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Butlletí
d’informació 
municipal i ciutadana 
de Parets del Vallès 

L’Ajuntament ha engegat la campanya ‘Enamora’t de Parets’ per reivindicar el patrimoni arquitectònic, artístic i cultural del municipi i per fer valdre l’entorn natural 
i l’oferta gastronòmica i comercial. Al llarg de l’any s’impulsaran quatre accions. La primera consisteix en un concurs de fotografi a, que s’inicia amb la publicació 
d’aquest butlletí. Les altres iniciatives involucraran diferents sectors com ara la restauració, els comerços o els joves. Pàg. 3

L’Ajuntament impulsa la campanya ‘Enamora’t de Parets’ per donar 
a conèixer el patrimoni del municipi 

Entrevistem Anna Moragriega

Nou pla per al 
manteniment 
d’equipaments

Control biològic 
per prevenir 
plagues a l’abrat

Pàg. 5 Pàg. 7 Pàg. 10

Protecció contra 
les males olors 
de les indústries

El Primer receptari per a dracs del món
Per la Diada, els nens i nenes van aconseguir atipar el drac de Sant Jordi amb receptes 
especials. Cada escola va fer un menú. Ara, s’editarà un llibre amb els menús il·lustrats per 
artistes locals i es faran exposicions. Els restaurants participaran en noves accions. Pàg. 11

Parets disposarà d’un Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i 
altres construccions en sòl no urbanitzable
El document servirà per preservar edifi cacions amb un valor patrimonial i, a la vegada, 
fi xar els criteris de possibles rehabilitacions o ampliacions així com els seus usos. Pàg. 5

Productora de cinema
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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
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

CA
RT

IP
ÀS

 M
U

N
IC

IP
AL

 2
01

9-
20

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

Divendres 30 abril
-A les 18 h, a sala d’exposicions Can Rajoler, taula rodona El riu Tenes, 
programa de millora de la llera; biodiversitat, neteja selectiva de la ca-
nya i seguretat fluvial. Hi participen Ajuntament de Parets, Consorci del 
Besòs i Apren

Diumenge 2 maig
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle d’humor Mature, de 
Valeria Ros

Dilluns 3 maig
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Groupe de conversa-
tion en français, a càrrec de Marlen Castro

Dimarts 4 maig
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Story time: Three Billy 
goats gruff, a càrrec de Cambridge School

Dimecres 5 maig
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Descobreix l’art, a 
càrrec d’Iris Paris

Dijous 6 maig
-A les 18 h, xerrada online Bones pràctiques per a la família digital, 
a càrrec de Gerard Vilanova Godoy. Enllaç d’accés: https://meet.jit.si/
GerardVilanova. Organització: Institut La Sínia
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte presencial a 
càrrec de Gemma G. Vilardell

Divendres 7 maig
-A les 11 h, al safareig de la Torre de Malla, neteja de l’espai de la Torre 
de Malla, emmarcat dins de la campanya europea Let’s clean up
-A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, contes de natura en família, des-
tinat a públic infantil: El reciclatge, ‘Aquí sí, aquí no’

Dissabte 8 maig
-A les 12.30 i a les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle amb motiu 
del Dia de la dansa, a càrrec de l’Escola de dansa Elite Dance. Organit-
zació: Elite Dance

Diumenge 9 maig
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar El petit Dalí i el 
camí cap als somnis, de la cia. Viu el teatre. Organització: Rialles Parets

Del 10 al 16 de maig
-Celebració de la XIII Setmana de la Família, amb diverses activitats a 
diferents escoles i instituts de Parets

Del 10 al 17 de maig
-A la sala d’exposicions Can Rajoler, exposició del XXIV Concurs de punts 
de llibres 2021

Dilluns 10 maig
-A les 19 h, online, xerrada sobre diversitat de gènere, dins de la Setma-

APUNTA’T
na de la Família. Organització: CAMPA
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Conversation group in 
english, a càrrec d’Elena Calvo

Dimecres 12 maig
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Picardies literàries, a 
càrrec de Montse Bretones

Dijous 13 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte presencial a 
càrrec de Mercè Martínez, d’Un conte al sac

Divendres 14 maig
-A les 20 h, a Can Jornet, sortida nocturna La descoberta dels amfi bis 
a Gallecs

Dissabte 15 maig
-D’11 a 12 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família, amb contes 
i cançons a càrrec de Caro von Arend

Diumenge 16 maig
-D’11 a 14 h, al parc del Sot d’en Barriques, cloenda de la Setmana de 
la Família, amb tallers i música
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de teatre Els gossos, 
de Nelson Valente

Dilluns 17 maig
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Groupe de conversa-
tion en français, a càrrec de Marlen Castro

Dijous 20 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte presencial a 
càrrec de Sònia Fernández

Divendres 21 maig
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia infantil: Mart té 
marcians?, amb observació de la Lluna amb telescopi

Dilluns 24 maig
-A les 19 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Conversation group in 
english, a càrrec d’Elena Calvo

Dimarts 25 maig
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Hora del conte: contes 
en família, a càrrec de Blai Senabre

Dimecres 26 maig
-A les 16.30 i a les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Club de 
lectura per a adults: tertúlia al voltant de la novel·la Nosaltres en la nit, 
de Kent Haruf

Dijous 27 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte presencial a 
càrrec d’Eneida Horta i Nerea Anri

Tota l’agenda al web www.parets.cat

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). 

La granota i el grill

Una petita granota esperava a la vora d’un estany. La seva 
mare li digué:
-Vinga, entra a casa que et refredaràs i malalta et posaràs.
-No vull mare, a aquell grill estic observant i quan es 
mogui, pataplaf, amb la meva llengua l’enxamparé! -li va 
respondre el fi ll.
La petita granoteta va haver d’esperar fi ns ben tard, i al fi -
nal, el grill va fer un salt tan gran que va traspassar tot l’es-
tany. La granota es va fi car a casa i li digué a la seva mare:
-Demà ho tornaré a provar i a veure si tinc sort.

Hugo Royo Marín (11 anys)

Li diuen el si no fos
Dedicat a “un avi de molts anys”

Diuen que el si no fos... 
No li segueixen les cames, 
més ell pren precaució  
es recolzà de bastó,
i, a poc a poc, puja les escales,
més per el seu bé,
pren alè en el primer esglaó.
En el primer estossec 
fa bafors d’eucaliptus. 
D’un temps ençà menja sense sal,
ni assaborir el cafetó  
amb quatre gotetes.    
Més per un bon digerir, 
pren un munt d’herbetes.
A més de fer llargues becaines, 
diuen que té mal dormir...     
i de tants planys i queixes, 
el si no fos es desdir  
i de no haver estat  
un avi carregat de punyetes.

Josep Bernal Piqué 
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Afluent del Besòs que neix a Castellcir i travessa 
Parets de nord a sud, al llarg de 4,5 km. Hi nien 
l’ànec de coll verd i la polla d’aigua, entre d’altres. 
També s’hi poden descobrir diferents espècies 
d’ocells. Està prevista la recuperació social, 
ecològica i paisatgística del riu i del seu entorn, 
amb la integració de l’espai fluvial a un conjunt 
dedicat a l’esport i al lleure.

Masia documentada l’any 904, quan era ocupada 
pels senyors de Vilatzir. És un edifici de planta 
rectangular amb dues torres de defensa, un porxo i 
una finestra gòtica. Està situada a l’entorn natural 
de Gallecs.

Temple neoromànic de tres naus construït l'any 
1946 sobre l'antiga església medieval, de la qual 
es conserva l'absis amb arcuacions i bandes 
llombardes. Va patir un incendi durant la Guerra 
Civil i va ser reconstruïda per l’arquitecte 
Francesc Folguera, mentre que la part 
escultòrica va anar a càrrec de Frederic Marès. 

Edifici fortificat d’origen medieval (s. XIII), 
totalment restaurat, de planta quadrada, amb 
dues torres circulars oposades, fossat i pont 
llevadís, a més d’un forn. Està catalogat com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional i, l’any 1999, l’edifici va 
ser reconegut com el castell més ben conservat de 
Catalunya.

Masia del s. XIV, de planta rectangular coberta 
a dues vessants desiguals. Té una finestra 
gòtica i un portal dovellat de pedra. A l’era, on 
hi ha un pou i un safareig, hi figura una 
inscripció de 1789. Al costat est de la casa hi ha 
uns lledoners centenaris.

Edificació d’origen medieval que manté la 
tipologia del s. XVI en les construccions rurals de la 
comarca. Té planta quadrada amb teulada a 
quatre vessants, amb planta baixa, primer pis i 
golfes. La porta és un arc de mig punt i té tres 
finestres amb arcs conopials lobulats. Al davant de 
la casa hi ha un pati. Actualment s'ha convertit en 
un centre de recursos empresarials. 

Temple d'obra vista, amb planta de creu llatina 
i cúpula central, d'estil eclèctic i atri neogòtic, 
construït l'any 1948 per l'arquitecte Llavutri. 
L'any 1951 s’hi va celebrar la primera missa. 
Restaurada l'any 2003, ha estat dedicada pel 
bisbe Pere Tena.

La decoració mural de l'antiga factoria Tipel és una 
obra de pop-art que van fer, a començaments dels 
70, Eduardo Arranz-Bravo i Rafael Bartolozzi. Els 
artistes van decorar una superfície de 2.000 m2 
amb motius orgànics, tubs i xemeneies, a més 
d'instal·lar algunes escultures de xais als jardins 
de l'empresa. Està situada al polígon industrial 
Sector Mollet.

Pèrgola monumental realitzada l'any 1986 per 
l'arquitecte Enric Miralles, amb la 
col·laboració de Carme Pinós. Ubicada a la 
plaça de la Vila, és una coberta fragmentada 
de llistons de fusta de bolondo que dibuixen 
sis formes geomètriques, amb un recorregut 
en ziga-zaga, sobre pilars de ferro.

Espai verd en l'àmbit del qual hi ha la xemeneia de 
l'antiga indústria Linera, l'antiga Torre del Director 
ara reconvertida en Escola de Música i l'escola 
bressol La Cuna, reformada el 1991. El parc està 
envoltat d'una zona de nova urbanització, on hi 
havia les instal·lacions de la desapareguda 
indústria tèxtil. Al costat mateix, es mantenen les 
cases dels treballadors, als carrers Sant Josep, 
Santa Irene, Antoni Feliu i Antoni M. Claret.

El Bosc de Taules és un espai escultòric que 
acull obres de Lluís Doñate, Albert Valera i M. 
Josep Forcadell fetes el 2001 a partir de 
dibuixos d’alumnes de la vila. Els mateixos 
artistes són els autors de la passarel·la 
construïda sobre l’estany que hi ha al costat 
del Bosc de Taules.

Obert el març de 2019, el parc compta amb 
diversos espais, elements de joc adaptats a les 
diversitats funcionals de cada infant, i espais de 
joc i lleure diferenciats per edats. També hi ha 
una zona de pícnic, amb un bar i una graderia, i 
un espai destinat a una aula oberta polivalent. 

