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L’Ajuntament de Parets presentarà la nova ordenança de mobilitat. La normativa planteja, d’una banda, limitar la velocitat màxima de circulació a 30 km/h a tot el 
nucli urbà i als polígons industrials i, d’altra banda, regular l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals s’inclouen els patinets elèctrics. Amb aquesta 
iniciativa, l’Ajuntament preveu una millora de la convivència entre vianants i nous models de transport. L’objectiu fi nal és construir un municipi més segur, més verd 
i saludable i més amable i dinàmic. L’ordenança es debatrà i votarà a la sessió plenària d’aquest vespre. Si el text prospera, es farà una campanya informativa per 
explicar els detalls de la normativa a la ciutadania. Pàg. 3

Parets es converteix en ciutat 30 i regula l’ús dels patinets elèctrics

Entrevistem Felipe Corchado

Llum verda a la 
construcció de 
l’institut escola

Desplegament 
de wifi  gratuït i 
d’alta capacitat

Pàg. 6 Pàg. 7 Pàg. 7

Nou Pla Local de 
Joventut per als 
reptes del futur

Es presenta el projecte per a la recuperació ecològica, paisatgística i 
social del riu Tenes i s’obre el procés participatiu
La ciutadania podrà conèixer el projecte i fer-hi aportacions del 5 de juny al 2 de juliol a 
través d’un qüestionari que es podrà respondre en línia o presencialment. Pàgs. 10 i 11

El govern adquireix 150 compromisos amb els paretans i paretanes en 
el Pla d’Actuació Municipal 2021-2023
El Pla d’Actuació Municipal és el full de ruta que guia les actuacions del govern durant la 
legislatura. El benestar de les persones se situa al centre de totes les polítiques. Pàgs. 4 i 5

Educador de carrer
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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
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De dilluns a 
divendres de 
7.15 a 20 h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.
Freqüència de pas 
cada 15 minuts

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

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

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

Cal trucar abans al 
93 573 88 88 

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

Divendres 28 maig
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia per a públic 
adult: Sons de l’Univers, amb observació de la Lluna amb telescopi.

Dilluns 31 maig
-A les 18.30 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Groupe de conversa-
tion en français, a càrrec de Marlen Castro.
- En el marc de la Setmana Sense Fum, el 31 de maig, Dia Mundial contra 
el Tabac, el CAP Parets canviarà cigarretes per caramels sense sucre.

Del 31 de maig al 23 de juny
-D’11 a 13 h, al parc del Sot d’en Barriques, informació sobre el procés 
participatiu del projecte de recuperació del riu Tenes per tot el municipi 
amb presència als mercats ambulants.

Dimarts 1 juny
-A les 10 h, a la plaça de la Vila, visita guiada per a la gent gran a 
l’Església de Sant Esteve, a càrrec de M. José Torres i Jaume Anfruns.

Dimecres 2 de juny
-A les 18.30 h a la Biblioteca Can Rajoler, Descobreix l’art, a càrrec d’Iris 
Paris.

Dijous 3 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte presencial a 
càrrec de Gemma G. Vilardell.

Divendres 4 juny
-De 9.30 a 12 h, a la plaça de la Vila, tallers amb cuines solars i tallers 
de fauna exòtica, dins de la Setmana de la Natura.
-A les 12 h, a la plaça de la Vila, presentació de l’exposició fotogràfi -
ca Una exposició de merda. Tot seguit, desplaçament al pont de l’av. 
Francesc Macià per a la presentació dels murals de grafi ts Art i entorn 
natural, d’Eterno, dins de la Setmana de la Natura. 
-A les 17.30 h, a l’Escola de la Natura, contes de natura en família La 
vida a la bassa, dins de la Setmana de la Natura. 
-De 15.30 a 20 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, entrena-
ments ofi cials del Campionat de Barcelona sènior de patinatge.

Dissabte 5 juny
-De 8.45 a 13.05 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Cam-
pionat de Barcelona sènior de patinatge. 
-De 16.30 a 20.50 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Cam-
pionat programa curt júnior de patinatge. 
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família: contes i 
cançons a càrrec de Caro von Arend. 
-D’11 a 14 h, al parc del Sot d’en Barriques, Gimcana del Tenes. Un re-
corregut autònom per a tota la família per conèixer el riu Tenes i, recollir, 
per mitjà de tallers curts, les opinions i propostes sobre el projecte de 
recuperació del riu Tenes (Itinerari: Parc del Sot d’en Barriques-Verneda 

APUNTA’T
Ca l’Isidre Coix-Camp de Futbol), dins del Dia del Medi Ambient i de la 
Setmana de la Natura. Amb refrigeri fi nal.

Diumenge 6 juny
-De 9 a 12 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Plogging 
Parets, passejada lliure per a la recollida de deixalles als nostres camins, 
dins de la Setmana de la Natura.
-De 15 a 21.20 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Cam-
pionat programa llarg júnior de patinatge.

Dilluns 7 de juny
-A les 19 h a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group, a càrrec 
d’Elena Calvo.

Dimarts 8 juny
-A les 9 h, al Teatre Can Rajoler, mostra de fi  de curs Institut La Sínia.

Dijous 10 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte presencial a 
càrrec de Mercè Martínez, d’Un conte al sac. 

Dissabte 12 juny
-D’11 a 13 h, Itinerari sensorial pel Tenes. Una descoberta dels eixos 
principals del projecte de recuperació del riu Tenes, de la mà dels Arqui-
tectes pel Paisatge encarregats de la proposta tècnica i dels referents 
municipals que impulsen el projecte, dins de la Setmana de la Natura. 
Al llarg del recorregut es farà un tastet. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, concert de música celta a càrrec 
d’alumnes de l’Aula Suzuki de Can Roget.

Dilluns 14 juny
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en 
français a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 15 juny 
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Bibliolab: Descobrint inven-
tores, a càrrec de Sandra Uve. 

Dissabte 17 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, lliurament de premis del 24è 
concurs de punts de llibre + Hora del conte: L’hort de l’eriçona Airi, a 
càrrec d’Eva González.

Dimarts 22 de juny
-A les 18 h a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: 4 llunes i un pirata, 
a càrrec de Mon Mas. 

Dimecres 30 de juny
-A les 18.30 h  a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per a adults, 
tertúlia al voltant de la novel·la La drecera de Miquel Martín.

EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA CAN BUTJOSA
-De l’1 al 5 de juny, documents per commemorar el Dia Mundial del Medi 
Ambient, dins de la Setmana de la Natura. 
-A partir del 7 de juny, Lectures per a les vacances. 
-A partir del 14 de juny, Arriba l’estiu.  
-Del 21 al 23 de juny, documents per celebrar Sant Joan.

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). 

Para Sara 

Llega la noche y tu cansancio te vence en forma de llanto. 
Una postura, otra postura... No acabas de estar cómoda. 
Me indicas en cuál de ellas vas a entrar en paz y voy a 
poder mirar cada detalle de tu cara redondita, angelical, 
si no me duermo yo antes.
Tengo muchas ocasiones para verte durante la noche. A 
las diez, doce, una... Ya hace días que no miro el reloj... Ni 
siquiera me incorporo. No sé si haces sueños más largos o 
bien que nos entendemos mejor y no llego a despertarme 
siempre.
Él, ya grande, desde que tú naciste. Te observa alucinado. 
Te calma con un: ‘Estic aquí, sóc l’Asier, el teu germanet’. 
Mientras, yo volando a hacer un pipí rápido para poder 
arroparte de nuevo.
Os dormís y yo desvelada. Os miro y conecto con vuestra 
respiración y belleza. Ya hace tres años del inicio de todo. 
Capto el momento y lo tatúo en mi piel, para poder volver 
en cualquier lugar y tiempo.
Y se hace de día y un ‘Mami, baixem’ me hace empezar a 
desperezarme y separarme de tu piel para coger por fi n 
la postura que mi cuerpo necesita. Tus ojitos se abren, un 
nuevo día, maravilloso, por descubrir, por aprender. Nos 
ponemos una música o cantamos la nuestra y bailamos 
en la habitación. Tú disfrutas del momento mágico que 
nos da vitaminas para todo el día.
Y yo, contenta de despertarme a media noche y desvelar-
me para escribirte y cazar un pedacito de realidad para 
que un mañana tú, quizás siendo madre, lo rescates y 
te sientas acompañada, justo con tu Mami, que también 
lleva horas, meses, días, años sin dormir seguidas ocho 
horas. Y qué maravilloso camino con vosotros al lado.
Mis pedacitos de mí, de nosotros. Porqué, ¿sabes? El Papi 
nos acompaña en el viaje y se levanta todas las noches 
cuando necesitamos un cojín, un biberón, un pañal, un 
pañuelo, una manta, un...
Os queremos con locura.

Mami 

Aida Barrientos Monge



Parets ciutat 30
L'Ajuntament regula l'ús dels patinets elèctrics
L'equip de govern presentarà la nova ordenança de mobilitat a la sessió plenària d'aquest vespre. La normativa preveu convertir Parets en ciutat 30 així com regular l'ús 
dels patinets elèctrics. Des de l'11 de maig, Parets aplica la normativa estatal que limita la circulació de vehicles a una velocitat màxima de 30 km/h. Al municipi, la 
legislació es vol estendre a tot el nucli urbà i als polígons industrials.
Parets ciutat 30 és l'aposta per fer un municipi més segur, més verd i saludable i més amable i dinàmic. La regulació de la circulació pretén augmentar la qualitat de vida 
de la ciutadania. Així, l'objectiu és prioritzar l'espai per a les persones i els desplaçaments saludables.

Més segur

 A menys velocitat hi ha menys emissió de diòxid de carboni i partícules en suspensió pels carrers del municipi. També es  
redueix contaminació acústica. Tot plegat repercuteix en un estalvi energètic i en un alleujament de la pressió mediambiental. La mesura és una acció més contra la crisi 
climàtica i aposta perquè tota la ciutadania gaudeixi d'una ciutat més saludable.

 La disminució de la velocitat contribueix a generar un entorn més pacífic que facilita la interacció social i el moviment de les 
persones. Els entorns escolars esdevenen més segurs i faciliten la socialització i cohesió d'infants i joves. El comerç i la restauració també es beneficien d'entorns més 
tranquils que fomenten el consum.
Per complir amb la normativa de circulació, l'Ajuntament de Parets ha instal·lat senyals d'obligatorietat i cartells de recordatori a les entrades del municipi per indicar que 
la velocitat màxima permesa és de 30 km/h.
Concretament, la iniciativa s'emmarca en les modificacions introduïdes pel Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, en el Reglament general de circulació i en el 
Reglament general de vehicles en matèria de mesures urbanes de trànsit.

Més verd i saludable

  Una circulació més lenta permet reduir la sinistralitat. Segons l'OMS, reduir la velocitat de 50 km/h a 30 km/h fa que disminueixi fins a cinc vegades 
el risc de perdre la vida a conseqüència d'un atropellament. A més, els accidents greus baixen al 80%. Conduir més a poc a poc permet augmentar el camp de visió i 
detectar qualsevol perill amb més antelació. Els conductors poden reduir a la meitat la distància de frenada davant d'un perill. D'aquesta manera, fins i tot, poden evitar 
l'accident. Limitar la velocitat a 30 km/h també harmonitza i fa compatible la circulació de diferents tipus de vehicles a la calçada: cotxes, motocicletes, bicicletes, 
patinets elèctrics, etc.

Més amable i dinàmic

L'ordenança de mobilitat també planteja una regulació dels vehicles de mobilitat 
personal (VMP), entre els quals s'inclouen els patinets elèctrics. L'objectiu és 
millorar la convivència entre vianants i diferents tipus de vehicles a la via pública. 
La nova normativa promou la mobilitat sostenible i la seguretat de les persones.

Els punts més destacats de l'ordenança en relació amb els VMP són els següents:
· L'edat mínima de circulació és de 16 anys.
· S'ha de circular per la calçada i com màxim a 25 km/h, únicament es pot anar per                                           
la vorera si es baixa del patinet i es camina a peu.
· És unipersonal, només hi pot circular una persona.
· S'ha de portar casc.
· De nit s'ha de dur armilla reflectant i portar els llums del davant i del darrere 
encesos.

·  No es pot circular amb auriculars o fent servir el telèfon mòbil.
· Es recomana inscriure el VMP al registre de l'Ajuntament per facilitar-ne la 
localització en cas de robatori o de pèrdua així com obtenir una pòlissa 
d'assegurança de responsabilitat civil.

La infracció de la normativa pot comportar sancions lleus, de 100 euros; greus, de 
200 euros; o molt greus, de 400 euros.

Les voreres són per a les persones. Els vehicles, també les bicicletes i els patinets 
elèctrics, han de circular per la calçada, a excepció que es baixi de la bicicleta o del 
patinet i es camini a peu. Només els enginys sense motor o amb motor elèctric que 
no puguin sobrepassar els 6 km/h són considerats de joguina i poden anar per la 
vorera. També els menors de 12 anys poden circular per la calçada sempre que 
vagin acompanyats d'un major d'edat.

Properament, i si el Ple aprova l'ordenança, es preveu fer una campanya 
informativa per explicar els detalls de la normativa a la ciutadania.
Paral·lelament, l'Ajuntament continua els treballs per pacificar el municipi i oferir 
un transport públic eficient, net i a l'abast de tothom.

