l’alcaldia, ha dit que allò que li agradaria desta-
car no és la figura de l’alcalde “sinó tots els projectes que 
com a equip serem capaços de tirar endavant per Parets”. 

Ara Parets Esquerra Republicana de Catalunya
L’alcalde d’Ara Parets ERC, Jordi Seguer, ha explicat que 
la resta de socis de l’equip de govern van rebre “amb gran 
sorpresa” la notícia de la presentació de la moció de cen-
sura. L’alcalde n’ha fet la valoració següent: “Creiem que 
amb aquesta moció qui més hi perd és Parets del Vallès, 
els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi que ens 
van dipositar el seu suport a les urnes i que desitjaven un 
canvi”. I ha afegit: “Aquesta decisió arriba, incompren-
siblement, en un moment en què estem vivim la pitjor 
pandèmia de les últimes dècades. Una pandèmia que els 
batlles i els equips de govern hem viscut pràcticament a 
soles al capdavant dels ajuntaments”.  
Segons la portaveu i regidora d’Ara Parets ERC, Kènia 
Domènech, “creiem que els acords no s’han incomplert, 
almenys per part nostra”. El pacte establert consta de 
12 acords i, a parer de la portaveu, només hi ha un únic 
punt del pacte que no s’ha respectat. El punt en qüestió 
estableix que “mentre es treballen els criteris des de la 
regidoria de comunicació, aquesta haurà de proveir uns 
criteris transitoris basats en el reconeixement de la plu-
ralitat d’aquest acord i en l’operativitat”. “Aquest punt no 
s’ha complert. No per part nostra sinó per la regidoria de 
Comunicació”, ha dit. Domènech també ha detallat que 
“la comissió de coordinació i impuls polític, formada pels 
nou regidors, es reunia cada dijous i estàvem doblant les 
reunions per ser més efectius, els dimarts a la tarda, amb 
monogràfics”. Segons la portaveu d’Ara Parets ERC, “està-
vem tractant el pressupost municipal; dijous passat vam 
arribar a un preacord i només ens faltava l’acord d’inver-
sions. Teníem una resolució d’inversions a quatre anys i 
havíem definit aquestes prioritats”. 
L’alcalde Jordi Seguer ha insistit en el compliment del 
pacte: “Sempre hem estat transparents i ho podem co-
mentar ara. Hem complert des de la primera línia del pac-
te. Ells van demanar fins a tres àrees de govern pròpies 
(Comunicació, Drets Socials i Educació) a més de les que 
ja tenien. Consideràvem que en temps de COVID i amb 
tota l’estructura que va suposar el pacte no vèiem de re-
but ampliar encara més l’estructura i la càrrega directiva 
d’aquest Ajuntament. Finalment nosaltres vam cedir i 
vam permetre la creació i deixar a les seves mans la nova 
àrea de Drets Socials amb el nomenament lliure per part 
de Sumem del director i, per tant, incrementar càrrega 

directiva”. Seguer ha assegurat que “mai no hem fet cap 
interferència en la regidoria de Comunicació”. Des que ha 
estat nomenat alcalde “mai no m’han fet una entrevista 
als estudis de l’emissora de la ràdio municipal”, ha afe-
git. Des d’Ara Parets ERC han demanat “concreció de les 
acusacions” a Sumem Esquerres. 
La portaveu Kènia Domènech ha explicat que els socis 
de govern “som de grups diferents i, evidentment, hi ha 
hagut debat i cadascú ha vetllat perquè els seus progra-
mes i projectes polítics es poguessin aplicar. ERC i Parets 
per la República hem fet el màxim possible per arribar a 
acords, fins i tot cedint en moltes coses i posant l’esta-
bilitat del govern pel davant”. “En ocasions, m’he sentit 
més mediadora del govern que no portaveu d’Ara Parets 
ERC. I em sap greu perquè, si mirem els debats, segura-
ment els grups que hem cedit més som ERC i Parets per 
la República”, ha dit Domènech. 
L’alcalde Jordi Seguer ha destacat que “si el govern actual 
no pot continuar, la ciutadania de Parets valorarà el 2023 
si el canvi ha estat favorable o no i l’actitud responsable 
o no de les diferents forces polítiques”. I ha ofert “mà 
estesa” al nou govern. 

Parets per la República-Junts per Catalunya
La portaveu i regidora de Parets per la República, Neus 
Jordà, ha definit el dia de la presentació de la moció de 
censura com “un dia trist i gris per Parets”. Segons Jordà, 
“fer-ho enmig de la pandèmia no demostra una altra cosa 
que una irresponsabilitat social i política i no pensar en el 
poble. I demostra que els interessos són uns altres”. I ha 
afegit: “no considerem ètic assabentar-nos-en de manera 
gairebé simultània a l’arribada a la premsa”. 
La portaveu Neus Jordà ha manifestat que “no és cap 
secret que hi havia dues possibilitats a sobre de la taula i 
això és una estratègia que s’ha fet servir fins al dia d’avui 
per posar pressió. El fet de dir que tenien la clau del go-
vern”. Per Jordà, “això ha fet que pel benefici de Parets 
haguem cedit moltíssim”. 
Parets per la República nega que hi hagi hagut una “ten-
sió insostenible” però, en qualsevol cas, aquest grup 
considera que, “si la situació era tan límit, prèviament 
el que havien de fer era parlar-ne i proposar alternatives 
pensant en Parets.” A més, asseguren que “si hi hagués 
hagut un debat previ, segurament per Parets hauríem ac-
ceptat moltes coses però, com que no sabem exactament 
què ens demanen, no podem dir el què els podem oferir”. 
Per això, afirmen que “fins a darrera hora el diàleg estarà 
obert perquè creiem que el millor per Parets és el govern 
plural. Hem demostrat que hi ha maneres molt diferents 
de fer les coses a com s’estaven fent a Parets i que les 
noves fórmules funcionen. El govern plural segueix sent 
la nostra aposta i la invitació per mantenir-lo segueix a 
sobre de la taula”. D’altra banda, ha exigit a Sumem Es-
querres “ser més concisos” i els ha acusat de justificar-se 
amb “paraules banals i genèriques”. 
La portaveu Neus Jordà també ha explicat que “el tema 
del personalisme m’ha dolgut especialment. El persona-
lisme que hi ha hagut en aquests 19 mesos, i ara ja ho puc 
dir alt i clar, perquè ja n’hi ha prou, ha estat per part de 
la primera tinenta d’alcaldia. L’alcalde té el protagonisme 
perquè és l’alcalde de Parets. I si ha tingut protagonisme 
és perquè se l’ha guanyat”. 

ESPECIAL MOCIÓ DE CENSURA
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El 15 de juny del 2019 Parets comença-
va una nova etapa, després de 36 anys 
de governs socialistes, el canvi irrompia 
a l’Ajuntament i es constituïa el Govern 
Plural. Un govern que es va comprome-
tre amb la ciutadania a buscar una nova 
manera de fer política, d’una manera més 
propera a la ciutadania, plural, diversa i 
transparent, que busqués la seva impli-

cació i participació, que dignifi qués les condicions de vida del 
veïnat del nostre poble, en resum, que acabés amb les polítiques 
opaques que posaven per davant els interessos personals a les 
necessitats reals del municipi. 

Durant aquests 19 mesos els regidors del Govern Plural ens hem 
deixat la pell per començar a treballar aquesta nova manera 
de fer política, esclaus encara d’una herència no gestionada de 
l’últim govern socialista. No ha estat fàcil, començàvem el 2020 
amb el temporal Glòria i uns mesos després irrompia una pan-
dèmia inesperada d’afectació mundial que ha canviat la nostra 
quotidianitat i ens ha obligat a buscar noves formes de gestionar 
i de viure. 
Malgrat això, el Govern Plural sempre ha respost. Hem començat 
a fer créixer la llavor de la gestió efi cient posant a les persones al 
centre d’aquest debat, complint sempre amb els compromisos 
adquirits de la ciutadania. La rebaixa de l’IBI és un dels primers 
compromisos complerts en entrar al Govern, el treball de man-
teniment de les instal•lacions municipals i la via pública també 
és un dels punts a destacar, en especial, per la gran actuació que 
vam haver de fer a la piscina Miquel Luque. Un altre dels àmbits 
que hem hagut d’actuar amb contundència ha estat en l’àmbit 

de l’habitatge, que necessita respostes urgents com el projecte 
dels pisos de lloguer social de Lluís Companys. Hem creat la 
Taula de Feminismes i LGTBI+ i el Punt LGTBI+ perquè ens vam 
comprometre a construir sense cap mena de discriminació, i 
hem estat al costat de la cultura perquè realment sigui segura i 
apostant pels artistes locals. 
És per això que ens sorprèn aquesta moció de censura con-
tra el govern del canvi, una moció sense motiu justifi cat ni que 
ens hagin explicat, una moció feta just després d’arribar a un 
preacord de pressupostos i de presentar el Pla de Mandat. Ens 
sorprèn que això arribi d’un dia per un altre i sense possibilitat ni 
cap voluntat de diàleg, i sense avisar, ni tractar-ho prèviament. 
Nosaltres sempre hem cregut que el diàleg ha de ser la base de 
qualsevol projecte transformador, i que de fet, en aquests dinou 
mesos hem pogut arrelar en les nostres dinàmiques internes, 
laborals i externes.

