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El govern del PSC i Sumem Esquerres situa el benestar de les persones en el centre de les polítiques públiques. L’alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, 
Casandra Garcia, encapçalen un govern que es marca com a objectiu prioritari impulsar mesures destinades a mitigar i a revertir els efectes socials i econòmics de 
la pandèmia a Parets. L’equip de govern treballa per presentar uns pressupostos municipals basats en dos eixos bàsics: d’una banda, promoure polítiques socials 
i d’atenció a les persones i, d’altra banda, dissenyar polítiques que estimulin l’ocupació i l’activitat econòmica. Una de les primeres mesures que ha adoptat el nou 
govern ha estat retallar les nòmines dels càrrecs electes i destinar aquest estalvi en els sous a la lluita contra els efectes de la pandèmia. Pàg. 3

El socialista Francesc Juzgado és el nou alcalde de Parets

Entrevistem Maider Quílez

Continua la 
remodelació del 
Barri Antic

Comencen les 
obres del carrer 
Major

Pàg. 10 Pàg. 10 Pàg. 15

Portes obertes i 
preinscripcions 
a les escoles

Especialista en salut mental 
i drogodependència

L’Ajuntament impulsa una consulta ciutadana sobre el tancament del 
parc del Sot d’en Barriques
Del 25 de febrer al 12 de març, els veïns i veïnes poden votar si volen un parc obert o un 
parc tancat amb una tanca perimetral i horari d’accés restringit. Pàg. 11

Març de Dones
El 8 de març es commemora arreu el Dia Internacional de les Dones. Per celebrar l’efe-
mèride, l’Ajuntament, per 17è any consecutiu, ha preparat tot un programa d’activitats 
adreçades a la lluita per la igualtat i a reivindicar el paper de la dona en la societat. Pàg. 5
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Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis 
Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis 
Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 573 73 00 
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Cementiri Municipal
93 562 12 49
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
Casal Sant Jordi

TE
LÈ

FO
N

S 
D’

IN
TE

RÈ
S 93 562 26 38

Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Ofi cina de Català
93 573 98 00
Ofi cina de Recaptació
93 472 91 36

Jutjat de Pau
93 573 03 04
PAH Parets 
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i 
Sant Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa
Transradio 
93 593 74 01
Farmàcia Barja 
(Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia Arribas 
(Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia-Ortopèdia 
Alegria (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció 
Civil
93 573 93 16
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23 EQUIP DE GOVERN
PSC-CP
Francesc Juzgado Mollá
Alcalde. Via Pública; Serveis Ur-
bans; i Relacions Institucionals
Francesc de la Torre Escobar
2n tinent d’alcaldia
Regidor de Seguretat Ciutadana; 
Cultura; Turisme i Promoció 
de la Vila; i Coordinació de Barris
Antoni Fernández Arimón
3r tinent d’alcaldia
Regidor de Promoció Econòmica; 
Ocupació; Empresa i Indústria; 
i Formació
Alejandro Villena Urbaneja
4t tinent d’alcaldia
Regidor d’Esports; i Mobilitat
O’hara Valdivia Rojas 
Regidora d’Economia i Hisenda; 
Serveis Generals; Recursos 
Humans; Comerç; i Consum
Laura Lozano Carrasco
Regidora d’Equipaments; 
Benestar Animal; Atenció 
Ciutadana; Igualtat-Feminisme; 
Transparència; i Arxiu
Maria Gorina Mollar 
Regidora de Joventut; Gent 
Gran; Cooperació; i LGTBI-
Transversalitats

Sumem Esquerres a Parets
Casandra Garcia 
Rodríguez
Vicealcaldessa i 1a tinenta 
d’alcaldia
Regidora d’Educació; 
Comunicació; i Salut
Rosa Martí i Conill
5a tinenta d’alcaldia
Regidora d’Urbanisme; 
Medi Ambient; Habitatge; 
Salubritat Pública; 
i Patrimoni Cultural

REGIDORS/ES SENSE
DELEGACIÓ

Ara Parets-ERC
Jordi Seguer Romero
Kènia Domènech Àlvarez
Montserrat Folguera Sans
Carme Herrero Endrino
Joan Martorell Mompart

Parets per la República
Neus Jordà Fernandez

Ciutadans
Manuel Losada Seivane
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De dilluns a 
divendres de 
7.15 a 20 h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.
Freqüència de pas 
cada 15 minuts

Dimarts
de 16 a 19 h
De dimecres a 
divendres
de 9.30 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h
Diumenges
de 9 a 14.30 h
Adreça
C. del Tenes
Tel. 93 573 14 54

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

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

Cal trucar abans al 
93 573 88 88 

L’ALTAVEU

Cançó del fredeluc

Conec un avi de peus fredelucs.
Un avi que se li fan llargues les nits...
Oi tant! El llit és fred i dorm amb peücs,
i donar per bo sucar pa i llepar-se els dits.

De jorn, s’espolsa la son de les orelles.
Ajusta fi nestres, obre fi nestrons
i roman bocabadat dels salts i rialles
d’una colla d’intrèpids cofois minyons.

Uns i altres prenien volves de neu al vol,
i en fredeluc gaudint del joc prèn partida.
Fa un tomb pels voltants del gèlid rierol.

Heus aquí que, en veure’s cansat tenir lloc
de tornar a casa, espavila la llar de foc
i junts amb l’aimia s’emplena de vida...

Josep Bernal i Piqué

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

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

Dijous 25 febrer
-A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, Hora del conte virtual. Les perso-
nes interessades han de contactar prèviament amb la biblioteca. 

Divendres 26 febrer 
-A les 17 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Faktoria d’Idees. 

De l’1 al 12 de març
-A l’Institut Torre de Malla i a l’Escola de persones adultes, exposició 
Violència masclista en la parella: desmuntem mites?, a càrrec de l’ICD, 
dins del Març de Dones 2021. 

Dilluns 1 de març 
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Conversation group, a càr-
rec d’Elena Calvo. Es farà virtual si es mantenen les restriccions actuals. 

Dimarts 2 de març 
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Story time: The gruffalo, 
a càrrec de Cambridge School. Es farà virtual si es mantenen les res-
triccions actuals. 

Dimecres 3 de març
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions, Descobreix l’art, a càrrec d’Iris 
Paris. Es farà virtual si es mantenen les restriccions actuals. 

Dijous 4 març
-A la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte virtual a càrrec de Gemma G. 
Vilardell. Inscripcions prèvies a la biblioteca (presencial, telèfon, xarxes, 
a/e), on se’ls facilitarà l’enllaç per a la sessió virtual. 

Diumenge 7 març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de teatre Encara hi ha algú 
al bosc, a càrrec de Cultura i Conflicte, dins del Març de Dones 2021. 

Dilluns 8 març
-A les 13 h, a la plaça de la Vila, lectura del manifest institucional i actu-
ació de Comando Señoras, dins del Març de Dones 2021. 

Dilluns 9 març 
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Groupe de conversati-
on en français, a càrrec de Marlen Castro. Es farà virtual si es mantenen 
les restriccions actuals. 

Dijous 11 març
-A les 11 h, al Casal Ca n’Oms, sortida caminant fi ns a la Marineta per a 
una visita guiada a la gent gran. S’hi pot anar directament a les 11.30 h. 
-A la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte virtual a càrrec de Mercè 
Martínez, d’Un Conte al Sac. Inscripcions prèvies a la biblioteca (presen-
cial, telèfon, xarxes, a/e), on se’ls facilitarà l’enllaç per a la sessió virtual. 

Divendres 12 març
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Ritos de amor y guerra, de Co-
mando Señoras, dins del Març de Dones 2021. A càrrec de Bloody Mary, 
activisme escènic. Gratuït. Reserva d’entrades a espectacles.parets.cat. 

APUNTA’T

Diumenge 14 març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar de titelles: Hamelí, 
a càrrec de la companyia Xip Xap. Organització: Rialles Parets.

Dilluns 15 març
-Microcurs en línia Com afrontar la discriminació LGTBI+, dins del Març 
de Dones 2021. Adreçat a la plantilla de l’Ajuntament. A càrrec de Xarxa 
Sai LGTBI de la Generalitat de Catalunya. Inscripcions fi ns a l’11 de març 
a puntlgtbi@parets.cat.
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Conversation group, a càr-
rec d’Elena Calvo. Es farà virtual si es mantenen les restriccions actuals. 

Dimarts 16 març
-De 18 a 20 h, taller en línia: Gestió assertiva de la ràbia, a càrrec d’Isa-
bel Erill, psicoterapèuta, dins del Març de Dones 2021. Inscripcions: 
caljardiner@parets.cat fi ns al 12 de març. 
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Hora del conte: Petita 
i gran, a càrrec de Cristina Noguer. Es farà virtual si es mantenen les 
restriccions actuals. 

Dijous 18 març
-A la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte virtual. Inscripcions prèvies 
a la biblioteca (presencial, telèfon, xarxes, a/e), on se’ls facilitarà l’enllaç 
per a la sessió virtual. 
-De 18 a 20 h, xerrada en línia: Les identitats trans com a mirall de les 
normes de gènere, a càrrec de Teo Pardo, dins del Març de Dones 2021. 
Inscripcions fi ns al 16 de març a caljardiner@parets.cat. 

Divendres 19 març
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, concert de Lidia Uve i Srta. Julia y sus 
Exs, dins del Març de Dones 2021. A càrrec de Dona i Cançó. Gratuït. 
Reserva d’entrades a espectacles.parets.cat. 

Dissabte 20 març
-A les 10 h, Marxa Violeta virtual, dins del Març de Dones 2021. Ins-
cripcions al Casal de Joves Cal Jardiner fi ns el 18 de març. Donatiu 
mínim: 2 euros. Donatiu destinat a l’Associació Candela, investigació 
i acció feminista. 
-A la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en Família virtual: contes i cançons 
a càrrec de Caro von Arend. Inscripcions prèvies a la biblioteca (presen-
cial, telèfon, xarxes, a/e), on se’ls facilitarà l’enllaç per a la sessió virtual. 
-A partir de les 17 h, al Casal Cal Jardiner, Festa de la primavera. 

Diumenge 21 març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle musical: presentació del 
nou àlbum de Queralt Lahoz. 

Dilluns 22 març
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Groupe de conversati-
on en français, a càrrec de Marlen Castro. Es farà virtual si es mantenen 
les restriccions actuals. 

Dijous 25 març
-A la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte virtual. Ins-
cripcions prèvies a la biblioteca (presencial, telèfon, 
xarxes, a/e), on es facilitarà l’enllaç per a la sessió .

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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El cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, 
Francesc Juzgado, ha recuperat l’alcaldia de Parets de 
la mà de Sumem Esquerres, encapçalada per Casandra 
Garcia. Ambdues formacions van presentar una moció 
de censura contra el govern de Jordi Seguer, d’Ara Parets-
Esquerra Republicana de Catalunya, que va prosperar en 
un ple celebrat el 27 de gener. Juzgado ja havia estat al-
calde entre els anys 2018 i 2019. 