Millora de la convivència entre vianants i nous models de transport



L’equip de govern de l’Ajuntament de Parets ha presentat el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2021-2023. El govern paretà situa la qualitat de vida de les persones al centre de totes 
les polítiques municipals i defineix un model de vila que prioritza l’augment i la millora dels serveis, un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient i una 
administració oberta i transparent. 

El PAM és el full de ruta que guia les actuacions del govern durant la legislatura. S’hi recullen els objectius polítics, que es basen en les prioritats del govern, i s’hi fixen les accions a 
fer durant el mandat. Així doncs, es tracta d’un document estratègic que marca la planificació de l’activitat governamental. 

El PAM de Parets conté 21 objectius que es tradueixen en 150 accions concretes i avaluables. Les accions s’estructuren en 4 eixos d’actuació que es divideixen en 26 àmbits. L’equip 
de govern planteja un PAM viu i flexible, que s’adapti a les noves circumstàncies i necessitats, com el cas de la crisi sanitària de la COVID-19, que ha obligat a implementar mesures 
per minimitzar i revertir els efectes de la pandèmia i impulsar la reactivació econòmica. 

La presentació del PAM va anar a càrrec de l’alcalde, Francesc Juzgado, i de la vicealcaldessa, Casandra Garcia, i va tenir lloc el 13 de maig al Casal Ca n’Oms. La resta de regidors i 
regidores de l'equip de govern també van assistir a l’acte. L’alcalde, Francesc Juzgado, afirma: “Estic molt satisfet de poder presentar un PAM que hem desenvolupat en només 100 
dies de govern. Treballarem per les persones i per un poble més net, més segur, més amable i amb més drets”. La vicealcaldessa, Casandra Garcia, destaca que “la presentació del 
PAM s’ha fet en un temps rècord, fruit de la bona entesa del govern. Aquest és un Pla que dibuixa el futur de Parets amb les persones al centre de totes les polítiques. Des del govern 
adquirim 150 compromisos amb els veïns i veïnes que impulsarem durant els pròxims dos anys de mandat”. 

A continuació, podeu llegir alguns dels compromisos que defineixen l’horitzó estratègic del municipi i que els representants municipals van destacar a la presentació: 

EIX 1. Parets, una vila per a les persones, cívica, solidària i acollidora

Per a les persones
· Crearem un fons d’ajuts COVID-19 de fins a 500.000 euros per als col·lectius   
 afectats per la pandèmia.
· Rebaixarem el 5% de l’IBI de manera progressiva (2,5% anual).
Per a l’oci i la família
· Construirem una piscina municipal d’estiu.
Per a la salut
· Dotarem de la figura d’infermera escolar al centre Pau Vila, que també doni 
 cobertura a les escoles bressols municipals.
Per als joves
· Fomentarem el Carnet Jove “Abona’t a Parets” amb descomptes a equipaments i  
 serveis municipals.
Per a la gent gran
· Ampliarem el Centre de dia de la Residència Pedra Serrada en 20 places més.
· Posarem al dia tots els casals de la gent gran de Parets i desenvoluparem l’última  
 fase de les obres de la rehabilitació de Ca n’Oms.
Per a la igualtat de gènere 
· Crearem un punt lila estable.
Per a les persones amb capacitats diferents 
· Impulsarem els pisos tutelats per a persones amb capacitats diferents.
Per a l’esport
· Treballarem per la construcció d’una nova sala polivalent, un tercer pavelló.
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Per a l’educació
· Treballarem per la construcció del nou institut escola per resoldre la problemàtica  
 dels mòduls de l’Institut La Sínia.
· Ampliarem la gratuïtat dels llibres i material escolar de l’ESO.
· Transformarem el pati de l’Escola Municipal Pau Vila i assessorarem i    
 subvencionarem, parcialment, a les escoles públiques sobre la transformació dels  
 patis exteriors. 
Per a la cultura
· Impulsarem una nova visió de la Festa Major: “Per una Festa Major més local”.
· Redactarem un Pla d’acció cultural. Farem un diagnòstic per definir la realitat   
 cultural de Parets del Vallès i detectar-ne necessitats. Elaborarem propostes per  
 optimitzar, incrementar i ordenar les iniciatives culturals del municipi, preveient-hi  
 les necessitats presents i futures.
Per a la convivència
· Crearem la figura del Síndic Personer.
· Redactarem i implementarem l’ordenança de mobilitat amb la regulació d’ús dels  
 vehicles de mobilitat persona (VMP) i convertirem la vila en “Parets Ciutat 30”.
Per a la seguretat
· Ampliarem el nombre d’agents de la Policia Local.
· Crearem la figura del sereno.
Per a la memòria i el patrimoni
· Construirem una passarel·la per admirar les pintures de l’antiga fàbrica Tipel. 
Per a l’habitatge
· Construirem pisos de protecció oficial.

150 compromisos amb els paretans i les paretanes 

EIX 2. Parets per a la reactivació econòmica, l’ocupació i la promoció de la vila

Per a l’ocupació i l’economia
· Dissenyarem un programa de creació d’ocupació: “Objectiu: 500 llocs de treball”.  
 Ajudarem les empreses perquè contractin persones aturades de Parets.
Per al comerç
· Impulsarem l’Oficina de Comerç.

Per al turisme
· Potenciarem el turisme local amb la creació de la marca Parets i desenvoluparem  
 la campanya “Enamora’t de Parets”.

EIX 3. Parets per a l’urbanisme sostenible, la mobilitat i la cura del medi ambient

Per a la via pública: carrers, parcs, jardins, places i barris
· Potenciarem el Pla d’acció de barris: “T’escoltem!”.
· Remodelarem la plaça d’Espanya.
· Remodelarem la plaça de Josep Marcer.
· Pacificarem la mobilitat de l’avinguda d’Espanya.
Per al medi ambient 
· Transformarem la llera del riu Tenes en un parc fluvial per a l’ús esportiu i familiar.
· Impulsarem el compliment de l’ordenança de protecció contra la contaminació  
 odorífera.
· Acordarem amb el Consorci de Residus l’ampliació i millora dels serveis de la   
 deixalleria.
· Instal·larem plaques fotovoltaiques en equipaments municipals.

Per als equipaments
· Ampliarem el nombre de sales de vetlla del Cementiri Municipal.
· Millorarem la climatització de les escoles bressol municipals.
Per a la mobilitat 
· Impulsarem, juntament amb ADIF, una nova estació de tren i el desdoblament de  
 l’R3.
· Construirem una passera entre el camp de futbol i l’altra banda de la llera del riu per  
 tal de facilitar els desplaçaments a peu o amb bicicleta cap al polígon Llevant i la  
 Marineta.
Per als animals
· Instal·larem correcans a la zona del Cementiri Municipal i la Riera Seca.
· Crearem la Taula de Drets dels Animals.

EIX 4. Parets per a la gestió de qualitat, la transparència i el bon govern

Per a la comunicació
· Crearem el nou canal audiovisual local digital.

Per un Parets modern
· Desenvoluparem el Pla director Smart City (ciutat intel·ligent).

Podeu llegir el Pla d’Actuació Municipal sencer al 
web de l’Ajuntament:
www.parets.cat/seu-electronica/pam-2021-2023

Pròximament també podreu fer el seguiment del 
compliment dels compromisos del Pla d’Actuació 
Municipal a través de la plataforma Decidim:
decidim-parets.diba.cat

Balanç dels 100 primers dies de govern: 
La bona entesa de l’equip de govern facilita el desenvolupament de nous 
projectes

L'alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra Garcia, també van fer un balanç dels 100 primers dies 
de gestió al capdavant de l'administració local. El repàs de l’obra de govern va coincidir amb la presentació del 
PAM. Ambdós van subratllar que la bona sintonia del govern ha permès desencallar projectes per al municipi. En 
aquest sentit, van destacar l'aprovació del Pressupost 2021 i el Pla d'Actuació Municipal.

Durant aquests tres mesos, el govern s'ha centrat a promoure i reforçar polítiques socials que assegurin el soste-
niment de la vida així com polítiques per fomentar l'ocupació i enfortir el teixit comercial i productiu. Com per 
exemple, la suspensió de la taxa d'ocupació de les terrasses als bars i restaurants o de la taxa d'ocupació de la via 
pública dels paradistes dels mercats municipals, la creació d'un primer fons de contingència de 200.000 euros 
per pal·liar i revertir els efectes de la pandèmia, l'acompanyament dels centres educatius en la gestió de la 
pandèmia i la cessió de sales per a vacunacions massives al CAP.

Paral·lelament, el govern ha gestionat el dia a dia i ha engegat nous projectes com el reforç del patrullatge a peu, 
l'increment en la neteja viària, l'aprovació inicial de l’ordenança contra les males olors de les indústries, la redac-
ció de l'ordenança de mobilitat per regular el límit de velocitat i l’ús dels patinets elèctrics o la remodelació de la 
plaça d'Espanya o del Barri Antic, entre d'altres.

Francesc Juzgado, alcalde de Parets del Vallès

Casandra Garcia, vicealcaldessa de Parets del Vallès



L’equip de govern de l’Ajuntament de Parets ha presentat el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2021-2023. El govern paretà situa la qualitat de vida de les persones al centre de totes 
les polítiques municipals i defineix un model de vila que prioritza l’augment i la millora dels serveis, un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient i una 
administració oberta i transparent. 

El PAM és el full de ruta que guia les actuacions del govern durant la legislatura. S’hi recullen els objectius polítics, que es basen en les prioritats del govern, i s’hi fixen les accions a 
fer durant el mandat. Així doncs, es tracta d’un document estratègic que marca la planificació de l’activitat governamental. 

El PAM de Parets conté 21 objectius que es tradueixen en 150 accions concretes i avaluables. Les accions s’estructuren en 4 eixos d’actuació que es divideixen en 26 àmbits. L’equip 
de govern planteja un PAM viu i flexible, que s’adapti a les noves circumstàncies i necessitats, com el cas de la crisi sanitària de la COVID-19, que ha obligat a implementar mesures 
per minimitzar i revertir els efectes de la pandèmia i impulsar la reactivació econòmica. 

La presentació del PAM va anar a càrrec de l’alcalde, Francesc Juzgado, i de la vicealcaldessa, Casandra Garcia, i va tenir lloc el 13 de maig al Casal Ca n’Oms. La resta de regidors i 
regidores de l'equip de govern també van assistir a l’acte. L’alcalde, Francesc Juzgado, afirma: “Estic molt satisfet de poder presentar un PAM que hem desenvolupat en només 100 
dies de govern. Treballarem per les persones i per un poble més net, més segur, més amable i amb més drets”. La vicealcaldessa, Casandra Garcia, destaca que “la presentació del 
PAM s’ha fet en un temps rècord, fruit de la bona entesa del govern. Aquest és un Pla que dibuixa el futur de Parets amb les persones al centre de totes les polítiques. Des del govern 
adquirim 150 compromisos amb els veïns i veïnes que impulsarem durant els pròxims dos anys de mandat”. 

A continuació, podeu llegir alguns dels compromisos que defineixen l’horitzó estratègic del municipi i que els representants municipals van destacar a la presentació: 

EIX 1. Parets, una vila per a les persones, cívica, solidària i acollidora

Per a les persones
· Crearem un fons d’ajuts COVID-19 de fins a 500.000 euros per als col·lectius   
 afectats per la pandèmia.
· Rebaixarem el 5% de l’IBI de manera progressiva (2,5% anual).
Per a l’oci i la família
· Construirem una piscina municipal d’estiu.
Per a la salut
· Dotarem de la figura d’infermera escolar al centre Pau Vila, que també doni 
 cobertura a les escoles bressols municipals.
Per als joves
· Fomentarem el Carnet Jove “Abona’t a Parets” amb descomptes a equipaments i  
 serveis municipals.
Per a la gent gran
· Ampliarem el Centre de dia de la Residència Pedra Serrada en 20 places més.
· Posarem al dia tots els casals de la gent gran de Parets i desenvoluparem l’última  
 fase de les obres de la rehabilitació de Ca n’Oms.
Per a la igualtat de gènere 
· Crearem un punt lila estable.
Per a les persones amb capacitats diferents 
· Impulsarem els pisos tutelats per a persones amb capacitats diferents.
Per a l’esport
· Treballarem per la construcció d’una nova sala polivalent, un tercer pavelló.
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Per a l’educació
· Treballarem per la construcció del nou institut escola per resoldre la problemàtica  
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· Impulsarem una nova visió de la Festa Major: “Per una Festa Major més local”.
· Redactarem un Pla d’acció cultural. Farem un diagnòstic per definir la realitat   
 cultural de Parets del Vallès i detectar-ne necessitats. Elaborarem propostes per  
 optimitzar, incrementar i ordenar les iniciatives culturals del municipi, preveient-hi  
 les necessitats presents i futures.
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· Crearem la figura del Síndic Personer.
· Redactarem i implementarem l’ordenança de mobilitat amb la regulació d’ús dels  
 vehicles de mobilitat persona (VMP) i convertirem la vila en “Parets Ciutat 30”.
Per a la seguretat
· Ampliarem el nombre d’agents de la Policia Local.
· Crearem la figura del sereno.
Per a la memòria i el patrimoni
· Construirem una passarel·la per admirar les pintures de l’antiga fàbrica Tipel. 
Per a l’habitatge
· Construirem pisos de protecció oficial.