Sumem Esquerres a Parets
sumem.esquerres.parets@gmail.com

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

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

Vivim moments foscos a la política mu-
nicipal de Parets. Després de 19 mesos 
d’un canvi històric al nostre Ajuntament, 
una moció de censura perpetrada per 
Sumem Esquerres a Parets (fi ns ara al 
Govern Plural i ferm defensor de la ne-
cessitat d’un canvi) i el PSC contra l’actual 
alcalde i la resta del govern, ha destros-
sat els somnis de milers de paretanes 

que van confi ar en nosaltres i que han restat al nostre costat 
donant-nos suport i escalf.  El primer que volem manifestar és 
l’agraïment a totes les persones que vau confi ar en nosaltres 
i que, amb les vostres aportacions, ens heu ajudat a créixer i 

poder fer realitat un projecte de poble i de futur.
Des de Parets x la República – JuntsxCat, seguim apostant per 
aquest nou Govern Plural. Des de l’inici, hem utilitzat el diàleg i el 
debat com a eines per tirar endavant els acords entre els 3 par-
tits. Ara, quan tot just comencen a donar fruit aquests esforços, 
ens ha sorprès que Sumem renunciï a aquestes eines de manera 
unilateral. Sobretot, perquè considerem que hi havia marge per 
negociar els pactes signats i presentar alternatives que els tres 
grups hauríem valorat oportunament. Costa d’entendre que fa 
tan sols un mes presentéssim un Pla de Mandat consensuat que 
inclou la majoria de propostes de tots tres partits polítics que, a 
dia d’avui, després de l’afectació de dos temporals inesperats i 
amb una pandèmia mundial pel mig, ja porta el 46% d’execució.
Costa d’entendre que, a banda de tirar endavant aquests acords, 
hem aconseguit afegir a aquesta gestió nous ajuts i accions ne-
cessàries arran de la Covid i que, tot i així, se’ns faci una moció 
de censura.

Costa d’entendre que tenint les regidories desitjades, les dedi-
cacions, els compromisos acordats i demostrant que el canvi 
era possible, fet que ja es nota en els carrers del nostre poble, 
s’hagi optat per aquest camí.
Costa d’entendre que no es vulgui seguir treballant pels drets i 
les llibertats com no s’havia fet mai a Parets; que es vulgui per-
dre la veu del poble que havíem aconseguit i que no es defensi 
la transparència.
Com dèiem, Parets per la República – JuntsxCat aposta per Pa-
rets i això és apostar pel Govern Plural.
Estem tristes perquè creiem que qui més perd és Parets i això 
no és just. No tot s’hi val, en política!
Així doncs, fi ns a l’últim dia, intentarem salvar el nostre projecte. 
Però, si no fos possible, no defallirem a lluitar per defensar-lo. 
Persistirem.
Visca Parets i visca Catalunya!

Parets per la República-JxCat
paretsperlarepublica@gmail.com

Ciutadans
parets.valles@ciudadanos-cs.org 

 Una moción de censura para repartirse 
sillas de poder en medio de una pande-
mia

Los más de 19.000 habitantes de Parets 
del Vallés se merecen un respeto. Que en 
medio de una pandemia que está sem-
brando un verdadero drama en todo el 
mundo se presente una moción de cen-

sura es un hecho lamentable. Cuando lo que necesitan los ciu-
dadanos son certezas, son gobiernos estables y políticas enca-
minadas a luchar contra el COVID-19 y ayudar a los pequeños y 

medianos empresarios para que puedan reflotar sus negocios, 
que tan dañados van a quedar a consecuencia de la pandemia.
Es ahora precisamente cuando la clase política debería dar 
muestras de unidad para colocar a los ciudadanos en el centro 
de todas nuestras decisiones. En cambio el PSC ha puesto en 
marcha un reparto de sillas de poder, para contentar a unos y 
a otros y de este modo llegar a la alcaldía de Parets del Vallés, 
imagen lamentable y bochornosa. 
Esta moción de censura en nada va a mejorar la vida de los ciu-
dadanos, y nos aventuramos a predecirlo porque en nuestra ciu-
dad ya conocemos de forma sobrada la forma de gobernar de los 
socialistas que ahora además se suma a la izquierda más radical. 
Queremos agradecer a Sumem Esquerres y al PSC que no con-
tarán con Ciudadanos para este reparto de cuotas de poder, a 
buen seguro sabían de antemano nuestra respuesta. Jamás 
participaremos en este mercadeo. Nosotros apoyaremos pro-
puestas sensatas para los ciudadanos de Parets del Vallés, pero 

no tenemos interés en llegar al poder en un reparto de sillas. 
Cuenten con el voto naranja para políticas concretas, que no 
tengan el benefi cio propio como principal objetivo. Lo hemos 
demostrado en más de una ocasión, somos una fuerza política 
útil para los ciudadanos.
Los ciudadanos sabrán valorar quien es responsable y quien no 
lo es, con esta ‘jugada’ Sumem Esquerres y PSC han quedado 
retratados ante la ciudadanía, en política al igual que en la vida. 
No todo vale.

Kènia Domènech

Neus Jordà

Francesc Juzgado

Casandra García

Manuel Losada

Posicionament dels grups polítics municipals en relació amb la moció de censura
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Els nois i noies del taller de teatre del Casal de Joves Cal 
Jardiner van presentar l’obra Pícnic al Teatre Can Rajoler. 
La funció, dirigida per Padi Padilla, va representar-se el 10 
de gener. El text de l’escriptor i cineasta Fernando Arrabal 
és una crítica contra la guerra i les seves conseqüències. 
Si us interessa fer teatre o saber quins altres cursos hi ha 
disponibles, podeu consultar el llistat a parets.cat, trucar 
al número de telèfon 93 573 72 00 o escriure un correu 
electrònic a l’adreça caljardiner@parets.cat. 

Els joves de Cal Jardiner 
pugen a l’escenari

Un moment de la representació de l’obra Pícnic

L’Ajuntament contracta 37 persones del municipi en situació d’atur a través 
de plans i programes d’ocupació

I TAMBÉ...

Glòria Mollar és reelegida jutgessa de pau
El Ple va acordar per unanimitat que Glòria Mollar re-
peteixi com a jutgessa de pau de Parets els pròxims 
quatre anys. Miquel Molina seguirà com a substitut.

Reunió amb Educació per l’institut escola
L’equip de govern va reunir-se ahir amb el director 
general de centres públics del departament d’Edu-
cació, Josep González-Cambray, per conèixer la si-
tuació del projecte d’institut escola. L’alcalde Jordi 
Seguer explica que “la Generalitat s’ha compromès 
a resoldre les difi cultats jurídiques per desencallar el 
projecte”. El ple municipal va aprovar per unanimitat 
el conveni per a la construcció de l’institut escola el 
passat mes de maig, però la Generalitat és qui ha de 
tramitar el projecte. El nou centre fusionaria l’Escola 
Lluís Piquer i l’Institut La Sínia i s’ubicaria a l’espai 
que hi ha entre l’escola i el pàrquing del Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez Oliver. 

L’Ajuntament a examen
Cada any, la UAB avalua la qualitat i la transparència 
de la informació municipal per atorgar el segell Info-
participa. Properament, es faran públics els resultats.

L’objectiu de la contractació és millorar i fomentar l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones i contribuir al desenvolupament econòmic de Parets

L’Emma Bolaños Morales és la primera paretana nascuda 
aquest 2021. L’Emma, fi lla de Francisco Bolaños i Cristina 
Morales, va néixer en un part natural induït l’1 de gener a 
les 15.46 h, a la clínica Dexeus de Barcelona, i va pesar 
3 quilos i 80 grams.
L’Emma es va fer esperar; tot i que comptaven que naixés 
el 19 de desembre, el part es va programar per al dia 31, 
com a data límit. Finalment, el part es va produir tot just 
al migdia del primer dia del 2021.

