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El pressupost del 2021 se centra a reforçar dos eixos: l’atenció a les persones i la reactivació econòmica. Es proposen cinc grans projectes per transformar el municipi: 
la creació d’un primer fons de contingència per minimitzar i revertir els efectes de la pandèmia, la construcció d’un institut escola, la restauració i conservació del 
Tenes i l’espai fluvial, la construcció d’una piscina descoberta i la remodelació de la plaça d’Espanya, a més d’altres accions destacades. El pressupost ascendeix a 
27.810.786,25 euros, un 6,31% més respecte al 2020. El ple municipal debatrà i votarà els comptes aquest dijous, 25 de març, a les 18 h. La sessió es podrà seguir 
en directe al web parets.cat i a l’emissora RAP107. Pàg. 3

A Parets, les persones primer

Entrevistem Ángel Sanzo

Diada de Sant 
Jordi especial 
a Parets

Comencen les 
obres de la 
plaça d’Espanya

Pàg. 5 Pàg. 10 Pàg. 13

L’Escola de la 
Natura presenta 
noves activitats

Parets rellança el projecte Regidories de Barri amb una nova imatge i 
amb el lema T’escoltem
Els veïns i veïnes de cada barri tenen assignat un regidor o regidora de referència a qui li 
poden fer arribar suggeriments i traslladar-li queixes. Pàg. 11

Un 67% dels votants opta per mantenir obert el Sot d’en Barriques
L’Ajuntament va organitzar una consulta perquè els veïns i veïnes decidissin si el parc del 
Sot d’en Barriques havia de continuar obert o havia de tancar-se. L’opció de mantenir-lo 
obert va aplegar 1.165 vots (67,7%). La consulta ha estat la més participativa. Pàg. 10

Referent COVID Escola
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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 
Voluntaris de Protecció Civil
626 646 822
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 
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Casal Sant Jordi
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
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina 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
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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
Gemma Garcia Galindo
Regidora de Drets Socials;
Innovació i Participació
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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
LU

M
IN

O
SO

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

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 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. 

Divendres 26 març
-A la sala d’exposicions Can Rajoler, obertura de l’exposició La Segona 
República a Parets del Vallès. Oberta del 26 de març al 18 d’abril

Dissabte 27 març
-De 20.30 a 21.30 h, a la plaça de la Vila, pl. Salut i pl. Dr Trueta, cele-
bració de L’Hora del Planeta que promou WWF, amb l’apagada de llums 
d’aquests espais

Dissabte 3 abril
-De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a la Sala Serra Cooperativa, acapte de sang. 
Organització: Banc de sang i teixits

Dimarts 6 abril
-De 18 a 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Story time, hora 
del conte en anglès. Cal inscripció prèvia

Dimecres 7 abril
-D’11 a 13 h, Jornada de la Salut: a la plaça de la Vila, al Sot d’en Bar-
riques i a l’av. Catalunya-c. La Mina, les farmàcies del Poble, Alegria i 
Isern informen sobre la protecció de la llum solar amb motiu del Dia 
Internacional de la Salut
-Del 7 al 14 d’abril, a les escoles de Parets participants, visita a les aules 
de P3 a 6è d’una narradora especialista en alimentari animal per expli-
car com confeccionar el Primer receptari per a dracs del món. Tots els 
alumnes elaboraran receptes per atapeir el Drac per aconseguir que no 
es mengi cap paretana. Cada escola triarà una recepta que la representi, 
amb motiu de la diada de Sant Jordi
-De 18.30 a 20 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, taller al voltant del 
món de l’art. Cal inscripció prèvia

Dissabte 10 abril
-A les 20.30 h, al Teatre Can Rajoler, Cafè Teatre: Be God is, a càrrec 
d’Espai Dual
 
Diumenge 11 abril
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Universari, a càrrec 
de Marcel Gros. Organització: Rialles Parets

Dilluns 12 abril
-De 19 a 20 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Conversation group in 
english. Si ha de ser virtual, es fa a través de Jitsi Meet 

Dimecres 14 abril
-A primera hora del matí, a la plaça de la Vila, hissada de la bandera 
republicana, amb motiu del 90è aniversari de la proclamació de la Se-
gona República
-A les 19.30 h, al parc la Linera (davant l’escultura de Josep Plandiura), 
acte commemoratiu 90 anys de la proclamació de la Segona República: 

APUNTA’T
lectura del manifest institucional, lectura de poemes relacionats amb la 
Segona República a càrrec de Niu d’Art, parlament de l’associació Taula 
per la Memòria Històrica de Parets del Vallès, parlament institucional, i 
actuacions musicals de CEM Maria Grever i Escola Municipal de Música
-De 18.30 a 20 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Picardies literàries: 
club de lectura on es llegeixen i comenten petites píndoles literàries. 
Cal inscripció prèvia

Divendres 16 abril
-A les 18 h, a l’espai Parets amb flors, curs de jardineria i horticultura 
domèstica. Es farà en horari de dimarts de 10 a 12 i dijous de 18 a 20 
h. -A les 18.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, presentació del llibre El 
listo que todo lo sabe ataca de nuevo. Palabras y palabros, d’Alfred López 
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia astronomia in-
fantil: Els coets de veritat i els coets de les pel·lícules de ciència ficció, 
i observació de la Lluna amb telescopi

Dissabte 17 abril
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família especial 
Sant Jordi, amb contes i cançons a càrrec de Caro von Arend. Aforament 
limitat. Cal inscripció prèvia
-A les 11.30 h a la Sala Basart Cooperativa, presentació del llibre Cómo 
ayudar a los niños a leer y a escribir, de Mónica Gordi

Diumenge 18 abril
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, lectura del manifest institucional 
amb motiu del 90è aniversari de la proclamació de la Segona República
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, Els darrers dies de la Catalunya 
republicana, en commemoració del 90è aniversari de la proclamació 
de la Segona República

Dilluns 19 abril
-De 18.30 a 20 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Groupe de conver-
sation en français. Cal inscripció prèvia

Dimarts 20 abril
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Hora del conte especial 
Sant Jordi: ‘Princeses i cavallers’, a càrrec de Mercè Rubí. Aforament 
limitat. Cal inscripció prèvia

Dimecres 22 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte especial Sant 
Jordi. Si canvien les restriccions, es podrà fer presencial. Aforament 
limitat. Cal inscripció prèvia

Divendres 23 abril
-De 10 a 12 h, a RAP107, emissió en directe d’un programa especial 
Sant Jordi que inclourà entrevistes als escriptors i escriptores que han 
publicat els seus llibres recentment; novetats literàries amb les llibreries 
de Parets; entrevistes als propietaris/es de floristeries i recomanacions 
de llibres per part d’entitats i persones del municipi
-Al canal de Youtube de la Biblioteca Can Butjosa, representació amb 
titelles de la llegenda de Sant Jordi ‘El drac que menjava princeses’, a 
càrrec de la Colla del Follet

Tota l’agenda al web www.parets.cat

El benfer d’un avi jardiner 
  
En ple confinament,
l’avi jardiner,  
fugint d’avorriment,
no treu l’ull
dels nenúfars surant 
en el petit recòndit estany.
Més tornar-hi a contemplar 
la formositat
del gerani, del narcís, 
de l’abella xuclant el nectari, 
de la flor del romaní,  
i del roser enfiladís 
ple a vessar 
de somnis i records 
de l’avi jardiner
cultivant plantes i flors    
en el seu agraït jardí.

Josep Bernal Piqué 
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L’Ajuntament de Parets posa les persones al centre de totes les polítiques
El pressupost del 2021 se centra en l’atenció a les persones i la reactivació econòmica

El pressupost de l’Ajuntament de Parets per al 2021 reforça dos eixos que el govern considera prioritaris: l’atenció a 
les persones i la reactivació econòmica. Per aquest motiu, s’inclouen partides per impulsar polítiques socials que as-
segurin el sosteniment de la vida així com polítiques per fomentar l’ocupació i enfortir el teixit comercial i productiu. El 
pressupost ascendeix a 27.810.786,25 euros, un 6,31% més respecte al 2020. Els comptes s’han fet amb l’objectiu de 
mitigar i revertir els efectes socials i econòmics de la pandèmia a Parets. En aquest sentit, es proposa la creació d’un 
fons de contingència específic. El ple municipal debatrà i votarà el pressupost del 2021 a la sessió del dijous 25 de març.

A continuació, podeu veure les partides més destacades, els cinc grans projectes i altres accions que es recullen al 
pressupost d’aquest any*. 

Els comptes municipals reforcen les 
partides següents: 
• Via pública: 1.600.000 €
• Serveis socials: 1.000.000 €
• Ocupació: 615.000 €
• Cultura: 450.000 €
• Educació: 360.000 €
• Medi ambient: 275.000 €

Creació d’un primer fons de 
contingència per pal·liar i rever-
tir els efectes de la pandèmia
200.000 euros

Construcció d’un institut escola 
que fusionarà l’Escola Lluís Pi-
quer i l’Institut La Sínia
150.000 euros

Recuperació social, ecològica i 
paisatgística del riu Tenes i del 
seu entorn amb la integració de 
l’espai fluvial a un conjunt dedi-
cat a l’esport i al lleure
230.000 euros

Construcció d’una piscina des-
coberta per fomentar la pràctica 
esportiva i l’oci a l’exterior
200.000 euros

Remodelació de la plaça 
d’Espanya com a espai verd de 
descans i punt de trobada per 
als veïns i veïnes
360.000 euros

5 projectes per transformar el municipi

1 2 3 4 5

Per l’ocupació i les 
oportunitats laborals
Contractació de persones en situació 
d’atur a través de plans d’ocupació locals 
específics per a cada col·lectiu
451.000 euros 

Per un model de 
seguretat de proximitat
Ampliació de la plantilla de la Policia Lo-
cal, adquisició de càmeres de vigilància i 
compra d’un vehicle policial
197.000 euros

Per un municipi ben 
connectat
Desplegament de la fibra òptica i mi-
llores en la connectivitat tecnològica 
d’equipaments i serveis públics
200.000 euros 

Per una educació 
innovadora
Gratuïtat del material didàctic (llibres i 
altres) per als alumnes de tots els cursos 
de primària
81.000 euros
Desplegament del projecte Patis oberts 
per convertir-los en espais d’aprenentatge 
a l’aire lliure 
40.000 euros

Per una vida 
saludable
Millores al Camp de Futbol Josep Seguer, 
al Poliesportiu Joaquim Rodríguez Oliver i 
a la Piscina Miguel Luque
61.000 euros

Per una gent gran 
activa
Impuls de polítiques destinades a la gent 
gran amb activitats diverses  
30.500 euros

Per un espai públic net i 
segur 
Neteja de la via pública 
832.000 euros 
Manteniment de la xarxa viària
313.000 euros
Millora de la xarxa de clavegueram
99.000 euros
Impuls del projecte voreres per recuperar 
espais per a la mobilitat de les persones
100.000 euros
Arranjament del cementiri municipal 
40.000 euros 

Per un municipi verd i 
respectuós amb el medi
Cura dels espais verds: poda, tractament 
de l’arbrat, replantació de les jardineres, 
etc.
625.000 euros
Millora i naturalització del llac dels ànecs
185.000 euros
Plantació d’arbrat nou 
20.000 euros

Per uns equipaments 
accessibles i de qualitat
Adequació estructural i tecnològica dels 
equipaments municipals
400.000 euros

Per un habitatge 
assequible
Partida oberta per impulsar polítiques en 
matèria d’habitatge

Per fer de la cultura un 
bé essencial 
Impuls per una Festa Major estiu més lo-
cal 
110.000 euros 
Contractació per a la producció artística
75.000 euros 
Promoció de les festes catalanes 
17.500 euros
Implantació del programa d’activitats cul-
turals a les escoles 
18.000 euros 

* Les xifres són arrodonides

Xifres a les accions

El pressupost es
publicarà als webs:
www.parets.cat/seu-electronica
/informacio-oficial
www.seu-e.cat/ca/web
/paretsdelvalles
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Mor el paretà il·lustre Josep Maria Mauri Terrado, 
Medalla de la Vila el 2018

Josep Maria Mauri Terrado. Foto d’arxiu

La regidora Gemma Garcia Galindo, de Sumem Esquerres 
a Parets, va prendre possessió del càrrec el 10 de març. 
La nova regidora encapçalarà les regidories de Drets So-
cials, Participació i Innovació i Noves Tecnologies i tindrà 
dedicació completa. Garcia assoleix les responsabilitats 
després de la renúncia del regidor Lluís Moreno. El seu 
nomenament serà ratificat a la pròxima sessió plenària. 

La regidora Gemma Garcia Galindo

Gemma Garcia assoleix 
el càrrec de regidora

L’Ajuntament signa un manifest de suport als treballadors de Bosch
L’Ajuntament de Parets ha signat un manifest de suport 
als empleats i empleades de Bosch per l’anunci del tan-
cament de la planta de Lliçà d’Amunt. 
El dijous 25 de febrer, la direcció de la multinacional ale-
mana va comunicar al comitè dels treballadors i treba-
lladores la decisió de tancar la planta de Lliçà d’Amunt, 
on s’hi produeixen mecanismes de fre per a automòbils 
des de fa 25 anys. La clausura de la fàbrica afectaria 336 
llocs de treball directes i un centenar d’indirectes. D’entre 
els afectats directes, hi ha una cinquantena de famílies 
paretanes.
L’Ajuntament manifesta el compromís de donar suport 
als treballadors i treballadores per garantir els seus llocs 

de treball. El manifest insta Bosch i les administracions 
implicades a obrir un procés de negociació i reindustrialit-
zació per cercar una solució consensuada amb els emple-
ats i empleades i recorda el lligam històric de l’empresa 
Bosch, antiga Bèndix, amb el municipi. El Consistori urgeix 
la implicació de totes les administracions públiques i fa 
extensiva la petició de cercar una solució a les formacions 
polítiques del Parlament de Catalunya. 
A finals de febrer, una representació de l’equip de go-
vern va reunir-se amb representants dels treballadors i 
treballadores de la planta, per escoltar de primera mà la 
situació que viuen i plantejar alternatives al tancament.
Al web parets.cat podeu llegir el manifest. 

El passat 3 de març, Parets lamentava la mort del divulga-
dor científic i paretà il·lustre, Josep Maria Mauri Terrado.
Mauri va rebre la Medalla de la Vila l’any 2018, en reconei-
xement a la seva trajectòria professional com a docent i a 
la tasca de divulgació científica que al llarg dels anys havia 
dut a terme a l’Escola de la Natura de Parets.
Josep Maria Mauri Terrado va néixer a Lleida l’any 1941. El 
1969 va venir a viure a Parets, cridat pel director del Pa-
tronato de Enseñanza Media d’aleshores, Ramon Agulló, 
company seu de magisteri a Lleida. En Josep Maria inicià 
la seva trajectòria docent al municipi a les instal·lacions 
que el Patronat encara tenia a Ca n’Oms.

Referent de l’astronomia al municipi
Molt afeccionat a observar l’espai, de formació essenci-
alment autodidacta, va ser un dels principals impulsors, 
l’any 1993, de les sessions d’astronomia de l’Escola de la 
Natura que s’imparteixen des de l’observatori de la cúpula 
de l’escola Pau Vila, l’única a la comarca instal·lada en 
una infraestructura pública a excepció de la del Museu 
de Granollers. El 2005 es va crear el Grup d’Astronomia 

de l’Escola de la Natura, del qual en Josep Maria Mauri 
va ser-ne el capdavanter i l’ànima gràcies als seus conei-
xements i a la seva capacitat de transmetre la màgia de 
l’astronomia als assistents a les sessions.
Des de l’Ajuntament es va transmetre el condol més sincer 
a la seva vídua, la Pepita Sambonete, i als seus dos fills, 
l’Albert i l’Àlex.

Reunió entre representants del comitè de Bosch i l’Ajuntament
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Flors, llibres, contes i llegendes per lluitar contra el drac de la pandèmia
Parets celebra la diada de Sant Jordi en temps de COVID amb activitats pensades per a tota la família 

Imatge d’arxiu: Diada de Sant Jordi a la plaça de la Vila el 2019

Parets es prepara per un Sant Jordi especial amb activi-
tats diverses i per a totes les edats. 

Un receptari bestial 
El Drac i els nens i nenes de Parets seran els protagonistes 
de la primera de les activitats que tindran lloc a Parets 
amb motiu de la diada de Sant Jordi. El dimecres, 7 d’abril, 
una narradora especialista en alimentari animal farà una 
visita a les aules de P3 a 6è dels centres participants per 
explicar com confeccionar el Primer receptari per a dracs 
del món. Tots els alumnes elaboraran receptes per atapeir 
el Drac per aconseguir que no es mengi cap paretana. 
Cada escola triarà una recepta que la representi.

Parades virtuals de llibres i flors
Els actes continuaran el divendres, 16 d’abril, amb para-
des virtuals de llibres i flors que es podran veure al web 
municipal parets.cat/santjordi2021. En aquesta iniciativa 
hi participen la Impremta Farrés, L’Elefant by Carlin, la 
Floristeria Tin-Ram i la Floristeria Parets. 

Presentacions de llibres d’autoria paretana
El mateix divendres, a les 18.30 h, a la Sala Basart Coo-
perativa, tindrà lloc la presentació del llibre El listo que 
todo lo sabe ataca de nuevo. Palabras y palabros, d’Al-
fred López. El dissabte, 17 d’abril, a les 11.30 h, a la Sala 
Basart Cooperativa, es presentarà el llibre Cómo ayudar 
a los niños a leer y a escribir, de l’autora Mónica Gordi.

Biblioteques plenes d’activitats 
El dissabte, 17 d’abril, a les 11 h, a la Biblioteca Can But-
josa, es farà el ‘Dissabte en família especial Sant Jordi 
amb contes i cançons’ a càrrec de Caro von Arend. La sala 
d’exposicions Can Rajoler acollirà L’Hora del conte especi-
al Sant Jordi: Princeses i cavallers, a càrrec de Mercè Rubí. 
Serà el dimarts, 20 d’abril, a les 18 h. L’endemà dimecres, 
a les 18 h, a Can Butjosa, hi haurà una altra Hora del conte 
especial Sant Jordi. El divendres, 23 d’abril, la Colla del 
Follet farà la representació de titelles de la llegenda de 

Sant Jordi El drac que menjava princeses. La funció es farà 
en línia al canal de YouTube de la Biblioteca Can Butjosa. 
Totes les activitats, a excepció de la darrera, tenen un 
aforament limitat i cal fer inscripció prèvia. 

Programació especial de Sant Jordi a Can Rajoler
Per commemorar el 90è aniversari de la proclamació de 
la Segona República, el Teatre Can Rajoler acollirà l’obra 
Els darrers dies de la Catalunya republicana. L’obra es 
representarà el diumenge 18 d’abril, a les 18.30 h. Les 
entrades es poden adquirir al web espectacles.parets.cat. 

El diumenge, 25 d’abril, a les 12 h, a les 16 h i a les 18.30 
h, el Teatre Can Rajoler serà l’escenari del musical El Pot 
Petit al teatre, a càrrec d’El Pot Petit. Les entrades estan 
exhaurides, però si el Procicat permet un major aforament 
se’n posaran més a la venda a partir del 20 d’abril.

Programa especial a RAP107
El divendres, 23 d’abril, de 10 a 12 h, l’emissora municipal 
RAP107 emetrà en directe un programa especial de Sant 
Jordi. L’especial inclourà entrevistes a autors i autores, 
novetats literàries i recomanacions de les floristeries. 
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Be God isBe God is
Espai Dual

cultura.parets.cat

ABRIL
Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

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

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:  50 min

Be God is
Espai Dual

20.30 h

Preu: 12 €
10 € menors de 18 i majors de 65
9 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 15m

cultura.parets.cat

ABRIL18 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

L’espectacle mostra el drama viscut durant 
l’ofensiva final de Franco contra Catalunya

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Els darrers dies de la 
Catalunya republicana

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

ABRIL25 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un gran grup musical per a tota la família i 
especialment per als més petits!

Es respectaran les mesures antiCovid-19 de seguretat i higiene.

Amb el supo� de:

El Pot Petit
al teatre

Les entrades a totes les sessions estan exhaurides.
En cas que el PROCICAT permetés ampliar l’aforament 
el dima�s 20 d’abril es posarien a la venda algunes 
entrades més per sessió, a espectacles.parets.cat.
Preu: 15€ / 12€ menors de 18 i majors de 65 anys / Gratuït nadons fins a 1 any

al teatre
Durada: 1 h 15 min
Foto: Toni Vilches

diumenge
12 h, 16 h i 18.30 h

Diumenge
11 d’abril
18 h Teatre Can Rajoler

Universari

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

PROGRAMACIÓ
FAMILIARAMILIARLIARL

en català

Cia. Marcel Gros

Efemèride cosmo-còmica que 
es pot celebrar qualsevol dia
a qualsevol hora i com més
sovint millor. Un espectacle
alegre, imaginatiu, original,
amb un curiós personatge a
qui li agrada somiar despert.
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Jean de La Fontaine centra la temàtica del Concurs 
de punts de llibre de les biblioteques de Parets 
‘La Fontaine i les faules’ és la temàtica triada aquest any 
per participar en el XXIV Concurs de punts de llibre que 
organitzen les biblioteques de Parets. El fabulista francès 
ha estat escollit per ser homenatjat amb motiu dels 400 
anys del seu naixement. Com cada any, s’han establert 
quatre categories de participació per edats: blava (fins 
a 6 anys), vermella (de 7 a 11 anys), verda (de 12 a 16 
anys) i groga (a partir de 17 anys). Per prendre-hi part 
cal recollir la plantilla de participació en una de les dues 
biblioteques de Parets: Biblioteca Can Rajoler o Bibliote-
ca Infantil i Juvenil Can Butjosa, o bé presentar el punt 
directament en qualsevol dels dos equipaments en un 
format de 7 x 21 cm.

Església de Sant Esteve. Fotografia: arxiu personal de Miquel Gorina

Parets commemorarà els 90 anys de la proclamació de la 
Segona República. El primer acte tindrà lloc el dimecres, 
14 d’abril, amb la hissada de la bandera de la República 
a la plaça de la Vila. El mateix dia, a les  19.30 h, al parc 
La Linera es farà l’acte institucional amb la lectura del 
manifest; una lectura de poemes a càrrec de Niu d’Art; el 
parlament de l’associació Taula per la Memòria Històrica 
de Parets del Vallès; i el parlament institucional. L’acte 
clourà amb actuacions musicals dels components del CEM 
Maria Grever i de l’Escola Municipal de Música.
Una altra de les propostes serà l’exposició La Segona Re-
pública a Parets del Vallès, que es podrà veure a la sala 
d’exposicions Can Rajoler, del 26 de març al 18 d’abril. 
La mostra consta d’un seguit de plafons sobre la Segona 
República al municipi, amb les biografies dels alcaldes 
de Parets entre 1931 i 1939, una breu història d’aquest 
període i la reproducció de diversos documents com ara 
l’acta de constitució de l’Ajuntament de 1931. L’exposició 
també recull una ressenya de l’època republicana a Cata-
lunya i inclou les biografies de dues figures cabdals en la 
història del país, els presidents de la Generalitat Francesc 

Les tècniques utilitzades es limitaran a llapis de fusta, 
aquarel·les, ‘plastidecors’ i/o retoladors. Només s’adme-
trà un punt de llibre per participant. Els punts s’hauran 
de lliurar a les biblioteques abans del 30 d’abril. Només 
s’acceptaran els punts amb il·lustracions que facin refe-
rència a la temàtica escollida enguany. Els guanyadors 
s’escolliran per votació popular i els premis de cada ca-
tegoria consistiran en un diploma i en un lot d’obsequis. 
El lliurament de premis es farà el 17 de juny, a les 18 h, 
a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa. Els treballs 
participants estaran exposats a les dues biblioteques i 
els dissenys guanyadors s’imprimiran i s’utilitzaran com 
a punt d’informació de les biblioteques.

Macià i Lluís Companys.
El diumenge, 18 d’abril, a les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler 
es farà la lectura del manifest institucional i, a continua-
ció, es representarà l’obra Els darrers dies de la Catalunya 
republicana, dirigida per Marc Hervás i interpretada per 
Jordi Hervás. Les entrades per assistir a l’obra es poden 
adquirir a l’adreça espectacles.parets.cat. 

Actes de commemoració de la Segona República I TAMBÉ...

Tres nous llibres veuen la llum de la mà 
d’autors i autores paretanes

Revelación. Hijos de un Dios 
Mayor, de José L. Barca
Aquest és el primer volum de la 
trilogia Hijos de un Dios Mayor, 
una distopia en la qual el món 
que coneixem començarà a 
canviar durant la Segona Guerra 
Mundial. Aquesta és la primera 
novel·la del paretà José Luis Be-
nítez (José L. Barca). El volum es 

pot adquirir al web de l’editorial Libros Indie. 

Escucha tu niño interior, de 
Nuria Candelas
Aquest és el primer volum d’una 
trilogia que posa a l’abast de tot-
hom les claus per sanar les feri-
des de la infància i ser un adult 
més feliç. La paretana Nuria 
Candelas proporciona eines per 
alliberar-se de les memòries del 
patiment de la infància. El llibre 

ja es pot adquirir a diferents plataformes de venda 
en línia.

No me juzgues, de Lluís Ferret
El paretà Lluís Ferret ha publicat 
el seu primer llibre, una novel·la 
de misteri autoeditada per Letra-
me. La publicació té un vessant 
solidari, ja que recapta fons per 
l’entitat Amics de la Gent Gran, 
que es dedica a combatre la so-
ledat i l’aïllament social d’algu-
nes persones grans. La novel·la 

es podrà adquirir pròximament a la llibreria L’Ele-
fant, a l’Estació de Servei Palau, i en línia.  
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La cova
de l’Ibèric

Menjars preparats
Can Tomàs

Creixement
Espai Psicològic

Assessoria
Veritas Gestión

Clínica
podològica
El Peu

Tintoreria
Destaca

Perfumeria  
París

Òptica 90 Centre estètic
Venus
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El Consistori no cobrarà la taxa per instal·lar terrasses a 
la via pública als bars i restaurants durant tot el 2021. La 
decisió de suspendre la taxa municipal es va adoptar a la 
sessió plenària celebrada el 25 de febrer per unanimitat 
dels regidors i regidores. 
L’objectiu d’aquesta mesura és protegir i donar suport al 
sector de la restauració, especialment afectat pels tan-
caments i les restriccions horàries per frenar els contagis 
de la pandèmia de la COVID-19. 
L’alcalde Francesc Juzgado anunciava la voluntat de 
mantenir aquesta mesura així com la d’oferir altres ti-
pus d’ajuts directes per minimitzar l’impacte de la crisi. 
En aquest sentit, l’equip de govern treballa en diferents 
mesures per reactivar l’economia del municipi que en-
forteixin el teixit productiu i comercial i, a la vegada, en 
mesures destinades a atendre a les persones. 

El Servei de Consum i Atenció Ciutadana permet 
retornar més de 31.000 euros als usuaris

22,22% Telefonia

20,37%  Viatges

16,05% Garanties

12,35%   Serveis bàsics

8,02%   Compres a distància

4,94%  Serveis financers

3,70%   Assegurances

3,70%  Serveis mèdics

8,65% Altres

Tipologia de reclamacions

308 
Visites

162 
Expedients

19 
Expedients

en tràmit

143 
Expedients

resolts 
88,27%

3 
Mediacions 

amb Consum

31.798,98 €

Retornats a la 
ciutadania

Balanç 
2020
SCAC

Infografia amb les dades del Servei de Consum i Atenció a la Ciutadania del 2020

El 2020 el Servei de Consum i Atenció a la Ciutadania 
(SCAC) de l’Ajuntament va aconseguir que es retornessin 
31.798,98 euros als usuaris i usuàries del servei. L’SCAC 
tramita queixes, reclamacions i denúncies de les persones 
consumidores. En total, va gestionar 162 expedients, dels 

L’Ajuntament suspèn la 
taxa de les terrasses als 
bars i restaurants

Terrassa del bar del Complex Esportiu del Tenes

Els Manyacs organitzen un recapte d’aliments pel 
Rebost de Parets

Des de ‘El Rebost’ demanen, sobretot, llet, llet en pols i galetes

Sota el lema ‘Els Manyacs som la llet’ la colla castellera 
de Parets farà un recapte d’aliments solidari. Tots els 
productes que es recullin aniran destinats a la botiga 
solidària El Rebost de Parets. 
El recapte es farà el dissabte, 10 d’abril, a diversos 
supermercats del municipi, on s’habilitaran espais 
específics amb envelats i taules per desenvolupar 
l’acció solidària. Els punts de recollida es trobaran en 
els establiments següents: el Mercadona i l’Aldi, a la 
zona comercial Iveco; La Progressiva, al Barri Antic; el 
Superservis i el Sorli Discau, de l’Eixample; i a La Morada, 
el local dels Manyacs de Parets, al carrer de Ponent, 18.  
La colla dels Manyacs demanen, principalment, “llet, llet 
en pols i galetes, tot i que qualsevol altre aliment serà 
ben rebut”. 
A tots els punts de recollida hi haurà persones voluntàries. 
En tot moment es respectaran les mesures de prevenció 
de la COVID-19. Per a més informació, podeu consultar 
el web dels Manyacs: manyacs.cat. 

El Rebost, el banc d’aliments de Parets
El Rebost és la botiga solidària de l’Associació Parets 
Solidari. Va néixer el 2018 amb la voluntat de donar 
suport a la tasca de les persones voluntàries de Càritas 
en el nou model del banc d’aliments.

quals el 88,27% ja s’han resolt. L’SCAC també assessora 
les persones consumidores dels seus drets i deures. El 
2020 va atendre 308 visites. També va gestionar 3 casos 
de mediació en matèria de consum. Podeu demanar cita 
al SCAC al 93 573 88 88.

Obre la nova cafeteria 
pastisseria Dacos Cakes

Membres de l’equip de govern van visitar Dacos Cakes

Dacos Cakes és la nova cafeteria-pastisseria de Parets. A 
Dacos Cakes són especialistes en cupcakes elaborats de 
forma artesanal i en pastissos personalitzats. També te-
nen servei de forn de pa i serveixen esmorzars i berenars. 
Tot al passatge de l’Amistat, 4, de Parets.
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Un 67% dels votants opta per mantenir obert el parc del Sot d’en Barriques
La consulta ciutadana ha estat la més participativa del municipi amb 1.722 vots

El parc del Sot d’en Barriques continuarà obert i no es 
tancarà amb una tanca perimetral. L’Ajuntament de Parets 
va organitzar una consulta ciutadana perquè els veïns i 
veïnes decidissin si el parc del Sot d’en Barriques havia 
de continuar obert o havia de tancar-se. Es plantejaven 
dues opcions: que el parc continués obert com fins ara 
(opció A) o que el seu accés quedés restringit amb una 
tanca perimetral (opció B). L’opció A ha rebut 1.165 vots 
(67,7%) i l’opció B ha aplegat 556 vots (32,2%). També 
s’han registrat 5 vots nuls.
Així, els veïns i veïnes han optat per mantenir el parc com 
un espai obert, sense barreres arquitectòniques i connec-
tat amb les vies de l’entorn, d’accés lliure; amb visibilitat 
de tots els espais del parc, incloent les zones de jocs in-
fantils, des de diferents punts. A més, el parc disposa de 
sis càmeres de seguretat.
L’Ajuntament va donar a conèixer els resultats de la con-
sulta ahir a la tarda en el mateix parc. La ciutadania va 
poder votar a la consulta del 25 de febrer al 12 de març de 
forma telemàtica o presencial en diferents equipaments i 
a través d’enquestadors a peu de carrer.

Èxit de participació
L’alcalde Francesc Juzgado ha destacat que aquesta ha 
estat la consulta amb més participació del municipi amb 
1.722 vots vàlids. En total, s’han comptabilitzat 2.061 
vots però s’han descartat 258 vots perquè eren repetits 

i 76 perquè eren de persones no empadronades al mu-
nicipi. A la consulta hi podien votar totes les persones 
residents al municipi majors de 18 anys. Els vots regis-
trats s’han comprovat a partir del DNI anotat a la butlleta. 
L’alcalde ha apuntat que la consulta amb el segon índex 
de participació més alt va ser la construcció del mateix 
parc, amb 1.633 butlletes registrades, en aquest cas no 
hi havia limitació d’edat.
L’alcalde Francesc Juzgado i la vicealcaldessa Casandra 
Garcia han valorat positivament la particiapció a la consul-
ta. Juzgado ha recordat que “parlar de participació i trans-
parència és molt fàcil, el que és difícil és treballar perquè 
la gent participi i s’impliqui de forma real com ha estat el 

cas d’aquesta consulta”. Garcia ha explicat que l’equip de 
govern va impulsar aquesta consulta “després de detectar 
que no hi havia un consens ampli en la decisió de tancar 
el parc”. En aquest sentit, Garcia ha subratllat que “amb 
la voluntat de fer una gestió eficient dels recursos públics, 
el govern va decidir fer-ne partícip a la ciutadania”.
El govern s’ha compromès a fer els tràmits corresponents 
per respectar la voluntat dels paretans i paretanes. Fa 
uns mesos, el Consistori va adjudicar la construcció de la 
tanca a l’estudi Vora Arquitectura per 118.800 euros (IVA 
exclòs). Finalment, per rescindir el contracte l’Ajuntament 
haurà d’abonar el 3% de l’import total de les obres a l’em-
presa adjudicatària.

L’alcalde Francesc Juzgado i la vicealcaldessa Casandra Garcia Dues nenes estudien el panell informatiu de la consulta ciutadana

Comencen les obres de remodelació de la plaça d’Espanya
El projecte preveu crear un espai més verd i accessible per fomentar el descans i les relacions veïnals 

Les obres per reformar la plaça d’Espanya començaran 
el 6 d’abril i tindran una durada de 14 setmanes. Aquest 
dilluns van iniciarar-se els treballs previs amb la col-
locació de tanques, les feines de senyalització i l’aplec 
de materials. 
Els objectius generals de la remodelació són construir 
una plaça més verda i accessible. En aquest sentit, les 
obres han de servir per recuperar un espai de descans i 
de lleure i crear punts de trobada entre els veïns i veïnes. 
Així mateix, la reforma planteja integrar la plaça a l’eix 
cívic de l’avinguda d’Espanya i suprimir les barreres ar-
quitectòniques. D’aquesta manera, la plaça quedarà a un 
sol nivell, com una plataforma única.  
A més, el projecte pretén potenciar i recuperar el caràcter 
paisatgístic naturalitzat del parc amb vegetació i arbrat 
autòctons; fomentar els recorreguts de les diagonals de 
l’espai lliure, amb camins i llocs d’estada; crear una grade-
ria integrada per a actuacions; remodelar la zona de jocs 
infantils; ampliar les voreres dels carrers de la Llibertat i 
de Sant Miquel; racionalitzar la vegetació existent; i eli-

minar només els arbres en mal estat i substituir-los per 
altres d’autòctons o per espècies al·lòctones ben adap-
tades. 
El projecte també posa èmfasi en la conservació de la 
torre de l’aigua, inclosa en el Pla especial de protecció del 
patrimoni arquitectònic de Parets, com a Bé de protecció 

urbanística, i en destaca el seu interès com a element es-
cultòric dins de la plaça.
La proposta sorgeix d’un procés de participació ciutadana 
previ. El pressupost de les obres és de 455.075,71 euros 
(IVA inclòs) i l’execució va a càrrec de l’empresa Tecno-
firmes, SA.

Render del projecte de remodelació de la plaça d’Espanya

Secció de la pèrgola central de la plaça Secció de la torre de l’aigua, la pèrgola i les grades amb arbres al fons
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BARRI ANTIC
Antoni Feliu
Aurora
Ave Maria
Av. Catalunya
179-265 I 168-238
Av. Joaquim Guasch
Av. Lluís Companys
Av. N.S. de Montserrat
Barcelona
Camí del Bosquet
Camí Vell
Ca n’Oms
Cantallops
Empordà
Ferrer i Guàrdia
Francesc Layret
Frederic Marès
Ildefons Cerdà
Isidre Nonell
Joan Fuster
Joan Miró
Joan Olivé
La Fàbrica
La Lluna
Major
Marià Tous
Mestre Jordana
Migdia
Mollet
Mn. Josep Carulla
Nou
Ordidores
País Valencià
Picasso
Pl. Països Catalans
Ponent
Racó
Ramon Casas

Raval
Salvador Dalí
Santa Irene
Sant Antoni
Sant Antoni Maria Claret
Sant Esteve
Sant Gaietà
Sant Joan Bosco
Sant Josep
Sant Valerià
Sol
Teixidores
Tèxtil
Tintorers
Travessera
Trav. N. S. de Montserrat
Vapor
Via Piquer
CAMP PECES, HORTS RECTOR
I CAN FRADERA
Aragó
Automoció
Av. Francesc Macià
Conflent
Crta. C-17
Impremta
L’Alguer
Molí de Vent
Mossèn Pere Batlle
Òptica
Pl. Camp de les Peces
Pl. Josep Pla
Quarter Llevant
Quarter Llevant B
Salvador Espriu
Ses Illes
Tallers
Vallespir
Víctor Català

CAL JARDINER, CERDANET 
I CAN RIERA
Av. Espanya
Badalona
Canigó
Doctor Caballero
Enric Ballera
Farell
Gual Villalbí
Independència 132-176
Joan XXIII
Josep M. Folch i Torres
La Mola
Les Franqueses
Marina
Montcau
Mossèn Jaume Urgell
Narcís Monturiol
Onze de Setembre 135-175 i 
134-998
Orfeo Català
Pedraforca
Pl. Cim Vallesà
Pl. Mirador de Gallecs
Pg. Can Riera
Poesia
Sant Jaume 144-160
Sant Joan 121-199 i 138-998
SOT D’EN BARRIQUES 
I ESCORXADOR
Av. Catalunya 111-177 i 126-166
Av. Espanya 127-143
Av. Pedra del Diable
Camí de Can Cabasses
Doctor Ferran
Doctor Fleming
Frederica Montseny
Independència 114-118
Joan Manuel Imbert
Lepant

Mary Santpere
M. Aurèlia Capmany
Mediterrani
Mercè Rodoreda
Miquel Servet
Montserrat Roig
Onze de Setembre
Pl. del Llibre
Pl. dels Gegants
Pl. Rosa Leveroni
Pau Casals
Rosselló
Sant Jaume 117-129 i 132-142
Sant Joan
Sant Miquel 131-145 i 110-126
Sicília
Súria
Tenor Viñas
Torras i Bages
EIXAMPLE CENTRAL
Alfons XIII 1-37 i 2-46
Anselm Clavé 1-25 i 2-18
Av. Casanovas
Av. Catalunya
Av. Espanya 31-125 i 26 114
Bailèn
Berenguer
Butjosa 1-15 i 2-20
Consell de Cent
Dos de Maig
Galende
Girona
Jacint Verdaguer
Josep Molins
Llibertat 1-39 i 2-24
Montseny
Montserrat
Onze de Setembre 91-133 i 98-132
Ptge. Estrella
Pere Castells

Rius i Taulet
Santa Esperança
Sant Jaume 89-115 i 92-130
Sant Joan 85-119 i 94-128
Sant Mateu
Sant Miquel 31-129 i 32-108
Sant Rafael
Salut 1-17 i 2-20
Sant Jordi 1-21 i 2-16
Valldonzella 5-23 i 2-26
CAN BUTJOSA, LA SALUT 
I RIERA SEC
Alfons XIII A partir del 39 i del 48
Amanda Sagristà 17-199 i   24
Balmes a partir del 35 i 38
Batista i Roca a partir del 33 i 36
Butjosa a partir del 17 i del 22
Els Pins
Independència 37-69 i 38-66 
Llibertat 41-119 i 36-48
Pg. de la Ribera 20-48
Onze de Setembre 39-99 i 40-96
Salut a partir del 19 i del 22
Sant Jaume 37-90 i 42-87
Sant Joan 33-83 i 32-92
Sant Jordi a partir del 23 i del 18
Viver A partir del 31 i del 34
i 31-77 i 34-76
CAN BERENGUER I ESPAI 
CENTRAL
Alzina
Amistat
Av. Catalunya 31-109 i 44-124
Av. Josep Tarradellas
Comte de Montemolin
Conestable de Portugal
Ernest Lluch
Font de San Jordi
Fra Francesc d’Eiximenis
Igualtat

REGIDORIES DE BARRI
T’escoltem 

Parets del Vallès
2021

Francesc Juzgado
Alcalde de Parets

del Vallès

Darrere de les regidores i regidors de barri hi ha un equip de  
persones, companyes i companys de l'Ajuntament, que 
treballen per donar resposta a totes les incidències que ens 
arriben. Estem treballant per donar-te la millor i la més 
ràpida resposta. Gràcies per contactar-nos i fer-nos saber 
què podem fer per fer de Parets un poble una mica millor 
cada dia.Francesc de la Torre

Coordinador 
Regidories de Barris

Com ja deus saber, les regidories de barri són una eina i una 
aposta nostra de fa uns quants anys enrere. Estem a la teva dispo-
sició per escoltar-te i solucionar aquelles incidències i problemes 
que et neguitegen i que estiguin al nostre abast. Amb la recent i 
nova redistribució de regidories de barri hem volgut canviar la 
imatge i donar un nou pas endavant: "T'escoltem", i ens posem a la 
teva disposició per desplaçar-nos allà on diguis per estudiar la 
teva problemàtica de manera personalitzada i in situ. Esperem 
que ens contactis per escoltar en què podem ajudar-te.

Josep Irla Bosch
La Volta
Mina
Monistrol
Pg. Fluvial
Pau
Prat de la Riba
Solidaritat
Tolerància
Ramón y Cajal
República
CAN ROURA, ESTACIÓ 
I SARDANA
Amanda Sagristà 1-15 i 2-22
Àngel Guimerà
Anselm Clavé 27-71 i 20-62
Av. Casanovas
Av. Catalunya 1-29 i 2-42
Av. Espanya 1-29 i 2-24
Av. Estació
Balmes 1-33 i 2-36
Batista i Roca 1-31 i 2-34
Bruc
Ferret 
Independència 1-35 i 2-36
Josep Molins 1-15 i 2-12
Onze de Setembre 1-37 i 2-38
Pg. de la Ribera 2-18
Pg. de Ronda
Pl. Josep Marcer
Pl. Pau
Pont
Sant Jaume 1-35 i 2-40
Sant Joan 1-31 i 2-30
Sant Miquel 1-29 i 2-30
Sant Cristòfol
Sant Sebastià
Sardana
Valldonzella 1-3
Viver 1-29 i 2-32 

Alejandro Villena
Can Roura, Sardana
i Estació
alejandrovillena.barri@parets.cat

Rosa Martí
Barri Antic
rosamarti.barri@parets.cat

Toni Fernández
Cal Jardiner, Cerdanet
i Can Riera
tonifernandez.barri@parets.cat

O’hara Valdivia
Can Butjosa, Salut
i Riera Seca
oharavaldivia.barri@parets.cat

Casandra García
Eixample Central
casandragarcia.barri@parets.cat

Laura Lozano
Can Berenguer i
Espai Central
lauralozano.barri@parets.cat

Gemma Garcia
Sot d’en Barriques
i Escorxador
gemmagarcia.barri@parets.cat
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Maria Gorina
Camp Peces, Horts Rector
i Can Fradera
mariagorina.barri@parets.cat

Toni FernándezToni FernándezToni FernándezToni FernándezToni FernándezToni FernándezToni Fernández
Cal Jardiner, CerdanetCal Jardiner, CerdanetCal Jardiner, CerdanetCal Jardiner, CerdanetCal Jardiner, CerdanetCal Jardiner, CerdanetCal Jardiner, CerdanetCal Jardiner, CerdanetCal Jardiner, CerdanetCal Jardiner, Cerdanet
i Can Rierai Can Rierai Can Rierai Can Rierai Can Rierai Can Riera

Casandra GarcíaCasandra GarcíaCasandra García
Eixample CentralEixample CentralEixample Central
casandragarcia.barri@parets.catcasandragarcia.barri@parets.catcasandragarcia.barri@parets.catcasandragarcia.barri@parets.cat

Laura LozanoLaura LozanoLaura LozanoLaura LozanoLaura LozanoLaura LozanoLaura Lozano
Can Berenguer iCan Berenguer iCan Berenguer iCan Berenguer iCan Berenguer iCan Berenguer i
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Can PepetCan PepetCan PepetCan Pepet
Maria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria Gorina
Camp Peces, Horts RectorCamp Peces, Horts RectorCamp Peces, Horts RectorCamp Peces, Horts RectorCamp Peces, Horts Rector
i Can Fraderai Can Fraderai Can Fraderai Can Fradera
mariagorina.barri@parets.catmariagorina.barri@parets.catmariagorina.barri@parets.catmariagorina.barri@parets.cat

Rosa MartíRosa MartíRosa MartíRosa Martí
Barri AnticBarri AnticBarri AnticBarri AnticBarri AnticBarri Antic
rosamarti.barri@parets.catrosamarti.barri@parets.catrosamarti.barri@parets.catrosamarti.barri@parets.cat

gemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.cat
Espai CentralEspai CentralEspai CentralEspai CentralEspai CentralEspai Central
lauralozano.barri@parets.catlauralozano.barri@parets.catlauralozano.barri@parets.catlauralozano.barri@parets.cat

Laura LozanoLaura Lozano
Can Berenguer iCan Berenguer iCan Berenguer iCan Berenguer iCan Berenguer i

Alejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro Villena
Can Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, SardanaCan Roura, Sardana
i Estació
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O’hara ValdiviaO’hara ValdiviaO’hara ValdiviaO’hara ValdiviaO’hara Valdivia
Can Butjosa, SalutCan Butjosa, SalutCan Butjosa, SalutCan Butjosa, SalutCan Butjosa, Salut
i Riera Secai Riera Seca
oharavaldivia.barri@parets.catoharavaldivia.barri@parets.catoharavaldivia.barri@parets.catoharavaldivia.barri@parets.cat
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Alejandro VillenaAlejandro VillenaAlejandro Villena
Can Roura, SardanaCan Roura, Sardana
i Estació
alejandrovillena.barri@parets.cat
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Gemma GarciaGemma GarciaGemma GarciaGemma GarciaGemma GarciaGemma GarciaGemma Garcia
Sot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en Barriques
i Escorxadori Escorxadori Escorxadori Escorxador
gemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.cat
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tonifernandez.barri@parets.cattonifernandez.barri@parets.cat

Després del recent canvi de 
govern, reprenem les 
Regidories de Barri. 

‘T’escoltem’  dona nom a 
aquesta nova etapa, amb 

nous regidors i regidores com 
a referents de cada zona. 

Pots contactar-hi mitjançant 
el correu electrònic que 

consta en aquesta pàgina, o 
bé trucant a l'Ajuntament per 
concertar una reunió presen-

cial si ho prefereixes. 

93 573 88 88

Els carrers de cada sector
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Parets se suma a la iniciativa L’Hora del Planeta
‘L’Hora del Planeta’ és una campanya impulsada per la World Wide Fund for Nature (WWF) 

L’Oficina d’Habitatge va 
tramitar 147 ajuts

El 2020, l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Parets va tramitar 147 ajuts en matèria d’habitatge re-
lacionat amb les diferents convocatòries impulsades per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
En el cas dels ajuts al lloguer per contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, es van tra-
mitar 19 peticions, de les quals 5 s’han resolt de manera 
favorable. La finalitat d’aquests ajuts és resoldre els pro-
blemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer 
per conseqüències derivades de la pandèmia. 
Pel que fa a les prestacions econòmiques per afrontar 
situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, durant 
l’any passat es va tramitar una única petició.
Quant a les subvencions per al pagament del lloguer per a 
persones grans, adreçades a persones de 65 anys o més 
en risc d’exclusió social, el 2020 es van fer gestions per un 
total de 18 expedients, que es van resoldre favorablement 
en la seva totalitat. 
Finalment, en el cas de les subvencions per al pagament 
de lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un 
habitatge en règim de lloguer a sectors de població en 
risc d’exclusió social, l’any 2020 es van tramitar 109 sol-
licituds: 86 expedients van ser favorables, 19 no complien 
el requisit de la convocatòria i 4 es van denegar. 

El dissabte 27 de març, de 20.30 a 21.30 h, l’Ajuntament 
de Parets participarà a L’Hora del Planeta amb la des-
connexió de l’enllumenat a la plaça de la Vila, la plaça del 
Doctor Trueta i la plaça de la Salut.
Aquesta iniciativa, impulsada per la World Wide Fund for 
Nature (WWF), consisteix en una apagada elèctrica volun-
tària, en què es demana a cases, empreses i comunitats 
que apaguin els llums i altres aparells elèctrics durant 
una hora. Amb aquesta acció es vol conscienciar la soci-
etat sobre la necessitat de prendre mesures contra l’es-

calfament global i la contaminació atmosfèrica, així com 
estalviar energia i disminuir la contaminació lumínica. La 
primera vegada que es va celebrar va ser el 31 de març 
de 2007 a Sydney i, des d’aleshores, s’hi han afegit més 
de 7.000 pobles i ciutats d’arreu del món.
Des de fa anys, l’Ajuntament de Parets adopta mesures 
per reduir les emissions de gasos i ser més eficients, i 
impulsa accions com la millora de la mobilitat urbana, la 
recuperació de l’espai per a la ciutadania i el foment del 
transport públic.

L’Hora del Planeta se celebra cada any l’últim dissabte del mes de març

Dels 147 ajuts tramitats, 110 s’han resolt favorablement 
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L’Escola de la Natura estrena la programació d’activitats de primavera

L’Ajuntament crea una llista d’espera oberta per cedir horts de Can Jornet
El Consistori va obrir un concurs públic per adjudicar sis 
parcel·les dels horts socials de Can Jornet. Les persones 
interessades a cultivar un hort podien presentar les sol-
licituds fins al dilluns 22 de març. D’acord amb el nou 
Reglament del 2020, una vegada s’hagin adjudicat les sis 
parcel·les de la convocatòria actual, es crearà una llista 
d’espera oberta. És a dir, tothom qui ho vulgui podrà apun-
tar-se en qualsevol moment a la llista per optar a un hort. 
A mesura que les parcel·les quedin buides, l’Ajuntament 
les adjudicarà automàticament a les persones inscrites 
a la llista sense necessitat d’obrir un concurs. D’aquesta 
manera, s’agilitzaran les adjudicacions i els terrenys no 
quedaran buits. Les persones que a la present convocatò-
ria no rebin cap terreny també s’afegiran a la llista. L’ordre 
de la llista dependrà de la puntuació que obtingui cada 
usuari o usuària. 

Masia de Can Jornet 

Les parcel·les les poden sol·licitar tant persones físiques 
com entitats dedicades a la promoció de varietats agrí-
coles  tradicionals o que treballen amb col·lectius en risc 
d’exclusió social. Els horts s’adjudiquen per un període de 
quatre anys, prorrogables en el cas que no hi hagi llista 
d’espera. S’ha d’abonar una taxa anual de 90 euros, però 
els sis primers mesos a partir de l’adjudicació són gratuïts.

Sostenibilitat ambiental i cohesió social
Els horts de Can Jornet es troben a Gallecs. Hi ha 33 
parcel·les de 50m2 de superfície que disposen d’espais 
comuns. L’Ajuntament va aprovar la construcció dels horts 
per promoure l’alimentació saludable, la cohesió social i 
la pràctica de l’horticultura com a alternativa de lleure.
Podeu consultar el Reglament dels horts als webs parets.
cat i escolanatura.parets.cat. També podeu contactar amb 

l’Escola de la Natura al telèfon 93 562 17 94 i a l’adreça 
de correu electrònic escola.natura@parets.cat. 

L’Escola de la Natura presenta el calendari d’activitats per 
a la primavera. La nova programació inclou sortides, cur-
sos i tallers per a diferents públics. L’objectiu de l’Escola 
de la Natura és apropar la ciutadania al seu entorn natural 
mitjançant actuacions de formació i de conscienciació. 
D’entre l’oferta d’activitats, destaquen les sessions d’as-
tronomia infantils i per a adults. 

Astronomia
Infantil 

Els coets de veritat, i els  coets de les pel·lícules de 
ciència ficció. Observació de la Lluna amb telescopi
Divendres, 16 d’abril
20 h Escola de la Natura
Mart té marcians? Observació la Lluna amb telescopi
Divendres, 21 de maig 
20 h Escola de la Natura
Conferència: Estrelles de colors. Observació del Sol 
amb telescopi
Divendres, 18 de juny 
17.30 h Escola de la Natura

Adults
Curiositats del Sistema Solar. Observació de la Lluna 
amb telescopi
Divendres, 9 d’abril 
20 h Escola de la Natura 
Sons de l’Univers. Observació la Lluna amb telescopi
Divendres, 28 de maig 
20 h Escola de Natura 
Del projecte SETI (Recerca d’intel·ligència extrater-
restre), als exoplanetes. Observació de la Lluna amb 
telescopi
Divendres, 25 de juny 
20 h Escola de la Natura 

Curs 
Jardineria i horticultura domèstica
Inici: divendres, 16 d’abril 
18 h Espai Parets amb Flors (horari 1: dt. de 10 a 12 h 
/ horari 2: dj. de 18 a 20 h)

Exposició 
La vida de l’aigua
Del 26 d’abril al 10 de maig
De dl. a dv.  de 16 a 20 h i dj. de 9 a 13.30 h Sala d’ex-
posicions Can Rajoler

Taula rodona
El riu Tenes i la millora de la llera; biodiversitat, ne-
teja selectiva de la canya i seguretat fluvial
Divendres, 30 d’abril 
18 h Sala d’exposicions Can Rajoler

Contes de natura en família 
El reciclatge, “Aquí sí, aquí no”
Divendres, 7 de maig 
17.30 h Escola de la Natura          
La vida a la bassa    
Divendres, 4 de juny 
17.30 h Escola de la Natura      
Estrelles i planetes    
Divendres, 2 de juliol 
17.30 h Escola de la Natura

Matinal
Neteja de l’espai Torre de Malla. Activitat emmarcada 
en la campanya europea Let’s clean up
Divendres, 7 de maig 
11 h Safareig de la Torre de Malla

Sortides
La descoberta dels amfibis a Gallecs
Divendres, 21 de maig 
20 h Can Jornet
Recorregut pel connector biològic: Gallecs, Can Ser-
ra i el riu Tenes 
Dissabte, 5 de juny 
11 h Poliesportiu Joaquim Rodríguez      
Les espècies invasores    
Dissabte, 10 de juliol 
11 h Bassa dels ànecs

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’Escola de 
la Natura, al carrer de Galende, 12. També podeu con-
tactar-hi al telèfon 93 562 17 94 i a l’adreça de correu 
electrònic escola.natura@parets.cat. 
Les inscripcions a totes les activitats s’han de fer a tra-
vés del web de l’Escola de la Natura: escolanatura.parets.
cat. Les places són limitades i requereixen un mínim de 
participants per efectuar-se; en cas contrari, poden anul-
lar-se.
Totes les activitats segueixen les mesures d’higiene i 
seguretat establertes per les autoritats sanitàries per la 
prevenció de la COVID-19. 

La campanya ‘Let’s clean up’ s’ubicarà al safareig de la Torre de Malla

Un any més, hi haurà la sortida nocturna a Gallecs
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El conveni per a la construcció de l’institut escola 
se signarà abans de l’estiu
El disseny del centre s’adaptarà a les necessitats pedagògiques que assenyali la comunitat educativa

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
s’ha compromès amb l’Ajuntament de Parets a signar el 
conveni per construir l’institut escola abans de l’estiu. El 
nou centre fusionarà l’Escola Lluís Piquer i l’Institut La 
Sínia.
L’alcalde Francesc Juzgado i la vicealcaldessa i regidora 
d’Educació, Casandra Garcia, van reunir-se a principis de 
març amb el director general de Centres Públics, Josep 
González-Cambray; la subdirectora general de Construc-
cions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics, 
Imma Buxadera; i el director dels Serveis Territorials 
d’Educació al Maresme-Vallès Oriental, Pere Masó. Els 
responsables del Departament van explicar que els trà-
mits per impulsar l’institut escola segueixen el seu curs 
i preveuen que el conveni per aprovar la construcció del 
centre se signi abans de l’estiu. Amb aquest conveni va-
lidat, podrien començar les obres del nou equipament.

Un disseny adaptat al projecte educatiu
El disseny de l’institut escola es farà a partir de les neces-
sitats pedagògiques que marqui la comunitat educativa. 
Ambdues administracions, Generalitat i Ajuntament, tre-

Premi a l’Excel·lència 
Educativa

Exterior de l’Escola Lluís Piquer

ballaran per adaptar els interiors del centre al seu pro-
jecte educatiu. Fa uns mesos va crear-se la Comissió del 
Projecte institut escola que agrupa els equips directius i 
la regidora d’Educació i els responsables d’Urbanisme i 
Educació de l’Ajuntament. A través d’aquesta Comissió, es 
recolliran i adaptaran les demandes d’espais dels docents, 
en la mesura que el pressupost i les limitacions espacials 
i arquitectòniques ho permetin.

Les professionals premiades del Col·legi Nostra Senyora de Montserrat 

Un grup de professionals del Col·legi Nostra Senyora de 
Montserrat ha estat guardonat amb el Premi a l’Excel-
lència Educativa per la Fundació Gala. El guardó reconeix 
les tasques pedagògiques innovadores amb l’aplicació de 
programes d’educació emocional com a mesures preven-
tives de determinats comportaments de risc social com la 
violència, l’agressió, l’assetjament o el ciberassetjament. 
El 2019, l’escola ja va ser premiada per la millor innovació.

Imatge d’arxiu: trobades d’activitat física per a la gent gran

Els casals municipals de gent gran, dins del programa 
Gent gran activa, han programat un ampli ventall d’acti-
vitats per als mesos d’abril, maig i juny.
En l’àmbit de l’activitat física i saludable s’ofereixen qua-
tre cursos: esquena sana, manteniment físic, ioga i pe-
tanca. Per als interessats en l’expressió i la creativitat hi 
ha tallers de manualitats, de decoració i guarniments, de 
patchwork i el grup cafè labors. En expressió artística es 
fan tallers de playback, de teatre i d’art visual. En relació 
amb la salut mental hi ha un taller de benestar socioemo-
cional centrat a superar la por a la nova normalitat. També 
es programen tallers de memòria i activitats per exercitar 
la ment. Finalment, s’ofereix un curs d’alfabetització digi-
tal de dos nivells. 
Pel que fa a les sortides culturals, hi ha prevista una visita 
guiada a l’església de Sant Esteve el dimarts 1 de juny (la 
sortida es farà a les 10 h des de la plaça de la Vila). 
Pel que fa a l’inici de les activitats, tret de l’activitat de 
manteniment físic, el ioga i el curs en línia del segon ni-
vell d’alfabetització, la resta s’iniciaran quan es puguin 
fer presencialment.
Per a més informació i inscripcions podeu trucar als casals 
municipals de gent gran: Asoveen, al 93 573 14 29; Ca 
n’Oms, al 93 562 14 02; i Sant Jordi, al 93 562 26 38. O 
bé podeu contactar-hi via WhatsApp al 691 367 65. 

Gent gran activa: nou 
trimestre d’activitats

PARETS DEL VALLÈS

PoRTES OBERTES 10 ABRIL MATÍ

PoRTES OBERTES 17 ABRIL MATÍ

PoRTES OBERTES 24 ABRIL MATÍ

Prat de la Riba, 32
Tel. 93 562 20 05
Escola bressol municipal

Onze de Setembre, 134
Tel. 93 562 51 75
Escola bressol municipal

Ponent, 2-4
Tel. 93 562 49 54
Escola bressol municipal

Cita prèvia: 93 562 20 05
elgargot@parets.cat

Cita prèvia: 93 562 51 75
elcirerer@parets.cat

Cita prèvia: 93 562 49 54
lacuna@parets.cat

Montserrat Roig, 5
Tel. 93 573 96 61

Escola bressol privada homologada 
per la Generalitat de Catalunya

Onze de Setembre, 134

Montserrat Roig, 5
PoRTES OBERTES CITA PRÈVIA

CURS 2021-2022

Institut
Torre de Malla

Jornada de 
portes obertes
27 abril 2021 
Videoconferència amb les
famílies interessades
(Inscripcions del 13 al 20 d’abril)

Batxillerat i cicles de
grau mitjà i de grau 
superior

Publicació al web agora.xtec.cat/instorredemalla de la 
informació i la inscripció a la videoconferència: 13 abril
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Visites guiades en anglès per als estudiants d’ESO
Els alumnes aprenen anglès mentre coneixen el patrimoni i la història local

L’Ajuntament de Parets ofereix visites guiades en anglès 
pel municipi als estudiants de 1r i 3r d’ESO. L’objectiu 
de les visites és que els alumnes es familiaritzin amb la 
llengua anglesa mentre descobreixen el patrimoni artís-
tic i cultural així com la història i el desenvolupament de 
Parets al llarg dels anys. 
Els estudiants poden conèixer l’entorn on viuen, els llocs i 
els edificis d’interès o la història dels barris i carrers men-
tre practiquen la llengua anglesa. El recorregut consta de 
diferents parades representatives dels principals fets i 
emplaçaments clau, tant del Barri Antic com de l’Eixam-

ple, on s’expliquen dades curioses i anècdotes del muni-
cipi. Les visites es programen al segon i tercer trimestre. 
Aquestes visites també s’ofereixen a l’Escola d’Adults. 

Educació en anglès a infantil i primària
L’Ajuntament també organitza activitats per fomentar 
l’aprenentatge de l’anglès entre els nens i nenes d’infan-
til i primària. Per als cursos de P3, P4 i P5 es fan sessions 
de contacontes en anglès. A 3r i 4t de primària es fan 
activitats lúdiques en anglès a l’aula. Ambdues iniciatives 
es programen al segon i tercer trimestre. 

Els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut La Sínia escoltant la història de l’edifici de l’Escola Municipal de Música

Les farmàcies de Parets 
surten al carrer

Promoure hàbits saludables, propiciar la prevenció i la 
formació en l’àmbit de la salut i impulsar campanyes so-
bre els aspectes relacionats, són alguns dels objectius 
de la Jornada de la Salut impulsada per l’Ajuntament de 
Parets, que enguany se celebrarà el dimecres 7 abril, en el 
marc de la commemoració de la fundació de l’Organització 
Mundial de la Salut. 
De nou, la jornada incidirà en tenir cura de la pell i la im-
portància de mantenir-la sana. Per aquest motiu, les far-
màcies de Parets tindran un espai a la via pública, d’11 a 
13 h, per informar sobre els perills de l’exposició al sol, i 
de com prevenir les malalties dermatològiques produïdes 
per la radiació.
La radiació solar pot esdevenir carcinògena, atesa la seva 
capacitat d’induir mutacions en l’ADN, motiu pel qual 
sempre s’ha de protegir la pell de l’exposició solar. Un dels 
objectius de la jornada és conscienciar la població que 
no només durant l’estiu s’ha de tenir cura de la pell, sinó 
que el sol ens pot afectar negativament durant tot l’any.
La ubicació de les farmàcies que participen en aquesta 
campanya serà la següent:
 • Farmàcia del Poble: plaça de la Vila.
 • Farmàcia-Ortopèdia Alegria: Sot d’en Barriques.
 • Farmàcia Isern: avinguda de Catalunya 98, cantonada 

carrer de la Mina.

Imatge d’arxiu: Jornada de la Salut 2019
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La Policia Local reforça el patrullatge a peu
El model de policia de proximitat permet fer actuacions preventives i proactives

Agents de la Policia Local patrullen al carrer de la Mina

L’Ajuntament de Parets ha intensificat el patrullatge poli-
cial a peu. L’objectiu és prevenir actes incívics i robatoris. 
La vigilància a peu se suma al patrullatge en bicicleta que 
fan els agents cívics. Ambdues modalitats formen part 
d’un model de policia de proximitat que permet fer actua-
cions preventives i proactives. L’accessibilitat dels agents 
facilita una relació més estreta amb la ciutadania. 
El reforç del patrullatge a peu es fa en horaris i zones de 
més afluència. Entre les actuacions destaquen el control 
de les defecacions dels gossos a la via pública, la protec-

ció i reforç de la mobilitat als entorns escolars, la vigilàn-
cia dels accessos als mercats i la col·laboració en campa-
nyes ciutadanes com la del mes de febrer per actualitzar 
les dades dels comerços i lliurar-los un adhesiu amb el 
número de la Policia Local (93 573 73 00).
Amb aquesta iniciativa, el govern vol ser al costat de la 
ciutadania i apostar per les actuacions preventives. Una 
de les dades que exemplifica aquest mètode és el descens 
en les denúncies per no utilitzar mascaretes. Al gener van 
registrar-se 98 denúncies i al febrer van reduir-se a 63.

L’Acadèmia del Cinema Català va premiar aquest 21 de 
març, en la XIII edició dels Premis Gaudí, el curtmetratge 
Ni oblit ni perdó. Es tracta d’un dels projectes de final de 
grau de la paretana Anna Moragriega a l’Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). L’Anna ha 
treballat en el film dirigit per Jordi Boquet com a direc-
tora de producció. La història parla de les víctimes de la 
violència feixista i del dolor de la família. Narra el cas de 
Guillem Agulló, que va ser assassinat l’any 1993.

TechNews, el nou espai 
de RAP107
A partir del 12 d’abril, l’emissora de ràdio RAP107 tindrà 
un nou espai dedicat a les noves tecnologies. Es tracta de 
TechNews, els dilluns a les 10.15 h. El conduirà un profes-
sional i expert d’aquest sector, l’Emili Blanque, que ante-
riorment ja havia estat a l’emissora fent programes musi-
cals. Ens parlarà d’aplicacions, dels avenços tecnològics 
i de tot el que envolta aquest apassionant i canviant món.

Moragriega guanya el 
Gaudí  

L’Anna i el director, Jordi Boquet, en els XIII Premis Gaudí
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La 100a edició de La Volta Ciclista 
Catalunya passarà per Parets
Serà el pròxim 27 de març en la sisena etapa del 
campionat quan els ciclistes passaran per Parets. 
Entraran al municipi pel carrer de Sant Antoni des 
de la C-155, giraran a l’avinguda de Lluís Companys, 
baixaran per l’avinguda de Catalunya i encararan la 
sortida de Parets per l’avinguda de Francesc Macià.

El TT Parets torna a la competició
El sènior del Tennis Taula Parets va tornar a la 
competició, a 3a Nacional, amb Rafa Ramírez, un 
dels millors entrenadors de l’estat. Va ser davant el 
CTT Molins de Rei on els paretans van guanyar per 
2-4. Cal recordar que una de les integrants, la Clara-
Jonia Olivera, va ser subcampiona de Catalunya el 
passat mes de desembre.

El CH Parets ja coneix els seus rivals
El sènior masculí del Club Handbol Parets 
començarà la Copa Federació Primera Catalana 
el pròxim 28 de març davant l’Handbol Pardinyes. 
Completen el grup el SD Espanyol, l’Handbol La 
Garriga i l’AEH Les Franqueses.

El paretà Javi Rodríguez comença la fase 
d’ascens a Lliga ASOBAL amb el Burgos
El jugador d’handbol paretà, Javi Rodríguez, jugarà 
la fase d’ascens amb el San Pablo Burgos a la 
màxima categoria estatal. En el primer partit van 
derrotar el Ciudad Real per 28-25.

I TAMBÉ...

L’atleta del CA Parets, Begoña del Salto, en el podi després de quedar subcampiona de Catalunya de la prova 800 m a la categoria màster

El CA Parets triomfa als Campionats de Catalunya

El Club Atletisme Parets va guanyar tres medalles en els 
Campionats de Catalunya d’atletisme a pista coberta. 
Concretament, les atletes Júlia Lahosa, Begoña del Salto 
i Juan C. Busquets van ser els protagonistes de les jorna-

des. La Júlia va ser 3a en la prova de 600 m de la catego-
ria sub16. La Begoña es va proclamar subcampiona de la 
prova de 800 m i el Juan va aconseguir la tercera plaça en 
els 3.000 m marxa, ambdós a la categoria màster.

El FS Parets es troba en 
estat de gràcia

Plantilla del sènior masculí del Futbol Sala Parets

El primer equip del Futbol Sala Parets ha reprès la com-
petició al seu millor nivell. L’equip de Jose Manuel Ibáñez 
ha guanyat els quatre partits disputats en aquesta represa 
sent, juntament amb el CFS Montcada, el conjunt més en 
forma de la Divisió d’Honor Catalana. Es troba en sisena 
posició a tres punts de l’ascens. D’altra banda, el primer 
equip femení va tornar a la competició aquest darrer dis-
sabte amb derrota per la mínima davant el FS Sabadell.

Debut de Pau Trias amb 
victòria del CF Parets

Els debutants Adrià Díaz, Oriol Llaveria i Pau Trias

El ja exentrenador del primer equip del CF Parets, Miquel 
Muñoz, s’acomiadava del club amb paraules d’agraïment 
i lamentant la situació. El coordinador de l’entitat, Pau Tri-
as, agafa la responsabilitat amb l’objectiu de mantenir la 
categoria. En el seu primer partit, l’equip va aconseguir la 
victòria per la mínima davant un rival directe, el CF Saba-
dell Nord. L’equip també ha incorporat set reforços: Albert, 
Maxi, Negro, Álvaro, Ferran, Adrià i Oriol.

Els sèniors del Club Bàsquet Parets han pogut començar 
la competició amb grups reduïts i en format bombolla. 
L’equip masculí, que arrossega moltes baixes, va caure 
davant el CB La Garriga. D’altra banda, l’equip femení, 
molt renovat, també va perdre el seu primer partit da-
vant el CB Canovelles. Cal destacar l’infantil femení, que 
està disputant el Campionat d’Espanya, duu una victòria i 
una derrota després d’haver de suspendre el darrer partit.

L’equip sènior femení del CB Parets durant un temps mort

Els sèniors del CB Parets 
tornen a competir
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El nou alcalde Juzgado es va comprometre el dia del ple de la 
MOCIÓ DE CENSURA a governar per a tothom, però dos mesos 
després tornen a reproduir-se els tics del passat, que ja vàrem 
patir a l’oposició. El nou Govern sorgit del Pacte del Cortijo 
menysté els prop de 2.300 electors que van votar Ara Parets 
ERC en les municipals de 2019.
La seva resposta a les instàncies presentades és el silenci. No 
contesta cap de les peticions ni facilita la informació sol·licitada 
sobre les presumptes factures pendents que el Govern Plural 
va deixar a pagar arran de la moció. Les seves acusacions no-
més eren una cortina de fum per tapar la paràlisi instal·lada a 
l’Ajuntament des de la seva arribada.
Per tot plegat, hem demanat l’empara del síndic de Greuges, 

Sumem Esquerres a Parets té com objectiu prioritari per la res-
ta de legislatura les persones de Parets; amb aquesta premis-
sa hem elaborat amb els companys/es de govern el disseny i 
projecció d’un pressupost que preveu per una banda posar al 
centre de les polítiques municipals les persones i, d’altra banda, 
materialitzar els compromisos del nostre programa electoral. 
EDUCACIÓ - Regidora Casandra Garcia
• 150.000 € Per la redacció del projecte Institut Escola que fu-

sionarà l’Escola Lluís Piquer amb La Sínia i d’aquesta manera 
eliminarem els barracons. 

• 81.000 € Per la gratuïtat i socialització dels llibres i materi-
al didàctic per als alumnes de primària de tots els centres 
educatius.

• 40.000 € Per transformar els patis de les escoles públiques i 
convertir-los en espais d’aprenentatge a l’aire lliure. 

MEDI AMBIENT - Regidora Rosa Martí
• 230.000 € Riu Tenes, recuperació social, ecològica i paisat-

gística del riu. 
• 185.000 € Millora i naturalització del llac dels ànecs. 
• 20.000 € Plantació de nou arbrat. 
URBANISME - Regidoria Rosa Martí
• 200.000 € Per la construcció d’una piscina descoberta d’estiu. 
• 360.000 € Remodelació de la plaça Espanya, que es conver-

tirà en un espai verd i de descans. 
INNOVACIÓ - Regidora Gemma Garcia
• 200.000 € Desplegament de la fibra òptica i millores en la 

que ja ha requerit a l’Ajuntament que contesti totes les deman-
des d’informació.
Tampoc pot ser que Rosa Martí, regidora d’Urbanisme i propie-
tària de terrenys al Quarter Nord, es proposi ella mateixa i es 
voti per representar l’Ajuntament de Parets en la comissió de 
delimitació dels termes de Parets i Lliçà de Vall.
Arran d’aquests fets, ERC ha impugnat l’acord de ple perquè la 
llei és ben clara: les autoritats i representants de la corporació 
s’han d’abstenir obligatòriament quan tinguin un interès perso-
nal o puguin influir en la seva resolució.
Ens reafirmem en el que va dir la nostra portaveu, Kènia Domè-
nech, que Rosa Martí té massa interessos personals per con-
tinuar sent regidora d’Urbanisme i més quan no ha estat capaç 

connectivitat tecnològica d’equipaments i serveis públics. 
DRETS SOCIALS - Regidoria Gemma Garcia
• 1.000.000 € Directes al pressupost de serveis socials. 
• 200.000 € Fons contingència Covid-19. 
Podeu saber-ne més al web municipal i consultar partida a parti-
da a què es destinaran els 27.810.786 € del total del pressupost 
de l’Ajuntament. 
MARÇ DE DONES 
Donem per finalitzat el Març de Dones que, tot i la Covid, hem 
celebrat amb diferents actes i activitats seguint totes les mesu-
res de seguretat. Però el Març de Dones és un mes que ens ha 
de servir per agafar impuls per continuar lluitant dia a dia i mes 
a mes a favor de la igualtat i en la conscienciació del feminisme. 

d’apartar-se en l’aprovació d’aquest punt. Capítol a part és la 
seva gestió en la marxa enrere de la tanca del Sot d’en Barriques 
o en la nova reforma del carrer Major.
Per altra banda, reconstrucció social i econòmica postCovid, 
habitatge i projectes del Govern Plural, han estat les prioritats 
defensades per Ara Parets ERC en les negociacions del pres-
supost 2021, que se sotmetrà a aprovació aquest dijous 25 de 
març. Quasi dos mesos i mig després de la presentació de la 
MOCIÓ DE CENSURA. Malgrat la pressa que tenien no entrarà 
en vigor fins a final d’abril. 

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

De tanques, límits i responsabilitats

Ara Parets-ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles No anem bé

Compromisos Pressupost 2021

Comencem aquest article, mostrant la nostra solidaritat i esti-
ma a la família Turull i a la resta de familiars dels presos polítics 
després que, novament, se’ls hagi revocat el dret a gaudir del 
tercer grau. La injustícia espanyola i els polítics que la mouen 
segueixen buscant penediment i només troben dignitat i fer-
mesa. 

D’altra banda, volem fer palès que som fermes defensores de 
processos participatius, consultes, referèndums i qualsevol 
iniciativa que comporti donar veu a la ciutadania. Alhora, però, 
també ho som de la bona gestió. Per això ens preocupa que es 
polititzi una mesura de seguretat com és la tanca del Sot d’en 
Barriques, un error que sortirà car i no només econòmicament. 

Prioritzar les necessitats per davant de l’estètica és una res-
ponsabilitat política, no ciutadana. Cal escoltar i defensar els 
criteris tècnics i assumir decisions que no sempre siguin popu-
lars, però cal fugir del populisme. Llencem a la brossa més de 
40.000€! Massa irresponsabilitat junta...

Ens preocupa també que la Sra. Martí & Cia. no siguin capaces de 
diferenciar els temes personals i els polítics. En concret, que la 
línia que separa les competències de la regidora d’Urbanisme 
amb els seus interessos personals s’hagi esborrat i no vulguin 
veure-ho. Ja tenim un primer exemple, serà l’últim?
I ens amoïna que, després del nyap socialista del carrer Ma-
jor, la solució hagi estat omplir-lo de pilones i de jardineres que 

barren el pas dels vianants, quan aquests haurien de ser els 
principals protagonistes d’aquesta via. 
Però no tot és preocupació! Estem contentes que la campanya 
ARA MÉS QUE MAI per fomentar el comerç i el consum locals 
segueixi en marxa. Una iniciativa del Govern Plural en temps de 
pandèmia que ha estat un èxit i que, de ben segur, ens ajudarà 
a créixer com a poble.

Per acabar, el nou pressupost 2021 ja és en marxa. Un pressu-
post molt diferent al nostre que no inclou totes les propostes que 
vàrem presentar. El seguirem ben de prop per veure si s’executa 
en benefici de totes les que ens estimem Parets.

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Después de casi tres meses desde el pacto de sillas y euros en 
el gobierno de Parets, tras la moción de censura entre el PSC 
y Sumen Esquerres, hemos visto que aparte de arreglarse los 
próximos años su futuro económico, no vemos ninguna actua-
ción en nuestro municipio.
Una de las primeras decisiones del gobierno liderado por el PSC 
fue correr, raudos y veloces, a recolocar el lazo amarillo que la 
junta electoral les había obligado a retirar ni más ni menos, para 
la captación de votos independentistas.
En el reparto de dinero acordado por los socialistas y Sumem 
Esquerres se destinarán cerca de 2.500€ mensuales a Alcaldía 
por asistencia a plenos. Además, crean el cargo de vicealcalde-
sa, que hasta ahora no existía en Parets del Vallés. (NO EXISTE)

Por el momento el equipo de gobierno actual no ha anuncia-
do ninguna ayuda a autónomos y pymes, que tan mal lo están 
pasando a consecuencia de las restricciones sanitarias por el 
COVID-19. Ellos deberían ser la primera apuesta de este go-
bierno de izquierdas. 
Nos resulta sospechosa la gestión de colocar vallas en el parque 
Sot d’en Barriques, donde el PSC recogió incluso firmas para 
lograr que no se pusieran vallas y ahora sacan esa decisión a vo-
tación de los vecinos. Cuanto menos es una manera de gestionar 
muy lamentable; aparte, con esta decisión habrá que pagar el 
proyecto y la penalización a la empresa contratada.
También nos resultan ‘sospechosos’ los traslados de trabajado-
res de nuestro Ayuntamiento y nos preguntamos si son debido 

a algún pacto ‘secreto’ de los nuevos dirigentes de Parets del 
Vallés.
Esperamos y deseamos por el bien de nuestra ciudad que el 
gobierno comience a llevar a cabo actuaciones de verdad y enca-
minadas a mejorar el día a día de los ciudadanos y no en mejorar 
su estatus personal, que es por el momento lo único que parece 
importarles al PSC y Sumem Esquerres. 
Estamos en tiempos complicados, donde las empresas y los 
autónomos necesitan que todos los esfuerzos de las adminis-
traciones se pongan a trabajar a su servicio, porque ellos y sólo 
ellos son los que generan puestos de trabajo y por lo tanto ri-
queza para Parets del Vallés. 

¿Existe gobierno en Parets?

En els pressupostos per a aquest any apostem per les persones, 
l’ocupació i la reactivació econòmica, la neteja i la seguretat.
Hem creat un primer fons de contingència addicional de 200.000 
euros per ajudar els sectors que més han patit les conseqüèn-
cies de la COVID-19. 
Hem implementat els recursos per a la neteja i la desinfecció 
de la via pública i de l’entorn de la Residència, el CAP, escoles, 
places i parcs.
Reforcem, ampliem la plantilla, la flota i el material perquè la 
nostra policia pugui seguir donant el millor servei, amb el trasllat 
a les noves dependències municipals d’IVECO.
Avancem en la nova piscina, l’institut escola i plaça Espanya. 
Treballem amb una partida oberta per a habitatge. El riu Tenes, 

el llac dels ànecs, una festa major més local, unes escoles i equi-
paments (i esportius) de més qualitat, una millor poda i voreres, 
més igualtat i propostes per als joves i la gent gran, i un poble 
més animalista, són els eixos destacats. 

Más ayudas, más empleo, más limpieza y más seguridad
En los presupuestos para este año apostamos por las personas, 
el empleo y la reactivación económica, la limpieza y la seguridad.
Hemos creado un primer fondo de contingencia adicional de 
200.000 euros para ayudar a los sectores que más han sufrido 
las consecuencias de la COVID-19. 
Hemos implementado los recursos para la limpieza y la desin-
fección de la vía pública y del entorno de la Residencia, el CAP, 

escuelas, plazas y parques.
Reforzamos, ampliamos la plantilla, la flota y el material para 
que nuestra policía pueda seguir dando el mejor servicio, con 
el traslado a las nuevas dependencias municipales de IVECO.
Avanzamos en la nueva piscina, el instituto escuela y plaza Es-
paña.  Trabajamos con una partida abierta para vivienda. El río 
Tenes, el lago de los patos, una fiesta mayor más local, unas 
escuelas y equipamientos (y deportivos) de más calidad, una 
mejor poda y aceras, más igualdad, y propuestas para los jóve-
nes y la gente mayor, y un pueblo más animalista, son los ejes 
destacados. 

Més ajudes, més ocupació, més neteja i més seguretatPartit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 
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OFICINA DE CATALÀ

JOCen10’, concurs de tutorials

Dins del programa ‘I tu, jugues en català?’, el Consorci per a la Normalització Lin-
güística organitza el concurs JOCen10’, de tutorials en català sobre jocs de taula. 
L’objectiu del concurs és donar a conèixer l’oferta de jocs i joguines en català entre 
la ciutadania, fomentar l’ús del català a través del joc i promoure la creació de 
tutorials sobre jocs de taula en català.
El concurs s’adreça principalment a un públic jove (a partir de 18 anys). Els parti-
cipants han de crear tutorials en català d’una durada màxima de 10 minuts sobre 
un dels jocs de taula de les empreses col·laboradores del programa i que estiguin 
al catàleg de jocs del web www.cpnl.cat/jocs.
Els vídeos que es presentin al concurs es difondran al canal de Youtube I tu, ju-
gues en català? i a partir de les valoracions que en faci el públic a través de l’opció 
“M’agrada”, se seleccionarà el vídeo del 3r premi. A més a més, els vídeos s’incor-
poraran a les fitxes del joc del catàleg web.
Les bases del concurs es podran consultar al web del CPNL, destacades a la por-
tada, i a l’apartat corresponent al programa ‘I tu, jugues en català?’, a partir del 
22 de març. Per participar-hi, hi haurà un formulari on s’haurà d’afegir l’enllaç al 
compte de Youtube on la persona participant allotgi el tutorial.  A partir del 3 de 
maig, tots els tutorials que concursin es podran veure al canal 
del Youtube I tu, jugues en català?. Finalment, el lliurament de 
premis serà el 28 de maig de 2021, Dia Internacional del Joc, 
i el conduirà la comunicadora Juliana Canet. 
Escanegeu el codi QR següent per accedir al lloc web del con-
curs, on es poden consultar les bases i el desenvolupament 
del concurs.

 Sergi Cercós SALUT  EAP Parets del Vallès

Un any de COVID-19

L’arribada del SARS-CoV-2 va marcar l’inici d’un any en què ens hem reinventat i 
adaptat constantment a mesura que ha anat avançant la situació epidemiològica. I 
ho hem fet amb el ferm objectiu de continuar proporcionant a la població de Parets 
una atenció sanitària que vagi més enllà del necessari abordament de la COVID-19, 
i tot el que aquesta nova malaltia ha portat associada.

Ara fa un any, amb les publicacions dels procediments i protocols establerts per les 
autoritats sanitàries, vam canviar l’organització dins el CAP per garantir la seguretat 
tant d’usuaris com de professionals. Al març vam crear espais per separar els ma-
lalts de COVID-19 i els casos sospitosos de la resta d’usuaris que venien al centre i 
vam començar a fer valoració diària de casos. També ateníem presencialment totes 
les urgències. L’atenció urgent i a pacients de COVID-19 mai les hem deixat de fer.
El reforç en l’atenció telefònica que vam iniciar en aquell moment va ser clau per 
garantir aquesta continuïtat en l’atenció a les necessitats de la població de Parets, 
així com l’ús d’eines telemàtiques com les videoconsultes, l’eConsulta i l’espai 
digital La Meva Salut. 

En aquesta línia, també va resultar cabdal el reforç de l’atenció domiciliària, en 
especial a pacients crònics i col·lectius més vulnerables, sense oblidar la gent gran 
i usuaris institucionalitzats a la residència del municipi (el Departament de Salut va 
assumir a l’abril del 2020 la gestió d’aquests centres per fer front a la COVID-19). 
Aquesta especialització de l’atenció domiciliaria ens ha portat a tenir, encara avui 
dia, un grup dedicat només a aquest servei dins l’equip.

Gradualment, i en paral·lel a l’evolució de la situació epidemiològica, vam continuar 
atenent altres consultes i necessitats de salut i es va recuperar la presencialitat 
al CAP Parets.  Encara avui s’han de mantenir mesures de prevenció per evitar 
contagis. En aquest context, la cita prèvia s’ha convertit en imprescindible perquè 
puguem garantir la vostra seguretat al centre. La millora de la plataforma citapre-
viasalut.cat tant per a la ciutadania com per als professionals, i la incorporació 
intensiva de l’ús d’aquesta eina que hem fet tots els professionals de l’equip, ens 
permet donar-vos resposta adequant-nos a cada cas i evitant-vos desplaçaments 
innecessaris en pro de la seguretat de tothom. 

Des de fa mesos, la gestió i l’atenció de la COVID-19 (diagnòstic i seguiment d’usu-
aris amb COVID-19, vacunació contra la malaltia, etc.) està integrada en la nostra 
activitat ordinària. A més, l’equip ha acollit noves figures de professionals com els 
gestors covid i els referents escolars covid, sent una altra mostra d’adaptació que 
ens permet oferir-vos una atenció sanitària segura i de qualitat. 

BIMBA - 10 anys

TOY - 3 anys

ELVA - 5 anys MONA - 3 anys NANO - 5 anys

THEO - 5 anys LOLA - 5 anys ROCKO - 9 anys
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“Els protocols s’han hagut d’adaptar a les diferents situacions”

Ángel Sanzo és el Referent COVID Escola de Parets. Els Referents COVID 
Escola són els professionals encarregats d’acompanyar l’alumnat i els pro-
fessionals de les escoles durant el procés assistencial de la COVID-19, es-
pecialment en l’estudi i aïllament de contactes i en els cribratges, de manera 
integrada amb la resta d’actors del sistema que intervenen en l’abordatge 
de la pandèmia. 

En què consisteix ser un Referent COVID Escola?
La nostra tasca consisteix a fer la identificació de contactes estrets en l’àmbit escolar; activem els equips 
mòbils perquè vagin als centres educatius per fer l’estudi de contactes, i vetllem perquè es dugui a terme 
correctament el procés d’aïllament i atenció de casos i contactes, sempre seguint les indicacions de 
Vigilància Epidemiològica. 

Quan neix exactament aquest nou perfil?
Es tracta d’un perfil professional que es va posar en marxa a l’inici del curs 2020-2021, en el context de 
la pandèmia mundial per COVID-19. És una figura clau per garantir una obertura segura dels centres. 

Es dóna un positiu a una escola i comença el protocol. Quin és?
La ràpida comunicació entre referent escolar i direcció de l’escola en aquest punt és molt important. 
Primer comuniquem a l’escola el cas positiu. Es demanen dades d’assistència a l’escola de l’alumne 
que és positiu i es demana informació de la situació. Es notifica al Servei de Vigilància Epidemiològica 
del Vallès, perquè l’estudiïn i facin una resolució del cas. Després es determina si és necessari posar 
en quarantena el grup. S’està permanentment en contacte amb la direcció de l’escola, perquè informi 
les famílies i faciliti les dades referents al contacte de la resta d’alumnes amb el cas positiu, per es-
tablir així a qui cal fer PCR. Es comunica el cas a la Unitat Centralitzada de Suport COVID de l’Atenció 
Primària Metropolitana Nord de l’ICS, per tal que la unitat mòbil realitzi les proves PCR al grup, quan 
sigui necessari. I, quan es disposa dels resultats de les proves, es revisen per avaluar l’estat del grup i 
decidir quines actuacions dur a terme.

Se segueixen els mateixos protocols avui dia que a l’inici del curs escolar al setembre?
En un context tan variable com el que tenim, els protocols s’han hagut d’adaptar a les diferents situa-
cions. El servei de Vigilància Epidemiològica actualitza l’algoritme de gestió en l’àmbit escolar segons 
el seguiment i l’estudi dels casos. I nosaltres seguim les seves indicacions.

Com ha estat la coordinació als centres de Parets?
Al principi va ser molt més difícil, però des del minut 1 la comunicació i cooperació amb les escoles ha 
estat molt fluida. Agraeixo molt la confiança i les mostres de suport que ens estan donant les escoles 
de Parets durant tot aquest temps.

Porten els nens millor la pandèmia que els adults? Quines són les teves sensacions?
Segur, l’afectació de la pandèmia no està sent la mateixa en els diferents trams d’edat. A més, tot i que 
no es pot generalitzar, els infants viuen més la immediatesa i el moment. En l’àmbit escolar, el personal 
dels centres i les famílies transmeten molt més els seus dubtes i inquietuds que no pas els infants.

Ángel Sanzo, Referent COVID Escola de l’EAP Parets del Vallès

Parets del Vallès2021

DIMECRES 7
· Del 7 al 14 d’abril, a les escoles de Parets 
participants, visita a les aules de P3 a 6è 
d’una narradora especialista en alimentari 
animal per explicar com confeccionar el 
Primer receptari per a dracs del món. Tots 
els alumnes elaboraran receptes per atapeir el 
Drac per aconseguir que no es mengi cap 
paretana. Cada escola triarà una recepta que 
la representi, amb motiu de la diada de Sant 
Jordi.

DIVENDRES 16
· A partir del dia 16, parades virtuals de 
llibres i flors a parets.cat/santjordi2021
Participen: Impremta Farrés, L’Elefant by 
Carlin, Floristeria Tin-Ram i Floristeria Parets.

· A les 18.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, 
presentació del llibre ‘El listo que todo lo 
sabe ataca de nuevo. Palabras y palabros’, 
d’Alfred López. 

DISSABTE 17
· A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte 
en família especial Sant Jordi, amb contes i 
cançons a càrrec de Caro von Arend. 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.

· A les 11.30 h a la Sala Basart Cooperativa, 
presentació del llibre ‘Cómo ayudar a los 
niños a leer y a escribir’, de Mónica Gordi. 

DIUMENGE 18
· A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle 
de teatre Els darrers dies de la Catalunya 
republicana, en commemoració del 90è aniversa-
ri de la proclamació de la II República.

DIMARTS 20
· A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, 
Hora del conte especial Sant Jordi: ‘Princeses 
i cavallers’, a càrrec de Mercè Rubí.
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.

DIMECRES 22
· A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora 
del conte especial Sant Jordi. 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.

DIVENDRES 23
· De 10 a 12 h, a RAP107, emissió en 
directe d’un programa especial Sant 
Jordi que inclourà entrevistes a autors/es 
que han publicat llibres recentment; novetats 
literàries amb les llibreries de Parets; 
entrevistes als propietaris/es de floristeries i 
recomanacions de llibres .

· Al canal youtube de la Biblioteca Can 
Butjosa, representació amb titelles de la 
llegenda de Sant Jordi ‘El drac que 
menjava princeses’, a càrrec de la Colla del 
Follet. 

DIUMENGE 25
· A les 12 h, a les 16 h i a les 18.30 h, al 
Teatre Can Rajoler, espectacle musical El 
Pot Petit al teatre, a càrrec d’El Pot Petit. 
Les entrades estan exhaurides però si el 
Procicat permet un major aforament es 
posaran a la venda aquestes entrades a 
partir del dia 20 d'abril.

GIRA FULLS
Ens agrada llegir