150 compromisos amb els paretans i les paretanes 
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· Pacificarem la mobilitat de l’avinguda d’Espanya.
Per al medi ambient 
· Transformarem la llera del riu Tenes en un parc fluvial per a l’ús esportiu i familiar.
· Impulsarem el compliment de l’ordenança de protecció contra la contaminació  
 odorífera.
· Acordarem amb el Consorci de Residus l’ampliació i millora dels serveis de la   
 deixalleria.
· Instal·larem plaques fotovoltaiques en equipaments municipals.

Per als equipaments
· Ampliarem el nombre de sales de vetlla del Cementiri Municipal.
· Millorarem la climatització de les escoles bressol municipals.
Per a la mobilitat 
· Impulsarem, juntament amb ADIF, una nova estació de tren i el desdoblament de  
 l’R3.
· Construirem una passera entre el camp de futbol i l’altra banda de la llera del riu per  
 tal de facilitar els desplaçaments a peu o amb bicicleta cap al polígon Llevant i la  
 Marineta.
Per als animals
· Instal·larem correcans a la zona del Cementiri Municipal i la Riera Seca.
· Crearem la Taula de Drets dels Animals.

EIX 4. Parets per a la gestió de qualitat, la transparència i el bon govern

Per a la comunicació
· Crearem el nou canal audiovisual local digital.

Per un Parets modern
· Desenvoluparem el Pla director Smart City (ciutat intel·ligent).

Podeu llegir el Pla d’Actuació Municipal sencer al 
web de l’Ajuntament:
www.parets.cat/seu-electronica/pam-2021-2023
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Balanç dels 100 primers dies de govern: 
La bona entesa de l’equip de govern facilita el desenvolupament de nous 
projectes

L'alcalde, Francesc Juzgado, i la vicealcaldessa, Casandra Garcia, també van fer un balanç dels 100 primers dies 
de gestió al capdavant de l'administració local. El repàs de l’obra de govern va coincidir amb la presentació del 
PAM. Ambdós van subratllar que la bona sintonia del govern ha permès desencallar projectes per al municipi. En 
aquest sentit, van destacar l'aprovació del Pressupost 2021 i el Pla d'Actuació Municipal.

Durant aquests tres mesos, el govern s'ha centrat a promoure i reforçar polítiques socials que assegurin el soste-
niment de la vida així com polítiques per fomentar l'ocupació i enfortir el teixit comercial i productiu. Com per 
exemple, la suspensió de la taxa d'ocupació de les terrasses als bars i restaurants o de la taxa d'ocupació de la via 
pública dels paradistes dels mercats municipals, la creació d'un primer fons de contingència de 200.000 euros 
per pal·liar i revertir els efectes de la pandèmia, l'acompanyament dels centres educatius en la gestió de la 
pandèmia i la cessió de sales per a vacunacions massives al CAP.

Paral·lelament, el govern ha gestionat el dia a dia i ha engegat nous projectes com el reforç del patrullatge a peu, 
l'increment en la neteja viària, l'aprovació inicial de l’ordenança contra les males olors de les indústries, la redac-
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plaça d'Espanya o del Barri Antic, entre d'altres.

Francesc Juzgado, alcalde de Parets del Vallès

Casandra Garcia, vicealcaldessa de Parets del Vallès
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Els fets delictius baixen un 17% a Parets durant 
la pandèmia

Parets ha registrat un descens del 17,03% dels fets de-
lictius al llarg del darrer any. De l’abril de 2019 a l’abril 
de 2020 van comptabilitzar-se 875 infraccions penals, 
mentre que de l’abril de 2020 a l’abril de 2021 se n’han 
interposat 726. Així es desprèn de les dades recollides 
en l’informe en matèria de seguretat de la Policia Local 
de Parets.
L’inspector en cap de la Policia Local, Joan Pérez, asse-
nyala una “destacada davallada en totes les tipologies 
delictives, especialment les que afecten les persones i 
els béns”. L’inspector en cap apunta que la reducció dels 
fets delictius es deu, en gran part, al confinament i al toc 
de queda per la crisi sanitària.
De les dades recopilades, en destaca la reducció dels ro-
batoris als domicilis en un 69,39%, de 49 robatoris entre 
l’abril de 2019 i l’abril de 2020 a 15 robatoris entre l’abril 

de 2020 i l’abril de 2021. D’altra banda, en el mateix pe-
ríode, s’ha produït un augment del 31,25% en delictes de 
maltractament en l’àmbit de la llar, que passen de 16 a 
21, i un increment del 33,33% en atemptats, resistència 
i desobediència als agents, de 12 a 16.
L’activitat policial ha estat especialment condicionada per 
la situació de pandèmia. Els agents de la Policia Local han 
interposat 715 denúncies per incompliment de les mesu-
res sanitàries durant l’estat d’alarma. De març a desembre 
de 2020 van registrar-se 395 denúncies i de gener a abril 
de 2021 se n’han comptabilitzat 320.
En aquest sentit, l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, 
destaca “el sobreesforç que han hagut de fer els efectius 
de la nostra policia durant tot el confinament. Un esforç i 
reforç que s’ha notat també en els últims mesos amb les 
passejades a peu de la nostra policia per la ciutat”.

La Policia Local ha interposat 715 denúncies per incompliment de les mesures sanitàries

L’Ajuntament de Parets avança per fer realitat la construc-
ció del futur institut escola, que fusionarà l’Escola Lluís 
Piquer i l’Institut La Sínia. El 18 de maig, el Govern de la 
Generalitat va aprovar destinar 1,8 maig d’euros per a la 
construcció del nou centre. Aquesta aprovació es concre-
tarà amb la signatura d’un conveni entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Parets. Educació aportarà el 
90% de la inversió en dues anualitats: 900.000 euros per 
al 2025 i 900.000 euros per al 2026. Així, l’Ajuntament 
assumirà el 10% restant i també avançarà la inversió per 
començar les obres al més aviat possible. El Consistori 
també s’encarregarà de la licitació, de la redacció i de 
l’aprovació del projecte.

El conveni amb la Generalitat preveu la creació de dues 
línies de secundària en el futur centre, fruit de la unificació 
de l’escola i l’institut. 
El nou centre s’ubicarà a l’espai on hi ha l’Escola Lluís 
Piquer. Concretament, el projecte preveu la construcció 
d’un nou edifici, entre l’escola i el pàrquing del Poliespor-
tiu Municipal Joaquim Rodríguez Oliver. 
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Gar-
cia, valora positivament l’anunci i assegura que amb la 
creació d’un institut escola es resoldrà la problemàtica 
de provisionalitat dels barracons de l’Institut La Sínia i, 
a la vegada, s’oferirà un nou model educatiu basat en un 
projecte educatiu únic des de P3 fins a 4t d’ESO. 

El Govern aprova la construcció de l’institut escola 
El Govern de la Generalitat ha aprovat destinar 1,8 milions d’euros a la seva construcció

Segell Infoparticipa a la 
transparència

Parets ha rebut per segon any consecutiu el Segell Info-
participa per la qualitat i la transparència de la comuni-
cació pública, un distintiu creat pel Laboratori de Perio-
disme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’Ajuntament 
assoleix el 94% dels indicadors avaluats des de 2020 
fins al març de 2021. En concret, compleix 49 dels 52 
indicadors examinats. L’any passat el consistori paretà va 
obtenir una puntuació del 92%. En l’actual edició, però, 
s’han reformulat i incorporat nous indicadors. Això ha fet 
que l’avaluació hagi passat de 48 a 52 indicadors. 
El Segell Infoparticipa divideix els indicadors en tres 
categories que inclouen informació dels representants 
polítics, com el pla de govern o l’agenda institucional de 
l’alcalde; la gestió dels recursos col·lectius i econòmics; i 
les eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana. 
El LPCCP de la UAB també elabora el Mapa Infoparticipa 
que permet comprovar el resultat de les avaluacions de 
135 institucions públiques entre ajuntaments, consells 
comarcals i diputacions. Per a més informació, podeu 
consultar el web mapainfoparticipa.com. 
La regidora de Transparència, Laura Lozano, va recollir el 
distintiu el 10 de maig a l’Auditori de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

La regidora Laura Lozano recull el distintiu
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L’Ajuntament impulsa el nou Pla Local de Joventut 2022-2025
El document prioritza quatre eixos: ocupació, gènere, salut i lleure

L’Ajuntament de Parets treballa per redactar el Pla de 
Local de Joventut (PLJ) 2022-2025. El Pla és l’eina que 
definirà, impulsarà i coordinarà les polítiques per als joves 
de 14 a 30 anys de Parets durant els pròxims quatre anys. 
El document s’estructurarà en quatre eixos principals: 
ocupació, gènere, salut i lleure.
El PLJ té l’objectiu de satisfer les necessitats i millorar 
la qualitat de vida del col·lectiu juvenil del municipi. A 
més, es treballen un conjunt de temes amb especial aten-
ció. En destaquen els següents: l’educació emocional, la 
gestió de l’oci a través d’un lleure educatiu i de reduc-
ció de danys, el reforç de serveis existents com el Servei 
d’Atenció Psicològica Infantil i Juvenil (SAPIJ) i el Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), la prevenció de 
drogodependències des de 6è de primària, la coeducació 
a primària, l’autoestima i la millora de la coordinació i el 
treball transversal.

Treball conjunt de tots els agents de la societat 
Per elaborar el PLJ es fa una anàlisi prèvia de les neces-
sitats dels joves. S’intenta identificar els seus interessos, 
detectar les mancances que troben al municipi i interpre-
tar la seva percepció de la realitat. Paral·lelament, també 
es recullen els recursos existents al municipi destinats al 
jovent. A continuació, amb les dades recopilades, es fa 
una reflexió col·lectiva on intervenen els diferents agents 
implicats: representats polítics, tècnics municipals, 
agents socials (pares, mestres, etc.) i joves, amb l’objectiu 
de plantejar propostes per resoldre i millorar els possibles 
dèficits. Finalment, es proposen mesures concretes que 
queden plasmades en el PLJ. A continuació, el document 
ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament.
Aquest maig s’ha fet una primera sessió amb tècnics mu-
nicipals i agents socials. Pròximament es farà una sessió 
amb entitats juvenils i s’activarà la participació juvenil.

Parets estrena una xarxa wifi gratuïta d’alta capacitat en 13 espais públics
L’Ajuntament de Parets ha instal·lat 13 antenes de wifi 
gratuït i d’alta capacitat per millorar la cobertura i cobrir 
nous espais del municipi. L’acció s’emmarca en la iniciati-
va de la Comissió Europea WiFi4EU que ha atorgat un ajut 
de 15.000 euros per finançar la compra de les antenes. 

Accés gratuït, universal i de qualitat 
El projecte WiFi4EU ofereix servei d’accés a Internet d’alta 
capacitat en forma de connexions puntuals i de qualitat 
en els espais públics. L’accés és gratuït i obert a tothom. 
La velocitat de connexió és de 30 Mbps. L’objectiu del pro-
jecte és que la ciutadania pugui connectar-se a Internet 
gratuïtament arreu del territori europeu sense haver de 
demanar credencials cada vegada que ho faci.
Les 13 antenes s’han distribuït entre els parcs, les places 
i els equipaments més concorreguts de Parets. Des d’avui, 
la xarxa wifi està operativa als punts següents: Biblioteca 
Can Butjosa, Casal de Cultura Can Butjosa, Escola Muni-

Casal de Joves Cal Jardiner, al carrer de Montcau, 1

cipal de Música, entorn de l’estació de trens, parc de Cal 
Jardiner, parc del Sot d’en Barriques, parc la Linera, plaça 
de la Font de la Salut, plaça de la Vila, Piscina Municipal 
Miguel Luque, Sala Basart Cooperativa, Sala d’Exposicions 
Can Rajoler i Teatre Can Rajoler. 
La connexió s’ha de fer a través de dispositius mòbils: 
telèfons, tauletes o ordinadors. Per accedir-hi, els usua-
ris i usuàries han de seleccionar la xarxa i ,a través d’un 
portal captiu, han d’indicar el correu electrònic i acceptar 
les condicions d’ús. 
L’Ajuntament ha indicat les zones on s’ofereix aquest ser-
vei amb un cartell on hi ha la icona de cobertura wifi, la 
bandera europea i el nom del projecte. 

Pròximament s’oferirà senyal wifi a cinc punts més
La regidora d’Innovació i Noves Tecnologies, Gemma Gar-
cia, ha anunciat que pròximament es donarà cobertura 
a cinc espais públics més. Concretament, l’Ajuntament 

preveu donar accés a la xarxa wifi en els punts següents: 
Camp de Futbol Municipal Josep Seguer, parc del Mirador 
de Gallecs, plaça del Doctor Trueta, plaça d’Espanya i Po-
liesportiu Municipal Joaquim Rodríguez Oliver.

Cartell del parc La Linera de la nova xarxa wifi gratuïta

L’antic PLJ 2017-2020 va prorrogar-se durant el 2021. 
La pandèmia de la COVID-19 va impedir reunir els agents 
que intervenen en l’elaboració del document.
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MATRICULACIÓ
CURS2021-2022

Informació i preinscripcions
PERÍODE PRIORITARI
Del 21 al 29 de juny de 2021

PERÍODE SECUNDARI
(si queden places vacants)
Del 2 al 14 de setembre

De 16 a 18 h
Av. Espanya, 116
Telèfon 93 573 86 90
a8062043@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/afaparets/

Es recomana fer la preinscripció de forma telemàtica. 
Envieu un correu electrònic a a8062043@xtec.cat 
i us n’informarem.
També podeu trucar al 93 573 86 90 a partir 
del dia 14 de juny.