Riu Tenes

Monument megalític de granit, que pesa 3,5 
tones i fa 2,5 m de llargària. Està ubicada al pati 
de l’escola Pau Vila. També se la coneix com a 
Pedra Serrada i ha inspirat diverses llegendes.

Pedra del Diable

Torre de Malla

Església de Sant Esteve

Torre de Cellers

Can Serra

La Marineta

Església de Sant Jaume

Tipel

Pèrgola de la plaça de la Vila

Parc la Linera

Bosc de Taules i estany

de l’av. Francesc Macià

Parc del Sot d’en Barriques

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc
dels Programes de suport al desenvolupament local.

 Des d'avui dijous 29 d'abril i fins el proper dijous 13 de maig podeu   
 guanyar dues entrades dobles per a l'espectacle "Els gossos” de Nelson 
Valente, que tindrà lloc diumenge 16 de maig a les 19.30 h al Centre Cultural Can 
Rajoler. Està inclós dins de la Setmana de la Família. 

Per participar heu de penjar alguna foto d'un lloc que us agradi de Parets a 
Instagram amb el hashtag #enamoratdeparets i etiquetant el compte 
@ajuntamentdeparets 

La foto amb més likes (cors) serà la guanyadora. Molta sort i gràcies per participar i 
gaudir de la campanya de turisme i promoció de la vila "Enamora't de Parets".

concurs

#enamoratdeparets#enamoratdeparets#enamoratdeparets
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La campanya de turisme ‘Enamora’t de Parets’ reivindica el patrimoni local 

El regidor de Turisme, Francesc de la Torre, durant la presentació

Parets rep el Reconeixement Administració Oberta 
per segon any consecutiu 

L’Ajuntament de Parets ha engegat la campanya de turis-
me i promoció de la vila ‘Enamora’t de Parets’. La presen-
tació de la nova campanya es va fer el 19 d’abril a l’antiga 
fàbrica Tipel. L’alcalde Francesc Juzgado va explicar que 
l’objectiu de la campanya és fer valdre el patrimoni ar-
quitectònic, artístic i cultural de Parets així com donar a 
conèixer l’entorn natural i l’oferta gastronòmica i comer-
cial. La iniciativa pretén redescobrir Parets als paretans i 
paretanes i atraure turisme de fora del municipi.
El regidor de Turisme i Promoció de la Vila, Francesc de 
la Torre, va presentar l’eslògan de la campanya, ‘Enamo-
ra’t de Parets’, i la seva imatge, un cor amb la silueta de 
la P de Parets a l’interior. De la Torre, juntament amb la 
vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, i 
la regidora de Comerç, O’hara Valdivia, van exposar les 
accions que es duran a terme en el marc de la campanya.

4 accions el 2021
Durant el 2021 es llençaran quatre accions. La primera 

consisteix en un concurs de fotografia per Instagram. A 
la pàgina 3 d’aquest butlletí trobareu tots els detalls per 
participar-hi. La segona acció es basarà en un concurs per 
fomentar el sector de la restauració i els comerços del 
municipi; la tercera acció serà un joc de pistes i; finalment, 
la darrera acció consistirà a crear un joc de taula amb la 
participació de les escoles i les famílies de Parets.

El govern vol facilitar l’accés de la ciutadania a la Tipel
La regidora de Patrimoni Cultural, Rosa Martí, va aprofitar 
la presentació de la campanya de turisme per anunciar la 
proposta de construcció d’una passarel·la per contemplar 
les pintures de l’antiga fàbrica Tipel. L’Ajuntament vol im-
pulsar la construcció d’aquesta estructura per facilitar la 
visita dels murals de pop-art de l’edifici. Martí va explicar 
que la voluntat del govern és que l’obra vagi a càrrec de 
l’estudi d’aquitectes RCR, guardonats amb el prestigiós 
premi Pritzker i coneguts pels seus projectes integrats 
en l’entorn. Martí va agrair la implicació en el projecte del 

L’Ajuntament impulsarà la construcció d’una passarel·la per admirar les pintures de l’antiga fàbrica Tipel

propietari de la Tipel, Pere Hernández, així com la tasca 
de conservació que ha fet dels murals. 
La regidora també va recordar que l’Ajuntament treballa 
per enllestir la publicació de Carles Toribio, un llibre que 
recull la història i la documentació de la Tipel.

L’Ajuntament de Parets rebrà, per segon any consecutiu, 
el Reconeixement Administració Oberta, un guardó que 
atorga el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) i reconeix les administracions capdavanteres en 
la transformació digital a les seves organitzacions i el 
govern obert en la seva relació amb la ciutadania i en la 
seva gestió interna. Les distincions es lliuraran el pròxim 
5 de maig. El guardó té com a objectiu posar de manifest 
la feina de les administracions locals i aprendre de les 
millors experiències per impulsar conjuntament un país 
digital i obert. L’AOC es basa en una metodologia pròpia 
que analitza, a partir de dades objectives, més de 30 in-
dicadors dels 947 ajuntaments i 41 consells comarcals.

L’Ajuntament com a Punt 
d’Informació Turística 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha reconegut 
l’Ajuntament de Parets com a Punt d’Informació Turística. 
El distintiu va recollir-lo el regidor de Turisme i Promoció 
de la Vila, Francesc de la Torre, en la jornada virtual Turis-
meVallès celebrada el 16 d’abril. El segell reconeix l’Ajun-
tament com a espai on la ciutadania pot rebre informació 
de primera mà en relació amb les activitats i els atractius 
turístics del municipi i dels pobles i ciutats de l’entorn. 
Un total de 34 empreses i ens públics de la comarca van 
rebre el distintiu. Durant la trobada també va presentar-se 
el Pla d’Acció 2021 de TurismeVallès i Productes de la 
Terra on destaquen la creació de la marca Vera del Vallès 
i el foment del turisme sostenible. Els guardons premien la transformació digital i el govern obert
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L’Ajuntament de Parets disposa del Pla inicial de manteni-
ment de la xarxa d’equipaments municipals. El document 
ha de servir com una eina per planificar les inversions en 
el manteniment de 17 equipaments. El document té com 
a objectiu oferir una priorització en el temps d’aquelles 
actuacions que cal fer en els diferents edificis perquè 
funcionin correctament i donar indicacions per al seu 
manteniment preventiu així com els contractes externs.
Aquest treball també ha de permetre a l’Ajuntament 
allargar la vida útil dels edificis i les seves instal·lacions, 
donar un millor servei a l’usuari, garantir la seguretat de 
les instal·lacions, disposar d’uns equipaments més res-
pectuosos amb el medi ambient i disminuir les despeses 
de manteniment.
El president de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, va entregar el 
Pla a l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, en un acte 
celebrat a la sala de plens el 16 d’abril.
En paraules de l’alcalde Francesc Juzgado: “aquest pla 
serà molt útil per adaptar els equipaments del nostre po-
ble a les necessitats que tenen les nostres veïnes i veïns, 
convertint-los en uns millors equipaments, que permetran 
donar un millor servei i de més qualitat en benefici dels 
seus usuaris, els paretans i les paretanes”.  

Pla de manteniment dels 
equipaments municipals

Vista exterior de la Torre de Cellers

El Consistori debatrà i votarà l’aprovació inicial del Pla 
especial de catàleg de masies, cases rurals i altres cons-
truccions en sòl no urbanitzable (PEM) a la sessió plenà-
ria d’aquest vespre. A més, també es votarà la proposta 
de modificació del Pla General d’Ordenació Urbana per 
incorporar-hi els canvis derivats del PEM. La Diputació 
de Barcelona va confeccionar el catàleg així com la mo-
dificació puntual de planejament associada i va lliurar la 
documentació a l’Ajuntament el 16 d’abril.

Preservació, ampliacions i nous usos 
El PEM és l’instrument de planejament urbanístic neces-
sari per regular les masies, cases rurals i altres construc-
cions situades en sòl no urbanitzable. D’una banda, el PEM 
permet preservar construccions per raons arquitectòni-
ques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 
Però, d’altra banda, també estableix els criteris per a la 
seva restauració, rehabilitació i reconstrucció, i les possi-
bles ampliacions i divisions horitzontals de la propietat. Es 
contemplen increments d’entre un 5 i un 15% d’ampliació 
de l’edificació. El PEM també determina un augment dels 
usos permesos: habitatge familiar, turisme rural, restau-
ració i hoteleria, educació en el lleure, serveis comunitaris 
o usos artesanals, artístics i professionals. 

22 construccions construïdes abans de 1956
El PEM de Parets proposa la catalogació de 22 edificaci-
ons en sòl no urbanitzable i construïdes abans del 1956. 
Cada una d’elles consta d’una fitxa individualitzada.
La documentació derivada del catàleg serà sotmesa al 
preceptiu període d’informació pública i, al mateix temps, 
l’Ajuntament sol·licitarà els informes sectorials als orga-
nismes competents. La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, 
assegura que l’Ajuntament notificarà personalment a cada 
propietari i propietària quina és la seva fitxa. 

Pere Pons, de la Diputació de Barcelona, i l’alcalde Francesc Juzgado

Aprovació inicial del Pla especial de catàleg de 
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable

Els agents de la Policia Local oferiran xerrades de convi-
vència i civisme als joves de Parets. L’objectiu és sensi-
bilitzar els nois i noies en matèria de civisme; promoure 
relacions de respecte vers els altres i l’entorn; i evitar 
situacions de conflicte i minimitzar factors de risc. Les 
xerrades pretenen ser alhora formatives i preventives i 
incidir especialment el valor de la responsabilitat. Les 

La Policia Local de Parets farà xerrades de 
convivència i civisme entre la població jove

sessions es faran als instituts i a les entitats esportives 
i culturals que prèviament ho sol·licitin.
Les xerrades coincidiran amb l’entrada en vigor de la 
nova ordenança de mobilitat que regularà l’ús dels pa-
tinets elèctrics, entre altres qüestions. Així, les xerrades 
de civisme també inclouran informació sobre la nova nor-
mativa.
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L’Ajuntament de Parets ha iniciat la campanya de vigilàn-
cia i control dels mosquits tigre. Els tècnics municipals 
fan tractaments amb larvicides per evitar la propagació 
d’aquests insectes. Les actuacions es concentren en els 
punts on hi ha aigua estancada, principalment als em-
bornals però també als estanys, basses o pous públics 
del municipi. El mosquit tigre s’ha adaptat perfectament 
al medi urbà i pon els ous a l’interior de qualsevol lloc de 
petites dimensions que contingui aigua durant un mínim 
de deu dies.
En concret, els tractaments s’apliquen a quinze espais 
tipifi cats com a zones de risc: el passeig de la Riera Seca, 
la plaça de la Salut, el carrer de Sant Miquel, Can Beren-
guer, la plaça d’Espanya, el parc del Sot d’en Barriques, 
la plaça dels Gegants, la plaça del Mirador de Gallecs, el 
camí de Can Riera, Cal Jardiner, la plaça de Mossèn Pere 
Batlle, el parc La Linera, Ca n’Oms, el parc del Cementiri 
i el Cementiri Municipal. L’any passat, els tècnics munici-
pals van detectar aquests punts com zones de proliferació 
de mosquits tigre i preveuen que el mapa no canviï gaire. 
Tot i això, durant els pròxims mesos es farà un seguiment 
de l’evolució dels mosquits a Parets.
Per complementar aquesta tasca preventiva, l’Ajuntament 
demana la col·laboració ciutadana per evitar acumulaci-

I TAMBÉ...