El benestar de les persones al centre de les polítiques
El nou equip de govern, liderat per l’alcalde, Francesc 
Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra Garcia, ha fixat com 
a prioritat de mandat posar el benestar de les persones al 
centre de totes les decisions. Amb l’objectiu de pal·liar i 
revertir els efectes derivats de la pandèmia, es prioritzarà 
l’impuls de polítiques socials i d’atenció a les persones 
així com les polítiques de reactivació de l’economia. 
En aquest sentit, el govern treballa per enllestir uns pres-
supostos municipals que reforcin les partides destinades 
al sosteniment de la vida de les persones, al foment de 
l’ocupació i a l’enfortiment del teixit comercial i empresa-
rial de Parets. A més, els nous comptes municipals incor-
poraran partides específiques per promoure projectes en 
els àmbits d’educació, medi ambient i via pública. 

La participació i la transparència també guiaran l’acció 
política. El govern farà partícips els paretans i les pare-
tanes de la presa de decisions i posarà especial atenció 
a les peticions veïnals. Així mateix, el govern recollirà en 
els pressupostos les propostes de les formacions políti-
ques del Consistori que siguin viables i es debatin a les 
reunions previstes. 

L’alcalde no tindrà sou i els regidors se’l reduiran 
El nou equip de govern també ha començat a fixar el nou 
cartipàs municipal, que marca l’organització i el funciona-
ment de la Corporació municipal. Pel que fa a les dedicaci-
ons i retribucions, l’alcalde Francesc Juzgado no rebrà cap 
sou de l’Ajuntament i els salaris dels regidors i regidores 
es reduiran. L’alcalde ha optat per cobrar la seva pensió 
i estalviar a les arques municipals el seu salari. L’estalvi 
econòmic de les nòmines dels membres del govern es 
dedicarà a la lluita contra els efectes socials i econòmics 
de la pandèmia. 
L’1 de febrer, l’alcalde Francesc Juzgado va signar dos 
decrets que estableixen, d’una banda, els membres de 
la Junta de Govern Local i les tinences d’alcaldia i, d’altra 
banda, el nomenament de regidors i regidores per àrees i 
serveis. Ambdós decrets es donaran a conèixer en el pro-

per Ple que se celebri. Pròximament, també s’informarà 
del percentatge de dedicacions i les retribucions de tots 
els càrrecs electes. 
A la imatge que trobareu a continuació, podeu veure tots 
els membres del Consistori així com les responsabilitats 
de cada regidor i regidora de l’equip de govern. 

Moció de censura a l’anterior govern 
El PSC i Sumem Esquerres van presentar una moció de 
censura a l’exalcalde Jordi Seguer, d’Ara Parets-ERC, que 
va debatre’s en el ple celebrat el 27 de gener. Sumem era 
exsoci de govern juntament amb Ara Parets-ERC i Parets 
per la República-Junts per Catalunya.
La moció de censura va prosperar amb set vots del PSC 
i dos de Sumem Esquerres. En contra van comptabilit-
zar-se sis vots, cinc d’Ara Parets-ERC i un de la regidora 
de Parets per la República-JxCat, Neus Jordà. El regidor 
de Ciutadans, Manuel Losada, va abstenir-se. 
A la sessió plenària no va assistir-hi el regidor de Sumem 
Esquerres, Lluís Moreno. Posteriorment, Moreno va re-
nunciar a la seva acta de regidor. En un comunicat, el seu 
grup va explicar que Moreno s’havia vist obligat a dimitir 
per motius personals alhora que agraïa la seva tasca pel 
municipi. 

El PSC i Sumem Esquerres lideren un govern centrat en les persones
El socialista Francesc Juzagado torna a l’alcaldia amb Casandra Garcia de Sumem Esquerres 

Jordi Seguer Montserrat 
Folguera

Kènia
Domènech

Joan Martorell Carme Herrero Neus Jordà Manuel Losada

ARA Parets-Esquerra Republicana de Catalunya

Casandra
Garcia

Francesc
Juzgado

Vicealcaldessa i 1a tinenta d’alcaldia
Regidories:
Educació
Comunicació
Salut

Francesc
de la Torre

O’hara Valdivia Laura LozanoRosa MartíAntoni
Fernández

Maria GorinaAlejandro 
Villena

2n tinent d’alcaldia
Regidories: 
Seguretat Ciutadana
Cultura
Turisme i Promoció 
de la Vila
Coordinació de 
Barris

Regidories:
Economia i Hisenda
Serveis Generals
Recursos Humans
Comerç
Consum

Regidories: 
Equipaments
Benestar Animal 
Atenció Ciutadana 
Igualtat-Feminisme 
Transparència
Arxiu

5a tinenta d’alcaldia
Regidories:
Urbanisme
Medi Ambient
Habitatge
Salubritat Pública
Patrimoni Cultural

3r tinent d’alcaldia
Regidories:
Promoció Econò-
mica
Ocupació
Empresa i Indústria
Formació

Regidories:
Joventut
Gent Gran
Cooperació
LGTBI-Transversa-
litats

4t tinent d’alcaldia
Regidories:
Esports
Mobilitat

Regidors sense delegació
Parets x la República Ciutadans

Equip de govern

Alcalde
Regidories: 
Via Pública
Serveis Urbans
Relacions Instucionals

Partit dels Socialistes de Catalunya Sumem Esquerres a Parets

Regidories:
Drets Socials
Participació
Innovació i Noves 
Tecnologies

(Pendent 
d’incorporació)
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I TAMBÉ...

Resultats de les eleccions al Parlament 
El PSC ha estat la força més votada a les elecci-
ons al Parlament de Catalunya a Parets, amb 2.148 
vots (28,93%). La segona candidatura més votada 
ha estat ERC, amb 1.735 vots (23,37%). Junts ha 
aconseguit 1.063 vots (14,32%). En Comú Podem 
ha obtingut 607 vots (8,18%) i se situa en quart lloc, 
seguit de Vox, amb 593 vots (7,99%). La sisena i 
setena posició les ocupen Ciutadans, amb 414 vots 
(5,58%), i la CUP, amb 393 vots (5,29%). La partici-
pació ha estat del 52,65% de l’electorat; d’un cens 
de 14.302 persones n’han votat 7.530. La partici-
pació ha baixat 32,38 punts respecte als comicis de 
2017. Podeu veure els resultats a: www.parets.cat. 

Parets i Mollet col·laboraran en projectes futurs

Francesc Juzgado i Casandra Garcia amb Josep Monràs

Les obres del nou equipament municipal ubicat al sec-
tor IVECO avancen a bon ritme. L’edifi ci acollirà diferents 
serveis que requereixen espais més amplis. Els tècnics 
municipals preveuen que el cos de la Policia Local s’hi 
pugui traslladar després del període de Setmana Santa. 

Membres i tècnics del Consistori van visitar les obres el 16 de febrer

Recta fi nal de les obres 
del sector IVECO

El veïnat del carrer de Migdia opta per una via de 
sentit únic amb aparcament a un costat

L’Ajuntament de Parets va fer una consulta ciutadana 
perquè els veïns i veïnes decidissin com s’ha de regular 
el trànsit del carrer de Migdia. L’Ajuntament va plantejar 
dues opcions. L’opció 1 contemplava una via d’un únic 
sentit de circulació amb aparcament a un costat i l’opció 
2 incloïa dos sentits de circulació sense aparcament. Fi-
nalment, la proposta més votada va ser la número 1 amb 
60 vots. La proposta 2  va rebre 39 vots. 

Les reformes es faran pròximament 
El Consistori canviarà la senyalització del carrer de Migdia 

per convertir-lo en una via de sentit únic, amb accés des 
de l’avinguda de Lluís Companys, i una zona d’aparcament 
en un únic costat del carrer. També s’habilitarà un canvi 
de sentit de circulació al carrer de l’Empordà, entre els 
carrers de Migdia i Major, i es permetrà la sortida contra 
direcció del tractor de can Valentí pel carrer de Migdia fi ns 
a l’avinguda de Lluís Companys.
La votació es va fer entre el 15 i el 30 de gener. A la con-
sulta telemàtica van participar-hi persones majors de 18 
anys empadronades al carrer de Migdia i a la part del car-
rer de l’Empordà.

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, 
Casandra Garcia, van visitar l’Ajuntament de Mollet per 
reunir-se amb l’alcalde Josep Monràs. A la trobada, ce-
lebrada el 12 de febrer, els representants municipals van 
analitzar la situació dels dos municipis amb la voluntat 
d’establir sinergies i col·laborar en futurs projectes co-
muns que puguin ser benefi ciosos per als ciutadans i les 
ciutadanes dels dos municipis.
Entre les qüestions tractades van contrastar actuacions 
d’ajuts per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19 així 
com el dispositiu electoral que els dos ajuntaments havi-
en previst. També van abordar qüestions que els afecten 
mútuament com la C-17, l’R3 i el riu Tenes.
L’alcalde Francesc Juzgado va explicar que la reunió va 
servir per “obrir una línia de diàleg i d’intercanvi d’expe-
riències amb els municipis de l’entorn”, en aquest cas, 
Mollet, amb qui l’alcalde considera que “s’han fet les pri-
meres passes per iniciar una sèrie de trobades en el futur 
sobre temes cabdals que interessen els veïns d’ambdues 
poblacions”. 
La vicealcaldessa Casandra Garcia va qualifi car la trobada 

de “molt interessant” perquè “és important compartir ex-
periències i bones pràctiques entre el món local”.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va afi rmar que “Mo-
llet i Parets sempre hem tingut molts punts en comú i 
m’alegro que, amb el nou alcalde Francesc Juzgado,  les 
nostres dues ciutats tornin a bastir ponts de diàleg i de 
col·laboració per aconseguir fi tes importants”. 

L’Ajuntament va impulsar una consulta ciutadana per conèixer l’opinió dels veïns i veïnes
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Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les 
Dones, el 8 de març, l’Ajuntament de Parets ha programat 
una desena d’activitats per celebrar la dissetena edició 
del Març de Dones, que té per objectiu sensibilitzar i pre-
venir la discriminació per raons de gènere.
L’origen de la commemoració del 8 de març neix arran de 
diferents fets que van convulsionar la societat de fi nals 
del segle XIX i principis del XX: la vaga de les obreres 
tèxtils nord-americanes de 1857 o l’incendi de la fàbrica 
Cotton o el de la Triangle Shirtwaist Company, de Nova 
York, el dia 25 de març de 1911, on van morir 142 obreres 
que l’any anterior havien mantingut una important vaga 
per demanar millors condicions laborals.
Enguany, a causa de la pandèmia per la COVID-19, algu-
nes de les activitats canviaran de format.