FESTA MAJOR
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D’ESTIU 2021
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R
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PRINCIPALS

El tema d’enguany és el 25è aniversari de 
la Festa de la Pedra del Diable. Els 
treballs han d’incloure aquest text: Festa 
Major 2021. La festa gegant! 25 anys 
de la Festa de la Pedra del Diable. 
Parets del Vallès. Juliol 2021.

Poden participar-hi totes les persones 
interessades majors de 16 anys, amb la 
presentació d’un màxim de tres propostes, 
originals i inèdites.

Les propostes s’han de presentar en un 
suport rígid i, a més a més, en un CD ROM 
amb els treballs en programes de dibuix o 
imatge: Adobe Illustrator, InDesign, 
Freehand, Corel Draw o Photoshop. A les 
propostes només hi poden aparèixer quatre 
colors com a màxim (inclòs el blanc, si es fa 
servir), tret del fons. No s’admetran trames 
ni matisos d’aquests colors, ni degradats, 
transparències o altres efectes. Tampoc no 
s’admetran imatges en JPEG.

Les propostes s’han de treballar 
obligatòriament en sentit vertical a la 
plantilla de color vermell que trobareu a 
www.parets.cat/concurs-disseny-
fme-2021, en format PDF. No s’admetrà la 
imatge que estigui encaixada dins d’un 
marc, per evitar que quedi tallada pels 
marges.

Les propostes s’han de lliurar a les o�cines 
del Servei de Cultura, al Centre Cultural Can 
Rajoler, des del 21 de  maig �ns al dia 16 
de juny de 2021.

S’atorgarà un premi únic de 500 euros 
(base imposable) a la proposta guanyadora.

Consulteu les bases completes
a www.parets.cat

 
   

.

.

SUBVENCIONS
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES USUÀRIES 
DEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE PARETS

10a CONVOCATÒRIA - 2021
Cal formalitzar un contracte laboral amb una persona usuària de l’SLOP en 
recerca de feina.

La quantia de la subvenció, prenent com a referència la jornada completa, és:

Servei Local d'Ocupació de Parets (SLOP)
Carrer Major, 1
Tel. 93 573 88 96 · www.parets.cat

Més informació:

.
TEMPS CONTRACTACIÓ 6 MESOS:

1.200€
- Homes entre 30 i 45 anys
 no aturats de llarga durada

1.700€
- Majors de 45 anys
- Entre 16 i 29 anys
- Aturats de llarga durada
- Dones

S’atorgarà un impo� addicional de 1.000€:
- Primeres contractacions
- Contractes indefinits
- Majors de 55 anys

S’atorgarà un impo� addicional no acumulable de 500€:
- Contractes fixos discontinus

Les empreses sol·licitants poden demanar subvenció fins al 7 d’octubre de 2021.

Tenir cura de les altres persones, de la natura 
i de l'entorn és la forma més essencial del que 
significa ser humà i no té una relació natural 
amb la feminitat. 
Afavorir experiències d'aprenentatge de la cura, 
tant en nens com en nenes i des de ben petits, 
ajudarà a construir una societat més justa i lluitar 
contra la desigualtat de gènere.
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VIU EL RIU TENES

L’Ajuntament de Parets engega el procés participatiu per a la 
recuperació ecològica, paisatgística i social del riu Tenes. El 
projecte, una de les prioritats de l’equip de govern per aquesta 
legislatura, consisteix a restaurar i conservar el riu i el seu entorn 
i, a la vegada, integrar l’espai fluvial en un conjunt dedicat a 
l’esport i al lleure que sigui respectuós amb el medi ambient. Les 
actuacions s’executaran de forma gradual. En paraules de la 
regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, “es tracta que els 
paretans i paretanes visquin de cara al riu”. El projecte compta 
amb un procés participatiu per recollir les propostes i els suggeri-
ments dels veïns i veïnes per a l’entorn fluvial. La ciutadania 
podrà participar-hi del 5 de juny al 2 de juliol.

L’Ajuntament fa temps que treballa en el projecte. A la tardor de 
l’any passat van iniciar-se els treballs de neteja de la llera. 
L’atenció va centrar-se en la retirada de les canyes americanes 
que es trobaven als marges, una espècie invasora que afecta la 
diversitat vegetal, i en la neteja dels residus sòlids abocats.

Un projecte d’excel·lència

Paral·lelament, el Consistori va obrir un concurs perquè diferents 
empreses presentessin un projecte de recuperació del riu i el seu 
entorn. L’Estudi Martí Franch (EMF) va guanyar el concurs. L’equip 
de l’EMF és expert en arquitectura del paisatge i té una gran 
experiència en projectes d’integració paisatgística, com ho 
demostren els projectes de recuperació de la platja del Castell a 
Palamós o la recuperació del Paratge de Tudela al Cap de Creus, 
entre d’altres. 

Més enllà del riu

La proposta d’actuació preveu un àmbit més gran que el riu; 
aposta per la restauració de la llera del riu com a connector social 
i ecològic de l’eix Gallifa - Besòs; connecta el riu Tenes i l’espai 
rural de Gallecs; vertebra longitudinalment el sistema d’espais 
lliures que relliga el riu unint-los en un gran parc-fluvial; i crea un 
corredor verd per a vianants i bicicletes a fi de reconnectar els 
barris Antic, l’Escorxador i l’Eixample. També s’aposta per 
instal·lar una passera a l’alçada del camp de futbol, a l’antic camí 
de Palou, que connecti amb la zona industrial i esdevingui un 
punt d’observació.

Obert a la participació ciutadana 

El projecte de recuperació del riu Tenes preveu un procés de 
participació ciutadana. L’objectiu és, d’una banda, donar a conèi-
xer el projecte i, d’altra banda, recollir les prioritats dels veïns i 
veïnes per a l’espai natural. El període de participació començarà 
el dissabte 5 de juny i finalitzarà el divendres 2 de juliol. En el 
procés hi podran participar totes les persones residents al muni-
cipi. El procés es farà prèviament a la redacció del projecte 
d’execució per tal d’adaptar-lo a les preferències dels paretans i 
paretanes. 

Per informar del projecte es programaran dues activitats i un 
debat i hi haurà enquestadors a peu de carrer. Per participar en el 
projecte es distribuirà un qüestionari que es podrà emplenar en 
línia o presencialment. El qüestionari es podrà respondre de 
forma telemàtica, a través dels webs decidim-parets.diba.cat i 
participacio.parets.cat, o de manera presencial, als punts que 
s’instal·laran als mercats ambulants, a diferents espais del muni-
cipi i el dia de les activitats: Gimcana del Tenes (5 de juny) i 
Itinerari sensorial pel Tenes (12 de juny). En aquests punts hi 
haurà enquestadors que oferiran informació del projecte i recolli-
ran les propostes de la ciutadania. Per emplenar el qüestionari 
s’ha d’anotar el nom, cognoms i DNI.

La recuperació del riu Tenes és un projecte obert i a llarg termini 
que es desenvoluparà d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries existents.

Del 5 de juny al 2 de juliol s’obre el procés 
de participació ciutadana per a la recupe-
ració ecològica, paisatgística i social de 
l’espai fluvial 

Un projecte amb quatre eixos. El procés participatiu s’ha estructurat a través de quatre eixos:

Activitats per conèixer el projecte 

Gimcana del Tenes

5 de juny (Dia del Medi Ambient), d’11 a 14 h, al parc del Sot 
d’en Barriques
Un recorregut autònom per a tota la família per conèixer el riu 
Tenes i, recollir, per mitjà de tallers curts, les opinions i propostes 
sobre el projecte de recuperació del riu Tenes (Itinerari Parc Sot 
Barriques-Verneda Ca l’Isidre Coix- Pavelló d’Esports). A la 
finalització de l’activitat es farà un refrigeri. 

Itinerari sensorial pel Tenes

12 de juny, d’11 a 13 h, al parc del Sot d’en Barriques
Una descoberta dels eixos principals del projecte de recuperació 
del riu Tenes, de la mà dels arquitectes de l’Estudi Martí Franch 
(EMF) encarregats de la proposta tècnica i dels referents munici-
pals que impulsen el projecte. Al llarg del recorregut es farà un 
tastet. 

Debat a RAP107

17 de juny, a les 12 h
L’emissora de ràdio municipal RAP107 acollirà un debat amb els 
referents municipals del projecte, els arquitectes de l’EMF enca-
rregat del projecte i l’equip dinamitzador del procés participatiu. 
Durant el debat es respondran les preguntes de la ciutadania de 
Parets. Podeu fer arribar les preguntes a l’adreça de correu 
electrònic participacio@parets.cat abans del 10 de juny. En el 
correu s’hi han d’indicar el nom, cognoms i DNI. 

Sessió de retorn

3 de juliol, de 19 a 20.30 h, (pendent d’ubicació)
Àgora ciutadana on es presentarà el document de criteris, 
d’avaluació i de conclusions del procés de la mà de les persones 
referents municipals del projecte, els arquitectes de l’EMF enca-
rregat del projecte i l’equip dinamitzador del procés participatiu.

Les activitats són gratuïtes i les places són limitades. Les 
inscripcions es poden fer a partir del 31 de maig al web 
escolanatura.parets.cat.

Eix 1. Valor ecològic

Es restaurarà el riu a fi de mantenir o millorar la capacitat hidrològica de la llera: s’eliminarà vegetació al∙lòctona 
invasora; es controlaran els abocaments de residus; es plantaran espècies en zones d’acumulació i eutrofització 
d’aigües; i s’ubicaran pantalles sonores en les zones amb majors nivells de soroll.

Hi haurà una millor connectivitat i promoció de la biodiversitat: es potenciaran les comunitats de ribera autòctones; 
es diversificaran els hàbitats fluvials amb canyissars, herbassars i albereda; es crearan zones humides amb basses 
temporànies; i es posaran passos per a peixos en els elements que fragmenten la connectivitat.

S’ubicaran elements clau (zones humides, aguaits o punts d’observació) en llocs on sigui possible l’observació 
sense generar destorbs a la fauna, creant amplificadors visuals i sonors mitjançant les plantacions arbòries allà on 
la llera se situa a tocar de zones industrials. També s’instal·larà un punt d’observació en el pont de vianants que es 
construirà des del camp de futbol fins al polígon Llevant. 

Eix 2. Connector urbà

La llera i els marges del riu Terres seran connectors ecològics i paisatgístics, relligant espais avui inconnexos de la 
zona industrial i agrícola. Així mateix, es connectarà la llera, la riba i els parcs del sistema fluvial del Tenes amb 
l’espai rural de Gallecs.

Es crearà un passeig fluvial de 4 km, de punta a punta del municipi, com a nou eix‐cívic‐verd, pacificat i paisatgístic, 
al marge dret del riu i la via‐parc de la Carena, a la Verneda de Ca l’Isidre Coix, de 2.5 km, que actuarà com un 
eix‐cívic‐panoràmic entre la ciutat i la plana fluvial. El camí connectarà l’Eixample amb el Barri Antic a rasants 
diferents, posant un doble camí segregat de vianants i bicicletes. L’entramat de camins que enllaçaran el passeig 
Fluvial amb la nova via‐parc de la Carena, s’endinsaran en la trama urbana i resoldran la desconnexió històrica 
entre barris de Parets. A més, aquesta xarxa de mobilitat tova esdevindrà una alternativa funcional a la mobilitat 
del sector central de Parets que alliberarà espai d’aparcament i de circulació de vehicles a la llera del riu.

Eix 3. Punt de trobada, lleure i joc

Es crearà una gran zona central de parc Fluvial de 7,5 hectàrees. El nou parc Fluvial combinarà espais enjardinats i 
naturals i convergirà en un gran prat, de dimensions d’un camp de futbol, lloc central per al desenvolupament 
d’esport informal i d’esdeveniments esportius i culturals.

Tocant al barri del Quarter Migdia, es crearà una successió de prats a primera línia de riu de mida mitjana i petita 
emmarcats per franges arbrades. L’objectiu d’aquesta intervenció és ampliar els espais verds per al gaudi i l’estada 
de la ciutadania. La diversitat de terrasses agrícoles permeten una transició esglaonada entre el riu i el municipi i es 
poden adaptar als usos prioritaris dels veïns i veïnes: jocs infantils per a diverses edats, tirolines, pícnic, fonts, blocs 
de roca (boulders)... 

Eix 4. Patrimoni municipal

L’Era de Ca l’Isidre Coix està projectada com una plaça‐porta i interfase urbana entre el parc i l’Eixample i com a 
mirador al riu. L’espai singular que confeccionen els masos, el pou, les feixes, la mina de Can Berenguer i la potent 
estructura arbrada dota l’espai d’una identitat pròpia i esdevé testimoni del Parets rural i permeten desenvolupar 
una oferta cívica, social i recreativa única d’acord amb les prioritats dels veïns i veïnes.
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VIU EL RIU TENES

L’Ajuntament de Parets engega el procés participatiu per a la 
recuperació ecològica, paisatgística i social del riu Tenes. El 
projecte, una de les prioritats de l’equip de govern per aquesta 
legislatura, consisteix a restaurar i conservar el riu i el seu entorn 
i, a la vegada, integrar l’espai fluvial en un conjunt dedicat a 
l’esport i al lleure que sigui respectuós amb el medi ambient. Les 
actuacions s’executaran de forma gradual. En paraules de la 
regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, “es tracta que els 
paretans i paretanes visquin de cara al riu”. El projecte compta 
amb un procés participatiu per recollir les propostes i els suggeri-
ments dels veïns i veïnes per a l’entorn fluvial. La ciutadania 
podrà participar-hi del 5 de juny al 2 de juliol.