Emma Bolaños, primera 
paretana del 2021

L’Emma amb els seus pares, Cristina i Francisco

La sessió d’acollida va tenir lloc dijous, a la Sala Basart Cooperativa

L’Ajuntament de Parets ha contractat 37 persones del mu-
nicipi que es trobaven en situació d’atur mitjançant plans 
d’ocupació propis i programes de la Generalitat. 
Aquest mes de gener, l’Ajuntament ha contractat 34 
persones a través dels Plans d’Ocupació Locals. Els con-
tractes són de sis mesos de durada, amb possibilitat de 
pròrroga. A la present convocatòria s’han ofert 34 places 
agrupades en dotze perfi ls: conserge, manteniment i ne-
teja (1 plaça), conserge i atenció al públic (1), auxiliar de 
la llar i neteja (3), operari/a de neteja i vigilància de la via 
pública i parcs (12), operari/a de la brigada de manteni-
ment (4), auxiliar administratiu/va polivalent (4), auxiliar 
administratiu/va per a serveis jurídics i socials (1), agent 
cívic de mobilitat (2), tècnic/a en jardineria i/o horts (1), 
monitor/a de reforç escolar (3), inspector/a de la via pú-
blica (1) i mestre/a (1).
Paral·lelament, l’Ajuntament ha participat en programes, 
subvencionats per la Generalitat, per contractar persones 
de col·lectius específi cs en situació d’atur. Així, en el marc 
del programa Garantia Juvenil, des del mes de desembre 
hi ha una persona contractada, durant sis mesos, per fer 
tasques de suport en l’organització i dinamització dels 
casals de la gent gran. Del programa Treball i Formació, 
el Consistori participa en dos projectes: el projecte CO-
VID, a partir del qual, i per nou mesos, una persona té 
feina d’agent cívic, i el projecte Dona, gràcies al qual una 
conserge i auxiliar administrativa treballarà durant un any. 
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El govern plural va fer la presentació de l’escombradora el dijous, 21 de gener

L’Ajuntament ha obert una consulta ciutadana perquè els 
veïns i veïnes decideixin com s’ha de regular el trànsit del 
carrer de Migdia. Del 15 al 30 de gener, els majors de 18 
anys empadronats al carrer de Migdia i al tram del carrer 
de l’Empordà fi ns fi ns al carrer Major, poden escollir quina 
de les opcions plantejades prefereix:
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 

Consulta per regular el trànsit del carrer de Migdia

El ple de l’Ajuntament, celebrat el 22 de desembre, va 
aprovar l’adquisició d’una màquina escombradora de 
segona mà, amb només 6.000 hores de servei i motor 
nou. L’objectiu de la compra és doble: d’una banda, es 
pretén reforçar l’actual flota de vehicles de neteja viària 
i, de l’altra, es vol complir amb els objectius de les noves 
directrius europees sobre emissions de vehicles.
Amb l’adquisició també es vol donar compliment a les re-
comanacions per evitar episodis ambientals de contami-
nació atmosfèrica emeses pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat. A més, durant el ple, es va 
fer constar que l’anterior màquina ja havia superat la seva 
vida útil, havia perdut capacitat d’aspiració i escombrada 
i presentava avaries cada cop més freqüents.
La decisió de comprar una màquina de segona mà i no una 
de nova es va fer per tal de no demorar-ne l’adquisició, ja 
que licitar una compra d’aquestes característiques podria 
trigar mesos i, després de la caiguda de les fulles, és ne-
cessari retirar-les com més aviat millor per evitar danys 
als sistemes de recollida d’aigües i relliscades al carrer.
La nova escombradora és de la marca RAVO model 540 
ST, amb motor Euro 5 de 160CV, aire condicionat, des-
càrrega basculant, càmera de visió posterior, sistema 
d’insonorització SK-1 i kit de prevenció de legionel·losi.
El cost de l’aparell és de 21.920 euros (IVA exclòs) anuals 
durant set anys, incloent-hi les reparacions i el manteni-
ment.

L’Ajuntament adquireix una màquina escombradora per uns carrers més nets

I TAMBÉ...

Renovació del pas soterrat de l’Escola 
Lluís Piquer
L’Ajuntament preveu canviar tots els graons i repin-
tar la pintura de les parets i el sostre del pas so-
terrat que hi ha a l’encreuament de l’avinguda de 
Catalunya amb l’avinguda de Francesc Macià, davant 
de l’Escola Lluís Piquer. Està previst que l’actuació 
comenci al mes de febrer. S’estima que els treballs 
tindran una durada de cinc setmanes.  

Nou pas per a vianants al pàrquing del 
Camp de les Peces
Al llarg de la setmana vinent es pavimentarà part de 
l’espai de sauló que hi ha a l’aparcament del Camp 
de les Peces, just davant de l’edifi ci del carrer d’Ara-
gó número 2. El paviment farà uns 3 m d’amplada 
i uns 10 m d’allargada i facilitarà la circulació dels 
vianants de la zona. 

Reformes a l’avinguda de la Pedra del 
Diable i de l’avinguda d’Espanya
Aquestes setmanes, el Consistori arranja les voreres 
i amplia els escocells, els clots entorn de les soques 
dels arbres, en dos punts del municipi: a l’avingu-
da de la Pedra del Diable, en el tram que va des 
del carrer de Sant Joan a l’avinguda d’Espanya, i a 
l’avinguda d’Espanya, entre l’avinguda de la Pedra 
del Diable i el carrer de Pau Casals. 

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.
El vot ha d’efectuar-se en línia a través de l’enllaç 
participacio.parets.cat.
Posteriorment, el Consistori executarà la proposta amb 
major consens.
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Comença la col·locació de panells fotovoltaics al 
Camp de Futbol Josep Seguer

Camp de Futbol Municipal Josep Seguer

Els habitatges i comerços o indústries que optin per 
instal·lar sistemes per a l’aprofitament elèctric o tèrmic 
de l’energia provinent del sol obtindran una bonificació en 
el rebut de l’impost sobre béns immobles (IBI). 
Les ordenances fiscals del 2021, aprovades al mes d’oc-
tubre, preveuen una reducció del 50% en el rebut de l’IBI 
durant 5 anys per a aquells habitatges que apostin per 
col·locar plaques fotovoltaiques o tèrmiques. L’aposta pel 
medi ambient també s’estén al sector comercial i indus-
trial. Els comerços o les indústries que muntin sistemes 
d’energia fotovoltaica o tèrmica poden gaudir d’una boni-
ficació del 10% en el rebut de l’IBI durant 3 anys. En amb-
dós casos, l’import de la bonificació en aquest període no 
pot superar el 50% del cost de la instal·lació.

Fins al 26 de febrer a l’Organisme de Gestió Tributària
La bonificació del rebut de l’IBI la poden sol·licitar tant 
els habitatges d’ús residencial com els comerços o les 
indústries fins al 26 de febrer. Per fer-ho, cal presentar la 
documentació que es detalla a continuació a l’Organisme 
de Gestió Tributària:

El 27 de gener s’iniciaran les obres per instal·lar 128 pa-
nells fotovoltaics al Camp de Futbol Municipal Josep Se-
guer. La intervenció consistirà en desmuntar la instal·lació 
solar tèrmica existent, que proporciona aigua calenta a 
les dutxes dels vestidors, i substituir-la per panells foto-
voltaics que converteixin la radiació solar en electricitat. 
L’Ajuntament va decidir inciar els tràmits d’aquesta actua-
ció després de saber que la instal·lació actual era obsoleta 
i tenia un rendiment nul des del 2018. 
L’electricitat generada servirà per a l’autoconsum del 
complex esportiu, però tota l’electricitat produïda i no 
consumida passarà a la xarxa elèctrica. És a dir, quan es 
produeixi més energia de la que es consumeixi, l’excés de 
producció es tornarà automàticament a la xarxa i queda-
rà registrat al comptador. Així, cada mes, la companyia 
elèctrica facturarà el balanç entre l’energia consumida 
i l’energia subministrada a la xarxa. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament podrà reduir la factura del camp de futbol a 
zero i, compensant el consum d’altres equipaments mu-
nicipals, podrà aconseguir una reducció considerable en 
el rebut de l’electricitat. 
La instal·lació constarà dels 128 panells fotovoltaics amb 
la respectiva estructura de sustentació, cablejat elèctric, 
dos inversos, quadres elèctrics CC i CA, un comptador 

CGPM tipus TMF1 i la connexió a la xarxa existent. Els 
nous panells es col·locaran a quatre punts del complex. 
Concretament, se’n muntaran a la marquesina que cobreix 
part de la graderia; a dos trams de la coberta de l’edifici 
adjacent a la graderia on principalment hi ha vestidors; i a 
la teulada de dues construccions independents: a l’edifici 
destinat exclusivament a vestidors i a l’edifici del bar i les 
oficines. 
La intervenció tindrà un cost total de 51.299,57 euros 
(IVA exclòs). El pressupost es desglossa en tres parts: 
la instal·lació dels nous panells fotovoltaics (36.290,19 
euros, IVA exclòs); el desmuntatge de la instal·lació solar 
tèrmica actual (1.450,17 euros, IVA exclòs); i també la 
incorporació de diferents elements que permetin aug-
mentar la seguretat i la salut del personal que s’ocupi de 
fer el manteniment de tot el sistema (13.559,21 euros, 
IVA exclòs). 
Els avantatges de l’ús dels sistemes solars fotovoltaics es-
tan relacionats amb l’estalvi econòmic, l’elevada qualitat 
energètica de l’electricitat produïda i l’absència d’impacte 
mediambiental i de sorolls en els processos energètics. 
Amb aquesta acció, doncs, el Consistori aposta per una 
energia neta i sostenible, que no emet gasos d’efecte hi-
vernacle i que no contribueix al canvi climàtic.

 • Cèdula d’habitabilitat per a aquells immobles en què 
aquesta sigui imprescindible.

 • Certificat d’homologació dels col·lectors per a les 
instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic.

 • Còpia de la llicència d’obres de la instal·lació solar o, 
en el seu defecte, comunicat previ d’obres presentat 
davant l’Ajuntament.

 • Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per 
l’empresa instal·ladora o pel facultatiu, on consti la 
data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels 
sistemes solar tèrmics, la marca, model i contrasenya 
d’homologació dels col·lectors solars, o, en el cas dels 
sistemes solar elèctrics, la potència instal·lada.

 • Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que per-
meti identificar de manera indubtable la ubicació i des-
cripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

L’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputa-
ció de Barcelona es troba a l’avinguda de Lluís Companys, 
9. Podeu contactar-hi a través del telèfon 934 729 136 
i de l’adreça de correu electrònic orgt.parets@diba.cat. 
L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. 

La iniciativa reafirma el compromís municipal amb les energies renovables i l’eficiència energètica

Bonificacions en el rebut de l’IBI per a la instal·lació de panells solars 

Habitatges amb panells solars

La bonificació per a la instal·lació de panells solars està 
regulada a l’article 5.7 de l’ordenança de l’IBI i la docu-
mentació necessària per demanar-la es detalla a l’article 
9.2.6. 
Amb aquesta mesura, l’Ajuntament pretén fomentar les 
energies renovables i l’estalvi energètic tant en l’àmbit 
domèstic com en els sectors econòmics del municipi.  

Renovació de la xarxa de 
clavegueram del carrer 
de la Independència

Millores a l’aparcament 
de l’estació de tren

A finals de desembre, ADIF va finalitzar els treballs de mi-
llora a l’aparcament de Rodalies. Les tasques van consistir 
a canviar cinc fanals que il·luminen l’avinguda de l’Estació 
i a repintar les places de pàrquing, on se’n van afegir dues 
per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. 

S’han repintat les línies que delimiten les places de pàrquing

Tram del carrer de la Independència

L’Ajuntament de Parets i el Consorci Besòs Tordera han 
signat un acord per dur a terme el projecte constructiu de 
la xarxa de sanejament del carrer Independència.
L’encàrrec respon a les deficiències, problemes hidràulics 
i/o estructurals en la xarxa, concretament al clavegueram 
malmès del carrer de la Independència, en el tram com-
près entre el passeig de Ronda i el carrer de Sant Sebas-
tià. La redacció del projecte tindrà un cost aproximat de 
7.500 euros, IVA inclòs, dels quals l’Ajuntament n’assu-
mirà un 10%. Un cop aprovada la redacció del projecte, 
el Consorci Besòs Tordera s’encarregarà de la licitació i 
l’execució dels treballs de millora.

ACTUALITAT
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Continua la campanya ‘Hola, paper. Adeu, plàstic’
L’1 de gener va entrar en vigor la directiva europea que prohibeix les bosses de plàstic

La campanya ‘Hola, paper. Adeu, plàstic’ per eliminar l’ús 
de bosses de plàstic segueix activa. L’Ajuntament va enge-
gar aquesta iniciativa amb l’objectiu de donar a conèixer la 
nova directiva europea que va entrar en vigor l’1 de gener 
i que prohibeix l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús o que 
no siguin biodegradables en els punts de venda. 
La campanya consisteix en el lliurament de bosses de 
paper i de bosses de plàstic compostable entre els pa-
radistes i botiguers. Entre els venedors dels mercats set-
manals de Can Berenguer i del Camp de les Peces van 
distribuir-se bosses de plàstic compostable al desembre 
i aquesta mateixa setmana. Els comerços que vulguin ad-
herir-se a la campanya poden 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).
L’Ajuntament organitza campanyes i programa diferents 

Bosses de plàstic compostable al mercat

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 fins al 
divendres 12 de febrer. La identifi cació amb l’ADN permet 
reconèixer l’animal en tot moment i sancionar el propietari 
en els casos d’excrements deixats a la via pública.
Les persones interessades a censar el seu animal han 
d’anar a un dels quatre veterinaris designats per efectuar 
l’extracció de sang i obtenir la identifi cació genètica. Els 
centres adherits a la campanya són: Veterinaris Eixample, 
Clínica veterinària l’Alca, Veterinaris Parets i Bastet Clínica 
Veterinària. 
Trobareu més informació al lloc web www.parets.cat. Correcan de Can Berenguer

I TAMBÉ...

El servei de recollida de poda domèstica 
acabarà el 26 de gener
L’Ajuntament ofereix un servei de recollida de poda 
domèstica gratuït. El servei va entrar en funciona-
ment el mes de novembre i fi nalitzarà el dimarts 
26 de gener. En el cas que hi estigueu interessats 
encara podeu recollir les saques per dipositar les 
restes vegetals: de dilluns a divendres, 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’Ajuntament 
(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. Per a més informació podeu consultar el web de 
l’Ajuntament parets.cat. 

L’esporga d’hivern de l’arbrat de la via 
pública seguirà fi ns al febrer 
Els treballs de poda de l’arbrat viari i dels espais 
verds públics va començar al desembre i s’allargarà 
durant tot el mes de febrer. L’esporga d’hivern afec-
ta un total de 3.310 arbres. La modalitat d’espor-
ga s’ha planifi cat d’acord amb la tipologia de cada 
arbre, tenint en compte el seu estat fi siològic i els 
condicionants de la seva ubicació. Els avisos i la se-
nyalització dels treballs d’esporga es col·locaran als 
carrers amb una antelació mínima de 72 h per faci-
litar la bona organització del veïnat. Paral·lelament, 
al web parets.cat, a les xarxes socials i als equipa-
ments municipals, cada setmana s’actualitza la in-
formació amb el detall de l’actuació prevista.

VI Marató RE-M
Al mes de febrer, l’Ajuntament participarà en la VI 
Marató RE-M. L’import econòmic de l’estalvi energè-
tic aconseguit anirà destinat a un projecte de lluita 
contra la pobresa energètica o contra l’emergència 
climàtica del municipi. L’Ajuntament de Parets par-
ticipa en aquesta iniciativa juntament amb adminis-
tracions d’altres poblacions. El Consistori promou 
actuacions per la transició energètica.

accions per assolir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), entre els quals hi ha la producció i el 
consum responsable. 

El 12 de febrer fi nalitzarà la campanya gratuïta 
d’identifi cació de gossos per ADN
L’objectiu de la iniciativa és fomentar el civisme i l’actualització del cens de gossos del municipi
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L’obra, de 16 mesos de durada, millorarà l’accessibilitat i la seguretat de la via

Canvis en els accessos a la C-35 i al polígon Llevant 
per la construcció del tercer carril a la C-17

Les obres de construcció d’un tercer carril a la C-17 entre 
Granollers i Parets en sentit sud han comportat les prime-
res afectacions al trànsit. Des del 13 de gener han quedat 
tallats els brancs directes d’entrada i sortida de l’enllaç 
de la C-17 amb la C-35, direcció Montmeló, i els accessos 
d’entrada i sortida de la C-17 al carrer de Can Romeu per 
anar al Polígon Llevant Industrial. Les entrades i sortides 
a la C-35 i al Polígon Llevant Industrial es fan a través de 
la rotonda de l’avinguda de Francesc Macià.
La Generalitat va iniciar les obres per afegir un tercer carril 
el setembre. Els primers treballs de l’obra van centrar-se 
en tasques prèvies de detecció, desviament i restitució 
dels serveis afectats. La setmana passada va repintar-se 
la calçada per estrènyer els carrils de circulació dels 3,5 
metres d’amplada a 3,2 metres. També van col·locar-se 
barreres de formigó per tallar els accessos esmentats. 
L’ampliació de la calçada es farà incorporant com a ter-
cer carril el ramal que hi ha des de la ronda sud de Gra-
nollers fi ns 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 és 
millorar l’accessibilitat i la seguretat de la via. El projecte 
també inclou la construcció d’una passera per a vianants 
i bicicletes. 

Pressupost i terminis 
L’actuació suposa una inversió de 10,5 milions d’euros i 
té un termini d’execució de 16 mesos. El projecte cons-
tructiu, 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 im-
port 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 Segu-
ridad Vial, SL. Aquestes tasques s’allargaran dos mesos i 
tindran un pressupost de 890.220 euros (IVA no inclòs).

Tercer carril en sentit nord
El Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha iniciat els 
tràmits per a la licitació de l’eixamplament de la carretera 
en el sentit Vic per 21 milions d’euros i un termini de 18 
mesos per executar l’obra.

Comunicació de les afectacions
Podeu consultar les afectacions al trànsit i a la prestació 
de serveis que comportin les obres de la carretera C-17 
a la pàgina web de l’Ajuntament. Per a qualsevol dubte 
puntual també podeu trucar a la Policia Local (93 573 73 
00) o a l’Àrea d’Urbanisme (93 573 88 88).

I TAMBÉ...

L’Ajuntament licita treballs de reparació, 
manteniment i reasfaltat de carrers 
L’Ajuntament ha licitat les tasques de reparació, 
manteniment i reasfaltat de diverses vies del mu-
nicipi. Al mes de març es preveuen intervencions al 
carrer del Mossèn Jaume Urgell, des de la plaça del 
Dipòsit fi ns al carrer de Pere Gual Villabí; al carrer de 
Montserrat, des del carrer d’Alfons XIII fi ns a l’avin-
guda de Casanovas; al carrer d’Alfons XIII, des de 
l’avinguda d’Espanya fi ns a l’avinguda de Catalunya; 
al carrer de la Independència, des del carrer de Sant 
Sebastià fi ns al passeig de Ronda; al carrer del Com-
te Montemolin, des de l’avinguda de Catalunya fi ns 
al carrer de Ramon i Cajal. La superfície total d’actu-
ació és de 7.180 m². Com a millores proposades es 
preveu el reasfaltat dels carrers Santa Irene i Sant 
Josep, 500 m² més. El termini d’execució previst de 
la intervenció és de cinc setmanes. El pressupost de 
licitació és de 192.002,35 euros, IVA inclòs. 

Tasques per desbrossar i netejar rieres 
L’Ajuntament té previst fer treballs de desbrossada 
i neteja de les rieres. Concretament, volen progra-
mar-se actuacions a la riera de Cantallops, a la riera 
Seca, a la riera del Bosquet de la Fàbrica i a la riera 
de Can Mateu. Els tècnics estimen un cost de les 
tasques de 10.650 euros, IVA inclòs. 



 22 de gener de 202116 ACTUALITAT

Acaben les obres de condicionament del pati de 
la Residència Pedra Serrada
Les obres de condicionament d’un dels patis de la resi-
dència per a la gent gran Pedra Serrada ja s’han enllestit. 
La intervenció ha consistit en la pavimentació amb llosa 
de formigó d’una franja perimetral del pati per tal de con-
vertir-lo en una terrassa, que dona accés a la part més 
assolellada i el fa accessible a tots els usuaris i usuàries 
del centre, especialment a les persones que van en cadira 
de rodes o tenen dificultats de mobilitat.
L’Ajuntament ha assumit el cost de les obres, que ha estat 
de 47.943,39 euros (IVA inclòs), i la Fundació Sanitària 
Mollet ha aportat els materials.
Pròximament també s’han previst els treballs de reparació 
de la coberta exterior i més endavant s’espera resoldre 
el problema de la climatització i arranjar l’altre pati de la 
residència.

El SEM torna a les dependències de la residència
La base d’ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdi-
ques, el SEM de Parets, torna a estar instal·lada de nou 

Les obres van finalitzar a mitjan desembre

La botiga del mercat 
obre portes

a la Residència Pedra Serrada després de les obres de 
condicionament d’un servei per als treballadors. L’objectiu 
de l’actuació era sectoritzar l’equipament per tal que els 
treballadors del SEM no hagin d’utilitzar els serveis de la 
residència.

La botiga del mercat, a l’avinguda de Catalunya número 100

El mes de desembre obria les portes La botiga del mercat, 
un establiment dedicat a la venda de fruites i verdures, 
situat a l’avinguda de Catalunya número 100. 
La botiga del mercat ja té una parada en el mercat ambu-
lant dels dilluns a Can Berenguer.

Freudenberg dona 9.000 euros per pal·liar els 
efectes de la pandèmia 
La multinacional tecnològica alemanya Freudenberg ha 
fet una aportació de 9.000 euros a l’Ajuntament de Parets. 
L’ajuda va destinada a mitigar els efectes de la crisi provo-
cada per la pandèmia de la COVID-19 entre els col·lectius 
de persones més vulnerables. 
El Consistori vehicularà la donació a través dels tècnics 
de Drets Socials i de les necessitats detectades per 
l’Associació Parets Solidari. En concret, Parets Solidari 
centrarà les ajudes en l’acompanyament i transport a les 
visites mèdiques i en la compra d’aliments i productes 
de primera necessitat per El Rebost de Parets, un espai 
dedicat a proveir la població més desafavorida gestionat 
per l’Associació Parets Solidari i Càritas. El conveni també 
preveu oferir suport en altres aspectes com per exemple 
l’habitatge. 
Aquesta donació se suma a l’aportació de 15.000 euros 
que va efectuar el juliol passat. En aquella ocasió, els di-
ners van destinar-se a la compra d’una cambra frigorífica 
per a El Rebost de Parets. La cambra frigorífica ha permès 
adquirir i conservar productes frescos per completar el 
cistell d’aliments bàsics.
La signatura del conveni ha anat a càrrec de l’alcalde, 
Jordi Seguer; el representant-gerent de l’empresa Freu-
denberg, Jaume Cané; i el representant de l’Associació 
Parets Solidari, Antonio Villa. 
L’alcalde Jordi Seguer i el representant de l’Associació 
Parets Solidari, Antonio Villa, van agrair la donació i van 
destacar la implicació de l’empresa Freudenberg al mu-
nicipi. La primera tinenta d’alcaldia en aquells moments, 
Casandra García, va valorar positivament la filosofia de 
l’empresa per destinar ajuts directes al territori i va aplau-
dir la tasca de l’Associació Parets Solidari.
Per la seva banda, el representant-gerent de l’empresa 

Signatura de l’acord per a la gestió de la donació de 9.000 euros

Freudenberg, Jaume Cané, va apuntar la necessitat que 
les indústries i la ciutadania es beneficiïn mútuament i, en 
casos de necessitat com l’actual, les empreses del mu-
nicipi hi col·laborin. Cané va destacar que fa més de 50 
anys que Freudenberg està ubicada a Parets.

400 quilos de menjar 
per a la Protectora

Imatge dels aliments recollits a La Maquinista

L’Associació Protectora d’Animals de Parets Peluts ha 
recollit prop de 400 quilos de menjar destinats als ani-
mals que s’estan a les dependències de l’entitat pendents 
d’adopció. La col·lecta es va fer el passat dissabte, 9 de 
gener, al recinte del Centre Comercial La Maquinista. A 
més dels 350 quilos de pinso, van recollir-se llaunes i lla-
minadures, així com corretges, collars i joguines.
Des del mes de maig de 2020, l’Associació Protectora 
d’Animals de Parets es fa càrrec del servei de recollida i 
acollida d’animals de companyia, i del control i esterilitza-
ció de les colònies de gats de carrer. L’entitat desenvolupa, 
entre d’altres, l’activitat d’acollida i atenció dels animals 
perduts o abandonats en l’espai que ocupa la Protectora, 
situat al Centre de Recursos Empresarials la Marineta. 
Per informar-vos sobre donacions, adopcions, apadri-
naments o acollides podeu consultar la seva pàgina de 
Facebook (@ProtectoraParets) o al perfil d’Instagram (@
protectoraanimalsparets). També podeu trucar al telèfon 
664 12 72 47.

Jaume Cané i Jordi Seguer en el moment de la signatura
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Encarna Martínez, de 88 anys, primera resident vacunada de la COVID-19

Els treballadors de la Residència Pedra Serrada van gaudir 
d’un concert audiovisual en homenatge a la seva tasca en 
la cura i l’acompanyament a les persones grans durant la 
pandèmia. L’acte, celebrat el 23 de desembre i organitzat 
per la Fundació Sanitària Mollet que gestiona el centre, va 
consistir en un espectacle musical ideat per l’Associació 
de Musicoterapeutes i Arterapeutes de Catalunya amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis Musicals María Grever. 
A l’acte també van participar-hi representants municipals. 

Encarna Martínez, primera usuària vacunada de la Residència Pedra Serrada (Fotografia: Fundació Sanitària Mollet)

Els usuaris i professionals de la Residència Pedra Serrada han rebut les primeres dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech

El termini per votar a les eleccions al Consell de 
la Gent Gran finalitza el 22 de gener
Les persones usuàries dels casals municipals de la gent 
gran -Sant Jordi, Ca n’Oms i Asoveen- poden votar els 
seus representants al Consell de la Gent Gran fins al di-
vendres 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 per-
sones 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. Ara, des 
del 18 de gener s’ha obert un període de votació perquè 
els usuaris i usuàries escullin els seus representants. No-
més es pot votar una candidatura d’un home i una dona 
del casal.
Al casal Sant Jordi, els electors poden 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 pot 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 Moli-

Fotografia d’arxiu en la xerrada sobre mobilitat al 2019

41 avis i àvies i 58 treballadors de la Residència Pedra 
Serrada han rebut la primera dosi de la vacuna contra la 
COVID-19. La primera resident vacunada ha estat l’En-
carna Martínez, de 88 anys, i la primera professional, la 
Núria Brulles, infermera responsable higienicosanitària 
del centre. La campanya de vacunació a Parets va efec-
tuar-se el 12 de gener. Les vacunes administrades són 
de Pfizer-BioNTech i requereixen dues dosis. Així, cada 
persona vacunada rebrà una segona dosi d’aquí a tres 
setmanes. Les vacunes són gratuïtes i les administren 
personal sanitari mitjançant una injecció al braç.
La Residència Pedra Serrada és un equipament municipal 
gestionat per la Fundació Sanitària Mollet.

Què és la vacuna contra la COVID-19?
La vacuna contra la COVID-19 és el punt final d’un llarg 
procés científic. Durant aquests darrers mesos, més 
de 250 grups científics i de recerca a escala global han 
participat coordinadament per desenvolupar la vacuna 
contra la COVID-19. Aquesta, com qualsevol altra, pretén 
generar anticossos a la persona a qui s’administra, per 
protegir-la del virus i de la seva malaltia.
La vacunació també té com a objectiu arribar a la immuni-
tat de grup, la qual cosa és fonamental per minimitzar els 
efectes de la pandèmia; quan una part de la població ja té 
els anticossos proporcionats per la vacuna, el virus queda 
bloquejat i disminueixen la seva propagació i els contagis.

Concert per homenatjar 
els professionals de la 
Residència

La música en directe va combinar-se amb la projecció de fotografies na. Per tant, ambdós seran directament nomenats com a 
representants.
Les votacions es poden 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 ha 
butlletes impreses. Els electors han d’apuntar el seu DNI 
i marcar el nom de les persones a qui donen el vot. Les 
votacions també poden efectuar-se en línia al web muni-
cipal (www.parets.cat/utilitats/formularis/representants-
al-consell-municipal-de-la-gent-gran).
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Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 15m

cultura.parets.cat

Koko-Jean & The Tonics 
. Dani Nel·lo

GENER23 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

L’essència del blues i del soul amb un 
directe vibrant i la veu incomparable de 
l’explosiva Koko-Jean Davis

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

dissabte
a les 20.30 h

Koko-Jean & The Tonics 
. Dani Nel·lo
Hair Whip

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat i una hora abans a taquilla.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

PARETS DEL VALLÈS

Cal triar una de les 4 sessions de 30 minuts
Es fa reserva d'entrades gratuïtes per grups bombolla 
a espectacles.parets.cat 

Cal triar una de les 4 sessions de 30 minuts

Espectacle per a infants de 3 a 8 anys.
En clau d’humor i a través d’un llenguatge
molt físic, l’obra explora les relacions entre
els animals i els humans. Podem conviure 
en igualtat de condicions?
Podem mantenir l’equilibri de la biodiversitat?

PRODUCCIONS

DILLUNS

25 GENER 2021
PISTA ESPORTIVA CAN BUTJOSA
Sessions 12 h, 13 h, 15.30 h 
i 16.30 h

Animalia
Inc

Preu: 24 €
20 € menors de 18 i majors de 65
18 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 30m

cultura.parets.cat

Buhos

GENER22 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Els Buhos es reinventen dalt de l’escenari 
amb un espectacle de teatre musical

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

divendres
a les 20.30 h

Buhos
Teràpia col·lectiva

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat i una hora abans a taquilla.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

ESPECTACLE NO INCLÒS

AL CARNET AMIC 2021

14 febrer
18 h Teatre Can Rajoler
El rei de la casa
Cia. Farrés Brothers

24 gener
18 h Teatre Can Rajoler
Aladdin #ThePop
Musical
Cia. la Roda Produccions

Preu entrada general: 7€
Famílies nombroses i monoparentals: 6€

Espectacle musical

Espectacle de titelles
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La Festa Major d’Hivern 2021 ha començat amb un seguit 
d’activitats emmarcades en la celebració del XXIV aniver-
sari del Centre Cultural Can Rajoler. Des del 13 de gener, a 
la Biblioteca Can Rajoler, s’hi pot trobar un recull de llibres 
i contes de temàtica medieval i des del 15 gener, a la sala 
d’exposicions de Can Rajoler, s’hi pot visitar l’exposició 
Festa de la Pedra del Diable. La mostra consta de 22 pla-
fons amb la història i la descripció dels personatges que 
protagonitzen la festa. L’exposició ha estat organitzada 
conjuntament per l’Ajuntament, Diables Parets i la Colla 
de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets.
Diumenge, en el marc de la festa, el Centre Cultural Can 
Rajoler acollirà la recepció de l’obra Esclat de festa, de 
l’artista local Iris Paris, realitzada durant els concerts Sin-
tonitza’t, la Festa Major de la represa.
Ahir la Biblioteca Can Butjosa va organitzar l’Hora del con-
te de Festa Major i els Amics de l’Òpera del Vallès Oriental 
van fer la conferència i projecció de l’òpera La Bohème, de 
Giacomo Puccini.
Avui es farà el concert de Buhos Teràpia col·lectiva i, el 
dissabte 23 gener, l’actuació Hair Whip, de Koko-Jean & 
The Tonics ft. Totes dues estan programades a les 20.30 
h, al Teatre Can Rajoler. Les entrades es poden adquirir a 
la plataforma de venda espectacles.parets.cat.
El diumenge 24 gener, a les 18 h, al Teatre Can Rajoler, 
tindrà lloc l’espectacle familiar Aladdin ,#thePopMusical, 
una comèdia musical dedicada a la quitxalla, a càrrec de 
La Roda Produccions i organitzat per Rialles Parets. El 
preu per accedir-hi serà de 7 euros amb entrada gratuïta 
per als socis. La venda d’entrades es farà a la taquilla una 
hora abans de la funció. A més, durant tot el dia, sota el 
nom de Tornarem aviat, Diables Parets exposarà a la plaça 
de la Vila la seva Bèstia, acompanyada d’altres figures 
emblemàtiques de la colla. 
El dilluns 25 gener, a les 10 h i a les 17 h, a la Sala Serra, el 
Banc de Sang i Teixits farà un acapte de sang i a les 12 h, a 
les 13 h, a les 15.30 h i a les 16.30 h, a la pista esportiva 
Can Butjosa, es podrà veure l’espectacle per a infants de 
fins a 8 anys Animalia, a càrrec de Sàndal Produccions. 

Parets es prepara per a la Festa Major d’Hivern
El gruix de la celebració d’enguany es farà entre els dies 22 i 25 de gener

Mural Esclat de Festa, obra de l’artista Iris Paris, instal·lat a les dependències del Centre Cultural Can Rajoler

Les entrades són gratuïtes, però han d’adquirir-se prèvi-
ament a través de l’adreça espectacles.parets.cat i fer-ho 
per grups bombolla. El mateix dia, a les 19 h, al Teatre Can 
Rajoler, la companyia Yllana presentarà el seu espectacle 
d’humor àcid i sense barreres Greenpiss. Les entrades es 
poden comprar a espectacles.parets.cat.
El dimarts 26 gener, a les 18 h, la Biblioteca Can Rajoler 
farà l’Hora del conte especial aniversari La casa del vent. 
La sessió anirà a càrrec de Sherezade Bardají i es farà en 
línia. El dijous 28 gener, a les 18 h, a la Biblioteca Can 
Butjosa, Caro von Arend conduirà l’Hora del conte.

Carles Font presenta el llibre sobre l’handbol a Parets
El periodista i treballador de l’emissora municipal de rà-
dio, RAP107, Carles Font, presentarà el seu llibre L’hand-
bol a Parets, inclòs dins de la col·lecció Entitats Locals que 
edita l’Ajuntament. La presentació es farà el diumenge 24 
de gener, a les 12 h, a la Sala Basart Cooperativa i anirà a 
càrrec de l’alcalde i regidor d’Esports, Jordi Seguer.
Font és coautor de dos volums més de la col·lecció Enti-
tats Locals, un sobre el futbol a Parets i un altre sobre el 
ciclisme paretà. L’any 2013 va publicar l’assaig La revolu-
ció de 1936 a Granollers.
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Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 30m

cultura.parets.cat

Producciones Yllana

GENER25 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una dive�idíssima sàtira sobre l’ecologia i 
el futur de la humanitat. Una bogeria 
ecol-il·lògica!

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

dilluns
a les 19 h

Producciones Yllana
Greenpiss

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat i una hora abans a taquilla.
Es respectaran les mesures anticovid-19 de seguretat i higiene.

Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 15m

cultura.parets.cat

Meritxell Neddermann

FEBRER21 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Meritxell Neddermann, una de les propostes 
més originals i interessants de l’actualitat, 
ens presenta el seu àlbum de debut

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Meritxell Neddermann

In the backyard 
of the castle

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

In the backyard 

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

cultura.parets.cat

de Carles Batlle

FEBRER7 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

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

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

de Carles Batlle
Monroe-Lamarr

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

13

Col·loqui, 
el gallardo españolel gallardo español
Peyu

cultura.parets.cat

FEBRER
Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

En Peyu desencadena el 
seu humor àcid, amb un 
rerefons crític i una 
mirada que apunta cap a 
conflictes d’avui dia

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: 18 €     15 € menors de 18 i majors de 65     13 € amb Carnet Jove Parets
Durada:  1h 30m

Col·loqui, 
el gallardo españolel gallardo español
Peyu
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La Setmana de l’Esport recapta un total 
de 580 euros per ‘La Marató’ de TV3
Del 14 de desembre al 9 de gener es va dur a terme 
la Setmana de l’Esport Parets 2020. Una iniciativa 
solidària que va recaptar 580 euros per ‘La Marató’ 
de TV3, dedicada a la lluita contra la COVID-19. Més 
de 100 persones van participar en la iniciativa i van 
poder optar al sorteig de material esportiu cedit per 
les entitats esportives municipals.

Caminada Virtual Parets Contra el Càncer
L’Associació Parets Contra el Càncer organitza la 
Caminada Solidària per quart any consecutiu. La 
caminada se celebrarà el diumenge 7 de febrer i 
serà virtual i individual. Les persones participants 
podran fer el seu recorregut i publicar una foto-
grafia a les xarxes socials amb la samarreta de 
l’esdeveniment. Les inscripcions ja estan obertes 
i es poden fer, a  partir d’una donació mínima de 5 
euros, presencialment, a l’oficina de l’Associació a 
la COREFO, o bé en línia, a l’enllaç que trobareu al 
web parets.cat. 

Mor, als 56 anys, Vicenç Serra Guasch
El passat 19 de desembre va morir, a 56 anys, 
l’exjugador i expresident del Club Bàsquet Parets, 
Vicenç Serra. En Vicenç va compaginar la seva fun-
ció de jugador amb la de president de l’entitat fins 
que es va produir la fusió amb el CB Asoveen, tot i 
que va seguir vinculat a l’equip de veterans i com a 
pare dels jugadors Xavi i Oriol.

I TAMBÉ...

El CF Parets, ‘A la recerca 
de l’excel·lència’

Entrenament del projecte ‘A la recerca de l’excel·lència’ / CF Parets

El Club Futbol Parets ha encetat el projecte ‘A la recerca 
de l’excel·lència’. La iniciativa pretén millorar els aspectes 
tècnics més importants d’un jugador. El projecte, liderat 
pel coordinador de l’entitat, Pau Trias, i el coordinador de 
futbol 7, Toni Rivas, va sorgir en detectar la necessitat de 
treballar la tècnica individual i l’obligació d’entrenar amb 
grups reduïts a causa de les restriccions per la pandèmia 
de la COVID-19.

Piscina Municipal Miguel Luque en la seva reobertura

Descompte del 50% pels nous abonats a la piscina

L’Ajuntament de Parets estrenarà aquest cap de setmana 
un nou parc de cal·listènia a tocar de les instal·lacions 
de petanca entre el carrer de Víctor Català i el passeig 
Fluvial.  El cal·listènia és un sistema d’exercici físic en el 
qual l’interès està en els moviments de grups musculars 
utilitzant el teu propi cos. 
El nou parc disposarà d’un conjunt esportiu amb quatre 
activitats compost per un equip d’escalada, barres de pols, 
barres paral·leles i un banc d’abdominals. L’equipament 
està fabricat en acer galvanitzat i les barres són d’acer 
inoxidable. 
Paral·lelament, a principis d’any van instal·lar-se dos nous 
punts de llum al parc de cal·listènia situat al costat del 
complex esportiu municipal. Els nous fanals funcionen 
amb plaques fotovoltaiques muntades a les mateixes tor-
res que il·luminen tot l’entorn del parc. Aquest parc, d’una 
mida més gran, va inaugurar-se el passat mes de juny. 
Així doncs, l’Ajuntament continua amb l’aposta per garan-
tir una àmplia oferta esportiva i, en el cas de la pràctica 
del cal·listènia, es dona resposta a una demanda dels jo-
ves del municipi per gaudir d’instal·lacions lliures i evita 
que hagin desplaçar-se a d’altres poblacions. Imatge del nou conjunt esportiu amb quatre activitats

L’Ajuntament va aprovar l’actualització dels preus públics 
per a la Piscina Municipal Miguel Luque després de de-
tectar un dèficit de 322.000 euros en la gestió del servei. 
Les noves persones abonades a la instal·lació entre gener 

i juny de 2021 i residents a Parets tindran un descomp-
te del 50% en la quota d’inscripció. D’altra banda, s’està 
treballant en l’arranjament del sistema de ventilació i cli-
matització i en l’adquisició de la nova deshumectadora.

Parets estrena un parc 
de cal·listènia

Dos nous punts de llum al parc de cal·listènia del complex esportiu
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Vacuna contra la COVID-19
SALUT

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

L’Enquesta d’usos lingüístics: retrat de la situació del català

 EAP Parets del VallèsCONSUM

Els consumidors conserven el dret a fer canvis i 
devolucions de les compres de Nadal, malgrat les 
restriccions per la COVID-19 
En el context actual de confi nament municipal i de 
restriccions comercials, els terminis per fer els can-
vis i les devolucions de les compres realitzades no es 
paralitzen. Tot i això, i d’acord amb el que estableix 
el Reial decret llei 11/2020 de 31 de març, davant 
de la impossibilitat de fer el canvi o la devolució dins 
del termini establert per l’empresa –ja sigui perquè 
la botiga es troba en un altre municipi o bé perquè 
l’establiment roman tancat–, el consumidor no perd 
el dret a fer el canvi o la devolució d’acord amb les 
condicions anunciades per l’establiment.
Així doncs, si l’establiment continua obert o disposa 
d’algun canal d’atenció al client, l’Agència Catalana 
del Consum recomana a les persones consumidores 
que es trobin en aquesta situació que contactin amb 
la botiga o l’empresa per trobar una solució acor-
dada.
En aquells casos en què resulti impossible contactar 
amb l’empresa o bé sorgeixi qualsevol desavinença 
amb l’establiment, un cop s’aixequin les restriccions 
els consumidors tindran 14 dies per reclamar a la 
botiga el canvi o la devolució. 
L’empresa disposa de 60 dies per arribar a un acord 
amb el consumidor. En cas que l’establiment i el 
comprador no arribin a cap acord en aquest termini 
màxim de 60 dies, el consumidor té dret a presen-
tar una reclamació per exigir el compliment de les 
condicions que oferia l’establiment en el moment de 
la compra. 
Les reclamacions es poden presentar al Servei de 
Consum i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, a la 
plaça de la Vila, 1, sol·licitant cita prèvia, per telèfon 
al 93 573 88 88 o en el següent enllaç: www.parets.
cat/cita-previa-oac.
Les compres en línia no s’han vist afectades per 
les restriccions decretades i, per tant, continua 
sent d’aplicació la normativa general, que preveu el 
dret de desistiment, amb la possibilitat de retornar 
el producte en el termini màxim de 14 dies un cop es 
rep. En queden exclosos els productes personalitzats 
o fets a mida; aquells que es fan malbé ràpidament, 
com ara aliments; o els serveis que tenen una data 
concreta de prestació.

Canvis i devolucions 

Amb l’arribada de la vacuna contra la COVID-19, els profes-
sionals d’atenció primària estem multiplicant esforços amb 
l’objectiu de fer que aquesta campanya de vacunació sigui 
tot un èxit. I des del CAP Parets volem aprofi tar aquest espai 
per parlar-vos de la vacuna contra la COVID-19 i fer palesa 
la transcendència que té la nostra decisió a l’hora de ser 
vacunats tant a nivell individual com a col·lectiu. Per això, 
volem compartir amb la ciutadania informació publicada a 
canalsalut.gencat.cat sobre aquesta vacuna, la protecció que 
ofereix i per què és segura la seva administració.
La vacunació és una eina habitual del sistema de salut per 
fer front a diferents malalties. Un dels objectius de la vacuna 
és no contagiar-se en cas d’estar exposat a l’agent infecciós. 
La vacuna fa que el nostre cos ja tingui identifi cat el virus abans de tenir-hi contacte i que generi anticossos que 
ens protegeixin. Actualment és l’eina principal per combatre la pandèmia, juntament amb les mesures bàsiques 
de prevenció: mascareta, higiene de mans, distància i ventilació.
Les vacunes contra la COVID-19 aprovades per l’Agència Europea del Medicament i administrades a la UE fi ns ara 
s’administren en dues dosis i tenen una efi càcia del 94,5% i 95%. A partir de la primera dosi, el cos ja comença a 
immunitzar-se contra la malaltia, però és necessari una segona dosi per arribar al màxim grau d’immunitat. Vacu-
nar-se és un acte individual que esdevé una acció responsable i solidària cap a la població i el nostre entorn més 
proper, ja que contribueix a la immunitat de grup.
Habitualment, els processos perquè una vacuna surti al mercat poden dilatar-se en el temps. En aquest cas, diver-
sos factors han permès que el procés de disseny i aprovació de les vacunes s’hagi desenvolupat en un termini de 
temps ràpid: la investigació s’ha compartit a escala global de manera coordinada amb la comunitat científi ca; es 
partia d’investigació prèvia sobre vacunes d’altres coronavirus; s’han superposat algunes fases de la investigació 
clínica per accelerar el procés, sense afectar al procediment d’investigació; entre d’altres. A més, s’ha fet una gran 
inversió pública i privada per al seu fi nançament. Cal destacar que el procés s’ha dut a terme garantint la qualitat 
i seguretat de la vacuna. I, per descomptat, que les agències reguladores de medicaments han treballat amb rigor 
per assegurar estàndards de qualitat i seguretat. 

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP) és una 
estadística quinquennal sobre els usos del català i altres 
llengües de la població a Catalunya. Aquesta enquesta és 
una activitat estadística ofi cial integrada en els Plans esta-
dístics de Catalunya i desenvolupada conjuntament entre 
la Direcció General de Política Lingüística del Departament 
de Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Segons l’EULP2018, els resultats de la qual s’han presentat 
recentment, el 65% de ciutadans de Catalunya més grans de 
15 anys sap escriure el català. A més a més, dels 7.600.000 
habitants que té Catalunya, el 94,4 % de la població declara 
que l’entén, per tant, només hi ha un 5% de la població que 
diu que no l’entén. Una interpretació d’aquesta dada pot 
conduir a pensar, doncs, que no té gaire sentit que els catalanoparlants canviïn de llengua quan algú se’ls adreça 
en una llengua diferent.
Totes les ofi cines, serveis i centres que formem part del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) treba-
llem per a la normalització del català, i les dades de l’EULP2018 ens ajuden a fer-ho. Els resultats mostren que, 
amb relació a l’enquesta anterior, feta el 2013, creixen les competències d’escriure, de llegir i també la de parlar. 
També revelen que augmenta el percentatge de població que sap escriure en català entre els nascuts a Catalunya, 
els nascuts a la resta de l’Estat i els nascuts a l’estranger, si bé en aquest sentit, les persones que afi rmen que el 
saben escriure valoren el seu nivell en un 5,9 sobre 10.
Per tant, encara hi ha molt camí per recórrer en els tres àmbits en què treballem les ofi cines del Consorci: ense-
nyament, dinamització i assessorament.
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“Hi havia moltes famílies del poble implicades en l’equip”

Carles Font treballa com a periodista a l’emissora municipal de ràdio, RAP107, 
de l’Ajuntament de Parets. És llicenciat en periodisme i història i autor de 
diverses obres, entre les quals trobem llibres d’història i esport. Acaba de 
publicar el llibre L’handbol a Parets, un encàrrec fet per l’Ajuntament que re-
cull els 66 anys d’història del club esportiu paretà i forma part del 8è número 
de la col·lecció Entitats Locals.

Com s’inicia el projecte?
L’Ajuntament em va comentar que volia fer un llibre sobre l’handbol a Parets i, com que havia fet 
ja el del futbol i el de ciclisme, m’hi vaig posar. L’handbol l’he anat seguint per la meva feina a la 
ràdio, el segueixo des dels anys 90. De fet, crec que un dels primers partits que vaig anar a veure 
en començar a la ràdio va ser d’handbol. Sortosament hi ha molta informació a la ràdio, en premsa 
i sobretot referències orals, ja que moltes famílies de Parets han estat implicades en el club.

Què ens explica el llibre?
Al club hi ha una certa evolució des dels seus orígens. Es va fundar gràcies a l’impacte del Balon-
mano Granollers, que era el club important de la comarca. Hi havia pocs clubs d’handbol alesho-
res, en ple franquisme. I gràcies al metge de capçalera, el doctor Canal, i en Jaume Anfruns es va 
iniciar l’equip. I el Pepet Ribes, que era el mecenes. Hi havia moltes famílies del poble implicades 
en l’equip i que hi han jugat molt: Jordà, Cristòfol... Va haver-hi èpoques molt bones, com els inicis, 
després hi va haver una caiguda i a fi nal dels 70 es va ascendir a Nacional.

També es va formar un equip femení.
I tant! I m’han explicat moltes curiositats del primer equip, jugant amb faldilles llargues. A fi nals 
del 60 va haver-hi un altre equip i als anys 80 va formar-se’n algun més. Van ser de les primeres, 
van promocionar l’esport femení. Ara, òbviament, ja s’ha normalitzat. 

Hi ha moltes fotografi es antigues.
He tingut la sort que en Joan Volart, que guardava moltes fotos de l’exposició dels 50 anys del 
club, me n’ha cedit. La família Serra també. I he comptat amb el suport de l’arxiu fotogràfi c. 

Carles Font Cladellas, periodista i historiador

Dijous 21 gener

A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, hora del conte 
de Festa Major.

A les 18 h, a la sala Basart Cooperativa, Conta’m una 
òpera: La Bohème, de G. Puccini. Conferència i projec-
ció de l’òpera. Organització: Associació Amics de 
l’Òpera del Vallès Oriental

Divendres 22 gener 

A les 20.30 h, al teatre Can Rajoler, actuació del grup 
Buhos amb l’espectacle Teràpia col·lectiva. 
Espectacle no inclòs al Carnet d’Amic 2021

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat

Dissabte 23 gener

A les 20.30 h, al teatre Can Rajoler, actuació de 
Koko-Jean & The Tonics ft. Dani Nel·lo amb l’espectacle 
Hair Whip.
Venda d’entrades a espectacles.parets.cat

Diumenge 24 gener

D’11 a 19 h, a la plaça de la Vila, plantada simbòlica 
de la Bèstia de Diables Parets.

A les 12 h, a la sala Basart Cooperativa, presentació 
del llibre L’handbol a Parets, de Carles Font Cladellas.

A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle familiar 
Aladdin #ThePopMusical, a càrrec de La Roda 
Produccions. Organització: Rialles Parets

Venda d’entrades a taquilla, una hora abans de la sessió

Parets del Vallès
22, 23, 24 i 25 gener 2021

Dilluns 25 gener
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a la Sala Serra Cooperativa, 
acapte de sang. Organització: Banc de Sang i de Teixits

A les 12 h, 13 h, 15.30 h i 16.30 h, a la pista esportiva 
Can Butjosa, espectacle per a infants �ns a 8 anys 
Animalia a càrrec de Sàndal Produccions.
Escull la teva sessió. Venda d’entrades gratuïtes agrupades 
per grups bombolla a espectacles.parets.cat

A les 19 h, al teatre Can Rajoler, la companyia Yllana 
presenta l’espectacle Greenpiss.

Venda d’entrades a espectacles.parets.cat

Dijous 26 gener
A les 18 h, a la biblioteca Can Rajoler, hora del conte 
online especial aniversari de la biblioteca: La casa del 
vent, a càrrec de Sherezade Bardají.

Dijous 28 gener
A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, hora del conte 
a càrrec de Caro von Arend.

 

Fotogra�a: Associació Fotogrà�ca Parets

PROGRAMAC I Ó

En totes les activitats, cal que  respecteu les mesures de seguretat 
i higiene antiCovid: DISTÀNCIA - MANS - MASCARETA