Teatre, exposicions i música en clau femenina
La programació del Març de Dones començarà l’1 de març 
amb l’obertura de l’exposició Violència masclista en la pa-
rella: desmuntem mites?, a càrrec de l’Institut Català de 
les Dones, que s’instal·larà a l’Institut Torre de Malla i a 
l’Escola de Persones Adultes. 
El diumenge 7 de març, a les 18.30 h, es representarà 
l’obra Encara hi ha algú al bosc, de Cultura i Conflicte, 
al Teatre Can Rajoler. Les entrades poden adquirir-se a 
partir de 18 euros. Ritos de amor y guerra, de Comando 
Señoras, es podrà veure el divendres 12 de març, a les 19 
h, al Teatre Can Rajoler. Per a aquesta obra, l’admissió és 
lliure. Totes les entrades poden reservar-se a través del 
web espectacles.parets.cat.
El 8 de març, a les 13 h, la plaça de la Vila acollirà la lec-
tura d’un manifest institucional que clourà amb l’actuació 
del grup Comando Señoras.

El concert a càrrec de Lidia Uve i Srta. Julia y sus Exs, 
posarà la nota musical al programa, amb cançons reivindi-
cant el paper de la dona en la societat i un canvi polític en 
la gestió de la igualtat. Serà el divendres, 19 de març, a les 
18.30 h, al Teatre Can Rajoler. Les entrades gratuïtes es 
poden adquirir en línia a l’adreça espectacles.parets.cat.

Accions formatives
La formació és clau en la lluita per la igualtat i en favor 
dels drets de les dones. Amb la voluntat de donar exemple 
des de les administracions, s’han programat dues accions 
formatives adreçades al personal de l’Ajuntament, una 
per saber com afrontar situacions de discriminació de les 
persones LGTBI, i un curs d’ús no sexista del llenguatge.
També es farà un taller en línia obert a tota la població 
de la mà de la psicoterapeuta Isabel Erill, que ensenyarà 
com fer una gestió assertiva de la ràbia. Les inscripcions 
es poden fer a caljardiner@parets.cat fi ns al 12 de març.
El 18 de març, es farà la xerrada en línia Les identitats 
trans com a mirall de les normes de gènere, a càrrec de 
Teo Pardo. Les inscripcions poden formalitzar-se fi ns al 
16 de març a caljardiner@parets.cat.
Finalment, el 20 de març, tornarà la Marxa Violeta, aquest 
cop de manera virtual. Per formar-ne part s’ha de fer la 
inscripció abans del 18 de març a caljardiner@parets.
cat. El donatiu mínim per participar és de 2 euros, que 
es destinaran a l’Associació Candela, investigació i acció 
feminista.

Programa especial de RAP107, el 8 de març
El dilluns 8 de març, a partir de les 10 h, RAP 107 emetrà 
un programa En veu de dona, dedicat a la commemoració 
del Dia Internacional de les Dones. 

En aquest programa especial s’analitzarà la situació de les 
dones en diferents sectors: laboral, social, econòmic, etc. 
des de la perspectiva de les seves protagonistes. Hi inter-
vindran advocades, mestres, infermeres o policies, entre 
d’altres. La primera convidada serà la regidora d’Igualtat 
i Feminisme, Laura Lozano. 

Polítiques actives per la igualtat
Actualment, l’Ajuntament treballa en l’elaboració del Pla 
d’Igualtat Intern, un document que estableix mecanis-
mes de coordinació entre els departaments que presten 
serveis a la ciutadania, per tal de promoure un abordat-
ge integral cap a situacions d’agressions en contra de la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere. També s’impulsen 
accions com la campanya Prou d’Hòsties o la Taula Parets 
Feminista i LGTBI+. 
A continuació podeu veure els serveis que s’ofereixen 
des de les regidories d’Igualtat i Feminisme i d’LGTBI-
Transversalitats. 

Març de Dones, el mes de la lluita per la igualtat
El 8 de març va ser proclamat per l’Assemblea General de l’ONU per commemorar el Dia Internacional de les Dones 

El Març de Dones arriba enguany a la 17a edfi ció

SIAD – Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones
Servei adreçat a les dones que ofereix informació, 
orientació, assessorament i acompanyament en tots 
aquells aspectes relacionats amb la seva vida social, 
personal, familiar i psicològica.  

L’horari d’atenció és dijous de 16.30 a 20 h; els di-
marts, un cop al mes, la psicòloga també atén en el 
mateix horari. Actualment, les consultes es fan per 
videotrucada.

Punt LGTBI+
Espai d’assessorament, informació i acompanyament 
al col·lectiu LGTBI+ i el seu entorn. També és un punt 
de referència des d’on impulsar les polítiques públi-
ques LGTBI+ al municipi; prevenir i actuar en casos 
de LGTBIfòbia i donar visibilitat a la diversitat sexual, 
afectiva i de gènere.

L’atenció es fa amb cita prèvia els dijous, de 16 a 20 
h, al Casal de Joves Cal Jardiner. Per demanar hora 
cal enviar un missatge de whatsapp al 667 992 353 
o escriure un correu a puntlgtbi@parets.cat. 

Servei de Feminisme, LGTBI 
i Transversalitats 
El Servei de Feminisme, LGTBI i Transversalitats dis-
senya i desenvolupa els projectes i accions relacio-
nades amb la igualtat de gènere i LGTBI al municipi. 

Impulsa accions com la campanya contra les violèn-
cies masclistes, Prou d’Hòsties o el Març de Dones, 
la Taula Parets Feminista i LGTBI+, Gènere als Ins-
tituts, formació a professionals, o el Pla d’Igualtat 
Intern de l’Ajuntament, entre d’altres. 

SIAD – Servei d’Informació 
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Preu: 24 €
20 € menors de 18 i majors de 65
18 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 35m

cultura.parets.cat

d’Anna Maria Rica�

MARÇ7 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

El relat de les supervivents de la violència 
sexual a la guerra dels Balcans en diàleg 
amb una autoficció d’Anna Maria Rica�

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

d’Anna Maria Rica�

Encara hi ha algú
al bosc

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

Encara hi ha algú

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

cultura.parets.cat

Queralt Lahoz

MARÇ21 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una de les sensacions musicals de l’any que 
captiva el públic amb una poderosa posada 
en escena

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Queralt Lahoz

Nou àlbum

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

Diumenge
14 de març
18 h Teatre Can Rajoler

Hamelí

Preu entrada general: 7€
Famílies nombroses i monoparentals: 6€
Venda online a www.entrapolis.com
i una hora abans a taquilla

Cia. Xip Xap

Hamelí és un poble ple 
de rates que ningú s’explica 
d’on han sortit. Però... i si les
rates no vénen d’enlloc? I si 

sempre han estat allà?
Hauràs de venir a veure-ho 

per descobrir-ho.

13

Un tal 
ShakespeareShakespeareShakespeare
Marcel Tomàs & Cascai

cultura.parets.cat

MARÇ
Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Les icones de 
Shakespeare passades 
pel sedàs boig d’un 
clown contemporani en 
un espectacle hilarant i 
corrosiu

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

dissabte
a les 20.30 h

PREU: 15 €     12 € menors de 18 i majors de 65     11 € amb Carnet Jove Parets
Durada:  1h 10m

Un tal 
Shakespeare
Marcel Tomàs & Cascai
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Obre la Ferreteria Xavi

L’equip de govern va visitar l’establiment el passat 19 de febrer

Aquest estiu obria les portes la Ferreteria Xavi, un esta-
bliment on es pot trobar de tot per fer petites reparacions 
a la llar. Està situat al carrer de Berenguer, 30, de Parets. 

I TAMBÉ...

Ni oblit ni perdó, de la paretana Anna 
Moragriega, als XIII Premis Gaudí
Ni oblit ni perdó és el curtmetratge de Jordi Boquet 
en què la paretana Anna Moragriega ha treballat 
com a directora de producció. El curt, que es pot 
veure a la plataforma Filmin, ha estat nominat a la 
categoria de millor curtmetratge dels XIII Premis 
Gaudí, que se celebren el 21 de març.

Un patio común, la primera novel·la del 
paretà Raúl Hoces
La novel·la Un patio común és la primera de l’escrip-
tor paretà, Raúl Hoces. Es preveu que el llibre es pu-
bliqui al març, amb el pròleg del guionista de còmic, 
cinema i escriptor, Hernán Migoya. El llibre es podrà 
trobar a La Farrés, a L’Illa de Mollet, a La Gralla de 
Granollers i al web de l’editorial www.udllibros.com.

Ja es poden presentar les obres per participar en 
el 34è Festival de la Poesia
El Niu d’Art Poètic de Parets ha obert el termini per par-
ticipar en el 34è Festival de la Poesia, que se celebrarà 
el 23 d’octubre. 
El concurs té tres categories: Poesia Inèdita, Millor Rapso-
de J. Fité i Poesia Visual. A la categoria de Poesia Inèdita, 
cada participant pot presentar una obra en català que no 
hagi concursat en edicions anteriors ni hagi estat guar-
donada en altres concursos, d’un màxim de 32 versos. 
Pel que fa al premi al Millor Rapsode, cada concursant ha 
d’enviar les dues poesies que recitarà. La primera és de 
tema lliure i inèdita i la segona ha de ser un poema original 
de la poeta convidada, Mireia Calafell. Ambdues han de 

La Biblioteca Can Butjosa estrena pàgina web

La biblioteca celebra 38 anys des del seu naixement, l’any 1983

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa ha posat en 
marxa una nova pàgina web amb una imatge fresca i re-
novada. La nova web està distribuïda en pestanyes que 
fan la navegació més àgil, més visual i molt més intuïtiva.
A la pàgina s’hi poden trobar tots els serveis que s’ofe-
reixen: el Catàleg Argus en línia, que permet saber quins 
títols hi ha disponibles i en quin estat de préstec es tro-
ben; la programació d’activitats, com les hores del conte; 
o la història dels éssers màgics que hi viuen: el Follet, la 
Bèstia que encomana les ganes de llegir o l’Ullsdeneu, 
entre d’altres. Hi podeu accedir a través de l’adreça web 
www.bibliotecacanbutjosa.cat.

Una biblioteca de conte
La Biblioteca Can Butjosa va néixer el 10 d’abril de 1983 
fruit d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Parets. La característica física més di-
ferenciada és que ocupa una casa de pagès reformada. 
En aquests moments compta amb un fons de 31.000 lli-
bres de 85 països diferents i un llarg camí fet al voltant 
del foment de la lectura. 

tenir un mínim de 20 i un màxim de 50 versos. Per optar 
al premi de Poesia Visual, cada participant pot presentar 
només una poesia visual, que no hagi estat guardonada 
en cap altre certamen. El poema visual pot concursar a 
través d’una reproducció en format DIN A4.

Inscripcions fi ns al 23 de juliol
Les obres literàries poden presentar-se fi ns al 23 de juliol 
al Servei de Cultura (c. Travessera, 1. 08150 Parets), en 
cas d’escollir l’opció del correu ordinari, o bé al correu 
electrònic del Niu d’Art Poètic: niudart.poetic@gmail.com. 
Les bases íntegres es poden consultar a la web parets.cat. 

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa ha obtingut el 
premi a la millor iniciativa de foment de la lectura 2004, 
que atorga la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, 
pel seu Pla de lectura i des del curs acadèmic 2003-04 
fi gura com a centre adscrit a la Universitat de Vic per a 
l’obtenció del certifi cat d’especialització en la gestió de 
biblioteques escolars i infantils.
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Veterinaris
Parets

Pinturas
Gata

Bar Can LitusIndy Tattoo
Studio

Vallès
Clínic

Que me
pongo

The Nomad
Yoga

Perruquería
Duetto

La Noria
Bakery
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Tasques de desinfecció i neteja de l’espai públic 
per prevenir contagis de la COVID-19
La brigada municipal ha començat les tasques de de-
sinfecció i neteja a les places, parcs i entorns dels equi-
paments de Parets per prevenir la propagació de la CO-
VID-19. Les intervencions, iniciades la setmana passa-
da, es preveuen dos cops per setmana i es fan amb un 
producte innocu per a les persones i respectuós amb el 
medi ambient. 
Els espais previstos on es duen a terme les tasques de 
desinfecció i neteja són les places del Doctor Trueta, de 
la Font de la Salut, del Gegant i del Mirador de Gallecs així 
com els parcs de Can Berenguer, del Sot d’en Barriques i 
de la Linera. Es fa especial incidència en els jocs infantils, 
el mobiliari urbà i les àrees exteriors dels equipaments 
municipals. També es contempla fer la desinfecció dels 
espais de i zones de contenidors.
Amb aquestes actuacions l’Ajuntament vol intensifi car les 
mesures per garantir la màxima seguretat i higiene de l’es-
pai públic. En aquest sentit, el Consistori té la intenció de 

Tasques de desinfecció a la plaça del Doctor Trueta

multiplicar els esforços en la neteja i desinfecció de la via 
pública amb la compra d’una màquina netejadora d’aigua 
a pressió. Ara, es treballa per incorporar una partida en els 
pressupostos d’aquest any per adquirir-ne una de nova.

El Consorci Besòs Tordera i l’Escola de la Natura 
analitzen la recuperació del riu Tenes

El dimecres, 17 de febrer, un tècnic del Consorci Besòs 
Tordera, juntament amb la regidora de Medi Ambient, 
Rosa Martí, i personal de l’Escola de la Natura van visitar 
el municipi amb l’objectiu d’observar com es desenvo-
lupen els treballs de neteja i recuperació del riu Tenes.

Presència de la llúdriga a l’entorn del riu
Durant la jornada va detectar-se una deposició de llúdriga 
sota del pont de l’avinguda de Francesc Macià. La pre-
sència d’aquests mamífers evidencia la bona qualitat de 
l’aigua i suposa un reconeixement a l’esforç que es fa per 
depurar l’aigua. 

Recuperació del curs de les mines 
El tècnic del consorci va interessar-se per les entrades de 
mines que hi ha al llarg del riu. La regidora de Medi Ambi-
ent, Rosa Martí, recorda que “el riu Tenes és una zona amb 
moltes mines, però han estat molt alterades i trobar el seu 
curs és complicat”. No obstant això, s’ha destapat el fi nal 
de la mina de Can Coll i la mina dels Set Socis, la qual està 
tallada en diversos punts. La regidora assenyala que “és 
important recuperar-les perquè incideixen i afavoreixen la 
millora del riu amb aportacions d’aigua neta”. Martí també 
valora molt positivament les tasques que es duen a terme 
des del Consorci “tant d’assessorament com de segui-
ment i vigilància dels seus col·lectors i espais fluvials”.

L’impacte de les tovalloletes i altres residus que es 
llencen al vàter
Durant la visita, també va analitzar-se el problema que 
suposa per a l’ecosistema fluvial les deixalles que alguns 
ciutadans i ciutadanes llencen al vàter com ara tovallo-

L’aigua es regenera de mica en mica gràcies a les diferents actuacions

letes, bastonets, cotonets, compreses o petits plàstics. 
Aquests abocaments també representen un sobrecost en 
les fi nances municipals. Els darrers mesos, l’Ajuntament 
ha recollit tones de plàstic. 

Neteja dels marges del riu Tenes

I TAMBÉ...

Les bonificacions en el rebut de l’IBI 
per instal·lar panells solars es poden 
sol·licitar tot l’any
Els habitatges i comerços o indústries de Parets que 
optin per instal·lar sistemes per a l’aprofi tament 
elèctric o tèrmic de l’energia provinent del sol ob-
tindran una bonifi cació en el rebut de l’IBI.
La bonifi cació la poden demanar tant els habitatges 
d’ús residencial com els comerços o les indústries 
al llarg d’aquest any o dels vinents. Si es vol optar a 
un descompte en el rebut d’aquest 2021, el termini 
per presentar les sol·licituds fi nalitza el 14 de juny.

Es recullen a Parets prop de 60 tones de 
roba usada el 2020
Durant el 2020, la ciutadania de Parets ha dipositat 
un total de 58.970 kg de roba usada als 18 conte-
nidors distribuïts per tot el municipi. Aquesta xifra 
representa una ràtio de recollida de 3 kg per habi-
tant i any, 0,5 kg més que la mitjana catalana, que 
actualment és de 2,5 kg per habitant l’any.
Actualment, Parets compta amb dues empreses que 
operen en la recollida de roba usada al municipi, 
Humana i Roba amiga. 

Les restes de poda domèstica recollides 
es trituraran i s’utilitzaran en els parcs
A fi nals de gener va acabar la recollida gratuïta de 
restes de poda domèstica a domicili. Durant la cam-
panya d’enguany s’han recollit un total de 201 sacs 
de restes de poda i jardí. Ara, les restes vegetals es 
trituraran i s’utilitzaran en espais verds del municipi 
com a cobertura del terra, fet que aportarà nutri-
ents, millorarà l’estructura del sòl, i ajudarà a reduir 
les plagues i patògens de les plantes.

Durant la visita s’ha detectat la presència d‘una llúdriga, que evidencia la bona qualitat de l’aigua

Bosses compostables 
per als comerços

Un tècnic de l’Ajuntament lliura bosses a un establiment 

L’Ajuntament repartirà bosses de paper i de plàstic com-
postable a un centenar de comerços del municipi. La 
iniciativa s’emmarca en la campanya ‘Hola, paper. Adeu, 
plàstic’ que pretén eliminar l’ús de les bosses de plàstic. 
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Continua la remodelació del Barri Antic per recuperar el centre històric 

L’Ajuntament de Parets preveu iniciar la tercera fase de la 
reurbanització i remodelació del Barri Antic aquest primer 
trimestre. Les actuacions es concentraran en els carrers 
de Ferrer i Guàrdia i de l’Aurora, i serviran per recuperar 
el nucli històric del municipi i invertir la prioritat entre ve-
hicles i vianants per crear espais de proximitat i de relació 
entre veïns i veïnes.

Espais més verds
Els carrers de Ferrer i Guàrdia i de l’Aurora es pavimenta-
ran de nou. També es renovarà la xarxa de clavegueram 
i se soterrarà el cablejat dels subministraments de llum, 
telèfon i fi bra òptica. Finalment, es canviarà el mobiliari 
urbà i es farà una millora de l’enjardinament de la zona 
per dotar l’espai de més verd. Entre d’altres, es plantarà 
un arbre i arbusts al parterre de la cantonada del carrer 
de Ferrer i Guàrdia amb Barcelona.
Es preveu que les obres estiguin enllestides en quatre 
mesos i mig. El contracte s’ha adjudicat a Servidel, SLU 
per un import de 327.088,02 euros.

El primer trimestre es faran obres als carrers de Ferrer i Guàrdia i de l’Aurora

Un projecte per recuperar el cor del municipi i obrir-lo 
a la ciutadania 
El 2017 va començar el projecte per recobrar el centre 
històric. A la primera fase, les obres es van fer als carrers 
de Travessera i de Barcelona i a la segona fase, al carrer 
Major. Els treballs s’han dissenyat perseguint dos objec-
tius: d’una banda, dotar el cor del municipi de singularitat, 
caràcter i identitat propis i, d’altra banda, fer un barri més 
funcional, obert i pensat per a les persones. Per això, les 
intervencions parteixen de la necessitat de recuperar i 
conservar els elements històrics així com d’invertir la pri-
oritat i donar el protagonisme als vianants amb la creació 
d’espais públics verds i per a la instal·lació de terrasses.

L’Ajuntament de Parets farà reformes al carrer Major a 
partir de la setmana vinent. Les obres tindran un doble 
objectiu: millorar la convivència entre vianants i vehicles 
i dotar aquesta via de més punts verds i de relació veïnal. 
L’àmbit d’actuació afectarà el tram que va des del carrer 
de Barcelona fi ns a l’avinguda de Lluís Companys. 

Mobilitat fàcil i segura
Per endreçar la circulació, es delimitaran els espais per a 
les persones i per als cotxes amb jardineres i pilones. Els 
vianants transitaran a cada costat del carrer i els cotxes 
passaran pel mig de la via. També s’habilitaran dues pla-
ces de càrrega i descàrrega per als comerços: una s’ubi-
carà just passat el carrer de Barcelona i una altra, entre 
la cruïlla del carrer de Ferrer i Guàrdia i de la via Piquer. 
En aquest primer tram també s’hi col·locarà una plaça 
d’aparcament temporal per a persones amb mobilitat re-
duïda. Amb la segregació i ordenació del carrer, la ciuta-
dania recuperarà espais de trobada, ja sigui en terrasses o 
en bancs públics, i els vehicles reduiran el que ara ocupen.

Espais verds i punts de relació veïnal 
Pel que fa a l’augment de la presència de verd i a l’am-
pliació d’àrees de reunió, s’incrementaran el nombre de 
jardineres i, allà on la geometria del carrer ho permeti, 
s’hi afegiran arbres i bancs. En aquest sentit, destaca la 
intervenció de la placeta del carrer de Ferrer i Guàrdia. Es 
tracta d’un espai privat d’ús públic que es convertirà en 
una àrea de descans i lleure amb un nou arbre de mida 
gran o mitjana, jardineres, dos bancs i un punt de llum. 
Per fer l’espai més accessible, s’hi construirà una barana.
Les intervencions respectaran la identitat històrica del 

Carrer de Barcelona, després d’algunes reformes 

Plànol d’un segment de les obres del carrer Major 

carrer Major, una de les artèries principals del Barri Antic 
de Parets.
Està previst que les obres tinguin una durada de cinc set-
manes. L’Ajuntament informarà puntualment els veïns i 

Comencen les obres de millora del carrer Major
Les intervencions facilitaran la mobilitat, augmentaran la presència de verd i ampliaran els espais de trobada 

veïnes de les afectacions a la mobilitat i a la prestació de 
serveis. L’execució de les obres, adjudicada a Construcci-
ons i obres Josep Serra, SL, tindrà un cost de 39.993,22 
euros (IVA inclòs).

Per a consultes relacionades amb les obres del Barri Antic, del carrer Major, de la carretera 
C-17 o de qualsevol altra construcció al municipi, podeu contactar amb l’Àrea d’Urbanisme 
de l’Ajuntament. Podeu fer-ho a través del número de telèfon 93 573 88 88 o de l’adreça de 
correu electrònic urbanisme@parets.cat.
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Nom i cognoms

DNI

Opció A. Un parc obert, com fins ara.

Opció B. Un parc tancat amb una tanca perimetral.

Lloc de residència: Parets del Vallès

Consulta ciutadana sobre el parc del Sot d’en Barriques

Marca amb una ‘X’ com voldries que fos el parc del Sot d’en Barriques:

L’Ajuntament engega una consulta ciutadana sobre el tancament del parc 
del Sot d’en Barriques

L’Ajuntament de Parets ha organitzat una consulta ciuta-
dana perquè els veïns i veïnes decideixin si el parc del Sot 
d’en Barriques ha de continuar obert o ha de tancar-se. Es 
plantegen dues opcions: que el parc continuï obert com 
fi ns ara (opció A) o que el seu accés quedi restringit amb 
una tanca perimetral (opció B). Posteriorment, el Consis-
tori executarà la proposta amb major consens. 

Del 25 de febrer al 12 de març s’obre el període de votacions

Escoltar la ciutadania 
L’equip de govern ha impulsat aquesta consulta ciutadana 
perquè considera que el projecte de tancament del parc 
amb una tanca perimetral tindrà un impacte visual i de 
mobilitat que afectarà el seu ús, per a la qual cosa, abans 
de procedir a la seva construcció, vol conèixer l’opinió dels 
paretans i paretanes.

Fa uns mesos, l’Ajuntament va adjudicar la construcció de 
la tanca a l’estudi Vora Arquitectura per 118.800 euros 
(+IVA). El contracte es pot rescindir sempre que l’Ajun-
tament aboni el 6% de l’import total de les obres a l’em-
presa adjudicatària. 

Les votacions es poden fer en línia o presencialment 
fi ns al 12 de març
El període de votacions comença aquest dijous 25 de 
febrer i fi nalitza el divendres 12 de març. A la consulta 
hi poden votar totes les persones residents al municipi 
majors de 18 anys.
Les votacions es poden fer de forma telemàtica, a través 
del web participacio.parets.cat, o de manera presencial 
en els equipaments municipals (en el requadre adjunt po-
deu veure on es pot votar i en quin horari) i també al bar 
del parc del Sot d’en Barriques. Paral·lelament, durant el 
termini de votacions, hi haurà enquestadors als mercats 
ambulants i a peu de carrer. Es pot votar tant amb la but-
lleta retallable que hi ha al fi nal d’aquesta pàgina com 
amb les butlletes impreses que trobareu a tots els punts 
de votació.
Per emetre el vot, cada persona haurà d’anotar el seu 
nom i cognoms i DNI i marcar una de les dues opcions 
proposades. 

PUNTS DE VOTACIÓ

Presencial

Ajuntament
Carrer Major, 2-4
De dilluns a divendres de 8 a 20 h
Biblioteca Can Butjosa
Carrer de la Salut, 52
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 15 a 19.30 h, 
dimarts de 9 a 13.30 h i dissabte de 10 a 13h
Biblioteca Can Rajoler
Carrer Travessera, 1
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 15 a 20 h i 
dijous de 9.30 a 13.30 h
Casal Municipal de la Gent Gran Sant Jordi
Carrer de Galende, 1
De dilluns a divendres de 10 a 13 h

Ofi cina d’Atenció Ciutadana
Plaça de la Vila, 1
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Piscina Municipal Miguel Luque 
Carrer de la Salut, 46
Dilluns a divendres de 7 a 21 h
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez Oliver
Passeig Fluvial, s/n
De dilluns a divendres de 8 a 21 h

També hi haurà enquestadors als mercats municipals 
del Barri Antic i de l’Eixample i a peu de carrer

En línia

A la pàgina web: participacio.parets.cat 

OPCIÓ A. Un parc obert, com fi ns ara 

• Avui el parc és un espai obert, sense barreres arqui-
tectòniques i connectat amb les vies de l’entorn, i 
d’accés lliure.

• Hi ha visibilitat a tots els espais del parc, també es 
veuen els jocs infantils des de diferents punts. 

• El parc disposa de sis càmeres de seguretat. 

OPCIÓ B. Un parc tancat amb una tanca perimetral 

• Amb una tanca perimetral, el parc quedaria com-
pletament tancat i el seu accés quedaria restringit 
a unes determinades franges horàries. 

• La tanca pressupostada es preveu d’una longitud de 
375 m per encerclar tota l’àrea, d’una altura mitja-
na de 3,5 metres i amb 8 portes. La tanca seria de 
color verd i tindria barrots verticals, d’un gruix de 2 
cm, separats per 10 cm cada un, i amb un muntant 
horitzontal superior que els relligaria. 

• La construcció de la tanca tindria un cost de 118.800 
euros (+IVA). 
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Visita guiada a la masia La Marineta 
Avui la masia acull el Centre de recursos empresarials que porta el seu nom

El dijous 11 de març, a les 11 h, s’ha previst una visita gui-
ada per a la gent gran a la masia La Marineta. Les inscrip-
cions es poden fer als casals municipals de gent gran, per 
telèfon al 93 562 26 38 o per Whatsapp al número 691 
367 695. També es podrà visitar la masia sense inscripció 
prèvia. Per fer-ho, caldrà anar directament a l’equipament 
situat al carrer La Marineta, s/n, Polígon Llevant Industrial 
el dia 11 de març a les 11.30 h.
La Marineta és un edifici d’origen medieval que manté la 
tipologia del segle XVI en les construccions rurals de la 
comarca. Té planta quadrada amb teulada a quatre ves-
sants, planta baixa, primer pis i golfes. Actualment, s’ha 
reconvertit per acollir el Centre de recursos empresarials. Centre de recursos empresarials La Marineta

Segona dosi de la vacuna contra la COVID-19 per 
als usuaris i professionals de la residència
Els 42 residents i 59 professionals de la Residència Pedra 
Serrada van rebre la segona dosi de la vacuna de Pfizer/
BioNTech contra la COVID-19 el dia 3 de febrer. 
La vacuna va administrar-se a un total de 101 persones 
tres setmanes després que rebessin la primera dosi. La 
primera treballadora del centre a rebre-la va ser la Mariluz 
Redondo, auxiliar del centre des de la seva inauguració, i 
la primera usuària, l’Emedita Poveda, de 96 anys.

Informació sobre les vacunacions
Ara per ara, hi ha tres vacunes de les set que formen part 
de l’estratègia de vacunació amb les quals es vacuna la 
població. Des del 27 de desembre de 2020, es vacuna  a 
residències i centres sanitaris amb la vacuna de Pfizer/
BioNTech. Des del 7 de gener de 2021, s’administra la 
vacuna de Moderna/Lonza a diferents grups sanitaris i 
sociosanitaris. A mesura que la població anterior estigui 
vacunada, s’ampliarà la vacunació a altres persones de 
risc. La vacunació té com a objectiu arribar a la immunitat 

Mariluz Redondo, professional del centre

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 que-
da bloquejat i disminueix la seva propagació. Per a més 
informació podeu consultar el web canalsalut.gencat.cat.

La gent gran escull als 
seus representants 

El Consell és un òrgan de participació per a majors de 65 anys

Les persones usuàries dels casals municipals de gent gran 
van votar als seus representants al Consell de la Gent 
Gran, un òrgan consultiu que té la funció de recollir pro-
postes i promoure accions que contribueixin a la millora 
de la qualitat de vida de les persones grans. 
Els representants escollits del Casal Sant Jordi són la Pi-
lar Ocaña Dolcet i en Miquel Molina Miras; del Casal Ca 
n’Oms, l’Elisa Mató González i en Ramon Talarn Planas; i 
del Casal Asoveen, la Mari Carmen Piqueras Martínez i en 
Pedro Cabanillas Molina.
En les votacions va produir-se un empat entre les dones 
del Casal Sant Jordi, la Pilar Ocaña Dolcet i la Caridad Al-
colea Marín, i entre els homes del Casal Ca n’Oms, en Ra-
mon Talarn Planas i en Jaume Anfruns Palau. Finalment, 
es va optar perquè la Caridad Alcolea Marín i en Jaume 
Anfruns Pala formin part del Consell com a ciutadans es-
collits per consens.
El Consell de la Gent Gran està format pels dos repre-
sentants de cada casal; quatre ciutadans escollits per 
consens dels grups polítics; l’alcalde; la regidora de Gent 
Gran; un representant de cada grup polític; i el secretari 
de l’Ajuntament.
El Consell és un espai per implicar la gent gran en la vida 
política, econòmica, cultural i social del municipi. Es pre-
veu que pròximament es formalitzi la seva constitució.

ACTUALITAT
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El Rei Carnestoltes visita les escoles de ParetsI TAMBÉ...

L’Ajuntament vol desencallar el projecte 
de l’institut escola
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, i la viceal-
caldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, es 
reuniran amb el director general de Centres Públics 
d’Educació, Josep González-Cambray, per impulsar 
el projecte d’institut escola. 
La regidora d’Educació, Casandra Garcia, explica 
que, “segons la premsa, la Generalitat ha resolt 
una qüestió normativa en la durada del conveni”. 
L’acord tenia una vigència de sis anys, fi ns al 2026, 
però, segons Educació, havia de ser de fi ns a qua-
tre. “S’ha solucionat una de les difi cultats jurídiques 
per a l’aprovació del conveni que era la seva dura-
da, però volem conèixer la situació del projecte i 
agilitzar-ne els tràmits”, afi rma Garcia.
El nou centre fusionaria l’Escola Lluís Piquer i 
l’Institut La Sínia. El projecte s’ubicaria a l’espai on 
hi ha l’escola.  Amb la creació d’un institut escola es 
resoldria la problemàtica de provisionalitat dels ba-
rracons de l’Institut La Sínia i, a la vegada, s’oferiria 
un nou model educatiu basat en un projecte educa-
tiu únic des de P3 fi ns a 4t d’ESO.

Les escoles ja tenen els Plans d’Ocupació
El Servei d’Educació de l’Ajuntament ha incorporat 
quatre persones contractades a través dels Plans 
d’Ocupació Local. Des del mes de gener, treballen 
en el marc del Projecte d’Estudi Assistit. 
L’objectiu del projecte és oferir professionals de 
l’àmbit de l’educació amb un perfi l pedagògic, que 
puguin donar suports als alumnes i als docents. Així, 
es pretén afavorir l’èxit escolar i ajudar l’alumnat 
a adquirir actituds positives per a l’aprenentatge, 
tot promovent el desenvolupament professional de 
persones en situació d’atur, mitjançant l’adquisició 
de competències i d’experiència laboral. Les per-
sones contractades donaran suport a dos centres 
educatius, tant públics com privats, a infantil, pri-
mària i secundària, fi ns a fi nal de curs.

Escola Municipal Pau Vila

Escola Vila Parietes

Escola ACESCO

Escola Pompeu Fabra

Escola Lluís Piquer

Escola Bressol El Gargot

T’ajudem a fer... 
el proper pas

Servei Local d'Ocupació de Parets (SLOP)
Major, 1 · 08150 Parets del Vallès
Telèfon 93 573 88 96 / 667 99 30 32 · A/e: slop@parets.cat
Tot i la situació actual de pandèmia, l’atenció pot ser 
presencial, sempre amb cita prèvia.
Horari:
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h
(Cal concertar cita) 
Club de feina: 
(Cal concertar cita)  

Què t’oferim a l’SLOP
Informació sobre el mercat laboral: borsa de treball
T’ajudem a de�nir l’objectiu professional
T’assessorem en les eines de recerca d’ocupació
T’aconsellem per saber superar un procés de selecció
T’assessorem per afrontar una entrevista de feina
T’orientem en la viabilitat de la teva idea de negoci
Club de feina: per trobar tot el que necessites
per a la recerca activa de feina

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
PARETS DEL VALLÈS

La valoració de les persones adultes ajuda a

qüestionar els models estereotipats que influeixen

els nens i les nenes.

Analizar, amb la canalla, quins mons es possibiliten i

es neguen a través de la publicitat, el cinema o els

contes, ajudarà a fer-los més conscients i crítics. També

els donarà eines per poder triar i créixer més lliures.
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Al llarg dels proper mesos, les famílies escullen els cen-
tres educatius per al curs vinent, 2021-2022. 

Portes obertes 
Les escoles d’educació infantil i primària de Parets fan 
les jornades de portes obertes aquest mes de febrer. Els 
instituts les faran al març i a l’abril; i les escoles bressol, 
a l’abril. 
Les jornades de portes obertes tenen com a objectiu que 
els pares i mares i futurs alumnes puguin conèixer els pro-
jectes educatius, serveis i instal·lacions de cada centre. 
Per adaptar-se a les restriccions per contenir la pandèmia, 

Portes obertes i preinscripcions als centres educatius 
els centres ofereixen visites amb cita prèvia i programen 
reunions telemàtiques.

Preinscripcions
Les dates previstes per presentar les sol·licituds de pre-
inscripció segons el nivell educatiu són les següents:
 • Escoles bressol municipals: primera quinzena de maig. 
 • Educació infantil i primària: del 15 al 24 de març.
 • Secundària: del 17 al 24 de març.
 • Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: de l’11 al 

17 de maig.
 • Cicles formatius de grau superior: del 25 al 31 de maig.

Escola Bressol Municipal 
El Cirerer
Portes obertes: dissabte, 17 d’abril, de 9.30 a 13.30 h 
en torns de 45 minuts
Web: elcirerer.parets.cat / Telèfon: 93 562 51 75

Escola Bressol Municipal 
El Gargot
Portes obertes: dissabte, 10 d’abril, de 9.30 a 13.30 
h en torns de 45 minuts
Web: elgargot.parets.cat / Telèfon: 93 562 20 05

Escola Bressol Municipal
La Cuna
Portes obertes: dissabte, 24 d’abril, de 9.30 a 13.30 h 
en torns de 45 minuts
Web: lacuna.parets.cat / Telèfon: 93 562 49 54

Escola Bressol La Xana
Portes obertes: entrevistes personalitzades prèvia cita.
Web: escolabressollaxana.es
Telèfon: 93 573 96 61

Escola Municipal Pau Vila
Infantil i primària
Web: agora.xtec.cat/escola-municipal-pau-vila
Telèfon: 93 562 12 03

Escola Lluís Piquer
Infantil i primària
Web: agora.xtec.cat/ceiplluispiquer
Telèfon: 93 562 16 03

Escola Pompeu Fabra
Infantil i primària
Web: agora.xtec.cat/ceip-pompeufabra-parets
Telèfon: 93 562 06 16

Escola Vila Parietes
Infantil i primària
Web: agora.xtec.cat/ceip-vila-parietes
Telèfon: 93 573 54 82

Escola ACESCO
Infantil, primària i secundària
Web: acesco.cat
Telèfon: 93 562 16 24

Col·legi Nostra Senyora
de Montserrat
Infantil, primària i secundària
Web: agora.xtec.cat/col-nsmontserrat
Telèfon: 93 562 03 56

Institut La Sínia
Secundària 
Portes obertes: dimecres, 10 de març, de 17 a 19 h, 
reunió telemàtica
Web: agora.xtec.cat/inslasinia
Telèfon: 93 562 48 71

Institut Torre de Malla
Secundària; batxillerat; cicles de grau mitjà i superior 
Portes obertes: ESO: dt., 9 de març, reunió telemàtica. 
Postobligatòria: dt., 27 d’abril, reunió telemàtica
Web: agora.xtec.cat/instorredemalla 
Telèfon: 93 562 32 03

Pel que fa a criteris de prioritat per 
a l’ordenació de les sol·licituds i al 
sistema de punts o qualsevol infor-
mació relacionada amb les preins-
cripcions, podeu visitar la pàgina del 

Departament d’Educació queestudiar.gencat.cat o 
també podeu contactar amb el Servei d’Educació de 
l’Ajuntament al telèfon 93 573 88 88. 
Al web www.parets.cat també hi podeu trobar infor-
mació específi ca de cada centre educatiu.
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ZEUS - 10 MESOS

AURA - 8 ANYS BENTLEY - 3 MESOS BLANKI - 3 ANYS DOBI - 8 ANYS KAI - 6 MESOS

LAIKA - 8 ANYS MILDRED - 10 ANYS
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Caminada virtual contra el càncer
El passat diumenge, 7 de febrer, l’Associació Parets 
Contra el Càncer va organitzar la quarta camina-
da solidària. Enguany, va ser virtual i les perso-
nes participants podien adquirir la samarreta de 
l’esdeveniment i fer el seu propi recorregut. En total 
es van recaptar més de 2.000 euros.

El FS Parets torna a la competició
El primer equip del Futbol Sala Parets va reprendre 
la competició aquest diumenge, en la tercera jor-
nada de la Divisió d’Honor Catalana, davant el CFS 
Vilamajor. El partit va acabar amb la que significa la 
primera victòria de la temporada: 6-2. Els de José 
Manuel Ibañez es col·loquen en dotzena posició a 
la taula.

L’Infantil femení del CB Parets és l’únic 
equip que començarà a competir
L’equip de l’Arnau Àlvarez ja coneix la data per tor-
nar a competir. Serà el pròxim 6 de març, davant 
el CB Igualada en una primera fase del Campionat 
d’Espanya Infantil, on també s’enfrontaran al CB 
Grup Barna i al Femení Maresme-UEM.

Es reprèn l’activitat esportiva
El dia 8 de febrer s’aplicaven noves mesures contra 
la COVID-19 amb una mínima relaxació en l’àmbit 
esportiu. Aquesta setmana s’allargaven aquestes 
mesures i també es reprenen les activitats extraes-
colars, de lleure i esportives d’infantil i primària.

I TAMBÉ...

Fotografia de l’amistós davant la UE Vic / CF Parets. Xavier Galiana

El CF Parets torna a la gespa per competir

El primer equip del CF Parets tornarà a competir el prò-
xim diumenge, 28 de febrer, davant el FC Sant Cugat. La 
Primera Catalana es reinicia a partir de la tercera jornada 
i s’ha dividit en quatre grups de 10 equips. 

En aquesta nova “pretemporada”, els de Miquel Muñoz 
van rebre la UE Vic i van visitar l’AEC Manlleu. En el primer 
partit van caure per 0-2 i en el segon van guanyar amb un 
solitari gol de Bernat Mesa. 

El CA Parets, present en 
diverses competicions

L’equip sub16 femení en el Campionat de Catalunya de Cros

L’equip sub16 femení del CA Parets format per Paula Pe-
ralta, Mireia Porqueras, Gisela Barraza i Júlia Lahosa han 
aconseguit la cinquena posició al Campionat de Catalunya 
de Cros celebrat el passat dissabte, 13 de febrer, a Santa 
Cristina d’Aro. Altres atletes van participar en les com-
peticions de pista coberta, aquesta vegada al Palau Sant 
Jordi de Barcelona, on destaquen les millors marques 
personals d’Izan de Haro i Gerard Corbera.

‘La Bastarda’ es preveu 
pel 25 de setembre

Arribada de l’última edició de ‘La Bastarda’ l’any 2019

El Club d’Activitats de Muntanya de Parets, a causa de 
la pandèmia per la COVID-19, ha hagut de canviar nova-
ment la data de celebració de ‘La Bastarda’, la caminada 
de resistència per camins de muntanya. L’entitat preveu  
que l’activitat pugui fer-se el dissabte 25 de setembre. 
Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer en línia 
a través del web labastardadelcam.wordpress.com. ‘La 
Bastarda’ és una activitat no competitiva. 

La presentació de L’handbol a Parets es va fer el passat 
24 de gener en el marc de la Festa Major d’Hivern. El llibre 
recull la trajectòria de l’entitat nascuda el 1954 sota el 
nom de Club Balonmano Juventud Parets. Es pot adquirir 
al Centre Cultural Can Rajoler, en horari d’oficina de 9 a 
15 h, al preu de 10 euros. Font és coautor, juntament amb 
Jordi Seguer, de dos volums més de la col·lecció d’Enti-
tats Locals: El futbol a Parets i El ciclisme a Parets.

L’autor, Carles Font, amb el llibre L’handbol a Parets

Carles Font presenta 
L’handbol a Parets
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Després de la moció de censura perpetrada contra el Govern 
Plural per part de Sumem Esquerres i el PSC, s’ha obert una 
nova etapa política a l’Ajuntament on ARA PARETS Esquerra 
Republicana, amb cinc regidor@s, s’ha convertit en el grup ma-
joritari a l’oposició.
Sabem que en el joc de la política, les mocions de censura són 
eines legítimes que s’utilitzen per forçar canvis de govern. Però 
presentar una moció en plena pandèmia de la Covid-19 contra 
el govern del qual es forma part és una actitud clarament irres-
ponsable. En un moment històric on les forces polítiques hem 
de sumar esforços, veiem com altres amb interessos descone-
guts, han apostat per trencar el govern del canvi i per capgirar 
el model de governança.

Article que ja volíem publicar al número anterior, a l’espai 
que van donar als partits polítics.
Sumem Esquerres a Parets vol fer una dedicatòria a en Sergi 
Mingote.
Sergi Mingote, qui fou alcalde de Parets del Vallès del 2011 al 
2018, ha mort a l’Himàlaia, al K2. Era un gran esportista, tenia 
passió per la muntanya i el risc, posseïdor de molt bones facul-
tats físiques, va deixar la política per perseguir el seu somni, la 
muntanya, com a esportista d’elit. Ens ha deixat fent el que més 
li agradava, en una de les muntanyes mítiques, una de les més 
maques i perilloses del món, però ell no s’hi podia resistir... volia  
arribar al cim en ple hivern. Sabia del risc que corria però sovint  
la passió ho pot tot.

Era una persona que no es rendia davant les dificultats, persis-
tent, valent i lluitador, qualitats que l’han acompanyat en tot 
moment. La seva vida, un camí ple d’esport i reptes. 
La mort d’una persona impacta, però quan es produeix en una 
edat que no toca, és inacceptable i en Sergi tenia, encara per 
endavant, molts projectes per compartir.
Des d’un altre àmbit que també l’apassionava, la política, amb 
tot el respecte que ens devem davant de fets com aquests, Su-
mem Esquerres a Parets volem manifestar el nostre condol a la 
família, amics i companys que  vivim amb sorpresa i molt dolor 
la pèrdua d’en Sergi.
Adéu Sergi, molta força a la família.

Com també és irresponsable acusar el govern sortint de deixar 
factures sense pagar quan qualsevol càrrec electe sap que el 
seu pagament no depèn de l’alcalde ni dels regidors, sinó que 
forma part del procediment administratiu i de tramitació de 
l’administració. 
Som a final de febrer i el nou govern, que tenia tanta pressa per 
fer-nos fora, continua sense aprovar el pressupost 2021 i tot 
just avui sotmetrà a aprovació el repartiment de cadires, sous 
i poder. 
Pel camí, es replanteja l’execució de la tanca del parc del Sot 
d’en Barriques, quan ja s’ha adjudicat, i endarrereix l’inici de les 
obres adjudicades abans de Nadal. 
Tot plegat deixa al descobert que els motius de la moció de cen-

sura eren “les ànsies de poder i de protagonisme”.
Volem agrair totes les mostres de suport de la ciutadania rebu-
des en les darreres setmanes. Aquests gestos ens encoratgen 
encara més per continuar treballant en la millora del nostre 
poble des de l’oposició, de manera constructiva, per portar a la 
pràctica tots aquells projectes que deixem embastats en cada 
regidoria i que reclamarem la seva execució.
I per últim, agrair als 1.735 paretans i paretanes que el pas-
sat 14 de febrer ens van donar suport en les eleccions catala-
nes. Gràcies al resultat obtingut, Esquerra Republicana està 
en disposició de recuperar la presidència de la Generalitat, 
82 anys després.

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

De cadires i sous

Ara Parets-ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Gràcies, Parets!

En Sergi ens ha deixat al K2

Ens adrecem a vosaltres en aquest espai, ja des de l’oposició. 
Tot i que la moció de censura ha dinamitat una legislatura il-
lusionant, des de Parets per la República – JuntsxCat, conti-
nuarem treballant pel municipi i pel benestar de les paretanes. 
Això inclou seguir de prop les passes del nou govern municipal. 
I es que hem d’estar molt alerta perquè no han començat bé i 
això ens amoïna. A hores d’ara no ens han respost cap de les 
instàncies que hem registrat! Amb la intenció de no generar 
dubtes sobre la gestió pel govern plural i davant les vergonyants 
acusacions de factures pendents de liquidar, hem demanat a 
intervenció l’informe al respecte. Vosaltres l’heu vist? No, oi? 
Nosaltres tampoc.
I respecte a les medalles que es volen penjar, si us plau, no ens 

deixem enredar, una mica més de respecte per les paretanes! 
És fals que l’alcalde no tindrà sou! Que expliquin les diferències 
de remuneració entre la dedicació i les assistències, si us plau. 
Poden demanar ajuda a la senyora Martí, que domina el tema. La 
fatxenderia s’accentua quan aquesta “fake new”  de la suposada 
generositat de l’alcalde apareix publicada en un mitjà municipal. 
Quina manipulació tan flagrant i perversa!
Ja ho veieu, el nou #GovenDeLaMoció té feina a escampar men-
tides, i a fer-se propaganda, com ara retratant-se a les obres del 
sector Iveco. És fonamental anar-se apropiant de la feina feta 
pels altres. Si cola, cola, oi senyors?
Potser és per tot això que no els queda temps per a treballar 
realment pel municipi, per arremangar-se, vaja. Ens ho sembla, 

més que res, perquè després d’un mes encara no hem sentit 
cap proposta nova, cap iniciativa, cap notícia del pressupost...
Tenen feina, senyores! Alcalde, vice-alcaldessa (es diu així, oi, 
ara?), a treballar!
Pel que fa al resultat electoral, 1062 gràcies pel vostre suport i 
per fer confiança a la candidatura de Junts! Des del país, des 
del poble, des de cada racó i cada àmbit, sempre ens trobareu 
treballant, construint, ideant, lluitant... pel benestar de totes!
Visca Parets, i Visca Catalunya
#tornarem

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

En primer lugar quiero agradecer a los 414 ciudadanos de Pa-
rets que el pasado 14 de febrero depositaron su confianza en 
Ciudadanos. Es evidente que nuestro resultado electoral ha sido 
muy malo, así lo ha reconocido la dirección nacional de nuestro 
partido, así lo reconozco yo en primera persona. 
Son diversos los factores que nos han llevado a cosechar este 
resultado, el principal es la alta abstención, casi la mitad de 
los catalanes se quedaron en casa el 14 de febrero, no fuimos 
capaces de darles razones para acudir a votar, debemos hacer 
autocrítica y prometemos hacerla. 
En Ciudadanos somos gente de dar la cara, ante los malos re-
sultados no nos vamos a esconder, no lo hizo nuestra presidenta 
Inés Arrimadas, que dio la cara en la misma noche electoral, y 

no lo hará ningún cargo de nuestro partido. Debemos redoblar 
esfuerzos para volver a ser una alternativa de gobierno en Cata-
luña, y nuestros votantes pueden estar seguros de que así será. 
Tenemos por delante la lucha contra el COVID-19, como gran 
reto para este 2021. Es el gran reto que debemos afrontar este 
año que hemos empezado y que tan duro está siendo, tanto a 
nivel sanitario como a nivel económico, se avecina una crisis 
económica de considerables dimensiones y harán falta grandes 
consensos para lograr entre todos que esa crisis sea lo menos 
traumática posible para nuestros emprendedores. 
Cs será responsable y tenderá la mano a los gobiernos de aquí y 
de allí, para implementar las medidas necesarias que beneficien 
al conjunto de los ciudadanos, sin importar el color político del 

gobierno de turno.
Los votantes constitucionalistas que depositaron su confianza 
en el PSC de Parets del Vallés, ya han podido comprobar cómo 
se las gastan los socialistas locales. El día después de los comi-
cios catalanes corrieron a colgar el lazo amarillo en la fachada 
del Ayuntamiento, y además lo anunciaron a los cuatro vientos. 
Son así, dispuestos a venderse ante quien haga falta con tal de 
tocar el poder, lo vimos con la moción de censura en plena pan-
demia, nada les importó el momento escogido, sólo les importó 
el reparto de poder y dinero con sus nuevos socios de gobierno. 

Seguimos trabajando por los ciudadanos

Article que ja volíem publicar al número anterior, a l’espai 
que van donar als partits polítics.
Amic, company… estem colpits, enyorats, destrossats. Ja està-
vem preparant la teva rebuda i tornada a casa. Al nostre, al teu 
estimat poble, Parets del Vallès. Ens hagués agradat celebrar 
amb tu un nou repte, una nova fita, un nou cim i una nova alegria. 
No hi ha paraules d’agraïment a tot el que ens has deixat i apor-
tat. Sempre estaràs amb nosaltres. Mai oblidarem la teva em-
penta i la teva força. 
Volem agrair a tantíssima gent que ens ha fet arribar el seu su-
port. Gràcies, Sergi, per portar el nom de Parets tan alt. Gràcies 
per ser un bon company i un gran amic.
Gràcies pels teus valors i ideals. Gràcies per fer-nos somiar i 

ser partícips dels teus somnis i dels teus reptes. Cuidarem de la 
Míriam i la Júlia. Del Jose Luis i la Juani. De tota la teva familia, 
que també és la nostra. 
Àguila, amic, Sergi, allà dalt, allà on siguis, quan miris cap a baix 
sempre veuràs reconeixement i estima. 
Per sempre. Per tot. Per tant, gràcies Sergi.

Amigo, compañero… estamos dolidos, añorados, destrozados. 
Ya estábamos preparando tu recibimiento y vuelta a casa. A nu-
estro, a tu querido pueblo, Parets del Vallès.  Nos habría gustado 
celebrar contigo un nuevo reto, un nuevo hito, una nueva cumbre 
y una nueva alegría. No hay palabras de agradecimiento a todo 
lo que nos has dejado y aportado. Siempre estarás con nosotros. 

Nunca olvidaremos tu empuje y tu fuerza. 
Queremos agradecer a tantísima gente que nos ha hecho llegar 
su apoyo. Gracias, Sergi, por llevar el nombre de Parets tan alto. 
Gracias por ser un buen compañero y un gran amigo.
Gracias por tus valores e ideales. Gracias por hacernos soñar 
y ser partícipes de tus sueños y de tus retos. Cuidaremos de 
Míriam y Júlia. De Jose Luis y Juani. De toda tu familia, que 
también es la nuestra.
Águila, amigo, Sergi, allí arriba, allí donde estés, cuando mires 
hacia abajo siempre verás reconocimiento y amor.
Para siempre. Por todo. Por tanto, gracias, Sergi.

Gràcies Sergi / Gracias SergiPartit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 
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08.00 EL DESPERTADOR

PUNTS INFORMATIUS I MÚSICA09.00

10.00

10.30
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A LA CARTA
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RAP107
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MÚSICA

**Darrera setmana de mes

INFORMATIU13.00
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PUNT INFORMATIU16.05

MÚSICA DE TOTS ELS TEMPS16.10
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CARRER 10718.05

INFORMATIU (REDIFUSIÓ)19.30

20.30

21.00 MÚSICA EN CATALÀRAP107 PUNT EDU (REDIFUSIÓ)

MÚSICAROCK 107 ROCK 107
DE MÉS ENLLÀ

JAZZMUSIFILM

MÚSICA

MÚSICA

22.00

23.00

00.00 INFORMATIU (REDIFUSIÓ)
ACTIVA-T SESSIONS

01.00 MÚSICA

FEEL THE MUSIC

ACTIVA-T
SESSIONS

MÚSICA RAP
A LA CARTA

RAP A LA CARTA
(REDIFUSIÓ)

MÚSICA

PROGRAMACIÓ                          2020-2021

*Primera setmana de mes

WWW.RAP107.FM

8 DE MARÇ EN VEU DE DONAEspecial 
Dia de la Dona A PARTIR DE LES 10 H (REDIFUSIÓ A LES 18.15 H)

SALUT  EAP Parets del Vallès

Atenció als pacients crònics al CAP Parets

La pandèmia per la COVID-19 ens va sorprendre a tots i va implicar una important 
adaptació de l’atenció sanitària a la situació. La necessitat de prioritzar els proble-
mes de salut dels nostres usuaris va suposar que els professionals del CAP Parets 
ens reorganitzéssim per assegurar l’atenció més immediata i urgent. Actualment, 
tot i que encara estem lluny de l’erradicació d’aquesta pandèmia, hem entrat en un 
estat de convivència amb el virus. Aquest fet ens permet recuperar aspectes tant 
fonamentals de la salut com la prevenció de la malaltia, un dels eixos d’actuació 
principals de l’atenció primària. I ho fem apostant per un model proactiu. Per una 
banda contactem amb aquells pacients crònics que durant el 2020 no van poder se-
guir els seus controls per reprendre’ls i posar-los al dia. I ho fem prioritzant aquells 
pacients que precisen una acció més immediata. També hem reforçat l’equip amb 
professionals d’infermeria i de gestió i serveis, amb un perfi l enfocat a la cronicitat. 

Com ho fem?
L’abordament de l’atenció a la cronicitat es fa de manera coordinada entre tots els 
professionals de l’equip d’atenció primària per garantir una assistència de qualitat 
al pacient. Segons les seves competències, els professionals especialitzats en cro-
nicitat s’encarreguen de fer cerca proactiva d’aquests pacients crònics i citar-los per 
les corresponents visites; fan les pertinents avaluacions i asseguren que es realitzin 
totes les proves complementàries necessàries; modifi quen tractaments i traslla-
den consells de salut i indicacions específi ques per cada cas en concret. Sempre 
que es precisi, el quadre mèdic participa d’aquest procés d’assistència i valoració. 

L’educació sanitària, una eina fonamental
Respecte a les recomanacions que fem als nostres usuaris volem destacar que són 
una tasca fonamental per a nosaltres a l’atenció primària. Aquesta educació sanità-
ria ens permet oferir-vos informació i coneixements sufi cients d’un tema específi c 
relacionat amb la vostra salut i així ajudar-vos a tenir les habilitats necessàries per 
millorar-la. En el cas dels pacients crònics, aquests coneixements són essencials 
per un bon control de la malaltia. 

Més informació: canalsalut.gencat.cat o al telèfon 061 Salut Respon. 

OFICINA DE CATALÀ

Més activitat en línia durant aquesta tardor

L’objectiu de la campanya ‘I tu, jugues en català?’ és fomentar l’ús de la llengua 
catalana a través del joc. A través de diversos canals, com el web del Consorci per 
a la Normalització Lingüística (CPNL) i les xarxes socials de cada centre, servei o 
ofi cina, es dona a conèixer l’oferta de jocs i joguines en català entre la ciutadania.

Al mateix temps, també el Consorci, a través de la seva xarxa territorial, s’ofereix 
per col·laborar amb les empreses del sector perquè incorporin la llengua catalana 
en els seus productes.

Si ets una empresa o establiment del món dels jocs i les joguines, ens agradaria 
que formessis part de l’«I tu, jugues en català?». És una manera molt senzilla de 
promocionar la llengua catalana en aquest àmbit.

Les empreses que s’adhereixin a la campanya es comprometen a difondre el pro-
grama i les activitats a través dels seus canals de comunicació, a facilitar informa-
ció dels jocs en català perquè el CPNL en pugui fer difusió, a proporcionar exem-
plars d’alguns jocs perquè se’n puguin fer demostracions al territori i, fi nalment, 
a col·laborar en actuacions de promoció de l’ús del català en l’àmbit del joc i la 
joguina.

Els establiments que formen part dels col·laboradors de la campanya, es com-
prometen a augmentar progressivament l’oferta de jocs i joguines en català que 
ofereixen, a facilitar la llista de jocs i joguines en català que tingui l’establiment, a 
garantir que els clients trobaran facilitats per expressar-se i ser atesos en català, 
encara que el parlin amb difi cultat i a participar en les activitats de difusió de jocs 
i joguines en català que proposi el CPNL.

El CPNL es compromet a difondre les empreses, els establi-
ments i els jocs en català a través de les xarxes socials, del web 
i de l’app Atrapajocs.

Consulteu més informació a www.cpnl.cat/jocs.

 Sergi Cercós
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Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès

De l’1 al 12 de març
A l’Institut Torre de Malla i a l’Escola 
de Persones Adultes
Exposició: Violència masclista en la 
parella: desmuntem mites?
A càrrec de l’ICD

Diumenge 7 de març
18.30 h Teatre Can Rajoler 
Espectacle Encara hi ha algú al bosc. 
A càrrec de Cultura i Conflicte.
Entrades: espectacles.parets.cat

Dilluns 8 de març
13 h Plaça de la Vila
Lectura del manifest institucional
i actuació de Comando Señoras.

Divendres 12 de març
19 h Teatre Can Rajoler
Teatre: Ritos de amor y guerra
de Comando Señoras.
Producció: Bloody Mary, activisme 
escènic. Direcció: Alícia Reyero
Gratuït. Entrades: espectacles.parets.cat

Dilluns 15 de març
Microcurs en línia
‘Com afrontar la discriminació 
LGTBI+’
Adreçat a la plantilla de l’Ajuntament
A càrrec de Xarxa Sai LGTBI de la 
Generalitat de Catalunya.
Inscripcions fins a l’11 de març a
puntlgtbi@parets.cat

Dimarts 16 de març
De 18 a 20 h
Taller en línia: Gestió assertiva de la 
ràbia
A càrrec d’Isabel Erill, psicoterapeuta
Adreçat a dones de Parets.
Inscripcions: caljardiner@parets.cat 
fins al 12 de març.

Dijous 18 de març
18 h Xerrada en línia ‘Les identitats 
trans com a mirall de les normes de 
gènere’. A càrrec de Teo Pardo
Inscripcions: caljardiner@parets.cat 
fins al 16 de març.

Divendres 19 de març
20 h Teatre Can Rajoler
Concert: Lidia Uve i Srta. Julia y sus 
Exs. Producció: Dona i Cançó
Gratuït. Entrades: espectacles.parets.cat

Dissabte 20 de març
10 h
Marxa Violeta virtual
Inscripcions al Casal de Joves Cal 
Jardiner fins al 18 de març.
Donatiu mínim: 2 €
Donatiu destinat a l’Associació 
Candela, investigació i acció feminista
(Es lliurarà una samarreta a les 
persones inscrites).

Durant el mes de març
Curs d’ús no sexista del llenguatge
A càrrec de l’Oficina Català i el Servei 
de Feminisme.
Adreçat a la plantilla de l’Ajuntament

Dimarts 16 de març 18 h 
Hora del conte especial: ‘Petita i gran’
a càrrec de Cristina Noguer.

 

Tot el mes
Exposició de llibres sobre el tema.

Les activitats de la biblioteca estan previstes 
a la sala d’exposicions Can Rajoler. Es faran 
virtuals si es mantenen les restriccions per la 
pandèmia de COVID-19.

Activitats a la 
Biblioteca Can Rajoler

P R O G R A M A C I Ó

Dimecres 24 de març 18.30 h 
Club de lectura per a adults:
Tertúlia al voltant de la novel·la 
Mort de dama, de Llorenç de Vilallonga.

Maider Quílez és infermera, membre de la Taula Parets Feminista i LGTBI+ 
i especialista en salut mental i drogodependència. L’entrevistem sobre 
gènere i salut, enfocant la perspectiva de gènere dintre de la seva professió 
d’infermera.

Com s’enfoca la perspectiva de gènere a la salut?
La perspectiva de gènere ha de ser un eix transversal en l’atenció en salut i sobretot en la salut 
mental. El que implica és que hi hagi una consciència dels determinants que afecten les dones a 
diferència del model androcèntric, que és el que s’ha generat en la medicina. Posant l’home com 
a model de referència. Això ha provocat que moltes malalties considerades arrelades al col·lectiu 
femení hagin estat invisibilitzades o estigmatitzades. El gènere és un punt clau i necessari.

Això passa també si parlem sobre la salut sexual de la dona.
S’ha posat l’home com a model, del qual s’ha estudiat tot: tant la salut sexual, com la mental, 
com la física. Per tant, quan desviem l’estudi cap a les dones ens adonem del que ens falta. Som 
diferents i aquesta diferència és la que ens fa buscar una perspectiva de gènere sobre els estudis 
mèdics. A la salut sexual està claríssim que hi travessen moltes maneres de viure la sexualitat 
molt patriarcal: des de les relacions de poder. Al llarg dels anys s’ha considerat que qui pot gaudir 
de la sexualitat són els homes i les dones tenim un paper molt secundari. 

Molt relacionat amb el teu treball de final de grau, que tractava sobre l’afectació 
psicoemocional de la píndola anticonceptiva.
El debat de la píndola és un debat que els feminismes fa temps que tenen i no és un debat 
reduccionista, a favor o en contra, és posar sobre la taula que la concepció és una responsabilitat 
únicament femenina i el que això implica com a societat. Als anys 75, quan va néixer la píndola, 
es va entendre com un empoderament. Però amb el pas dels anys, després d’investigar les 
conseqüències en l’àmbit social i biològic, ens hem adonat que és important el coneixement de 
la dona sobre la seva pròpia sexualitat i el dret a prendre decisions. No estic ni a favor ni en contra 
de la píndola, estic a favor del coneixement i del dret a decidir de la dona. 

Encara ens queda molt per fer, també amb el dret a l’avortament.
En el tema de la salut el discurs ha de ser clar: no garantir un avortament lliure i gratuït implica 
que se seguirà fent, però que les dones moriran. És l’única diferència entre estar a favor o en 
contra de l’avortament. És l’única diferència entre fer polítiques públiques que garanteixin un dret 
a l’avortament lliure i gratuït, l’única diferència és que la dona serà atesa amb dignitat. 

I la violència de gènere?
S’ha avançat moltíssim, però queda molt per fer quan es tracta de salut i, sobretot, de salut 
mental. I més si parlem de col·lectius minoritaris, com treballadores sexuals, dones que viuen 
al carrer o dones que consumeixen drogues. Hi ha discursos molt arrelats, dobles morals, que 
no ens deixen actuar en conseqüència. No estem ni a la meitat del camí.

Maider Quílez, especialista en salut mental i drogodependència

“El gènere és un punt clau i necessari”