L’Ajuntament fa temps que treballa en el projecte. A la tardor de 
l’any passat van iniciar-se els treballs de neteja de la llera. 
L’atenció va centrar-se en la retirada de les canyes americanes 
que es trobaven als marges, una espècie invasora que afecta la 
diversitat vegetal, i en la neteja dels residus sòlids abocats.

Un projecte d’excel·lència

Paral·lelament, el Consistori va obrir un concurs perquè diferents 
empreses presentessin un projecte de recuperació del riu i el seu 
entorn. L’Estudi Martí Franch (EMF) va guanyar el concurs. L’equip 
de l’EMF és expert en arquitectura del paisatge i té una gran 
experiència en projectes d’integració paisatgística, com ho 
demostren els projectes de recuperació de la platja del Castell a 
Palamós o la recuperació del Paratge de Tudela al Cap de Creus, 
entre d’altres. 

Més enllà del riu

La proposta d’actuació preveu un àmbit més gran que el riu; 
aposta per la restauració de la llera del riu com a connector social 
i ecològic de l’eix Gallifa - Besòs; connecta el riu Tenes i l’espai 
rural de Gallecs; vertebra longitudinalment el sistema d’espais 
lliures que relliga el riu unint-los en un gran parc-fluvial; i crea un 
corredor verd per a vianants i bicicletes a fi de reconnectar els 
barris Antic, l’Escorxador i l’Eixample. També s’aposta per 
instal·lar una passera a l’alçada del camp de futbol, a l’antic camí 
de Palou, que connecti amb la zona industrial i esdevingui un 
punt d’observació.

Obert a la participació ciutadana 

El projecte de recuperació del riu Tenes preveu un procés de 
participació ciutadana. L’objectiu és, d’una banda, donar a conèi-
xer el projecte i, d’altra banda, recollir les prioritats dels veïns i 
veïnes per a l’espai natural. El període de participació començarà 
el dissabte 5 de juny i finalitzarà el divendres 2 de juliol. En el 
procés hi podran participar totes les persones residents al muni-
cipi. El procés es farà prèviament a la redacció del projecte 
d’execució per tal d’adaptar-lo a les preferències dels paretans i 
paretanes. 

Per informar del projecte es programaran dues activitats i un 
debat i hi haurà enquestadors a peu de carrer. Per participar en el 
projecte es distribuirà un qüestionari que es podrà emplenar en 
línia o presencialment. El qüestionari es podrà respondre de 
forma telemàtica, a través dels webs decidim-parets.diba.cat i 
participacio.parets.cat, o de manera presencial, als punts que 
s’instal·laran als mercats ambulants, a diferents espais del muni-
cipi i el dia de les activitats: Gimcana del Tenes (5 de juny) i 
Itinerari sensorial pel Tenes (12 de juny). En aquests punts hi 
haurà enquestadors que oferiran informació del projecte i recolli-
ran les propostes de la ciutadania. Per emplenar el qüestionari 
s’ha d’anotar el nom, cognoms i DNI.

La recuperació del riu Tenes és un projecte obert i a llarg termini 
que es desenvoluparà d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries existents.

Del 5 de juny al 2 de juliol s’obre el procés 
de participació ciutadana per a la recupe-
ració ecològica, paisatgística i social de 
l’espai fluvial 

Un projecte amb quatre eixos. El procés participatiu s’ha estructurat a través de quatre eixos:

Activitats per conèixer el projecte 

Gimcana del Tenes

5 de juny (Dia del Medi Ambient), d’11 a 14 h, al parc del Sot 
d’en Barriques
Un recorregut autònom per a tota la família per conèixer el riu 
Tenes i, recollir, per mitjà de tallers curts, les opinions i propostes 
sobre el projecte de recuperació del riu Tenes (Itinerari Parc Sot 
Barriques-Verneda Ca l’Isidre Coix- Pavelló d’Esports). A la 
finalització de l’activitat es farà un refrigeri. 

Itinerari sensorial pel Tenes

12 de juny, d’11 a 13 h, al parc del Sot d’en Barriques
Una descoberta dels eixos principals del projecte de recuperació 
del riu Tenes, de la mà dels arquitectes de l’Estudi Martí Franch 
(EMF) encarregats de la proposta tècnica i dels referents munici-
pals que impulsen el projecte. Al llarg del recorregut es farà un 
tastet. 

Debat a RAP107

17 de juny, a les 12 h
L’emissora de ràdio municipal RAP107 acollirà un debat amb els 
referents municipals del projecte, els arquitectes de l’EMF enca-
rregat del projecte i l’equip dinamitzador del procés participatiu. 
Durant el debat es respondran les preguntes de la ciutadania de 
Parets. Podeu fer arribar les preguntes a l’adreça de correu 
electrònic participacio@parets.cat abans del 10 de juny. En el 
correu s’hi han d’indicar el nom, cognoms i DNI. 

Sessió de retorn

3 de juliol, de 19 a 20.30 h, (pendent d’ubicació)
Àgora ciutadana on es presentarà el document de criteris, 
d’avaluació i de conclusions del procés de la mà de les persones 
referents municipals del projecte, els arquitectes de l’EMF enca-
rregat del projecte i l’equip dinamitzador del procés participatiu.

Les activitats són gratuïtes i les places són limitades. Les 
inscripcions es poden fer a partir del 31 de maig al web 
escolanatura.parets.cat.

Eix 1. Valor ecològic

Es restaurarà el riu a fi de mantenir o millorar la capacitat hidrològica de la llera: s’eliminarà vegetació al∙lòctona 
invasora; es controlaran els abocaments de residus; es plantaran espècies en zones d’acumulació i eutrofització 
d’aigües; i s’ubicaran pantalles sonores en les zones amb majors nivells de soroll.

Hi haurà una millor connectivitat i promoció de la biodiversitat: es potenciaran les comunitats de ribera autòctones; 
es diversificaran els hàbitats fluvials amb canyissars, herbassars i albereda; es crearan zones humides amb basses 
temporànies; i es posaran passos per a peixos en els elements que fragmenten la connectivitat.

S’ubicaran elements clau (zones humides, aguaits o punts d’observació) en llocs on sigui possible l’observació 
sense generar destorbs a la fauna, creant amplificadors visuals i sonors mitjançant les plantacions arbòries allà on 
la llera se situa a tocar de zones industrials. També s’instal·larà un punt d’observació en el pont de vianants que es 
construirà des del camp de futbol fins al polígon Llevant. 

Eix 2. Connector urbà

La llera i els marges del riu Terres seran connectors ecològics i paisatgístics, relligant espais avui inconnexos de la 
zona industrial i agrícola. Així mateix, es connectarà la llera, la riba i els parcs del sistema fluvial del Tenes amb 
l’espai rural de Gallecs.

Es crearà un passeig fluvial de 4 km, de punta a punta del municipi, com a nou eix‐cívic‐verd, pacificat i paisatgístic, 
al marge dret del riu i la via‐parc de la Carena, a la Verneda de Ca l’Isidre Coix, de 2.5 km, que actuarà com un 
eix‐cívic‐panoràmic entre la ciutat i la plana fluvial. El camí connectarà l’Eixample amb el Barri Antic a rasants 
diferents, posant un doble camí segregat de vianants i bicicletes. L’entramat de camins que enllaçaran el passeig 
Fluvial amb la nova via‐parc de la Carena, s’endinsaran en la trama urbana i resoldran la desconnexió històrica 
entre barris de Parets. A més, aquesta xarxa de mobilitat tova esdevindrà una alternativa funcional a la mobilitat 
del sector central de Parets que alliberarà espai d’aparcament i de circulació de vehicles a la llera del riu.

Eix 3. Punt de trobada, lleure i joc

Es crearà una gran zona central de parc Fluvial de 7,5 hectàrees. El nou parc Fluvial combinarà espais enjardinats i 
naturals i convergirà en un gran prat, de dimensions d’un camp de futbol, lloc central per al desenvolupament 
d’esport informal i d’esdeveniments esportius i culturals.

Tocant al barri del Quarter Migdia, es crearà una successió de prats a primera línia de riu de mida mitjana i petita 
emmarcats per franges arbrades. L’objectiu d’aquesta intervenció és ampliar els espais verds per al gaudi i l’estada 
de la ciutadania. La diversitat de terrasses agrícoles permeten una transició esglaonada entre el riu i el municipi i es 
poden adaptar als usos prioritaris dels veïns i veïnes: jocs infantils per a diverses edats, tirolines, pícnic, fonts, blocs 
de roca (boulders)... 

Eix 4. Patrimoni municipal

L’Era de Ca l’Isidre Coix està projectada com una plaça‐porta i interfase urbana entre el parc i l’Eixample i com a 
mirador al riu. L’espai singular que confeccionen els masos, el pou, les feixes, la mina de Can Berenguer i la potent 
estructura arbrada dota l’espai d’una identitat pròpia i esdevé testimoni del Parets rural i permeten desenvolupar 
una oferta cívica, social i recreativa única d’acord amb les prioritats dels veïns i veïnes.
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Mònica Luque guanya l’#enamoratdeparets

Parets, municipi LGTBI

Mònica Luque va ser la guanyadora del concurs de foto-
grafia de la campanya ‘Enamora’t de Parets’. La imatge 
premiada mostra una nena d’esquenes amb els braços 
alçats enmig d’un camp atapeït de roselles ben vermelles. 
La fotografia és la que va rebre més likes (cors) a l’Insta-
gram, concretament 317 likes. El premi consitia en dues 
entrades dobles per a l’espectacle Els gossos, de Nelson 
Valente. El Consistori anima la ciutadania a utilitzar el 
hashtag #enamoratdeparets. El concurs de fotografia és 
la primera acció de la nova campanya de turisme i promo-
ció de la vila ‘Enamora’t de Parets’ que l’Ajuntament ha 
engegat per donar a conèixer el patrimoni municipal. Al 
llarg del 2021 es duran a terme tres accions més. Imatge guanyadora del concurs de fotografia per Instagram

La regidora Maria Gorina durant la lectura del manifest LGTBI

L’Ajuntament de Parets va sumar-se a la commemora-
ció del Dia Internacional contra l’homofòbia (lesbofòbia 
i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia, que se celebra el 17 
de maig. La diada commemora la desclassificació de l’ho-
mosexualitat de la llista de malalties mentals per part de 
l’Organització Mundial de la Salut l’any 1990. 
La regidora de LGTBI-Transversalitats, Maria Gorina, i el 
regidor de Cultura, Francesc de la Torre, van llegir el mani-
fest institucional de reconeixement a la diversitat afectiva, 
sexual i de gènere en totes les esferes de la vida. L’acte va 
tenir lloc a la plaça de la Vila. 
La regidora de LGTBI-Transversalitats, Maria Gorina, va 
urgir a la col·laboració de tota la ciutadania, empreses, 
organitzacions i administracions públiques per erradicar 
els comportaments LGTBI-fòbics de la societat. El regidor 
de Cultura, Francesc de la Torre, va explicar que l’Ajunta-
ment de Parets proposa l’esport i la cultura com a àmbits 
per promoure la diversitat sexual i de gènere. 
Durant la jornada també va onejar la bandera irisada.
Parets és municipi LGTBI des del gener de 2017, després 
de l’aprovació unànime del Ple de l’Ajuntament per proce-
dir a l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI. 

Punt LGTBI+
Parets disposa del Punt LGTBI+, un espai d’assessorament, 
informació i acompanyament al col·lectiu LGTBI+ i el seu 
entorn. Aquest servei també és un punt de referència des 
d’on impulsar les polítiques públiques LGTBI+ al municipi 
i prevenir i actuar en casos de LGTBI-fòbia. 
L’atenció s’ofereix els dijous de 16 a 20 h. Podeu demanar 
hora al WhatsApp 667 992 353 o a puntlgtbi@parets.cat. 

Una passera connectarà 
el nucli urbà i Can Volart
Les obres de construcció del tercer carril a la C-17 entre 
Granollers i Parets preveuen la construcció d’una passera 
per a vianants i bicicletes que connecti el nucli urbà de 
Parets amb el polígon de Can Volart. La passera anirà des 
de la rotonda de l’estany, a l’avinguda de Francesc Macià, 
fins al carrer de la Impremta. Aquesta infraestructura 
facilitarà la mobilitat dels ciutadans del municipi que es 
desplacen a la zona industrial. En un principi, la passera 
s’incloïa en el projecte d’eixamplament de la carretera 
però, finalment, es farà com una obra separada. El Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat ja redacta el projecte. 

Estrena de la nova rotonda 
Les obres de construcció del tercer carril a la C-17 entre 
Granollers i Parets en sentit sud avancen segons el pre-
vist. A principis de maig va entrar en funcionament la nova 
rotonda ubicada abans de l’estany, a l’entrada del municipi 
per l’avinguda de Francesc Macià. 
La construcció del nou carril de la C-17 facilitarà l’acces-
sibilitat a aquesta via i augmentarà la seguretat dels con-
ductors. La Generalitat de Catalunya va iniciar les obres 
al mes de setembre passat i es preveu que tinguin una 
durada de 16 mesos. L’actuació suposa una inversió de 
10,5 milions d’euros.