Els paretans i paretanes reciclen un 75% 
més d’oli vegetal usat el 2020
Durant l’any 2020, a Parets s’ha recollit un total de 
7.460 litres d’oli vegetal usat, un 75% més que al 
llarg del 2019. Concretament, a la Deixalleria Muni-
cipal s’hi han dipositat 2.200 litres, mentre que dels 
contenidors situats als diferents espais del municipi 
s’hi han recollit 5.260 litres. L’oli recollit servirà, en-
tre d’altres, per produir biodièsel, un combustible 
sintètic líquid d’acció sostenible.
Actualment, el municipi compta amb 9 contenidors 
a la via pública per a la recollida d’oli usat, on es 
poden dipositar tant els olis domèstics de cuina 
com l’oli de les llaunes o els envasos de conserves 
sense restes sòlides. No s’hi poden abocar ni els olis 
de motor ni els olis de cuina que estiguin barrejats 
amb altres productes. A més d’aquests punts a la 
via pública i de la Deixalleria Municipal, l’Ajuntament 
va instal·lar contenidors a quatre escoles i a cinc 
equipaments municipals. 
Cal tenir en compte que un litre d’oli de cuina usat 
vessat a l’aigüera contamina al voltant de 10.000 
litres d’aigua, provoca l’obstrucció d’aixetes i cano-
nades i difi culta i encareix la depuració de les aigües 
residuals urbanes.

Parets augmenta un 9% la recollida de 
piles l’any 2020
Els paretans i paretanes han incrementat la recolli-
da de piles un 9% el 2020 respecte al 2019. En to-
tal, s’han recollit  5.420 quilos de piles, 4.640 quilos 
s’han aplegat a través de contenidors instal·lats a la 
via pública i 780 quilos s’han recollit a la Deixalleria 
Municipal. 
Al municipi hi ha 17 contenidors ubicats al carrer i 
22 repartits entre centres educatius, equipaments 
públics i comerços que demanen els contenidors. 
L’ampliació de punts de recollida feta el 2019 ha in-
cidit sensiblement en l’augment de piles recollides. 
Així, les piles poden tractar-se i evitar contaminar el 
medi, ja que contenen metalls pesants.

Comença la campanya per prevenir la proliferació 
dels mosquits tigre
L’Ajuntament demana col·laboració a la ciutadana per tapar o buidar les masses d’aigua estancada

Al mosquit tigre se’l reconeix per les ratlles blanques al cos, cap i potes

ons d’aigua en espais privats com ara piscines, safareigs, 
dipòsits, plats de testos, gerros, cendrers, cubells o altres 
tipus de recipients. Es recomana mantenir-los coberts, 
sempre que es pugui, o buidar-los amb certa freqüèn-
cia. També es demana a la ciutadania avisar els serveis 
municipals en el cas que es detecti una proliferació de 
mosquits tigre al carrer, al parc o als espais lúdics. L’Ajun-
tament disposa de dues vies per notifi car incidències: el 
número de telèfon 93 573 88 88 i l’adreça de correu elec-
trònic incidencies@parets.cat.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha 
licitat les obres per remodelar les estacions de Parets, 
Granollers-Canovelles, les Franqueses i la Garriga per 
poder duplicar les vies de tren de la línia R3 de Rodalies. 
El desdoblament ha de servir per adequar les vies i anda-
nes per arribar als 210 metres de llargada, fet que per-
metrà acollir trens de més longitud, com ara combois de 
cinc cotxes en doble composició. L’objectiu fi nal és incre-

Desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga
mentar la capacitat de viatgers dels trens. Pel que fa a les 
obres a les estacions, consistiran en eliminar els passos 
de vianants i substituir-los per passos inferiors amb ram-
pes i ascensors per garantir la seguretat i l’accessibilitat 
dels usuaris i usuàries. 
L’import de la licitació és de 16.908.283,95 euros i el ter-
mini d’execució estimat dels treballs és de 28 mesos. Se-
gons Adif, les obres podrien rebre fi nançament europeu.
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L’Ajuntament alliberarà depredadors naturals per lluitar contra les plagues 
de l’arbrat viari
El control biològic de plagues permet reduir l’ús de productes químics i gaudir d’un espai públic més saludable

El control biològic de plagues consisteix a alliberar insectes que són depredadors naturals d’altres animals que esdevenen una plaga per alguns arbres

L’Ajuntament ha iniciat el control biològic de plagues dels 
arbres de la via pública durant la primavera. L’actuació 
consisteix a alliberar depredadors naturals que minimit-
zen la presència de plagues. L’objectiu és disminuir els 
tractaments químics i suplantar-los per fauna útil que 
lluiti contra altres animals que esdevenen una plaga i 
malmeten la salut dels arbres. Així, es pretén contribuir 
a un espai comú més saludable i respectuós amb el medi 
ambient.
L’actuació d’alliberar espècies útils per lluitar contra les 
plagues s’executa en els til·lers dels carrers de Badalona 
i de l’Orfeó Català; els hibiscs del carrer de la Salut; els ar-
bres de l’amor (cercis siliquastrum) dels carrers de l’Onze 
de Setembre i de Sant Joan; i a les pereres ornamentals 
situades al carrer de Bailèn, al carrer de la Independència 
i a la rotonda de la Pedra del Diable.
Aquest és el segon any que l’Ajuntament aposta per 
aquest sistema de control de plagues a l’espai públic. El 
control biològic de plagues presenta avantatges destacats 
per a l’entorn natural. En primer lloc, les actuacions són 
molt específiques i eficaces per mantenir dins un llindar 
de tolerància un determinat tipus de plaga i no perjudicar 
d’altres éssers vius. En segon lloc, el desenvolupament de 
resistències a aquest tipus de solució és molt menor que 
amb l’ús de productes químics. I, en tercer lloc, es tracta 
d’un sistema totalment ecològic i no genera problemes 
de toxicitat. 

400 oms reben tractament fitosanitari per controlar 
la galeruca
Aquest mes d’abril l’Ajuntament també ha fet un trac-
tament fitosanitari específic per reduir la presència de 
la galeruca a 400 oms del municipi. La galeruca és un 
insecte que s’alimenta de les fulles de l’om i pot provo-
car defoliacions, és a dir, que els arbres perdin les fulles 
i, fins i tot, que emmalalteixin. A la primavera, quan les 

plantes broten, és el moment de la reproducció d’aquests 
animals. 
Per controlar la presència d’aquest insecte, els tècnics de 
manteniment dels espais verds han fet fumigacions a les 
capçades dels arbres. La intervenció s’ha dut a terme als 
oms dels carrers de la Llibertat, de Casanovas, de Jacint 
Verdaguer, de Sant Mateu, de Santa Esperança, de Galen-
de, de Rius i Taulet i del Dos de Maig.

Es replantaran 20 arbres al parc del Sot d’en Barriques
En relació amb l’arbrat de la via pública, durant el mes 
d’abril també s’han replantat onze arbres d’espècies di-
verses al parc del Sot d’en Barriques. Durant la primera 
quinzena de maig se’n replantaran quatre més i a l’hivern 
s’hi posaran cinc pomeres ornamentals. 
Una de les prioritats de l’equip de govern és fer de Parets 
un municipi més verd. 
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La Generalitat de Catalunya ha obert el període de presen-
tació de sol·licituds per les subvencions per al pagament 
de lloguer durant aquest any 2021 amb l’objectiu de faci-
litar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de 
lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. Les 
sol·licituds es podran presentar fins al 4 de juny. 
Les subvencions es concedeixen en funció de la dotació 
pressupostària, mitjançant el procediment de concurrèn-
cia pública competitiva. 
La subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de 
lloguer anual o bé del 40%, en funció de l’esforç que re-
presenti pagar-lo. Per determinar-ne la quantia, es tindrà 
en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al 
mes anterior a la presentació de la sol·licitud.
Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit 
per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 
800 euros mensuals; a Girona i a Tarragona és de 550; 
de 500 a la demarcació de Lleida, i de 400 a les Terres 
de l’Ebre.
El tràmit es pot fer telemàticament a través de la pàgina 
web de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat o pre-
sencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), sol-
licitant cita prèvia al 93 573 88 88, o bé per l’espai web 
de l’Ajuntament de Parets.

Oberta la convocatòria 
d’ajuts del lloguer

El Servei Local d’Ocupació (SLOP) ha organitzat un nou ci-
cle de cursos gratuïts per a col·lectius específics. S’oferei-
xen cursos per a persones en situació d’atur amb l’objectiu 
de dotar d’eines i recursos per trobar feina així com cursos 
per a autònoms i empreses amb la finalitat de capacitar 
en noves habilitats per a un entorn de treball en canvi 
constant.
Aquest mes d’abril ja s’han dut a terme algunes forma-
cions. Per als propers mesos s’han programat els cursos 
següents:  

Cursos per a persones en situació d’atur
Els dies 18 i 20 de maig es farà el curs Utilitza el teu 
smartphone en la recerca de feina i el 8, 9 i 12 juliol, La 
intel·ligència emocional t’obre portes. 
Les inscripcions s’han de fer al web www.parets.cat/for-
macio-slop. Per a més informació podeu trucar a l’SLOP 
al telèfon 93 573 88 96 o escriure a l’adreça de correu 
electrònic formacio@parets.cat.

Cursos per a autònoms i empreses
Els dies 11, 12 i 13 de maig s’oferirà el curs Vols empren-
dre amb èxit? De la teoria a la pràctica. 
Les inscripcions s’han de fer a través d’un formulari que 
trobareu al web parets.cat. Per a qualsevol consulta, po-
deu contactar amb l’SLOP al telèfon 93 573 88 96 o a 
l’adreça de correu electrònic promocio.economica@pa-
rets.cat.

Nous cursos del Servei 
Local d’Ocupació

61 persones en situació d’atur troben feina per 
mitjà dels ajuts a la contractació de l’Ajuntament

El Punt d’Atenció a l’Emprenedoria (PAE) de l’Ajuntament 
de Parets ha atès 28 projectes emprenedors en 73 visites 
d’assessorament durant el 2020. D’aquests 28 projectes, 
10 s’han constituït com a empresa. El PAE s’encarrega de 
facilitar la posada en marxa de noves iniciatives, l’inici 
efectiu de l’activitat i el seu desenvolupament. El PAE ofe-
reix la possibilitat de donar d’alta persones treballadores 
autònomes així com de constituir societats limitades de 
manera ràpida i gratuïta. 

Acompanyament a les empreses en els primers passos
El PAE també presta acompanyament en la consolida-
ció de les empreses durant els primers anys de vida. En 
aquest cas, el 2020 s’han fet 25 visites d’assessorament 
d’aquest tipus per tal de donar suport a les noves empre-
ses del municipi. 

El perfil de les persones emprenedores a Parets
Un 57 % de les persones que ha atès el PAE són dones. 
D’entre els emprenedors i emprenedores, un 64% té en-
tre 25 i 44 anys, el 29% tenen més de 45 anys (29%) i 
només el 7% són menors de 25 anys. Pel que fa al nivell 

L’àmbit de la producció i el manteniment és el més demandant

61 persones en situació d’atur van ser contractades l’any 
2020 per mitjà dels ajuts a la contractació impulsats per 
l’Ajuntament de Parets. Tot i la situació actual, marcada 
per la pandèmia de COVID-19, aquests ajuts han resultat 
ser una mesura eficient d’inversió de recursos públics en 
la creació d’ocupació i una de les polítiques actives que 
ha sumat a l’hora de treballar per a la reducció de l’atur 
al municipi.

La contractació de dones és 19 punts superior a la dels 
homes
De les 61 contractacions formalitzades, un 59,02% han 
estat dones en situació d’atur, mentre que el 40,98% res-
tant han estat homes. 

82.000 euros en ajuts a la contractació 
L’any 2020, l’Ajuntament va destinar un total de 82.000 
euros als ajuts a la contractació. Es van prioritzar els con-
tractes indefinits i les primeres contractacions; la contra-
ctació de persones d’entre 30 i 45 anys; la contractació 
de joves i majors de 45 anys; el foment del teletreball i la 
contractació de dones en situació d’atur.
L’objectiu dels ajuts a la contractació és impulsar les ac-
tivitats que fomentin la contractació de persones partici-
pants en els projectes del Servei Local d’Ocupació (SLOP) 
de l’Ajuntament i contribueixin a la reducció de l’atur.
La reactivació econòmica i la contribució a la creació 
d’ocupació és un dels eixos prioritaris de l’Ajuntament 

de Parets. Amb actuacions com aquestes, l’Administra-
ció local continua apostant per establir sinergies amb el 
teixit econòmic que fomentin l’ocupació dels paretans i 
les paretanes i els serveis a les empreses.

Perfils requerits i àmbit d’ocupació
La situació de la pandèmia per COVID-19 també s’ha vist 
reflectida en l’àmbit laboral amb la tipologia dels perfils 
professionals que s’han sol·licitat. Els perfils més deman-
dats han estat en l’àmbit de la producció i manteniment 
amb un 26%; i l’administratiu, la neteja industrial i el co-
merç, entre el 16% i el 20%. La reducció més significativa 
s’ha vist en els perfils relacionats amb els serveis a les 
persones, que han disminuït al voltant d’un 25%.

El Punt d’Atenció a l’Emprenedoria (PAE) facilita 
la creació de 10 empreses

d’estudis, el 28% han superat la secundària, el 43% han 
realitzat estudis secundaris superiors i el 29 % s’han for-
mat en estudis terciaris.

Cita amb el PAE
Podeu demanar hora amb el PAE presencialment, al carrer 
Major, 1; al número de telèfon 93 573 88 96; o a través 
del correu electrònic promocio.economica@parets.cat.

Un 57% de les persones que ha atès el PAE són dones

El PAE ha atès 28 projectes emprenedors el 2020
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Polígon Industrial Sector Autopista de Parets

Parets fa els primers passos per disposar d’una ordenança contra les males 
olors de les indústries

El ple de l’Ajuntament de Parets ha aprovat inicialment 
l’ordenança de protecció contra la contaminació odorí-
fera. El text de l’ordenança, debatut a la sessió del mes 
de març, va comptar amb el vot a favor de tots els grups 
polítics municipals (16 vots), a excepció de Ciutadans, que 
va abstenir-se’n (1 vot). 

Una mesura pionera
La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, ha destacat que 
“el control de les males olors és un tema complex” perquè 
les olors són “subjectives” i perquè no hi ha cap regulació 
estatal ni autonòmica. En aquest sentit, només alguns 
municipis de Catalunya han establert ordenances. Mal-
grat tot, el Consistori ha decidit regular-ho per evitar els 
“episodis de males olors” que es produeixen al municipi. 
L’àmbit d’aplicació de l’ordenança queda circumscrit al 
sector industrial i a qualsevol activitat o instal·lació emis-
sora de compostos amb potencial incidència olfactiva. 
La normativa no és d’aplicació en l’àmbit domèstic, on 
aquestes qüestions es regulen a través del Pla General i 
de l’ordenança de convivència.
Martí ha explicat que l’ordenança persegueix tres objec-
tius: aconseguir que el medi ambient sigui de qualitat re-
duint les emissions de components que puguin molestar a 
les persones; garantir el dret a les persones a gaudir d’un 
medi ambient adient; i eliminar les molèsties produïdes 
per les olors. 
Quan hi hagi un episodi de molèstia d’olors, es farà la ins-
pecció al punt d’immissió, és a dir, allà on es perceben les 
olors, i no pas on es generen. La inspecció es farà amb un 
olfactòmetre dinàmic de camp, un aparell que determina 
in situ la concentració d’olor, a partir d’una unitat de me-
sura anomenada unitat d’olor europea, a través d’efectu-
ar diferents nivells de dilució de l’aire ambient existent i 
olorós en aire net. La regidora Rosa Martí ha explicat que 
l’Ajuntament preveu utilitzar els aparells i els tècnics de la 
Diputació de Barcelona per fer aquestes anàlisis. 

La mesura pretén protegir la salut de les persones i protegir el medi ambinet

La regidora Rosa Martí també ha anunciat que les em-
preses que sobrepassin els valors màxims en un episodi 
d’olors, se’ls podrà requerir que facin un pla de gestió 
d’olors, que inclogui les fonts i processos emissors, la 
quantificació de les immissions i les mesures per redu-
ir-les i per complir amb l’ordenança. També se’ls podrà 
obligar a instal·lar un sistema de monitoratge d’olors. Així 
mateix, es faran inspeccions perquè les empreses s’adap-
tin a la nova ordenança. Finalment, les noves empreses 

que vulguin instal·lar-se al municipi hauran de presentar 
una justificació teòrica conforme no sobrepassaran els 
valors límits establerts. 
L’ordenança inclou un capítol de sancions classificades en 
lleus, greus i molt greus i amb multes d’entre 1 i 90.000 
euros. 
Actualment, el text inicial de l’ordenança està sotmès a 
informació pública perquè qui ho consideri hi pugui pre-
sentar al·legacions i reclamacions.

PROGRAMACIÓ

INFORMACIÓ:     INSCRIPCIÓ:  
Escola de la Natura de Parets del Vallès  al web escolanatura.parets.cat
C/ Galende, 12 · 08150 Parets del Vallès 
Tel. 93 562 17 94 · A/e: escola.natura@parets.cat 

CURS
Jardineria i ho�icultura domèstica   
Curs iniciat. Inscripcions encara obe�es / Lloc: Espai Parets amb Flors
Horari 1 - dima�s i de 10 a 12 h / Horari 2 - dijous  de 18 a 20 h

SORTIDES
La descobe�a del amfibis a Gallecs (Nocturna) 
21 de maig a les 20 h / Lloc: Can Jornet
Recorregut pel connector biològic - Gallecs, Can Serra i el riu Tenes 
5 de juny a les 11 h / Lloc: Pavelló municipal d'espo�s
Les espècies invasores    
10 de juliol a les 11 h / Lloc: Bassa Av. Francesc Macià

TAULA RODONA
El riu Tenes i la millora de la llera; biodiversitat, neteja selectiva de la canya 
i seguretat fluvial
30 d'abril a les 18 h / Lloc: Sala d'exposicions de Can Rajoler
Pa�icipen: Consorci del Besòs - Apren - Ajuntament de Parets 

MATINAL

CONTES DE NATURA EN FAMÍLIA (Públic infantil)

Cal recordar que en totes les activitats s'hauran de respectar les mesures d'higiene
i seguretat estable�es per les autoritats sanitàries per la prevenció de la COVID-19

Neteja de l'espai Torre de Malla
Emmarcat en la campanya Europea «Let's clean up» 
7 de maig a les 11 h / Lloc: Safareig Torre de Malla

El reciclatge, «Aquí si, aquí no» 7 de maig a les 17.30 h / Escola de la Natura
La vida a la bassa 4 de juny a les 17.30 h / Escola de la Natura
Estrelles i planetes 2 de juliol a les 17.30 h / Escola de la Natura

L'activitat s'anul·larà si no s'arriba a un número mínim d'inscripcions
PLACES LIMITADES

PRIMAVERA 2021
PRIMAVERA 2021
SESSIONS D’ASTRONOMIA

21 DE MAIG / 20 h
Ma� té marcians?
Observació de la Lluna amb telescopi

28 DE MAIG / 20 h
Sons de l'Univers
Observació de la Lluna amb telescopi

18 DE JUNY / 17.30 h
CONFERÈNCIA ‘Estrelles de colors’
Observació del Sol amb telescopi

25 DE JUNY / 20 h
Del projecte SETI (Recerca d'intel·ligència 
extraterrestre), als exoplanetes 
Observació de la Lluna amb telescopi

Cal recordar que en totes les activitats s'hauran de respectar les mesures d'higiene i 
seguretat estable�es per les autoritats sanitàries per la prevenció de la COVID-19

Les sessions es realitzaran, temporalment, 
a l'Escola de la Natura

PREU: Gratuït
LLOC: Escola de la Natura
INFORMACIÓ: Escola de la Natura
Carrer Galende12 / Tel. 93 562 17 94 
a/e: escola.natura@parets.catD-19

INSCRIPCIONS:
web: escolanatura.parets.cat

PLACES LIMITADES
L'activitat s'anul·larà si no s'arriba
a un número mínim d'inscripcions
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T’agrada el món 
de la ràdio?
Busquem col·laboradors/es

A/e: rap107@parets.cat
Telèfon: 93 573 81 81
Whatsapp: 683 19 48 55 (Només missatges de text)

Busquem col·laboradors/es
Posa’t en contacte amb nosaltres!

Un Sant Jordi per llepar-se els dits 
Escoles, biblioteques, artistes i restaurants de Parets preparen el Primer receptari per a dracs del món

Els nens i nenes de Parets han aconseguit atipar el drac 
de Sant Jordi amb una pila de receptes i, així, evitar que 
es cruspeixi cap vilatà. L’Ajuntament va unir les escoles, 
les biblioteques i els artistes visuals del municipi per con-
feccionar el Primer receptari per a dracs del món. 
La narradora oral i ideòloga del projecte, Mon Mas, va di-
fondre un vídeo als centres educatius del municipi per in-
formar que s’havia detectat la presència del drac a l’espai 
natural de Gallecs i demanar ajuda als nens i nenes per-
què escrivissin receptes per embotir el drac. Per escriure 
les receptes, dos especialistes en alimentació draconiana, 
en Rovirix i la MCGila, van visitar totes les aules, des de 
P3 fins a 6è de Primària. Els dos personatges van explicar 
secrets sobre bèsties alades, escamades i d’alè fètid i van 
repartir una postal perquè cada infant escrivís el seu plat. 
Cada recepta conté els ingredients i els passos a seguir 
així com l’ingredient impossible i una música per acom-
panyar la menja. Posteriorment, cada escola va escollir 
un menú complet que la representés, amb primer plat, 
segon i postres.
La Biblioteca Can Butjosa i la Biblioteca Can Rajoler tam-
bé van col·laborar per proveir informació als infants amb 
guies de lectura. A més, van ambientar els seus espais per 
documentar la presència del drac al municipi.
El dia 23 d’abril, la Mon Mas va contactar a través d’un 
missatge de vídeo amb els nens i nenes per explicar-los 
que havien aconseguit l’objectiu: el drac havia marxat de 
Parets amb la panxa ben plena gràcies als plats elaborats 
amb les seves receptes. 
Ara, un grup d’artistes locals il·lustraran els menús de 
cada escola. Els dibuixos aniran a càrrec d’Alba Ginesta, 
Gerard Martí Figueroa, Maria Josep Figueroa Naqui, Iris 
Paris i Marc Vila. 
Finalment, els menús s’imprimiran en gran format i es 
muntaran exposicions a les escoles. També es lliuraran 
els menús en forma de Llibre de Coc a cada escola i se 
n’editarà un de conjunt en format virtual que es podrà 
consultar al web municipal. 
L’Ajuntament també preveu involucrar el sector de la res-
tauració en accions futures. 
Els centres educatius que participen en la iniciativa són: 
l’Escola Municipal Pau Vila, l’Escola Lluís Piquer, l’Escola 
Pompeu Fabra, l’Escola Vila Parietes i l’Escola ACESCO.

Sant Jordi per a tots els gustos
Paral·lelament a la confecció del Primer receptari per a 
dracs del món, va programar-se un conjunt d’activitats 
diverses per celebrar la Diada de Sant Jordi. 
El 23 d’abril, l’alcalde, Francesc Juzgado; la vicealcal-
dessa, Casandra Garcia; la regidora de Gent Gran, Maria 
Gorina; i la regidora de Drets Socials, Gemma Garcia, van 
lliurar roses a la gent gran de la Residència Pedra Serrada, 
del Casal Sant Jordi i del menjador social. La plaça es va 
omplir amb les paradetes de llibres i roses i durant tot el 
matí autors locals van passar per l’emissora RAP107 en un 
programa especial. Al llarg de la setmana, les biblioteques 
i el Teatre Can Rajoler van amanir les programacions amb 
espectacles i activitats especials, a més de dues presen-
tacions de llibres (vegeu la pàgina 13 d’aquest butlletí). 
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Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 20m

cultura.parets.cat

MAIG16 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Una comèdia amarga, agosarada i crítica 
amb la classe mitjana de la societat 
occidental

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 19.30 h

Els gossos

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

de Nelson Valente

*Espectacle inclòs dins de la Setmana de la Família 2021

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

cultura.parets.cat

MAIG2 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

L'humorista Valeria Ros es mira al mirall per 
parlar-nos amb ironia de la seva existència 
en aquest dive�it espectacle

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 19.30 h

Mature

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

de Valeria Ros
*Aquest espectacle substitueix Mi lucha, d'Antonia San Juan

Diumenge
9 de maig
18 h Teatre Can Rajoler

El petit Dalí
i el camí cap 
als somnis

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

PROGRAMACIÓ
FAMILIAR

DiumengeDiumenge

AMIAMILIARIARLIARL
en català

Cia. Viu el Teatre

En Salvi troba a la platja 
una clau grossa i brillant. 
La il·lusió de saber d’on és 
i què obre, el durà a fer un

viatge ple d’aventures i 
personatges sorgits del món 

oníric de Salvador Dalí.

Preu: 15 €
12 € menors de 18 i majors de 65
11 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 30m

cultura.parets.cat

MAIG23 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Un tribut en clau flamenca a Serrat que 
reviu els grans èxits del mestre amb força, 
passió i mestissatge cultural

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 19.30 h

Serrat flamenc@

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

Paco Heredia & Aroa Fernández
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Casandra Garcia i Mónica Gordi durant la presentació del llibre

Mónica Gordi és l’autora del llibre Cómo ayudar a los niños 
a leer y a escribir, que es va presentar el 17 d’abril a la 
Sala Basart Cooperativa, de la mà de la vicealcaldessa i 
regidora d’Educació, Casandra Garcia.
El llibre neix arran de les inquietuds i dubtes de les famí-
lies en relació amb la lectoescriptura. Gràcies a la seva 
feina com a docent, la Mónica ha viscut de primera mà la 
necessitat de solucionar aquests dubtes i explicar a les 
famílies quin és el procés d’adquisició de la lectoescrip-
tura en els nens i nenes.
El volum conté una breu introducció teòrica per situar-
nos, fotografi es i propostes pràctiques per realitzar amb 
nens i nenes d’entre 2 i 8 anys. És un llibre d’activitats 
obertes i flexibles pensades per ser adaptades a les ne-
cessitats i al ritme de cada infant, amb materials propers 
i aprofi tant l’entorn. A més, inclou material descarregable 
elaborat per l’autora.
La Mónica va néixer a Mollet del Vallès. És mestra 

d’educació d’infantil i primària i des de fa més de 15 anys 
es dedica a la docència, passant per moltes etapes edu-
catives, entre elles com a mestra de l’Escola Lluís Piquer 
de Parets. 

Mónica Gordi presenta el seu primer llibreI TAMBÉ...

Tres autors i autores de Parets publiquen 
els seus nous llibres

Fibromialgia: ¡te vencí!, 
d’Elisabeth del Canto
L’Elisabeth s’ha dedicat a inves-
tigar i informar-se per tal d’es-
brinar com vèncer (que no curar) 
els trastorns produïts per la fi -
bromiàlgia que la impossibilita. 
Ella dóna algunes claus de com 
mitigar els efectes d’aquesta 
malaltia silenciosa. El volum es 

pot adquirir a diferents plataformes en línia.

Memòries de Rut, 
de Josep Manel Marí
Aquesta és la primera novel·la 
de l’autor, format en ciències 
socials, i que ha viscut a Isra-
el, Suècia i Anglaterra. El llibre 
esdevé un cant a l’esperança i a 
l’entesa entre les persones i els 
pobles i, alhora, una advertència 
sobre la seva fragilitat. Editada 

per Triangular Edicions, es pot comprar en línia a la 
web triangularedicions.cat.

Vigilant del pas, 
de Cristina Martín 
La terrassenca establerta a Pa-
rets, Cristina Martín, ha publicat 
el seu primer llibre de poemes 
Vigilant del pas. Al llibre s’hi pot 
trobar poesia d’estil neoromàn-
tic, detallista, descriptiva i vital, 
feta per ser entesa per tothom. 
Vigilant del pas és un recull de 

41 poemes publicats per Ediciones Oblicuas. Es pot 
adquirir en línia o a la Impremta Papereria Farrés.

Moment de la presentació del nou llibre de l’Alfred López

El divendres, 16 d’abril, la Sala Basart Cooperativa va aco-
llir la presentació del llibre El listo que todo lo sabe ataca 
de nuevo. Palabras y palabros, del paretà Alfred López. 
La presentació la van fer l’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado, i el periodista de l’emissora municipal RAP107, 
Carles Font.
En aquest nou volum, el sisè de l’autor, l’Alfred ens sor-
prèn amb més curiositats, en aquest cas sobre paraules, 
frases fetes i refranys. Més de 700 “palabros” i expres-
sions dels quals ens explica el signifi cat sovint divertit 
i inesperat. El llibre està estructurat en 66 ‘galàxies de 
paraules’ que es poden llegir individualment, per desco-
brir d’on venen certes expressions, o saltades per crear 
una aventura pròpia i divertida que va des de Matusalem, 
el personatge bíblic, fi ns a l’ampolla de 6 litres. Aquesta 
nova edició també incorpora un petit diccionari al fi nal, on 
el lector podrà descobrir 55 paraules estranyes amb les 
quals denominem coses comunes i quotidianes. El llibre 

està il·lustrat per Clara-Tanit Arqué i editat per Larousse. 
L’Alfred també és autor del blog Ya está el listo que todo lo 
sabe i col·laborador habitual de RAP107 amb el programa 
Guaita que curiós!.  

Nou llibre del paretà Alfred López 
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Parets commemora la proclamació de la Segona República

L’alcalde de Parets, la vicealcaldessa i altres membres del 
consistori van fer una recepció institucional a la paretana 
Anna Moragriega Farrés, en reconeixement al seu èxit en 
els premis Gaudí, on va ser guardonada amb el premi al 
millor curtmetratge per l’obra de Jordi Boquet, Ni oblit ni 
perdó, on va treballar com a directora de producció. 

El 14 d’abril, el parc La Linera va acollir l’acte institucional 
per commemorar el 90è aniversari de la proclamació de la 
Segona República. Durant l’acte es va procedir a la lectura 
del manifest institucional; una lectura de poemes rela-
cionats amb la Segona República, a càrrec del Niu d’Art 
Poètic; un parlament de la mà de l’associació Taula per la 
Memòria Històrica de Parets del Vallès; i el parlament de 
la vicealcaldessa, Casandra Garcia. La commemoració va 
cloure amb la intervenció de l’alcalde, Francesc Juzgado, i 
les actuacions musicals d’Ernesto Briceño, del CEM María 
Grever, i Jordi Azagra, director de l’Escola Municipal de 
Música, que van interpretar, entre d’altres, Si me quieres 
escribir, El frente de Gandesa o ¡Ay Carmela!. Acte institucional de commemoració de la Segona República

Reconeixement a l’Anna 
Moragriega, premi Gaudí

Regidors i regidores del consistori a la recepció institucional

Ernesto Briceño i Jordi Azagra en un moment de l’acte

Parets celebra la 13a Setmana de la Família 

Cloenda de la Setmana de la Família 2019, al parc la Linera

Parets celebrarà de nou la Setmana de la Família. La tret-
zena edició es farà del 10 al 16 de maig, coincidint amb el 
Dia Internacional de la Família, el dia 15. L’objectiu de la 
celebració és compartir i obrir les escoles a les famílies a 
través de diferents activitats que afavoreixin la seva impli-
cació i participació en els centres. Durant tota la setmana, 
l’Escola de la Natura, l’Escola Municipal de Música i les 
biblioteques, així com els centres educatius, han previst 
un ampli ventall d’activitats que inclouen tallers, videofò-
rums i curses solidàries, entre d’altres. Durant la setmana 
també es farà difusió digital del díptic de la Xarxa de de-
bat Educatiu amb i per a les Famílies (XEF), amb el títol 
Educar per a la igualtat de gènere en la família.

CANTA Parets 2021 en format vídeo
En el marc de les activitats, el 10 de maig es farà el CAN-
TA Parets Virtual 2021 amb l’alumnat de P5 dels centres 
educatius i el professorat de l’Escola Municipal de Música. 
La cantata d’enguany serà Florinda, la vaca pallassa, i es 
podrà veure en vídeo a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Festa de cloenda, el 16 de maig
La cloenda de les activitats es farà el diumenge, 16 de 
maig, al parc del Sot d’en Barriques, amb una festa que 
inclourà música, jocs, tallers, un espai de circ, jardí per als 
més petits i el Musictruck Fest que presentarà Música en 
família, a càrrec d’AMACAT i el CEM María Grever. 

Les activitats tindran lloc del 10 al 16 de maig
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Xerrades sobre mobilitat segura i assetjament

Lliurament de premis amb les regidores Casandra Garcia i Maria Gorina

Els centres educatius de Parets han recuperat els tallers 
de robòtica, després de la interrupció per la pandèmia 
al curs passat. L’Ajuntament ofereix sessions adreçades 
als alumnes de 4t curs de primària durant aquest tercer 
trimestre. 
La proposta consisteix a descobrir la programació, la ro-
bòtica i aprendre les bases per crear un primer robot amb 
electrònica microbit, capaç de fer petits moviments com 
somriure o fer l’ullet. Les sessions estan dissenyades per 
fer treball en equip. 
Els tallers els imparteix Tresdosú, una empresa de for-
mació i serveis especialitzada en formació tecnològica i 
dinamització de projectes socials.

Robòtica a les escoles

El paretà Oscar Garries Urbina, de 17 anys, ha quedat 
tercer a la XXV edició de l’Olimpíada Informàtica Espanyo-
la, un concurs de programació algorítmica per a alumnes 
d’educació secundària. L’Oscar formarà part dels joves 
que competiran pel títol a la International Olympiad of In-
formatics 2021. El jove s’ha preparat per a la competició 
durant més d’un any de manera autodidacta. 

L’Oscar Garries es classifica per a la fase internacional

Oscar Garries, un paretà 
olímpic de la informàtica L’objectiu és potenciar un canvi de consciències en matèria de seguretat i responsabilitat 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
El Cirerer
La Cuna
El Gargot
Del 10 al 21 de maig
En línia: a l’apartat Tràmits de la seu 
electrònica de l’Ajuntament:
paretsdelvalles.eadministracio.cat
Dubtes: 93 573 88 88 a partir del 7 de maig
ESCOLA BRESSOL PRIVADA
La Xana
Informació: 
93 573 96 61 / escolabressollaxana.es PREINS

ESCOLES BRESSOL

BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS DE GRAU
MITJÀ I SUPERIOR

INSTITUT TORRE DE MALLA
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
En línia: preinscripcio.gencat.cat
Més informació:
Institut Torre de Malla (93 562 32 03)
instorredemalla.cat

CRIPCIÓ

2021
2022

CURS

PARETS

Els alumnes de 1r d’ESO de l’Escola ACESCO han guanyat 
el Concurs de Dibuix de la Fundació CASSA. La temàtica 
d’aquest any ha estat el cicle integral de l’aigua. Els guar-
donats han estat Allan Muyuan Tian, amb el primer pre-
mi; Szofia Sarandakova, en segon lloc; i Natalia Nikulima, 
Jana Aragoncillo Oliva i Lucía Rubial Orós, guardonades 
amb tres accèssits. Els premis són una bicicleta de munta-
nya, una càmera instantània i uns altaveus inal·làmbrics. 
A més, es premia l’escola del guanyador amb un val de 
material escolar de 150 euros. 
Des de fa 24 anys, CASSA ofereix un conjunt d’activitats 
de sensibilització ambiental a les escoles, entre les quals 
destaca el Concurs de Dibuix. 

Xerrades sobre bullying a l’IES Torre de Malla

La caporala Verònica Paredes i el sergent Jordi Galera, 
de la Policia Local de Parets, reprenen les sessions de 
mobilitat segura per alumnes de les escoles de 1r, 3r i 
5è i les xerrades sobre bullying adreçades als alumnes 
de 5è i 6è, que van quedar suspeses per la pandèmia de 
la COVID-19. 
Ambdós agents es desplacen als centres educatius del 
municipi amb l’objectiu de conscienciar els infants i joves 
a tenir una actitud de responsabilitat davant dels perills 
que es poden trobar com a vianants, així com a identificar, 
prevenir i denunciar els possibles casos d’assetjament 
escolar. 
En els darrers anys, la Policia ha format més de 15.000 
estudiants a les escoles per tal de potenciar un canvi de 
consciències en matèria de seguretat i responsabilitat 
entre els infants i joves del municipi.
Amb el temps, la formació que duen a terme els agents ha 
evolucionat i s’ha passat de la tradicional educació viària, 
on s’ensenyaven les normes bàsiques de seguretat i els 
senyals de trànsit, a l’actual educació per a la mobilitat 
segura, molt més sensibilitzadora amb els perills i amb 

actituds més adequades a la situació del trànsit i a la pre-
venció de riscos.

Formació per a tots els col·lectius
La Policia estudia estendre la formació a altres col·lectius 
com ara persones amb diversitats funcionals, gent gran, 
autoescoles o agrupacions de ciclistes o motoristes.

ACESCO guanya el Concurs de Dibuix de la CASSA

amb un certificat digital a Tràmits de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès: www.parets.cat

Per a qualsevol dubte sobre el tràmit telemàtic, cal fer la 
consulta a l’OAC al telèfon 93 573 88 88 a partir del 14 
de maig de 2021.

del 17 al 28 de maig

  Estimulació musical per a nadons
       Iniciació musical   Piano

  Llenguatge musical   Violí

  Guitarra clàssica   Violoncel

  Guitarra elèctrica   Saxo

  Baix elèctric   Bateria

  Flauta travessera   Orquestra

  Combo modern   Corals

  Conjunt Instrumental

Preinscripcions telemàtiques

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

Per a més informació:
http://escolamusica.parets.cat
A/e: escola.musica@parets.cat

@escola_musica_parets

  OFERTA I ACTIVITATS
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BIMBA - 10 anys

TOY - 3 anys

CHOCO - 18 mesos HANNA- 10 anys NATT - 5 anys

THEO - 5 anys LOLA - 5 anys ROCKO - 9 anys

En Jaime Maseda el dia del seu 100è aniversari

Ana Manils i Jaime Maseda, paretans centenaris

El Departament de Salut ha administrat 5.240 dosis de la 
vacuna contra la COVID-19 a Parets, el que suposa que un 
27,48% de la població. 3.939 paretans i paretanes han re-
but una dosi i 1.301, les dues dosis. Salut preveu avançar 
amb la vacunació esglaonada per franges d’edat i demana 
a la ciutadania donar-se d’alta a lamevasalut.gencat.cat 
per rebre la cita de la vacuna al mòbil. 

El Govern preveu avançar la vacunació a la franja d’edat de 70 a 79 anys

5.240 dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 Els aparells permeten establir un nou canal de coordinació amb la resta de cossos de seguretat

Els tècnics de la Direcció General de Protecció Civil de la 
Generalitat van lliurar tres emissores portàtils de la xarxa 
Rescat a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Parets. Després del lliurament es va impartir una breu 
formació sobre el funcionament dels aparells.
Amb aquest sistema de telecomunicacions, la Protecció 
Civil de Parets disposarà d’un nou canal de coordinació 
amb els altres serveis de seguretat i emergències que 
operen a Catalunya i que també utilitzen la xarxa Rescat 
i, en cas d’emergència, els permetrà actuar de forma co-
ordinada amb la resta de cossos adscrits. La xarxa Res-
cat resulta més robusta i fi able que la telefonia mòbil, 
perquè no se satura per trucades, disposa de sistemes 
d’alimentació alternatius i és possible tenir localitzats tots 
els terminals i vehicles.
L’acte de lliurament i formació de les emissores es va fer 
el 26 de març. L’alcalde Francesc Juzgado va ressaltar 
que “es tracta d’un pas important que permetrà al cos de 
Protecció Civil de Parets estar connectats amb la resta 
de serveis, tenir la informació de primera mà i amb més 
rapidesa, i poder complir millor la feina tan important de 

Acte de lliurement de les emissores de xarxa Rescat

Protecció Civil ja disposa d’emissores Rescat

La paretana Ana Manils va celebrar el seu 101è aniversari 
el 10 d’abril i, uns dies abans, el 7 d’abril, el paretà Jaume 
Maseda va complir 100 anys. 
L’alcalde Francesc Juzgado; la vicealcaldessa, Casandra 
Garcia; i la regidora de Gent Gran, Maria Gorina, van visitar 
ambdós avis per lliurar-los un ram de flors i una placa 
commemorativa de part del Consistori. 
L’Ana ha viscut tota la vida a Parets. A dos anys va traslla-
dar-se a la masia de Can Rajoler, que avui acull un restau-
rant gestionat per un dels seus nebots. En Jaime, gallec de 
naixement i agricultor de professió, va venir a Catalunya 
fa més de 50 anys. El seu vincle amb Parets comença fa 
set anys com a usuari de la Residència Pedra Serrada.

voluntariat que realitzen”. Per la seva banda, el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Francesc de la Torre, va destacar 
que “Protecció Civil fa una gran tasca de voluntariat i el 
fet d’entrar en aquesta xarxa és una gran notícia per al 
nostre municipi. Tot el que sigui treballar de la mà i de 
manera transversal amb la resta de cossos de seguretat 
és benefi ciós per Parets i per a la resta de municipis”. 

L’Ana Manils a la celebració dels seus 101 anys
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El CA Parets, sisè de Catalunya al 4x80
L’equip infantil masculí sub14 format pel Iago 
Deiros, l’Oriol Gordillo, el Miquel Pascual i l’Adrià 
Sanchez van quedar sisens en la prova de relleus 
4x80 metres del Campionat de Catalunya celebrat 
a El Prat de Llobregat.

El TT Parets manté el liderat compartit
En la Tercera Divisió Estatal, el TT Parets es troba 
en la primera posició després d’empatar davant l’UE 
Sant Cugat, amb qui comparteix el liderat, i guanyar 
davant Les Borges Blanques i l’Atlètic Molins de Rei.

Cara i creu pels sèniors del CB Parets
El sènior masculí del CB Parets ha tornat a la 
competició amb un balanç poc desitjat de quatre 
derrotes en quatre partits. Els d’Arnau Àlvarez han 
patit moltes baixes. Pel que fa al sènior femení,  
les joves jugadores de Núria Àlvarez es troben amb 
un balanç positiu de dues victòries i una derrota 
després de guanyar davant el Manlleu per 64 a 42.

Dinàmiques diferents en el FS Parets
El sènior masculí del FS Parets va caure davant el 
líder, el CFS Montcada, per 4-3. No obstant això, 
els de José Manuel Ibáñez mantenen una dinàmica 
positiva en què han guanyat 3 dels últims 5 partits i 
mantenen la cinquena posició de la taula. El sènior 
femení, per la seva banda, va caure per un clar 1-8 
també davant el CFS Montcada. Les noies de David 
de la Torre es troben en 14a posició.

I TAMBÉ...

Marta Carreras, Sandra Carreras, Yolanda Pera, Valentín Prados, Clàudia Zárate i Oscar Sotos al CN Minorisa, a Manresa, durant l’Open Màster

Cinc medalles d’or pel Club Natació Parets

El Club Handbol Parets 
celebrarà eleccions

El CH Parets durant la darrera presentació d’equips

El mes de juny, el Club Handbol Parets celebrarà eleccions 
amb l’objectiu de renovar la junta gestora de l’entitat. El 
fins ara president de l’entitat, Antonio Ruiz Castañeda, 
comentava que prèviament s’ha obert un procés per actu-
alitzar la base de dades del club i així confeccionar el cens 
de socis. El període va començar el 26 d’abril i finalitzarà 
al 31 de maig. Durant aquest temps, també s’haurà de no-
tificar la voluntat d’optar a la presidència i gestió del club.

Bones notícies per al 
Club Futbol Parets

Diversos jugadors del primer equip. / CF Parets: Xavier Galiana

El primer equip del CF Parets ha guanyat dos dels últims 
tres partits. En el darrer, es va imposar per 4-1 davant 
l’Escola Futbol Mataró. Setmanes abans va superar per 
la mínima al CF Mollet UE en el derbi vallesà.
El juvenil, per la seva banda, manté la segona posició del 
grup 2 de Preferent tot i empatar davant el CE Manresa.
El segon equip segueix el seu idil·li amb vuit victòries en 
vuit partits i comparteix liderat amb el FC Sant Celoni.

L’atleta paretana, Íngrid Andrés, es va proclamar campio-
na de Catalunya de clubs d’atletisme amb el FC Barcelona. 
El club blaugrana va imposar-se en la segona i definitiva 
jornada de la lliga catalana, celebrada a Sabadell, per da-
vant de l’Hospitalet i l’AA Catalunya. 
L’Íngrid va participar en dues proves de velocitat on va 
sortir com a guanyadora, als 100 metres i a la prova de 
relleus de 4x100 metres.

L’Íngrid Andrés durant la prova de 100 metres. / FCA: teophoto

Íngrid Andrés campiona 
de Catalunya de clubs

Yolanda Pera, Sandra Carreras per partida doble, Marta 
Carreras i Clàudia Zárate es van proclamar campiones de 
Catalunya en les respectives modalitats en el tercer Cam-
pionat de Catalunya Open Màster d’hivern. Les medalles 

d’or es van complementar amb l’argent de la Marta i els 
tres bronzes de la Sandra, la Marta i la Clàudia. També 
cal destacar la participació d’Oscar Sotos, setè a 100 m 
estils, i de Valentín Prados, sisè a 50 m papallona.
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Manuel Losada
Regidor de l’Ajuntament i portaveu del 
grup municipal Ciutadans Parets

Com et planteges la teva funció com a regidor del poble?
Para mí, ser concejal en Parets del Vallés es, sin lugar a dudas, una responsabilidad y un 
orgullo. Lo vivo con intensidad, porque me apasiona la política local y el poder aportar mi 
granito de arena para hacer la vida de los ciudadanos algo mejor. Desde nuestra entrada 
en el consistorio, nuestra única meta siempre ha sido llevar a cabo políticas útiles con el 
objetivo de representar lo mejor posible tanto a la gente que nos vota como a la gente 
que no nos vota. Todos somos ciudadanos de Parets del Vallès, y cuando tomamos una 
decisión, pensamos en todos. Este es mi segundo mandato como concejal y la experiencia 
es más que positiva, poder representar a los ciudadanos es un motivo de satisfacción.

Quins objectius té Ciutadans Parets actualment?
Los que siempre hemos tenido desde que logramos entrar en el consistorio: llevar a cabo 
una oposición responsable, más si cabe en estos duros momentos que nos están tocando 
vivir como sociedad con la COVID-19 y todo lo que conlleva. Desde el Ayuntamiento 
debemos impulsar ayudas directas a los pequeños y medianos empresarios, debemos 
atraer la inversión a nuestra ciudad. La ciudadanía espera de nosotros ejemplo en estos 
complicados momentos que nos está tocando vivir como sociedad. A nivel de partido, 
nuestra intención es seguir creciendo y convertirnos en una alternativa de gobierno en 
las elecciones de 2023. Creo que es más necesario que nunca un partido centrado y 
moderado que ha demostrado que, donde ha gobernado, ha gestionado bien lo público. 
Estamos cargados de ilusión y con muchas ganas de llevar adelante proyectos que espero 
que la pandemia nos deje presentar muy pronto. 

“Ser concejal en Parets es una responsabilidad y un orgullo”

Sobre Manuel:
Manuel Losada Seivane és regidor a l’Ajuntament de Parets per Ciutadans des del 
2015. És empresari, propietari d’un negoci de l’àmbit de la decoració i la fusteria. És 
casat i és pare de dues fi lles i un fi ll. 

“Es momento de responsabilidad 
y de arrimar el hombro”

Com veus el nou Govern de Parets?
Como un reparto de sillas y sueldos. Llevar a cabo una moción de censura en plena pan-
demia es algo que estoy convencido que los ciudadanos de Parets del Vallès no le per-
donarán al PSC. Es momento de responsabilidad y de arrimar el hombro, no de repartirse 
sillones. Para ese tipo de prácticas con Cs saben perfectamente que no pueden contar, 
solo nos llamaron la tarde antes del pleno donde se iba a debatir la moción de censura.
La primera medida estrella de los socialistas ha sido colocar de nuevo el lazo amarillo en 
la fachada del Ayuntamiento, demostrando que son, al menos en Parets del Vallès, un 
partido separatista más. El consistorio es la casa de todos los ciudadanos del municipio, 
en él deben sentirse representadas todas las sensibilidades y como espacio público 
debe estar libre de ideología política, pero el PSC, como siempre, ha hecho de muleta 
de los separatistas.

Què en penses dels propers projectes de l’Ajuntament de Parets?
Todo son proyectos que ya conocíamos y que dejó encarrilados el anterior equipo de 
gobierno. Por el momento, no se nos han planteado nuevos proyectos con credibilidad 
y sobre los que podamos opinar. Estaremos a la expectativa y si alguno es bueno para 
Parets del Vallès, tendrá nuestro apoyo, pero vemos a este equipo de gobierno falto de 
ideas y, ante la situación que estamos viviendo, nos preocupa sobremanera la situación 
de parálisis del actual ejecutivo, más preocupados de marcarse entre los socios de go-
bierno que de pensar en el conjunto de los ciudadanos. La moción de censura fue una 
maniobra para repartirse cuotas de poder, y los socialistas demostraron que estaban 
dispuestos a todo para alcanzar de nuevo la alcaldía, esa es su forma de entender lo 
público. Repito, esperamos proyectos serios para Parets del Vallès, pero no debo engañar 
a la gente; esperanza, muy poca. 

Com valores el descens de Ciutadans a nivell autonòmic?
El 14 de febrero obtuvimos un mal resultado electoral. Así lo han reconocido nues-
tros líderes autonómicos y nacionales. La baja participación a nuestro partido lo castiga 
mucho. La mitad de los catalanes no acudió a votar, lo que, sin lugar a dudas, es una 
muy mala noticia. Tenemos 6 diputados y trabajaremos sin descanso para ser útiles y 
una voz fi rme y sin fi suras contra el separatismo y el populismo. Estamos viendo como 
los partidos independentistas son incapaces de formar Govern, casi dos meses y medio 
después de las elecciones seguimos con un ejecutivo en funciones y, mientras tanto, 
Cataluña sigue perdiendo oportunidades para volver a ser la locomotora económica de 
España. El hastío político en Cataluña es evidente y palpable, los ciudadanos están hartos 
de debates estériles y que no se hable de lo que realmente les importa en su día a día: 
las vacunas, el paro, la inseguridad en las calles, la crisis económica, la corrupción y un 
largo etcétera. Podemos acordar unos presupuestos en Parets del Vallès con Esquerra y 
a la vez podemos gobernar en Andalucía, Madrid (hasta que Ayuso vio la oportunidad de 
gobernar con mayoría absoluta y decidió deshacer un gobierno que funcionaba) o Cas-
tilla y León. A la vez, podemos pactar presupuestos en Sevilla con el PSOE o en Aragón, 
también con los socialistas. Eso es el centro político y creemos que este proyecto tiene 
espacio en España, y vamos a pelearlo desde la moderación y el sentido común. 

Creus que els governs, tant a nivell estatal com autonòmic, actuen correctament 
amb la pandèmia de la COVID-19?
No. Estamos viendo cómo se abren constantemente debates que nada tienen que ver con 
la pandemia y la grave crisis económica que nos golpea con virulencia. Nos encontramos 
con una política de bandos, sin que se hable de los problemas reales del día a día de la 
gente. Vemos el panorama político con mucha preocupación y con una polarización que 

puede hacernos retroceder como país. En Cataluña llevamos más de dos meses sin gobier-
no, por peleas internas entre los partidos secesionistas, incapaces de ponerse de acuerdo. 
Y en el Gobierno central vemos atónitos como los dos socios del ejecutivo son incapaces 
de ponerse de acuerdo en temas capitales para el conjunto de los españoles. Mientras, 
los extremos continúan tensionando la política con debates simplones. Insisto en la pre-
ocupación con la que vemos la política en nuestro país, algunos son muy irresponsables, 
porque tensionar la sociedad y avivar el fuego con debates sesgados nos empobrece como 
sociedad y en el futuro nos hará mucho daño. Pero espero equivocarme, obviamente. 

Quina és la feina de Ciutadans Parets de cara a les properes eleccions?
Trabajar. Y ser responsables. En estos tiempos de crisis sanitaria y económica debemos 
centrarnos en solventar los problemas reales de los ciudadanos. Ayudas directas a los 
autónomos, alfombra roja para los emprendedores y rebajar la presión fi scal a los ciuda-
danos. Desde la oposición seremos una voz crítica, pero a la vez constructiva. Como he 
repetido en diversas ocasiones, debemos dar ejemplo a la ciudadanía. No es momento 
de tensionar a la sociedad, es momento de acuerdos con los que piensan diametralmente 
diferente a nosotros, porque ese es el valor de la política.

“Desde la oposición seremos una voz 
crítica, pero a la vez constructiva”
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Estudi CPC-COVID al CAP Parets
SALUT  EAP Parets del VallèsCONSUM

Escolliu un comerç electrònic segur i de confi ança. 
Abans de comprar-hi, feu aquestes comprovacions:

    Mireu que disposi d’un web mínimament acurat 
amb dades de contacte, informació sufi cient sobre 
els productes i condicions totalment clares pel que 
fa als sistemes de pagament i d’enviament.

      Busqueu a la xarxa l’opinió d’altres consumidors 
sobre aquella empresa.

    Compareu preus i si detecteu diferències molt 
grans, desconfi eu-ne, ja que podria tractar-se d’un 
cas de falsifi cació o d’un intent d’estafa.

      L’adreça de la pàgina ha de canviar d’http a https 
i en la part inferior del navegador ha d’aparèixer el 
dibuix d’un cadenat tancat.

      Si compreu entrades per a espectacles o concerts, 
feu-ho només en els portals o a través dels distri-
buïdors ofi cials.

      No accediu a botigues virtuals des d’enllaços que 
us arribin per missatge o per correu electrònic. És 
més segur escriure directament l’adreça en el na-
vegador.

    També podeu guardar en els vostres favorits del 
navegador les adreces dels comerços electrònics 
que useu amb més freqüència. Així evitareu acce-
dir per error en dominis fraudulents que pretenen 
simular els originals usant noms semblants.

    Eviteu fer compres des d’ordinadors públics i 
xarxes Wi-Fi obertes (sense contrasenya).

    Tingueu en compte que si compreu en botigues 
virtuals amb seu fora de la Unió Europea i teniu cap 
problema, la situació podria ser més complexa i di-
fícil de resoldre.

Per a més informació podeu demanar cita al Servei 
de Comerç i Atenció al Consumidor al 93 573 88 88.

Seguretat en les compres per 
Internet

El passat mes de març, des de l’Equip d’Atenció Primària 
Parets del Vallès hem començat a col·laborar en l’estudi clí-
nic CPC-COVID, que vol avaluar l’efi càcia de col·lutoris amb 
clorur de cetilpiridini (d’aquí les sigles CPC) per disminuir la 
càrrega viral de la COVID-19 en saliva. 
Aquest estudi està coordinat per la Fundació de Lluita contra 
la Sida i les Malalties Infeccioses i també per investigadors 
col·laboradors de l’Atenció Primària de la Metropolitana 
Nord. La hipòtesi de la qual parteix la investigació és que 
glopejar i fer gàrgares amb un col·lutori que contingui CPC 
pot disminuir la càrrega viral en la saliva de pacients diag-
nosticats amb SARS-CoV-2; i en conseqüència, també podria 
disminuir el risc de transmissió. 
Aquesta col·laboració que des del CAP Parets fem amb l’estudi CPC-COVID està liderada per l’equip d’odontologia 
i es basa a poder cercar participants que vulguin formar-ne part, fer la recollida de mostres i posterior seguiment. 

Com funciona?
Com hem explicat, aquest estudi requereix pacients diagnosticats amb SARS-CoV-2. Quan una persona és diagnos-
ticada al CAP a l’haver donat positiu en el test antigènic ràpid que li fem al centre per presentar clínica suggestiva 
de la COVID-19 o per un estudi de contactes, l’odontòleg informa sobre l’estudi i la convida a participar. Si el pacient 
dona el seu consentiment, es recull una mostra de saliva. 
El següent pas és fer glopejos i gargarismes amb un col·lutori que entrega  el mateix odontòleg, i que pot contenir 
clorur de cetilpiridini o un placebo (cap dels dos ho sabrà). Una hora després d’això es recull una altra mostra de 
saliva, i una tercera al cap de tres hores. En aquests intervals és important no menjar ni beure, ni tampoc rentar-se 
les dents. Com que aquest procediment de recollida el fa el mateix pacient a casa, l’odontòleg contacta amb ell per 
validar el procés i un conductor es desplaça al domicili per recollir les mostres i transportar-les fi ns al laboratori 
on són analitzades.
Des de l’Equip d’Atenció Primària Parets del Vallès agraïm per avançat la col·laboració de tota la ciutadania que 
decideix participar-hi.

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Un cop de mà. Rumia i encerta-la!
Un cop de mà. Rumia i encerta-la! és un qüestionari breu interactiu en què s’han d’omplir buits, triar opcions i 
escriure solucions d’aspectes curiosos de la llengua catalana, sempre des d’una perspectiva normativa, però en 
un to lúdic i despreocupat. S’encarrega d’elaborar-lo un equip de lingüistes del Centre de Normalització Lingüística 
(CNL) del Vallès Oriental, al qual pertany l’Ofi cina de Català de Parets, i està pensat per respondre en línia, tant a 
través d’un telèfon mòbil com d’una tauleta o d’un ordinador. 
La publicació d’Un cop de mà va iniciar-se l’any 2011 i inicialment era un full d’assessorament lingüístic digitalitzat 
que s’elaborava en format pdf i es distribuïa al personal de les administracions locals i a l’alumnat dels cursos de 
català per a persones adultes del CNL del Vallès Oriental. L’acollida sempre va ser excel·lent, tant, que es va decidir 
ampliar-ne la difusió a les escoles i instituts i a les persones usuàries de les ofi cines i serveis de català de tot el 
Vallès Oriental. Gràcies a aquest increment de la difusió, la idea va anar evolucionant: a partir del mes de gener 
de 2018 es va convertir en un full interactiu en forma de qüestionari autocorrectiu i va passar a anomenar-se Un 
cop de mà. Rumia i encerta-la!. 
Les preguntes que s’hi poden trobar són com les següents:
En una conversa de WhatsApp (context informal):
“-Noies! Algú pot portar ametlla trinxada a la iaia per fer els panellets? Ha de ser avui!
-Jo l’he d’anar a veure i ja ___ portaré un quilo.”
Què diries? Marca les solucions possibles.
   n’hi
   li’n
   la hi
El qüestionari s’envia per correu electrònic i també per Whatsapp. Qualsevol persona interessada a rebre’l gra-
tuïtament pot demanar de subscriure-s’hi demanant-ho per correu electrònic a l’adreça parets@cpnl.cat o bé a 
través d’un missatge al WhatsApp de l’Ofi cina de Català de Parets: 677 25 92 74.
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Diumenge 16 de maig

D’11 a 14 h, al parc del Sot d’en Barriques, 
CLOENDA DE LA 
13a SETMANA DE LA FAMÍLIA:
Música, jocs i tallers. Espai de circ i jardí 
dels petits. 
Activitats en grups reduïts i amb totes les 
mesures sanitàries vigents.
Musictruck Fest presenta ‘Música en famí-
lia’, a càrrec d’AMACAT i CEM María Grever.

A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: 
Els gossos de Nelson Valente, a càrrec de la 
Sala Trono.
Adreçat a persones adultes. 
Intèrprets: Mercè Arànega, Sandra Monclús, 
Joan Negrié i Albert Pérez.
Una família confortablement acomodada en 
les seves pors es veurà abocada a revisar certs 
plantejaments que convertiran la seva plàcida 
llar en un camp de batalla.
Més informació:
www.focusdistribucio.cat/ca/es/els-gossos/

Del 10 al 16 de maig
Durant tota la setmana es duran a terme 
diferents activitats de caràcter divers (xerrades, 
poemes, cançons, vídeos, fotografies, balls, 
jocs, etc.) per a l’alumnat i les famílies als 
centres educatius i les biblioteques de Parets.

Dilluns 10 de maig
A les 19 h, xerrada online Coeducació i diversi-
tat de gènere a càrrec de Berta Cunill Purgi-
mon, psicòloga i directora del centre Som. 
Xerrada per educar en igualtat i equitat de 
gènere.
https://us02web.zoom.us/j/86257247514? 
pwd=MVp10VQvbOVJSTFzU21jYlcwaIVzUT09 
Organització: CAMPA10-16 MAIG 2021
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Del 10 al 16 de maig
Durant la setmana es farà difusió digital del 
díptic amb el títol Educar per a la igualtat de 
gènere en la família, elaborat a partir de les 
trobades realitzades per la XEF abans de la 
pandèmia.

PROGRAMA

“Parlem d’una cosa que, aparentment, no ens afecta, però sí que ho fa”
Com sorgeix la idea d’aquest curt?
Al director, en Jordi Boquet, i a mi ens interessava d’abans la temàtica social, sobre tot l’antifeixisme. 
Ens sentíem propers a aquest tema i ell em va proposar parlar del Guillem Agulló. A partir d’aquí vam 
decidir explicar la història des d’un punt més humanista i centrar-nos en la germana. El punt de partida 
va ser un dia que vam veure a l’escola un vídeo dels pares del Guillem explicant tot el que havia passat 
i vam parlar amb el guionista per començar a escriure el projecte posant el focus en la Betlem, que és 
una de les germanes del Guillem. 

Construir a partir d’una història ja existent deu ser difícil.
El primer punt era ser conscients que parlàvem d’una història real i, per tant, havíem de conèixer la 
família i construir el curt. Hi ha una part de fi cció, però la base, les posicions dels personatges i els 
sentiments, són reals. Són extrets del que vam poder aprendre de les visites que vam fer a València. 
Es va construir a partir d’ells i dels nostres coneixements envers la fi cció i el cinema per construir una 
història que emocioni i que faci arribar el missatge.

Què us va dir la família després de veure el curt?
Els va agradar molt. Ens van dir que estaven sorpresos que s’interessés pel tema gent tan jove com 
nosaltres. Al cap i a la fi , nosaltres vam néixer amb posterioritat als fets. Els va sorprendre gratament. 

De fet, la història del Guillem traspassa èpoques i, actualment, inclús guanya premis.
El que és interessant és veure que hi ha gent que vol tornar a aquest passat per explicar coses que 
influeixen avui en dia. Parlem d’una cosa que, aparentment, no ens afecta, però sí que ho fa. Són his-
tòries que s’han d’explicar i s’han d’ensenyar. És una realitat que va passar abans, però que segueix 
passant avui dia.

Coneixeu els creadors de la pel·lícula La mort de Guillem?
Sí. Justament el Jordi Boquet va estar en el rodatge. Es va gravar amb posterioritat al curt, però ja 
coneixíem el punt de vista, que és diferent del nostre. Se centra en els fets que van succeir després de 
l’assassinat. Hi hem mantingut molt bona relació, al fi nal hem caminat junts i vam entrar dintre de la 
campanya que van fer de La lluita continua. Una campanya de conscienciació social de la qual també 
hi ha un llibre de la Núria Cadenas. 

Com és el moment en què us diuen que heu guanyat?
Estàvem molt nerviosos. No t’esperes guanyar perquè és un projecte de fi nal de carrera i no ve des 
d’una vessant professional com altres curts. Vam sentir emoció, alegria, però sobretot per viure el que 
ha vingut després. Molta gent ha tornat a veure el curt o l’ha vist de nou i hem guanyat visibilitat.

L’Anna Moragriega Farrés acaba de guanyar el Premi Gaudí pel curtmetrat-
ge Ni oblit, ni perdó, que explica la història del Guillem Agulló des del punt 
de vista de la Betlem, una de les seves germanes. L’Anna és productora de 
cine, treballa actualment en una productora a Barcelona, i ja té al cap nous 
projectes de futur. 

Anna Moragriega Farrés