Tercer carril en sentit nord
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat 
l’eixamplament de la carretera C-17 en sentit nord per 
20,5 milions d’euros. Es preveu que les obres per cons-
truir el tercer carril en direcció Vic, entre Parets i Grano-
llers, comencin a la tardor, quan hagi acabat la construcció 
del tercer carril en sentit sud.

Comunicació de les afectacions
Podeu consultar les afectacions al trànsit i a la prestació 
de serveis al web parets.cat. Per qualsevol dubte puntual 
també podeu trucar a la Policia Local (93 573 73 00) o a 
l’Àrea d’Urbanisme (93 573 88 88).
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Visita a l’Església de Sant Esteve
El dimarts 1 de juny, a les 10 h, l’Església de Sant 
Esteve obrirà les portes per a la gent gran del muni-
cipi en una visita guiada a càrrec de M. José Torres i 
Jaume Anfruns que, entre altres, explicaran els di-
ferents tocs de campanes. Les inscripcions s’han de 
fer als Casals Municipals de Gent Gran, al telèfon 93 
562 26 38 o per WhatsApp al 691 367 695. 

Rialles porta un concert de música celta
El dissabte 12 de juny, a les 18.30 h, el Teatre Can 
Rajoler acollirà Celtic Concert, un espectacle de mú-
sica celta interpretat pels alumnes de violí de l’Aula 
Suzuki de Can Roget de Parets. Les entrades per a 
la funció, organitzada per Rialles, es poden adquirir 
al web entrapolis.com per 3 euros. 

Adjudicats els horts de Can Jornet
La Comissió d’avaluació dels horts ha adjudicat sis 
parcel·les de Can Jornet que l’Ajuntament va treure 
a concurs. La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, 
ha explicat que s’ha creat una llista d’espera oberta. 
Tothom qui ho vulgui podrà apuntar-se en qualsevol 
moment a la llista per optar a un hort. A mesura 
que les parcel·les quedin buides, s’adjudicaran au-
tomàticament sense necessitat d’obrir un concurs. 
D’aquesta manera, s’agilitzaran les adjudicacions i 
els terrenys no quedaran buits. 

350 til·lers reben tractament fi tosanitari 
per controlar el pugó i la psil·la
Aquest mes de maig, l’Ajuntament ha fet un trac-
tament fitosanitari per reduir la presència del 
pugó i de la psil·la a 350 til·lers del Barri Cerdanet. 
Aquests insectes segreguen una melassa engan-
xosa que malmet les fulles i embruta les voreres.

El Cementiri tancarà el 24 de juny
El Cementiri Municipal estarà tancat el dijous 24 de 
juny amb motiu de la festa de Sant Joan.

ACTUALITAT

Els 125 alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Institut La Sínia van 
participar en la neteja de l’espai de la Torre de Malla en el 
marc de la campanya europea ‘Let’s Clean Up Europe!’. La 
iniciativa té l’objectiu de conscienciar sobre la quantitat 
de residus que llencem de forma incontrolada a la natura. 
La jornada, organitzada per l’Escola de la Natura, es va 
celebrar el 7 de maig. 
Els grups van recollir la brossa en un itinerari marcat. A 
continuació, van anotar tant la quantitat com la categoria 
dels residus per fer una valoració de l’estat de l’ecosiste-
ma. Posteriorment, van publicar les dades a una aplicació 
per facilitar la caracterització i col·laborar amb el procés 
científi c.

Falques radiofòniques a RAP107FM
Els alumnes de 3r de l’Institut La Sínia, dins del seu pro-
jecte educatiu, van gravar falques radiofòniques amb 

Parets participa en el ‘Let’s Clean Up Europe!’

Unes alumnes classifi quen i estudien els residus recollits 

consells i recomanacions per protegir els ecosistemes 
aquàtics i evitar la invasió d’espècies exòtiques. Les gra-
vacions s’emeten periòdicament a l’emissora RAP107FM. 

Èxit de la 13a edició de 
la Setmana de la Família

Cloenda al parc del Sot d’en Barriques amb música en directe

Del 10 al 16 de maig, Parets va celebrar la 13a edició de 
la Setmana de la Família amb activitats per fomentar la 
implicació de les famílies a les escoles. 

L’Associació Fotogràfi ca 
presenta ‘Rocaviva’

El regidor de Cultura, Francesc de la Torre, a la inauguració de l’exposició

Fins al 30 de maig es pot visitar l’exposició Rocaviva. La-
berint màgic, del fotògraf José Antonio Ríos, a Can Rajoler. 
La mostra l’organitza l’Associació Fotogràfi ca Parets.
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Escalante, Martín i Caminal, medallistes
El Club Patí Parets organitzarà el Campionat de Barcelona sènior i el Campionat d’Espanya júnior i sènior

Sau Domènech, vuitè a 
l’Ultra Trail de Barcelona

Sau Domènech durant un tram de la Ultra / Fotografia: Pau Aguilera

El quartet ‘Clover’ amb les patinadores del CPA Ripollet i les paretanes, al centre, Aina Martín i Ona Caminal

La patinadora del Club Patí Parets, Maria Escalante, es va 
proclamar campiona de Barcelona de la categoria cadet 
en la competició celebrada els dies 7 i 8 de maig a Caldes 
d’Estrac i ja prepara el Campionat de Catalunya que serà 
el pròxim 12 i 13 de juny, en què la paretana espera fer 
un bon paper. 
Les també paretanes Aina Martín i Ona Caminal van acon-
seguir la medalla de plata en el Campionat d’Espanya de 
patinatge, celebrat a Alcoi, en la modalitat de quartets 
amb el número ‘Clover’. En conjunts, ambdues patinado-

res competeixen amb l’ASPA Lliçà de Vall juntament amb 
dues patinadores del CPA Ripollet, tot i que individual-
ment competeixen al Club Patí Parets. Aquest guardó les 
permetrà participar en el Campionat Europeu.
D’altra banda, el Poliesportiu Municipal Joaquim Rodrí-
guez acollirà diverses competicions de patinatge orga-
nitzades pel Club Patí Parets. La primera serà el cap de 
setmana del 5 i 6 de juny, el Campionat de Barcelona sè-
nior. Els dies 17 i 18 de juliol, també acollirà el Campionat 
d’Espanya junior i sènior de patinatge.

El paretà Sau Domènech va arribar en vuitè lloc a la meta 
de l’Ultra Trail de Barcelona després de córrer 80 quilò-
metres amb 5.000 metres de desnivell positiu.
La cursa, celebrada el passat dissabte, 8 de maig, donava 
el tret de sortida a la localitat de Sant Llorenç de Morunys 
i recorria la Vall de Lord i els cims més emblemàtics de la 
zona com el Cap del Verd, la Tossa Pelada o el Pedró dels 
Quatre Batlles.
En Sau, en representació de l’Ashi Team, corria davant 
grans noms del trail running com Pere Aurell, guanyador 
de l’edició, Jordi Gamito, que va acabar en quarta posició, 
o els francesos de l’equip Compressport International, 
Aurélien Dunand-Pallaz i Arthur Joyeux-Bouillon, segon i 
novè respectivament.
El trail runner paretà va sortir en el tercer calaix de la 
cursa, és a dir, després d’aproximadament uns 100 par-
ticipants, als quals va anar avançant en les 10 hores i 39 
minuts que va estar corrent. 
Domènech comentava a l’entrevista a l’emissora de ràdio 
local, RAP107FM, que en l’horitzó té l’Ultra Els Bastions, 
de 71 quilòmetres, i l’Ultra Comapedrosa a Andorra, de  
50 quilòmetres. Podeu escoltar l’entrevista completa al 
canal de Youtube Radio Streaming Parets i també al web 
www.rap107.fm.
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La piscina torna al seu horari habitual
La Piscina Municipal Miguel Luque ha tornat a obrir 
en el seu horari habitual, és a dir, de 7 a 22 h. Per 
fer ús de l’equipament s’ha de demanar hora pre-
sencialment o a través del web parets.cat, l’app de 
Parets o al telèfon 93 562 06 02.

El Tennis Taula jugarà el play-off d’ascens
L’equip de Tercera Divisió Estatal del Tennis Taula 
Parets jugarà el play-off d’ascens a la Segona Divisió 
Estatal, el pròxim 12 i 13 de juny, després de quedar 
en primera posició del grup 3A i superar amb con-
tundència la fase prèvia guanyant per 6-0 al CTT 
Ateneu.

Recta final per als sèniors del Futbol Sala
El primer equip del FS Parets, després d’encaixar 
dues derrotes davant rivals directes, ha tornat a 
recuperar la senda de la victòria després de vèncer 
al Cardedeu i al Sant Julià de Ramis. D’altra banda, 
l’equip femení va caure davant el Caldes i la Garriga  
i va empatar, a casa, contra el Futsal Badalona.

El Triatló Parets enceta les competicions
En Sergio Cara, del CT Parets, va participar en 
l’IronCat de l’Ampolla amb un temps de 9 hores i 
37 minuts. El club també estarà present en diver-
ses competicions com són el triatló d’Amposta on la 
Cassandra Lopez i la Montse Vela faran la modalitat 
half. I la primera edició del triatló de Platja d’Aro 
on l’Edgar Ochoa s’estrenarà en aquesta modalitat.

I TAMBÉ...

Carme Solé durant la prova de javelina del Campionat de Catalunya en què va quedar en primera posició

Carme Solé, rècord català i subcampiona d’Espanya

El sènior masculí del CB Parets va encadenar dues vic-
tòries consecutives, les primeres de la temporada, en el 
doble derbi vallesà davant el CB Lliçà d’Amunt. Els d’Arnau 
Àlvarez es col·loquen amb dues victòries i quatre derro-
tes. D’altra banda, el sènior femení es troba en estat de 
gràcia i, a l’espera de resoldre els partits ajornats davant 
el Manlleu i el Roda, les de Núria Àlvarez es troben en 
una esporàdica tercera posició amb només una derrota.

El CF Parets lluita la 
permanència i l’ascens

El primer equip del CF Parets travessa una dinàmica ne-
gativa després de caure a domicili davant el FC Sant Cugat 
per 6-1, per 0-2 davant el CF Les Franqueses al municipal 
Josep Seguer i per 2-1 davant el Sabadell Nord. L’equip 
de Pau Trias es troba cuer del subgrup 1B de Primera Ca-
talana, amb un partit menys, a falta de quatre jornades. 
D’altra banda, el CF Parets B es troba líder en solitari de 
Tercera Catalana a falta de cinc jornades.

El pròxim 1 de juny, de 19 a 20.30 h del vespre, se cele-
braran les eleccions per a la nova junta del Club Handbol 
Parets a la sala polivalent del pavelló d’esports. Els candi-
dats a la presidència del club són l’Edgar Serra, el Rubén 
Fernández i l’Antonio Oñate. Pel que fa a la competició, el 
primer equip masculí va aconseguir una important victòria 
davant el CH Les Franqueses, però va caure en el duel 
directe davant l’Handbol La Garriga.

L’handbol acaba la copa 
i pensa en les eleccions

L’atleta paretana del CA Parets, Carme Solé, es va procla-
mar subcampiona d’Espanya de pentatló de llançaments, 
que inclou martell, pes, disc, javelina i martell pesat, a la 
categoria màster. Solé va poder participar en el Campionat 

després de guanyar el Campionat de Catalunya i superar 
el rècord català. D’altra banda, cal destacar la setzena 
posició en el Campionat de Catalunya de clubs del sub 14 
femení fent història amb la primera participació.

El sènior femení en la victòria davant el CB Les Franqueses Diversos jugadors del primer equip / Fotografia: Xavier Galiana El sènior masculí celebrant la victòria davant el CH Les Franqueses

Dinàmiques positives 
als sèniors del Parets



 27 de maig de 202116 GRUPS MUNICIPALS

Coincidint amb els 100 primers dies de gestió, el nou govern 
sorgit de la moció de censura ha presentat el Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2021-23. Un autèntic plagi de les propostes incloses en 
el PAM que el Govern Plural va presentar el desembre de 2020.
Sense cap mena d’escrúpol, la coalició de PSC i Sumem Esque-
rres copia el 85,4% de les accions incloses en el document ela-
borat pel govern que ells tant van criticar i van acabar tombant 
amb la moció de censura.
Aquest fet demostra com durant els 4 primers mesos del Pacte 
del Cortijo continuen vivint de renda, és a dir, de tota la gestió 
realitzada i apropiant-se dels projectes embastats pel Govern 
Plural. 
És el cas del conveni aprovat per la Generalitat per construir el 

El mes de maig de l’any 2019, Sumem Esquerres a Parets es 
presentava a les eleccions municipals amb un programa basat 
en tres eixos: d’esquerres, mediambientalistes i feministes. Les 
nostres propostes principals preveien, entre d’altres, l’economia 
social de la vila, la conversió del poble en Smart City, treballar 
la sostenibilitat, l’ètica política i la construcció d’un nou institut. 
El nostre poble ha crescut en els últims anys, canvia constant-
ment i ens hem d’adaptar a les necessitats dels vilatans. Fa anys 
que tenim la necessitat imperant d’un nou institut per als nostres 
fills; un institut en què els joves puguin créixer i formar-se, on 
estiguin còmodes en el seu dia a dia d’estudi i aprenentatge, que 
s’adapti a les necessitats pedagògiques.
Les nostres propostes com a partit integraven, des de l’inici, 

des del nostre programa de les eleccions municipals de 2019, 
una millora per a l’Institut La Sínia per resoldre la problemàtica 
dels barracons, de l’institut provisional que s’havia construït al 
nostre poble. A Sumem ja crèiem, aleshores, en el projecte de 
l’institut escola que ja és una realitat. 
Ho hem aconseguit! Hem lluitat molt, perquè les necessitats del 
poble estan per sobre d’afiliacions o enemistats: les necessitats 
de Parets són el primer de la nostra llista. Una de les nostres 
propostes és ja una realitat, però no hem acabat, seguirem im-
plicant-nos al màxim fins al final del projecte per fer d’aquest 
nou institut escola el pilar d’educació que la vila necessita, jun-
tament amb l’Institut Torre de Malla. 
L’educació forma part de la nostra essència com a partit d’es-

nou INSTITUT-ESCOLA, les obres de la nova comissaria de la 
Policia Local a IVECO, la nova ordenança de mobilitat i circulació, 
el reconeixement en transparència, la nova escombradora per 
netejar els carrers o les obres de millora en els carrers Aurora, 
Ferrer i Guàrdia i la reforma del parc de la plaça Espanya. 
Des d’Ara Parets ERC estem molt orgullosos de tota la feina feta 
pel Govern Plural, que contrasta amb la inacció del nou alcalde, 
mancat de lideratge davant de les seves sòcies de govern. És el 
preu de la moció de censura: prevalen les cadires i els interessos 
personals per davant de l’interès general de la ciutadania.
El darrer exemple, la construcció del nou INSTITUT-ESCOLA, 
que sorgirà de la fusió de La Sínia i el Lluís Piquer. Aquest acord 
històric pel municipi de Parets posa de manifest com Esquerra 

querres i la nostra atenció està posada en l’educació dels joves, 
la salut dels ciutadans, el medi ambient, els drets socials…
Seguim escoltant els més petits a les visites a les escoles, estem 
millorant els patis, tenim previst ampliar la gratuïtat dels llibres 
i el material escolar a l’ESO. Hem visitat el ‘Rebost de Parets’, la 
nostra botiga solidària, amb el Consell d’Infants de les escoles 
del poble.
Els joves són el futur. Fem-los créixer!

Republicana ha complert els seus compromisos amb la ciuta-
dania, tant a la Generalitat com a l’Ajuntament.
Es fa realitat el compromís assolit entre el conseller Bargalló 
amb el Govern Plural. Mentre Sumem sempre va qüestionar 
que la Generalitat complís l’acord i el PSC no va votar ni tan 
sols a favor del conveni, tant Ara Parets ERC com PxR-JxCAT 
sempre van mantenir la confiança en el Govern Català, malgrat 
el retard en els terminis, a causa de la Covid-19. Agrair també 
el vot favorable de Ciutadans.

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

De Governs i desgoverns

Ara Parets-ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Viure de renda

L’institut escola, la nostra lluita

Fa pocs dies vam escoltar les propostes del Govern de la Moció 
per als dos propers anys. La presentació del Pla d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) ens preocupa molt. És un plagi del Pla de Mandat 
del nostre Govern. Copiar un projecte en un 85.4% reforça 
les nostres teories: manca de ganes de treballar, manca de 
projectes per part del partit socialista i evidencia novament 
els interessos partidistes de les seves sòcies.
Han comès la deslleialtat d’incloure al PAM accions dels nostres 
programes i les que ja s’havien iniciat i fins i tot executat i aca-
bat. Nosaltres vam deixar el Govern amb un 63% de compro-
misos executats, dels quals ara s’han apoderat. I el súmmum: 
en les seves suposades noves accions s’hi han inclòs algunes 
que ja es feien o que no són de competència municipal. A sobre, 

les publicacions dels mitjans municipals són majoritàriament 
resultat de la nostra tasca, una autèntica barra!
Però, també hi ha bones notícies! Volem destacar la signatura 
del conveni per a la construcció de l’Institut-Escola a l’actual 
Lluís Piquer. Després de més de 8 anys sense solucions socia-
listes per a la Sínia, s’inicia un projecte definitiu en immillorables 
condicions: la Generalitat assumirà el 90% de la despesa. Un 
gran acord que s’ha fet realitat gràcies a la predisposició dels 
centres afectats, del Govern Plural i de la Generalitat, malgrat 
la desconfiança que ha expressat reiteradament la regidora 
d’Educació.
Més bones notícies: per fi tenim un Govern ferm a la Gene-
ralitat de Catalunya amb majoria independentista! Tot i les 

dificultats, estem segures que l’acord permetrà crear un Govern 
fort i afrontem amb il·lusió aquesta nova etapa política al nostre 
gran país.
Per acabar, tot el suport per al David i l’Álvaro, per les peticions 
de penes per part de la Fiscalia, i per a Jordi Turull, el primer 
dels presos polítics a portar el “no” delicte de sedició davant 
dels tribunals europeus. Confiem plenament que per fi hi haurà 
justícia, que l’Estat repressor espanyol quedarà en evidència i 
que tornaran a casa, d’on mai haurien d’haver sortit.

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

El pasado 14 de febrero los catalanes acudimos a las urnas para 
escoger un nuevo Parlament, una cita electoral que dejó a la mi-
tad de la ciudadanía en casa. Cabe recordar que la participación 
de aquellos comicios fue del 53,55%, una cifra muy por debajo 
de las elecciones catalanas de 2017, donde votaron el 79,09% 
de los catalanes. 
Los partidos separatistas han necesitado más de tres meses 
para acordar la investidura de Pere Aragonès, nada más y nada 
menos. De sobras es sabida la mala relación existente entre Es-
querra y Junts, que nos han ofrecido momentos de bochornoso 
espectáculo que incluso han llegado a avergonzar a los propios 
votantes independentistas. 

Tanto Esquerra como Junts han acordado repartirse los sillones 
del Govern, poco o nada ha trascendido de las políticas sociales 
que piensan implementar, si pondrán fin a los recortes en Sani-
dad o si suavizarán la presión fiscal que sufrimos los catalanes, 
donde pagamos las mayores tasas de impuestos del mundo, 
según estudios publicados en las últimas semanas. 
Lo que sí sabemos, porque así se han encargado de explicar al 
mundo entero es que seguirán dividiendo a la sociedad catala-
na con un proyecto independentista que se ha visto derrotado, 
pero del que tienen pensado vivir mucho tiempo. Es momento de 
gestionar, con una crisis sanitaria y económica que azota la vida 
de los catalanes, pero de esto poco o nada nos han explicado. 

Lamentablemente, en Parets de Vallés hemos conocido hace 
poco la misma política, la de intercambiar sillones. En este caso 
perpetrado por el PSC, quien en medio de una pandemia fue 
capaz de presentar una moción de censura, cargada de poca 
ética y nula transparencia política. 
Desde entonces poco o nada ha cambiado, la incapacidad de go-
bernar de la izquierda está sobradamente acreditada, y la sufren 
los ciudadanos de Parets del Vallés a diario. Justo cuando toca 
más gestión que nunca, el gobierno municipal vive del pasado, 
sin mirar al presente y al futuro. Triste y demoledora realidad.

Más de tres meses para repartirse los sillones de la Generalitat

Hem superat els 100 dies del nou govern unit i cohesionat de 
Parets. En aquest temps hem aprovat uns pressupostos amb un 
marcat caire social, per a les persones.
En temps rècord hem desenvolupat el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) pel que resta de legislatura, amb 150 compromisos. Al-
guns projectes de poble tenen una durada superior als 2 anys. 
Estem treballant les bases per donar ajuts econòmics als co-
merços, bars, restaurants, i d’altres activitats per reactivar l’eco-
nomia local.
Alguns compromisos són: més de 500.000€ per a la reactivació 
econòmica i social, la gratuïtat dels llibres i/o materials per a la 
ESO, la piscina d’estiu, la rehabilitació del Casal de Ca n’Oms, un 
tercer pavelló o sala polivalent, un camp de futbol 7, locals de 

reunió per a les entitats, la recuperació del Tenes i del llac dels 
ànecs, i disposar d’una borsa d’habitatges municipals.
Hem reforçat la neteja i la seguretat, i aviat els nostres joves 
i gent gran gaudiran de les activitats que la pandèmia els ha 
privat de fer. 

100 días y el PAM en marcha
Hemos superado los 100 días del nuevo gobierno unido y co-
hesionado de Parets. En este tiempo hemos aprobado unos 
presupuestos con un marcado acento social, para las personas.
En tiempo récord hemos desarrollado el Plan de Actuación Mu-
nicipal (PAM) para lo que resta de legislatura, con 150 com-
promisos. Algunos proyectos de pueblo tienen una duración 

superior a los 2 años. Estamos trabajando las bases para dar 
ayudas económicas a los comercios, bares, restaurantes, y otras 
actividades para reactivar la economía local.
Algunos compromisos son: más de 500.000€ para la reactiva-
ción económica y social, la gratuidad de los libros y/o materiales 
para la ESO, la piscina de verano, la rehabilitación del Casal de 
Ca n’Oms, un tercer pabellón o sala polivalente, un campo de 
fútbol 7, locales de reunión para las entidades, la recuperación 
del Tenes y del lago de los patos, y disponer de una bolsa de 
pisos municipales.
Hemos reforzado la limpieza y la seguridad, y pronto nuestros 
jóvenes y gente mayor gozarán de las actividades que la pan-
demia les ha privado hacer. 

100 dies i el PAM en marxaPartit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 
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CURRO - 12 anys

LUNA I BRENDA - 2 anys i 2 mesos

ECO - 6 anys HANNA- 10 anys HANNA I KEN - 3 mesos

MACARENA - 5 anys ROCKO - 10 anys TOY - 3 anys
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Neus Jordà Fernández
Regidora de l’Ajuntament i portaveu de 
Parets per la República-JxCat 

Quan sorgeix el teu interès per la política?
Amb només 16 anys, ja era afi liada a un partit independentista juvenil. És difícil d’explicar 
per què, en aquell moment, quan no era un moviment tan popular, jo ja tenia tan clara 
la meva identitat. Des de llavors, però, sempre m’ha agradat estar al dia del que passa 
al meu petit país. Però l’interès pel municipalisme em va arribar més tard. Sempre he 
tingut un lligam molt fort amb Parets: més de 15 anys del Club de Bàsquet; he estat a 
diferents entitats, he viscut la Festa Major com poques... Això també fa que, per un motiu 
o un altre, acabis tenint relació amb membres de l’Ajuntament i t’assabentes de com es 
fan les coses, per bé i per malament. Amb l’arribada de les xarxes socials, era molt més 
fàcil estar al corrent i, com deia, sempre m’ha interessat entendre el que passa al nostre 
voltant. Sóc una persona incapaç de quedar-me indiferent davant el que veig, així que 
l’activisme també et porta inevitablement a la política. El Primer d’Octubre va ser un 
detonant... Per a mi, moltes coses van canviar mentre fèiem història. Mentre ens cosien 
a garrotades pel senzill fet de votar, vaig tenir clar que no em podia quedar de braços 
plegats. Quan aquí, a Parets, s’enduien pres un dels nostres veïns només per posar-nos 
urnes i els polítics municipals no s’immutaven, ho aplaudien... a mi, personalment, m’és 
impossible no fer un pas endavant.

Com et planteges la teva funció com a regidora de Parets?
Després de molts anys d’activisme, vaig trobar un projecte, el de Parets per la República-
JxCat, que em va fer veure que hi ha més maneres d’aconseguir els objectius que una 
creu que són els millors per a casa nostra. Així que amb el meu sentiment tan arrelat, 
tant de paretana com de país, assumir el càrrec de regidora només el puc plantejar amb 
molta il·lusió. Com a la vida, no és tot de color de rosa però sí que és cert que el senti-
ment de sentir-te útil a la societat, que tot l’esforç que hi dediques és per un bé per al teu 
poble, per a la teva gent, per a qui t’ha votat i per a qui no, que en aquestes coses no hi 
ha colors... no hi pot haver una “feina” més motivadora. Un cop ets a dins, t’adones que 
l’esforç val la pena i que, amb compromís i constància, les coses poden canviar.

“Sempre he tingut un lligam molt fort amb Parets”

Sobre la Neus:
Neus Jordà és regidora de l’Ajuntament de Parets i portaveu del grup municipal Pa-
rets per la República- JxCat des del 2019. És nascuda al poble de Parets el 1982, 
titulada en comerç i màrqueting i ha estat responsable del departament de cartera 
de clients d’una editorial jurídica. 

“El Primer d’Octubre va ser un 
detonant...”

A Parets hi ha un Govern nou des de gener i l’oposició està molt activa a les xarxes. 
Malauradament, a l’Ajuntament hi ha un servei de Comunicació que és antagonista al que 
la mateixa paraula diu. No comunica o ho fa poc i interessadament. Totes sabem que la 
informació és poder i que, si volem que la gent sigui part activa de la política municipal, 
necessitem que estigui informada del què, el com i el per què es fan les coses. Consi-
derem que per aconseguir la confi ança de la ciutadania és necessari que ens coneguin; 
saber què pensem, quins projectes tenim... Volem tornar al Govern i volem fer-ho de cara, 
per això la confi ança és importantíssima. La transparència és un dels nostres pilars i per 
això seguirem actius a les xarxes, per estar a disposició de tota la ciutadania.

T’arriba feedback dels ciutadans a peu de carrer?
La veritat és que és un dels aspectes més positius d’aquesta experiència. Sorprèn la 
quantitat de gent que, sense conèixe’t prèviament, s’acosta per donar ànims, per donar 
suport, per fer suggeriments... i per expressar queixes, naturalment! Durant les reunions 
com a regidora Coordinadora de Barris, vaig tenir contacte directe amb veïnes afi ns i no 
tan afi ns a nosaltres, i va ser la millor experiència per la confi ança que dipositen en tu. 
Veure que tenen aquesta confi ança no fa més que donar-nos encara més energia per 
seguir. Quan vam conèixer la traïdoria de la moció, una de les coses que ens va permetre 
remuntar va ser precisament el suport de tanta gent que fi ns ara mai havia estat activa 
políticament, però que van fer un pas endavant per contactar-me, per donar-nos ànims, 
per posar en valor la nostra feina... la gent és un xut d’energia importantíssima. I escol-
tar-los és el més important de tot aquest procés.

Després de l’època que hem viscut en l’últim any respecte a la pandèmia mundial, 
què és el primer de cara als ciutadans?
Buscar el benestar físic i emocional de les paretanes i el seu entorn. Hem viscut una 
situació que ningú s’esperava, que hem hagut d’afrontar amb valentia i empatitzant amb 
els diferents sectors afectats i s’ha de convertir en l’eix principal de les polítiques mu-
nicipals. Hem de deixar els egos de banda, assumir els canvis i prioritzar el benestar 
de la ciutadania. En primer lloc, amb les parts més agreujades econòmicament, però 
també hem de preveure el dany emocional que ha suposat l’aïllament, les pors.... Hem 
de preveure accions per tal de reforçar-nos, de fer pinya, és moment de fer poble i de 
tirar endavant entre totes.

Has estat 19 mesos al govern, amb què et quedes?
És difícil escollir... em quedo amb tot el que he après, amb la gent que m’he trobat en 
aquest camí o amb els canvis que hem aconseguit. Amb veure com es fan realitat pro-
jectes que saps que són bons per a les paretanes, projectes que la gent demanava i que 
ara són una realitat. I amb el convenciment encara més ferm de saber que fer les coses 
diferents és possible. Hem deixat llavors de les quals estem molt orgulloses: la campa-
nya “Ara més que mai” de suport al Comerç i Consum locals; la millora indiscutible en 
els Índexs de Transparència; el reconeixement a la rellevància del nostre patrimoni; el 
Parlem-ne; les millores arran de les reunions de Barri... i tot allò que hem treballat com a 
equip amb la resta de regidores com, per exemple, el Pla de Mandat, ple de compromisos, 
innovador i progressista i que ara ha estat plagiat pel nou Govern.

Quin és l’objectiu de Parets per la República-JxCat a les properes municipals?
Créixer i liderar un nou Govern per fer realitat el veritable canvi a Parets. Ara tenim encara 
més clar que el partit socialista no és bo per a Parets, i no cal esmentar les seves sòcies... 
Amb tot el que ara sabem, fer un canvi al Govern de Parets és una necessitat, així que 
estarem treballant a peu de carrer, ens estem formant professionalment i estem millorant 
el nostre projecte per tal de governar Parets amb les polítiques que mereix. Sabem que 
no és fàcil, però confi em en la ciutadania, confi em que valoraran la tasca d’aquests anys 
i confi em que no perdonaran la traïció d’aquelles que ara ocupen les cadires.

La independència està més a prop o més lluny tenint en compte les últimes eleccions 
a Catalunya?
Tant de bo tingués resposta a aquesta pregunta! Si fos per mi, la tindríem des d’ahir. Però 
mai la podrem declarar des de Parets, així que el que sí que farem és el que està a les 
nostres mans: seguir defensant la nostra llengua i la nostra cultura, denunciar els abusos 
de l’Estat espanyol i començar a aplicar des de Parets els valors que volem per a la futura 
República Catalana.

“És moment de fer poble i de tirar 
endavant entre totes”
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Cursos de català virtuals i en línia

El curs 2020-2021, del qual ja s’albira l’acabament, ha estat caracteritzat pels 
cursos en modalitat virtual i també en línia. Així és com l’Ofi cina de Català de Parets 
-i, de fet, tot el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)- s’ha adaptat 
a aquest any acadèmic atípic, marcat per unes restriccions que no han permès 
impartir classe a les aules de l’Escola d’Adults, com és habitual.  
Aquesta formació no presencial s’ha ofert en dues modalitats: els cursos virtuals, 
d’una banda, i els cursos en línia, de l’altra, a través de les plataformes Teams i 
Moodle, respectivament.
Els cursos virtuals s’imparteixen de manera síncrona, és a dir, alumnes i professors 
es connecten simultàniament a través de videoconferència a una mateixa aula 
virtual, per tant, cal connectar-se uns dies determinats a unes hores determina-
des. En aquesta modalitat s’han ofert principalment els cursos dels nivells bàsic 
i elemental.
Els cursos en línia, en canvi, no ofereixen la docència de manera síncrona, sinó que 
l’alumne treballa en una aula de Moodle a l’hora que li vagi bé. L’única cosa que 
ha de tenir en compte és lliurar les tasques obligatòries en el termini establert en 
el pla de treball, que és un calendari amb les dates de lliurament de la feina. En 
aquesta modalitat s’han ofert cursos de tots els nivells, des del bàsic al superior.
Tant en un cas com en l’altre, si el curs correspon al darrer mòdul de qualsevol 
nivell, els exàmens escrits es fan presencialment, mentre que els orals es fan de 
manera síncrona a través de videoconferència a la plataforma Teams. 
A hores d’ara encara no és clar com serà el curs 2021-2022, però és molt proba-
ble que aquestes dues modalitats es mantinguin i coexisteixin amb la modalitat 
presencial.

 Sergi Cercós SALUT  EAP Parets del Vallès

Setmana Sense Fum, del 25 al 31 de maig: Valdrà la pena!

Aprofi tant la Setmana Sense Fum (impulsada per les societats catalana i espanyola 
de medicina familiar i comunitària) i el Dia Mundial sense Tabac, que se celebra el 
dilluns 31 de maig (promogut per l’Organització Mundial de la Salut), des del CAP 
Parets volem explicar els passos fonamentals per deixar de fumar. Sabem que no 
resulta fàcil fer-ho, però valdrà la pena!

Pas 1: decideix-te
Prendre la decisió de deixar de fumar implica una reflexió que va més enllà de la 
pròpia determinació per fer-ho. Elaborar una llista amb els motius personals que 
impulsen a fumar i els que impulsen a deixar de fer-ho, i avaluar els guanys que 
pot suposar, fan del punt de partida quelcom meditat i raonat que ajuda durant 
el procés. 

Pas 2: prepara’t
Igual d’important és no precipitar-se i fer una bona preparació perquè pot fer 
augmentar les probabilitats, no només d’aconseguir deixar de fumar, sinó també 
de mantenir-se sense fer-ho. I el primer que cal fer és escollir una data perquè 
sigui el primer dia lliure de tabac (el dia D). 
És important saber quan i perquè es fuma. Dur un control de l’hora, el que es feia 
o passava i el grau de necessitat serveix per planifi car alternatives per fer quan 
es presentin aquests moments. Pensar en com mantenir les mans i la boca ocu-
pades, com afrontar els sentiments negatius, què fer quan fumin al voltant, etc., 
són maneres d’anticipar-se a les difi cultats. 

Pas 3: deixar de fumar – dia D
“Avui no fumaré”. I és clau aquest avui, ja que cal pensar només en ell. L’addicció 
física al tabac i la dependència psicològica seran cada vegada menys intenses i es 
presentaran de forma més espaiada. En moments difícils, inspirar lentament pel 
nas i expirar per la boca durant un minut redueix l’ansietat i fa disminuir el desig. 
Els professionals sanitaris del CAP Parets ajudem amb recursos i consells per 
afrontar aquests primers dies i fem acompanyament durant el procés. 

Pas 4: mantén-t’hi 
Per mantenir-se sense fumar pot ser molt útil recuperar les situacions de risc 
que s’han identifi cat i anticipar-se. També recuperar la llista de motius per deixar 
de fumar. I cal evitar caure en la falsa creença que no passa res per fumar una 
cigarreta o donar-li una pipada,  ja que la nicotina genera molta addicció i és capaç 
d’activar els receptors cerebrals i fer-los tornar al punt de partida.



 27 de maig de 202120 LA CONTRA

“El educador es un referente adulto positivo y cercano”
Què és un educador de carrer?
El educador hace que la comunicación y la integración de las personas jóvenes del municipio con la 
comunidad y sus entidades sea más fluida y de calidad; previene e interviene en caso de conflicto y 
promueve el civismo y la participación en ellos. La fi nalidad es que el trabajo continuo y sistemático 
construya en el educador un referente para la juventud y las entidades de la población, trabajando para 
la mejora y bienestar de esta. El educador es un referente adulto positivo y cercano con el que podrán 
contar para cualquier necesidad y vivencia en sus vidas.

Què va fer que escollissis aquesta feina?
Mis vivencias personales de adolescente, mi trayectoria personal en el trabajo con jóvenes con trastor-
nos de conducta y problemáticas delictivo-judiciales, mi amor por el trabajo con la juventud desde la 
prevención, desde el vínculo; y el entendimiento como víctimas de la inestabilidad o como grupo muy 
vulnerable que precisa una atención e intervención más completa. 

Quin tipus de situacions et trobes de manera més comuna?
Me encuentro situaciones de muchos tipos, conductas y relaciones sorprendentemente buenas y sa-
nas, pasión por crecer siguiendo unas metas, pero también muchas otras muy disruptivas, delictivas 
y tóxicas. Consumo desmesurado de tóxicos y el fácil acceso a estos, contactos entre iguales basados 
en la agresividad como forma de relacionarse, actos vandálicos por aburrimiento, falta de orientación 
o recursos del sistema y, sobre todo, muchos problemas de gestión emocional que desencadenan 
todas estas.

Quines eines utilitzes per pal·liar aquestes situacions?
Mi fórmula es clara y concisa: dejar hacer, acompañar, prevenir si es el momento y estoy a tiempo y, si no 
lo es, intervenir desde una posición neutral, no desde el no. Valorar junto a ellos de dónde vienen estas 
conductas o consumos, poner encima de la mesa cuáles son las consecuencias positivas y negativas 
de cada una de sus acciones o elecciones, enseñar que cada acción tiene una consecuencia y hasta 
dónde es necesaria esa acción si soportarás una consecuencia que no deseas. 

Explica’ns algun projecte que portis a terme actualment.
Estoy colaborando o llevando varios proyectos, pero me gustaría mencionar el que estoy realizando 
en los IES La Sínia y Torre Malla por la buena recepción que ha tenido en los jóvenes y la evaluación 
propia que hago de él. Es un proyecto que comenzó este curso escolar, donde, junto a una educadora, 
se asiste a los dos institutos una vez por semana para que, durante dos horas, podamos darle escucha 
activa, orientación, consejo y derivación a los jóvenes que, voluntariamente, necesitan hablar sobre 
problemas o preocupaciones que les persiguen en su día a día. 

Felipe Corchado treballa com a educador de carrer per proporcionar als 
joves un model de conducta de referència. Actua individualment o en grup 
i posa atenció, segons el cas, en aspectes escolars, laborals, de salut, de 
lleure, de relacions veïnals... És natural d’Extremadura i treballa com a edu-
cador social al Departament de Drets Socials.  

Felipe Corchado Salgado, educador de carrer

Setmana
de la natura 2021

Divendres 4 juny
9.30-12 h / Plaça de la Vila
Tallers amb cuines solars i tallers de 
fauna exòtica

12 h / Plaça de la Vila
Presentació de l'exposició fotogràfica 
«Una exposició de merda»
Tot seguit, desplaçament al pont de l’av. 
Francesc Macià per a la presentació dels 
murals de grafits «Art i entorn natural», 
d’Eterno

17.30 h / Escola de la Natura
Contes de natura en família «La vida a 
la bassa»

Dissabte 5 juny
(Dia del Medi Ambient)

11-14 h /  Parc del Sot d’en Barriques
Gimcana del Tenes 
Un recorregut autònom per a tota la 
família per conèixer el riu Tenes i, reco-
llir, per mitjà de tallers curts, les opinions 
i propostes sobre el projecte de recupe-
ració del riu Tenes (Itinerari Parc Sot 
Barriques-Verneda Ca l’Isidre Coix-
Pavelló d’Esports)
A la finalització de l’activitat es farà un 
refrigeri

Diumenge 6 juny 
9-12 h / Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
Plogging Parets
Passejada lliure per a la recollida de 
deixalles als nostres camins
En acabat, es classificaran les restes per 
completar la recollida selectiva

Dissabte 12 juny 
11-13 h /  Parc del Sot d’en Barriques
Itinerari sensorial pel Tenes
Una descoberta dels eixos principals del 
projecte de recuperació del riu Tenes, de 
la mà dels arquitectes de l’Estudi Martí 
Franch (EMF) encarregats de la proposta 
tècnica i dels referents municipals que 
impulsen el projecte.
Al llarg del recorregut es farà un tastet

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

Del 5 de juny al 2 de juliol 
Informació sobre el procés participatiu del 
projecte de recuperació del riu Tenes per 
tot el municipi amb presència als mercats 
ambulants

INFORMACIÓ Escola de la Natura de Parets
Galende, 12 • 08150 Parets del Vallès
Tel. 93 562 17 94 • A/E: escola.natura@parets.cat

INSCRIPCIONS escolanatura.parets.cat

Col·laboració:


