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Aquest dilluns, 28 de juliol, es presentava el programa de la Festa Major d’Estiu, que enguany amplia dates i activitats i ofereix moltes novetats. La roda de premsa va 
anar a càrrec de l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la vicealcaldessa, Casandra Garcia, i el regidor de Cultura, Francesc de la Torre, que ha afi rmat que “aquesta 
Festa Major hem volgut apostar especialment pels grups de dansa i música local”. 
Podeu trobar l’avanç del programa a les pàgines central d’aquest butlletí, que podreu separar i emportar-vos a tot arreu per tal que no us perdeu cap dels espectacles 
i actuacions de la festa.  Pàg. 9, 10, 11 i 12.

Parets presenta una Festa Major gegant per a tots els públics

Entrevistem Martí Franch

Finalitza la 
Setmana de la 
natura

Medalles a 
les escoles 
esportives

Pàg. 7 Pàg. 15 Pàg. 17

La pl. Espanya 
avança a bon 
ritme

En marxa la segona fase del procés participatiu ‘Viu el Tenes’
La segona fase del procés participatiu sobre el Tenes continua en marxa. Es pot votar, fi ns 
al 2 de juliol. entre les tres opcions proposades al formulari del portal web participacio.
parets.cat. Pàg. 5

600 euros d’ajuts directes als comerços i botigues de Parets
El Ple aprova una línia d’ajuts per als comerços afectats per la COVID-19. Els ajuts se 
sumen a d’altres accions que el consistori ja ha posat en marxa o que s’implementaran 
pròximament. Pàg. 3

Arquitecte del paisatge
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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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PSC-CP
Francesc Juzgado Mollá
Alcalde. Via Pública; Serveis Ur-
bans; i Relacions Institucionals
Francesc de la Torre Escobar
2n tinent d’alcaldia
Regidor de Seguretat Ciutadana; 
Cultura; Turisme i Promoció 
de la Vila; i Coordinació de Barris
Antoni Fernández Arimón
3r tinent d’alcaldia
Regidor de Promoció Econòmica; 
Ocupació; Empresa i Indústria; 
i Formació
Alejandro Villena Urbaneja
4t tinent d’alcaldia
Regidor d’Esports; i Mobilitat
O’hara Valdivia Rojas 
Regidora d’Economia i Hisenda; 
Serveis Generals; Recursos 
Humans; Comerç; i Consum
Laura Lozano Carrasco
Regidora d’Equipaments; 
Benestar Animal; Atenció 
Ciutadana; Igualtat-Feminisme; 
Transparència; i Arxiu
Maria Gorina Mollar 
Regidora de Joventut; Gent 
Gran; Cooperació; i LGTBI-
Transversalitats

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

REGIDORS/ES SENSE
DELEGACIÓ
Ara Parets-ERC
Jordi Seguer Romero
Kènia Domènech Àlvarez
Montserrat Folguera Sans
Carme Herrero Endrino
Joan Martorell Mompart

Parets per la República
Neus Jordà Fernandez

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

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

VO
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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 

APUNTA’TL’ALTAVEU
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

Fins al 22 de juliol
- Al parc del Sot d’en Barriques, Esport al parc: sessions d’activitat físi-
ca obertes al públic a càrrec de M. Dolors Cordomí. Sessions: dilluns i 
dimecres de 10 a 10.45 h, dimarts i dijous de 9 a 9.45 h.

Dijous 1 de juliol
-A les 18.30 h, cicle d’activitats en línia: Cúmbies en català. Músiques de 
la mediterrània i el Carib, a càrrec d’Enric Miró i Toni Valdívia.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte presencial a 
càrrec de Sònia Fernández.
-A les 18 h, a la Sala Basart de la Cooperativa, projecció del documental 
EnFemme i col•loqui amb la participació de la directora, Alba Barber i 
Serra i d’una de les protagonistes, Xesca Ferrer. Activitat gratuïta. Re-
serva d’entrades a caljardiner@parets.cat.

Dimarts 6 de juliol
-A les 17 h, al Casal de Joves Can Jardiner, torneig de futbolí. 

Dijous 8 de juliol
-A les 20 h, a l’aparcament del camp de futbol, Nit de l’Esport.

Divendres 9 de juliol
-A les 20 h, a la plaça de la Vila, sardanes amb la cobla La Principal del 
Llobregat. 
-A les 22.00 h a l’aparcament del camp de futbol, Cinema a la fresca: 
Raya i l’últim drac, dins de la Festa Major gegant 2021. Juliol de festa 
a Parets.

Dissabte 10 de juliol
-A les 22 h, a l’aparcament del camp de futbol, actuació del grup Oques 
Grasses amb l’espectacle Gira 2021, dins de la Festa Major gegant 2021. 
Juliol de festa a Parets.
-A les 00.30 h, a l’aparcament del camp de futbol, actuació del grup Hey! 
Pachucos amb l’espectacle Gira 2021, dins de la Festa Major gegant 
2021. Juliol de festa a Parets.

Diumenge 11 juliol
-A les 19 h, a la plaça de la Vila, Gitanes a plaça, ballada de petit format 
a càrrec de la Colla del ball de Gitanes de Parets, dins de la Festa Major 
gegant 2021. Juliol de festa a Parets.
-A les 21.30 h, a la plaça Dr. Trueta, cantada d’havaneres i cremat de 
rom amb el grup Port Vell, dins de la Festa Major gegant 2021. Juliol 
de festa a Parets.

Dimarts 13 juliol
-A les 17 h, al Casal de Joves Can Jardiner, tallers de cuina de tempo-
rada.

Dijous 15 juliol
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte presencial a 
càrrec de Sònia Fernández.

Divendres 16 de juliol
-A les 17 h, al Casal de Joves Can Jardiner, triangular de futbet.
-A les 19.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, presentació del llibre Valle 
de Robles. La desaparición de Sara de Laura Pallarès.
-A les 22.00 h a l’aparcament del camp de futbol, Cinema a la fresca 
Wonder Woman 1984, dins de la Festa Major gegant 2021. Juliol de 
festa a Parets. 

Dissabte 17 juliol
-A les 21.30 h, a l’aparcament del camp de futbol, concert coral a càrrec 
del Coro Alborada, dins de la Festa Major gegant 2021. Juliol de festa 
a Parets.
-A les 22 h, a l’aparcament del camp de futbol, Dia de la dansa de Parets, 
amb Xènia Martínez Pavón, Infusión Flamenca (22.30) i Jove Companyia 
PROdansa ‘Totes’ (23.30), dins de la Festa Major gegant 2021. Juliol de 
festa a Parets. 

Diumenge 18 juliol
-A les 19.00 h, al pati de l’escola Pau Vila, espectacle Remember Show, 
a càrrec de Teatre Mòbil i Marcel Gros, dins de la XXII Nit del Teatre al 
Carrer.
-A les 19 i a les 20.15 h, al Sot d’en Barriques, espectacle Here We Go! a 
càrrec de Guga & Silvia, dins de la XXII Nit del Teatre al Carrer. 
-A les 19 h, a la plaça Dr. Trueta, espectacle Ritme de Carrer, a càrrec 
de La Banda, Street Groove. Inclou un workshow de percussió corporal, 
dins de la XXII Nit del Teatre al Carrer.  
-A les 19 h, a la pista Can Butjosa, espectacle Txema, The Postcard, a 
càrrec de la Cia. Txema Muño, dins de la XXII Nit del Teatre al Carrer.
-A partir de les 20.30 h, a l’aparcament del camp de futbol, Dia de la 
música de Parets, amb les actuacions de Joan Liaño, Nil Nadal (21.15) 
Nerea (22), Friday Mood (22.45) i Yaneisy Stage Band (23.30), amb l’ac-
tuació de cloenda de Lildami (0.30) amb l’espectacle Gira 2021, dins de 
la Festa Major gegant 2021. Juliol de festa a Parets.

Dimarts 20 juliol
-A les 17 h, al Casal de Joves Can Jardiner, tallers de cuina de tempo-
rada.

Divendres 23 juliol
-A les 17 h, al Casal de Joves Can Jardiner, 3x3 de bàsquet.
-A les 22 h, a l’aparcament del camp de futbol, actuació de The Logical 
Group amb l’espectacle Greatest hits of Supertramp, dins de la Festa 
Major gegant 2021. Juliol de festa a Parets.
-A les 00.30 h, a l’aparcament del camp de futbol, actuació del grup 
Momo amb l’espectacle Tribut a Queen, dins de la Festa Major gegant 
2021. Juliol de festa a Parets.

Dissabte 24 juliol 
-De 10 a 14 h, a la Sala Cooperativa, acapte de sang.
-A les 10.30 h, a la plaça de la Vila, Festa de la Pedra del Diable (25è ani-
versari): pregó de Festa Major 25 anys d’una entesa de colles. Gegants 
i Diables. Diables i Gegants. Tant som uns com els altres!, i Tronada de 
Festa Major a càrrec de Diables Parets, dins de la Festa Major gegant 
2021. Juliol de festa a Parets.

Tota l’agenda al web www.parets.cat

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). 

Mira més enllà

Jo ja era gran, els meus dies de glòria havien passat. Ara 
em trobava assegut a la meva butaca preferida escoltant 
les noticies sense fer res.
La meva dona m’animava a sortir a fer un passeig, però 
jo no volia sortir del meu confort. Ella va anar-se’n sola, 
trista perquè jo no fes res. Tota la gent ballava com quan 
jo era jove. Tots els que ho passaven bé no tenien ni idea 
de la vida que els hi esperava encara per davant. Per un 
moment vaig pensar que nomes feia que avorrir-me tot 
el dia assegut, per això vaig sortir un moment al balcó  i 
vaig veure la meva dona amb el cap baix i les espatlles 
caigudes.
No volia que estigués així per culpa meva així que em vaig 
posar el barret, vaig agafar el bastó i vaig baixar a tota 
velocitat per les escales (a la velocitat d’un ancià de 80 
anys). 
Allà estava jo entre la multitud, no parava de buscar-la i 
buscar-la. Em vaig deixar anar per l’ambient i la vaig tro-
bar. Quan em va veure fora va somriure i em va abraçar. 
De cop i volta em va agafar del braç i vam córrer fi ns a 
una botigueta, amb moltes plantes i quadres pintats. Em 
va estirar perquè entrés; aquesta vegada no m’ho vaig 
pensar dues vegades i vaig entrar. 
Era com entrar en un altre món, verd i de molts colors. De 
cop i volta, va arribar una velleta amb una samarreta blava 
i em va mirar amb un somriure d’orella a orella que em va 
fer sentir bé i còmode. 
Després, la Marta va agafar-me del braç una altra vegada 
i em va portar fi ns a una pedra davant del mar, on es veia 
com es ponia el sol. Tot allò era preciós:
-Aquí he estat jo els últims 3 anys, en aquest món tan 
meravellós.

Hugo Royo Marín
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El Ple de l’Ajuntament de Parets celebrat el dimarts, 22 
de juny, va aprovar per unanimitat les bases reguladores 
específiques per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a 
la reactivació econòmica del teixit comercial del municipi.
La suspensió de l’obertura al públic dels establiments de 
venda al detall, a excepció d’aquells considerats de pri-
mera necessitat, així com les successives restriccions a 
l’activitat han afectat greument els establiments comerci-
als, de serveis de proximitat i de restauració de Parets del 
Vallès, que han patit una dràstica reducció d’ ingressos.
Amb la concessió d’aquests ajuts, l’Ajuntament pretén 
minimitzar els efectes ocasionats per les mesures adop-
tades per les autoritats sanitàries, que han provocat que 
molts establiments comercials, de serveis de proximitat 
i de restauració hagin hagut de tancar o limitar l’activitat.

Reactivar l’economia local
Durant el ple, l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, posa-
va de manifest la necessitat d’impulsar aquests ajuts, que 
se sumen a altres que ja s’han posat en marxa: “aquests 
ajuts estan destinats a botigues i comerços amb una su-
perfície inferior a 400 m2, o que no han estat considerats 
de primera necessitat, i que per tant van haver de tancar 
durant el mes de març”, explicava l’alcalde.
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, deixava clara la pos-
tura de l’Administració paretana, “que sempre ens trobarà 
al costat del comerç de proximitat, dels nostres botiguers, 

perquè per nosaltres la prioritat sempre seran les perso-
nes i les seves necessitats”. 
La regidora de Comerç, O’hara Valdivia, intervenia fent re-
ferència a la necessitat d’implementar els ajuts i fer costat 
al comerç de proximitat, greument afectat per la pandè-
mia “les bases tenen com a objecte reactivar i facilitar la 
continuïtat del comerç de proximitat, la nostra restaura-
ció, els nostres establiments com perruqueries, centres 
d’estètica, entre d’altres, molt colpits per la greu crisi 
econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19”. 
La regidora assegurava que “volem estar al costat dels 
més vulnerables. Creiem que prendre mesures i donar 
ajudes és indispensable i com a consumidors hauríem 
d’apostar pel comerç sostenible de proximitat i de quali-
tat, “Com és el comerç de Parets, el nostre comerç”.
El punt del ple municipal va quedar aprovar per unanimitat 
amb els vots favorables de tots els regidors i regidores.
Les bases preveuen ajuts directes de fins a 600 euros a 
tots aquells comerços i botigues que compleixin els requi-
sits establerts i facin el tràmit de les sol·licituds. Les bases 
íntegres es podran consultar al Tauler d’anuncis electrònic 
de l’Ajuntament de Parets.

Gratuïtat de la taxa de terrasses a bars i restaurants
Aquests ajuts se sumen a d’altres que el consistori ja va 
posar en marxa per tal de pal·liar el efectes que la pan-
dèmia ha tingut sobre el petit comerç.

Sessió plenària del passat 22 de juny

Així, l’Ajuntament ja va aprovar, el passat mes de febrer, 
la suspensió del pagament de la taxa d’ocupació de les 
terrasses amb taules i cadires als bars i restaurants durant 
el 2021, amb l’objectiu de continuar protegint i donant 
suport al teixit productiu i social i al sector de la restau-
ració, i facilitar la recuperació de l’activitat econòmica al 
municipi.

Ajuts de la Diputació per a la promoció de l’ocupació
Una altra de les prioritats de l’equip de govern és la pro-
moció de l’ocupació i l’impuls a les empreses que contrac-
tin paretans i paretanes.
En aquest sentit, l’Ajuntament també ha rebut de la Dipu-
tació de Barcelona més de 10.000 euros per a la promoció 
de l’ocupació i la indústria, amb una partida destacada 
per al foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible
Per l’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, “totes les aju-
des sempre són benvingudes, especialment les que ens 
permeten continuar implementant les eines per afavorir 
la reactivació econòmica i l’ocupació”.
El regidor de Promoció Econòmica, Empresa i Indústria, 
i Formació, Antoni Fernández, afirmava que “estem po-
sant el focus a la formació dels usuaris i les usuàries del 
Servei Local d’Ocupació, oferint-los cursos per millorar 
la recerca de feina; l’acceptació està essent molt bona 
i agraïm poder comptar amb aquests recursos que ens 
ofereix la Diputació”.

El Ple aprova una línia d’ajuts per als comerços afectats per la COVID-19
Els ajuts se sumen a d’altres accions que el consistori ja ha posat en marxa o que s’implementaran pròximament

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

Del 30 de juny al 14 de juliol, podeu guanyar un menú o una degustació per a 2 persones. 
Per participar-hi, heu de penjar alguna foto d'un dels establiments participants (plat, aparador, 
espai...) a Instagram amb el hashtag #enamoratdeparets i etiquetant la foto amb el compte 
@ajuntamentdeparets. 
La foto amb més likes (cors) serà la guanyadora. La degustació serà a l’espai (bar, restaurant o 
cafeteria) de la foto guanyadora. 
Molta sort i gràcies per participar-hi i gaudir de la campanya de turisme i promoció de la vila 
Enamora't de Parets.  

BAR EL OASIS DE PARETS
(BAR COREFO)
Av. Catalunya, 74
Tel. 674 83 83 97

BAR LA PLAÇA
Plaça de la Vila, s/n
Tel. 93 562 16 37

BONA TAPA
Av. Catalunya, 111
Tel. 93 681 91 06

EMILIANO’S TAPAS GRILL
Av. Pedra del Diable, 28
Tel. 93 561 52 14

FRANKFURT LASA
C. Salvador Espriu, 10
Tel. 650 27 14 66

GELATO DI FABIO
C. Fra F. d’Eiximenis, 20
Tel. 622 82 61 90

DAHLIA PASTISSERIA
C. Aragó, 11
Tel. 654 85 73 90

DAKOS CAKES
Ptge. Amistat, 4
Tel. 676 701 161

EL RACÓ DE LES BRASES
C. Raval, 1
Tel. 93 573 00 61

ENBOCA
C. de la Volta, 3 local A4
Tel. 93 624 07 22

INNSBRUCK
C. Independència, 51
Tel. 93 573 04 45

CAN BUTJOSA JOSE’S BAR
C. Salut, 37
Tel. 93 515 67 37

LA LOLA
Plaça Dr. Trueta, 1
Tel. 93 573 13 16

LA NORIA BAKERY
Av. Josep Tarradellas, 1
Tel. 93 000 89 82

LLEVANT PARK
C. Tenes, 1
Tel. 93 562 01 37

LUISIANA CAFETERIA
Pg. Joan Miró, 8
Tel. 613 011 393

OH TAPA!
C. de la Volta, 4
Tel. 93 562 23 60

QUIBUS
Av. Pedra del Diable, 9
Tel. 93 562 53 84

RESTAURANT 
CAN PARERA
C. Joan Bosco, 6
Tel. 93 562 12 61

RESTAURANT 
TRES ROSAS
C. Mary Santpere, 1 
local 1 
Tel. 606 14 78 27

VIKEL’S CAFÉ
C. Mina, 8
Tel. 93 027 76 20

CONCURS ENAMORA’T DE PARETS / RESTAURACIÓ

ESTABLIMENTS COL·LABORADORS JUNY-JULIOL 2021

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

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

suport al desenvolupament local.

Del 30 de juny al 14 de juliol, podeu guanyar un menú o 

una degustació per a 2 persones en aquest establiment. 

Per participar al concurs heu de penjar alguna foto d'aquest 

lloc (plat, aparador, espai...) a Instagram amb el hashtag 

#enamoratdeparets i etiquetant la foto amb el compte 

@ajuntamentdeparets. La foto amb més likes (cors) serà la 

guanyadora. Molta sort i gràcies per participar-hi i gaudir de 

la campanya de turisme i promoció de la vila 

Enamora't de Parets.  

Del 30 de juny al 14 de juliol, podeu 

guanyar un menú o una degustació per 

a 2 persones en aquest establiment.

Per participar al concurs heu de penjar 

alguna foto d'aquest lloc (plat, aparador, 

espai...) a Instagram amb el hashtag 

#enamoratdeparets i etiquetant la foto 

amb el compte @ajuntamentdeparets.

La foto amb més likes (cors) serà la 

guanyadora.

Molta sort i gràcies per participar-hi i 

gaudir de la campanya de turisme i 

promoció de la vila Enamora't de 

Parets.

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

suport al desenvolupament local.

ESTABLIMENTS COL·LABORADORS JUNY-JULIOL 2021

#enamoratde
parets

BAR EL OASIS DE 

PARETS (BAR COREFO)

Av. Catalunya, 74

Tel. 674 83 83 97

BAR LA PLAÇA

Plaça de la Vila, s/n

Tel. 93 562 16 37

BONA TAPA

Av. Catalunya, 111

Tel. 93 681 91 06

EMILIANO’S TAPAS 

GRILL
Av. Pedra del Diable, 28

Tel. 93 561 52 14

FRANKFURT LASA

C. Salvador Espriu, 10

Tel. 650 27 14 66

GELATO DI FABIO

C. Fra F. d’Eiximenis, 20

Tel. 622 82 61 90

DAHLIA PASTISSERIA

C. Aragó, 11

Tel. 654 85 73 90

DAKOS CAKES

Ptge. Amistat, 4

Tel. 676 701 161

EL RACÓ DE LES 

BRASES
C. Raval, 1

Tel. 93 573 00 61

ENBOCA
C. de la Volta, 3 local A4

Tel. 93 624 07 22

INNSBRUCK

C. Independència, 51

Tel. 93 573 04 45

CAN BUTJOSA JOSE’S 

BAR
C. Salut, 37

Tel. 93 515 67 37

LALOLA
Plaça Dr. Trueta, 1

Tel. 93 573 13 16

LA NORIA BAKERY

Av. Josep Tarradellas, 1

Tel. 93 000 89 82

LLEVANT PARK

C. Tenes, 1

Tel. 93 562 01 37

LUISIANA CAFETERIA

Pg. Joan Miró, 8

Tel. 613 011 393

OH TAPA!

C. de la Volta, 4

Tel. 93 562 23 60

QUIBUS
Av. Pedra del Diable, 9

Tel. 93 562 53 84

RESTAURANT 

CAN PARERA

C. Joan Bosco, 6

Tel. 93 562 12 61

RESTAURANT 

TRES ROSAS

C. Mary Santpere, 1 loc. 1 

Tel. 606 14 78 27

VIKEL’S CAFÉ

C. Mina, 8

Tel. 93 027 76 20
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En marxa la segona fase del procés participatiu ‘Viu el riu Tenes’

L’Ajuntament de Parets va engegar, el passat 5 de juny, el 
procés participatiu per a la recuperació ecològica, paisat-
gística 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, alhora integrar l’espai fluvial en un 
conjunt dedicat usos esportius i de lleure que sigui res-
pectuosos amb el medi ambient.
El darrer cap de setmana, el projecte va entrar en la sego-
na fase del procés participatiu, en què es proposen tres 
opcions a la ciutadania.
L’Estudi Martí Franch (EMF), un despatx transdisciplinar 
d’experts en l’esfera del disseny urbà i mediambiental, és 
el  grup guanyador del concurs i responsable del projecte. 

Tres propostes que respecten l’entorn
La primera opció és un entorn per a l’ús social i la restau-
ració ecològica. Aquesta proposta concep el Parc Fluvial 
com a espai de trobada, de lleure i de passeig. El marge 
dret del riu es destina a connectar amb l’Eixample, el Barri 
Antic i la zona esportiva. D’altra banda, el marge esquer-
re es destinaria preferentment a preservar i restaurar la 
biodiversitat. L’accés de persones i mascotes es faria pri-
oritàriament per la riba dreta i pel Parc Fluvial.
La segona proposta es basa en un parc urbà i urbanitzat a 
la vora del riu. Aquesta opció preveu construir estructures 
per a usos diversos en el Parc Fluvial i permet l’accés il-
limitat de persones i mascotes.
La tercera proposta és un paratge natural que cal conser-
var íntegrament. Es tracta d’un hàbitat reservat únicament 
per a la flora i la fauna de la zona on l’accés de persones 
i mascotes estaria limitat estrictament al passeig Fluvial.

Formulari de participació
Per a més informació i per a participar en el procés cal 
visitar el web participacio.parets.cat. Poden votar-hi les 
persones residents al municipi. El procés es fa prèviament 
a la redacció del projecte d’execució per tal d’adaptar l’op-
ció guanyadora a les preferències de la ciutadania.

Es pot votar entre les tres opcions proposades al formulari del portal web participacio.parets.cat

Un entorn per a l’ús social i la restauració 
ecològica.
 
El Parc Fluvial es concep com a espai de trobada, 
de lleure i de passeig. El marge dret del riu es pre-
veu connectar l’Eixample, el Barri Antic i la zona 
esportiva.
El marge esquerre es destina preferentment a pre-
servar i restaurar la biodiversitat.
Cost d’inversió i manteniment: mitjà i mitjà-baix.
L’accés de persones i mascotes es farà prioritària-
ment per la riba dreta i pel Parc Fluvial.

Un parc urbà i urbanitzat a la vora del riu

En el Parc Fluvial s’hi construiran estructures per 
a usos diversos.
Cost d’inversió i manteniment: elevat.
Accés de persones i mascotes: obert i il·limitat.

DEMANAR HERI 
FORMAT

PROPOSTA 1

PROPOSTA 2

PROPOSTA 3
Un paratge natural que cal conservar ínte-
grament

Un hàbitat únicament reservat per a la flora i la 
fauna de la zona.
Cost d’inversió i manteniment: mitjà-baix.
Accés de persones i mascotes: limitat estrictament 
al passeig Fluvial.

1

2
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Èxit de participació en la Setmana de la Natura 
2021 de Parets
Algunes de les activitats s’han enllaçat amb el projecte de recuperació del riu Tenes

Dilluns 28 de juny, es commemorava arreu el Dia Interna-
cional de l’Orgull LGTBI+. Amb motiu de la celebració, la 
regidora de LGTBI-Transversalitats, Maria Gorina, va fer 
la lectura d’un manifest i la bandera irisada va onejar a la 
plaça de la Vila. L’Ajuntament vol fomentar així la igualtat 
de drets i de les llibertats, i el reconeixement social de les 
persones LGTBI+.

Josep Maria Mauri i Terrado 

El Ple de l’Ajuntament celebrat a finals del passat mes de 
maig va aprovar per unanimitat batejar l’observatori astro-
nòmic situat a la cúpula de l’Escola Pau Vila amb el nom 
del recentment desaparegut Josep Maria Mauri i Terrado. 
Mauri va ser un dels principals impulsors de les sessions 
d’astronomia de l’Escola de la Natura; l’any 2005 també 
va propiciar la creació del Grup d’Astronomia, del qual en 
va ser  l’autèntica ànima.
Paretà il·lustre, va rebre la Medalla de la Vila l’any 2018 
en reconeixement de la seva trajectòria professional com 
a docent i de la tasca de divulgació científica duta a ter-
me a l’Escola de la Natura, especialment en l’àmbit de 
l’astronomia.

L’observatori portarà el nom de Josep Maria Mauri 

Itinerari sensorial pel riu Tenes

L’Escola de la Natura ha organitzat la Setmana de la Na-
tura amb diverses activitats per a tota la família, com els 
tallers amb cuines solars i els de fauna exòtica, la presen-
tació de l’exposició fotogràfica “Una exposició de merda”, 
i la presentació dels murals de grafits Art i entorn natural, 
contes de natura en família, o la passejada Plogging Pa-
rets per recollir deixalles dels camins.
Les activitats més destacades tenien en comú donar a co-
nèixer el projecte de recuperació ecològica, paisatgística i 
social de l’espai fluvial així com el procés participatiu que 
se’n deriva. D’una banda, es va programar a Gimcana del 

Tenes, un recorregut autònom per a tota la família per 
conèixer el riu que travessa el municipi i recollir, mitjan-
çant tallers curts, opinions i propostes sobre el projecte.
D’altra banda, el parc del Sot d’en Barriques va ser el punt 
de trobada de l’Itinerari sensorial pel Tenes, una desco-
berta dels eixos principals del projecte de recuperació 
del riu, a càrrec dels arquitectes de l’Estudi Martí Franch.
La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, destacava que 
“després d’haver recuperat l’aigua del riu a través del Con-
sorci Besòs-Tordera, és el torn del seu entorn perquè tota 
la població en pugui gaudir”. 

Just abans d’iniciar la sessió plenària del passat 22 de 
juny, l’equip de govern va fer lectura del manifest elaborat 
en relació als indults dels presos i preses independen-
tistes. El document aposta per la concòrdia i el diàleg i 
fa palès que “amb el seu anunci, s’inicia una nova etapa 
amb el retorn a la política i a la negociació, cercant fer un 
pas endavant per al retorn de la concòrdia a Catalunya, 
deixant enrere una etapa de judicialització de la vida so-
cial, econòmica i política del país”.
Els grups d’Ara Parets Esquerra Republicana i Parets per 
la República-JxCat també van procedir a la lectura del 
Manifest conjunt sobre la concessió dels indults als presos 
polítics i en suport al nostre veï Jordi Turull. Ambdós grups 
van celebrar la tornada de Turull al municipi.
Coincidint amb la seva posada en llibertat, el parc La Line-
ra va ser l’escenari d’una rebuda popular que va comptar 
amb un gran nombre de paretans i paretanes.

Rebuda popular a Jordi 
Turull

Moment de la rebuda de Jordi Turull, al parc la Linera

Parets reivindica els 
drets i llibertats LGTBI+

La regidora de LGTBI-Transversalitats, Maria Gorina, llegint el manifest
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Parets acull una formació específi ca per a les policies locals

El Consorci de Gallecs ha donat per iniciada la campanya 
de prevenció d’incendis d’aquest estiu. Tot i que la cam-
panya es preveu que es tanqui ofi cialment el 15 de se-
tembre, l’ADF no descarta que es pugui allargar. En aquest 
2021, per segon any consecutiu, l’ADF La Serralada 301 
és l’encarregada de fer les tasques de prevenció i extinció 
d’incendis a les 740 ha de l’espai rural de Gallecs.

El Centre de Recursos Empresarials La Marineta ha acollit 
una formació específi ca a les policies locals sobre protec-
ció d’instal·lacions i edifi cis i també dels agents policials 
en intervencions de caràcter conflictiu que troben en el 
seu dia a dia: baralles, agressions, violència de gènere, 
entre d’altres. L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, 
aprofi tava la sessió, a la qual va assistir, per agrair “la gran 
tasca que fan les policies locals per vetllar per la segure-
tat de la ciutadania. La formació és cabdal i a Parets en 
som referents. Seguirem apostant per la formació i per la 
seguretat”. També agraïa a l’inspector en cap, Joan Pérez, 
la tasca que du a terme la Policia Local, sota la gestió del 
regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc de la Torre. L’alcalde i el regidor amb els agents policials de la formació

En marxa la prevenció 
d’incendis a Gallecs

L’ADF La Serralada 301 és l’encarregada de realitzar diverses tasques

Diversos agents durant una demostració de la formació

Lafuente, Medalla de 25 anys com a Comandament

El sergent, Miquel Lafuente, durant l’entrega del reconeixement

El sergent de la Policia Local de Parets del Vallès, Miquel 
Lafuente, va rebre la Medalla a la Permanència de 25 anys 
com a Comandament atorgada per l’Associació de Caps i 
Comandaments de Policia Local de Catalunya (ACCPOLC) 
que reconeix la trajectòria professional dels agents de 
policia en el rang de caps i comandaments.
L’homenatjat, Miquel Lafuente, agraïa enèrgicament el 
reconeixement, tot i que assenyalava que “un no treba-
lla pels reconeixements sinó per l’esperit que et dona la 
vocació de policia i ajudar la gent. La feina té moments 
complicats i aquests reconeixements són grats”.
El regidor de Seguretat Ciutadana a l’Ajuntament de Pa-
rets, Francesc de la Torre, reconeixia la tasca d’en Miquel 
a la Policia Local de Parets i assenyalava que “és un orgull 
que a Parets disposem de persones, d’agents, de coman-
daments, en aquest cas, com el Miquel. Només puc tenir 
paraules bones per al Miquel i li vull desitjar molts encerts 
i que continuï amb aquestes ganes, il·lusió i sobretot amb 
aquesta professionalitat i manera de fer que, fi nalment, 
redunda en benefi ci de les nostres veïnes i veïns”.
En Miquel Lafuente va ingressar a la Policia Local de Pa-

rets l’any 1988 en qualitat d’agent. L’any 1993 va promoci-
onar-se com a caporal i durant aquests més de trenta anys  
ha estat responsable de l’Àrea de Policia Administrativa, 
Educació Viària, Policia Assistèncial i Seguretat Ciutadana. 
Des de l’any 2011, i fi ns ara, treballa com a sergent en cap 
de l’Àrea de Gestió Logística i Tècnica de la Policia Local 
del municipi.

El reconeixement l’atorga l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya



Excepcionals són els moments que vivim i, davant la incertesa i les restriccions, no renunciem a celebrar el vint-i-cinquè aniversari d’una “tradició 
contemporània” com és la nostra Festa de La Pedra del Diable, única arreu del nostre “petit país” .
I sí, la festa no serà la grossa però us convidem a compartir, al llarg de tres dies de Festa Major, petits moments excepcionals on us explicarem qui 
som, què ballem, què cremem. Perquè volem seguir fent també de la nostra festa una tradició d’identifi cació i orgull de les dones i homes que viuen 
i estimen Parets del Vallès. Com diu la llegenda: “Una pedra del diable ens ha fet la vida amable”!
*Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19

Enguany les sessions de Cinema a la Fresca es 
faran a l’aparcament del Camp de futbol:

Divendres, 9 de juliol a les 22 h
Raya i l’últim drac (animació i fantasia)
Divendres, 16 de juliol, a les 22 h
Wonder Woman 1984 (acció i fantasia)

Dissabte 24 i dilluns 26 de juliol, a les 11 h, al 
carrer de Monistrol

Porteu tovallola i roba de bany i aneu amb xan-
cletes tancades o mitjons d’ús exclusiu per a 
l’atracció.
Proposat per l’alumnat de 3r de primària de les 
escoles paretanes.

Tots els espectacles realitzats en recintes te-
nen un aforament limitat; per tant, és impres-
cindible recollir prèviament l’entrada gratuïta 
per poder accedir-hi. Es podrà fer la reserva a 
partir de l’1 de juliol per internet a espectacles.
parets.cat.
Podeu consultar els espais on es realitzaran les 
diferents activitats al web parets.cat.

Aquest dilluns, 28 de juny, es presentava en roda de premsa el programa d’activitats de la Festa Major d’Estiu. L’equip de govern ha treballat sense 
descans per tal d’ampliar la programació i els espais de cobertura de la festa, que enguany podrem gaudir del  divendres, 9 de juliol, fi ns al dilluns 26.
La imatge que acompanyarà la celebració és obra d’en Gerard Merino, i està dedicada als 25 anys de la Festa de la Pedra del Diable. Sens dubte 
aquesta serà una Festa Major Gegant!
*Per raons de salut pública, i per garantir les mesures de seguretat i de prevenció de la Covid-19, tots els espectacles realitzats en recintes tenen un 
aforament limitat; per tant, és imprescindible recollir prèviament l’entrada gratuïta per poder accedir-hi.



Els concerts per a joves i adults

Dissabte, 10 de juliol / 22 h / Aparcament camp de futbol
Oques Grasses són el grup català més internacional del moment i una de les ban-
des més escoltades del pop festiu actual. Els seus temes han esdevingut himnes 
per més d’una generació gràcies a les seves lletres i unes melodies que exalten 
l’ànima. Durant la seva trajectoria, han ofert més de 400 concerts per més de 10 
països.
Tot seguit intervindran Hey! Pachucos, un dels grups referencials que ha fet evolu-
cionar el gènere de versions fi ns a portar-lo a l’excel·lència. Representen l’esperit 
marxós amb una llista de hits per a tots els gustos.

Diumenge, 18 de juliol / 00.30 h / Aparcament camp de futbol
Lildami és tot un fenomen que protagonitzarà l’actuació de cloenda del Dia de la 
Música de Parets. L’artista, que s’ha convertit en el portaveu de la música urbana 
cantada en català, es presenta a casa nostra amb nous hits i una gira que no deixa 
indiferent a ningú. Arriba amb un nou disc sota el braç, Viatge en espiral.
Lildami ha guanyat dos anys consecutius el premi Enderrock a millor artista de 
hip-hop i de músiques urbanes.

Divendres, 23 de juliol / 22 h / Aparcament camp de futbol
Greatest hits of Supertramp
Possiblement la millor banda tribut a Supertramp. Recreen en directe els temés 
més coneguts de la llegendària formació britànica, amb una increïble fi delitat al 
so orginial i una posada en escena brillant.
A l’abril van actuar a la Sala Barts de Barcelona, en un concert memorable que va 
despertar l’entusiasme del públic.

Divendres, 23 de juliol / 00.30 h / Aparcament camp de futbol
Tribut a Queen
Momo és la primera banda tribut a Queen que va sorgir a l’Estat espanyol i una 
de les més reconegudes a nivell internacional. És l’única formació d’aquest tipus 
que ha comptat amb la col·laboració especial del mateix Brian May, el guitarrista 
de Queen. Han fet més de 700 concerts a diferents països del món i  sempre 
ofereixen una qualitat musical i escènica molt potent.

Diumenge, 25 de juliol / 00.30 h / Aparcament camp de futbol
Aquest grup de joves maresmencs han fet més de 120 concerts pels Països Cata-
lans, la resta de l’Estat espanyol i Alemanya, amb dos treballs anteriors de 2018 
i 2019. El seu nou àlbum, el cinquè, es presenta sota el títol de Carrer.
Ebri Knight és un projecte sòlid que ha refermat el seu estatus a nivell nacional.
Prèviament, des de les 22 h haurem pogut gaudir de la música actual que més 
agrada al jovent de la mà de La Banda Biruji. Ens regalaran un ambiciós concert 
amb un repertori bestial. Enllacen grans temes de reggae, ska, rocksteady, mes-
tissatge, rock i punk festiu.



Els concerts per a adults i gent gran

JULIOL DE FESTA A PARETS

Divendres, 9 de juliol / 20 h / Plaça de la Vila
La Cobla La Principal de Llobregat es va fundar el 1929 i ostenta la Creu de Sant 
Jordi per una trajectòria de més de 75 anys. Musicalment, ha treballat sota la 
batuta de grans directors i cal destacar el treball conjunt amb formacions corals, 
instrumentals i rítmiques, i també amb altres cobles, aconseguint realment un 
maridatge musical molt compenetrat. A més de gaudir de bons solistes, la cobla 
Principal del Llobregat es caracteritza per un bon conjunt, fruit d’una plantilla de 
músics estable que fa possible un resultat musical amb un so equilibrat, com-
pactat i matisat.

Diumenge, 11 de juliol / 21.30 h / Plaça Dr. Trueta.
Port Vell neix a Barcelona el desembre de l’any 1995. Tenen  un estil fresc basat 
en les harmonitzacions vocals i un acompanyament musical ric i elaborat. El seu 
repertori està format per havaneres clàssiques, modernes i pròpies, valsos mari-
ners, balades, sardanes, cançó de taverna, cançó catalana...
Durant les diferents etapes del grup, han enregistrat 4 discos i un DVD.

Dissabte, 24 de juliol / 20.30 h / Aparcament camp de futbol
Fundada l’any 1888, La Principal de la Bisbal ha crescut paral·lela a la història de 
Catalunya. Des de l’esplendor de la Renaixença o l’eufòria de principis dels anys 
trenta quan el president Macià li va atorgar el títol de “Cobla Ofi cial de la Gene-
ralitat de Catalunya” fi ns a èpoques crues com la dictadura de Primo de Rivera, 
la guerra civil espanyola o el franquisme. Són molts anys d’història, en què La 
Principal ha estat sempre protagonista dels concerts, balls i aplecs.
Ens oferirà un concert líric de tarda i el tradicional ball de nit, amb cançons i 
gresca.

Dilluns, 26 de juliol / 20.30 h / Aparcament camp de futbol
En el concert de Festa Major de la tarda, dedicat a tots els públics, el públic podrà 
gaudir de músiques de diversos estils: música catalana, lírica, solistes instru-
mentals, moderna, popular de diferents països, etc., amb coreografi es i vestuaris 
adients per a cada bloc musical. A la nit, l’Orquestra Maravella protagonitzarà el 
ball de cloenda de la Festa Major. Sota la direcció de Miquel Comadevall, la Ma-
ravella posarà un brillant punt i fi nal a la nostra Festa Major gegant!

Les festes majors es converteixen sovint en espais on tenen lloc actituds discri-
minatòries i vexatòries cap a determinats col·lectius de la societat, i està a les 
nostres mans combatre-les. A Parets disposem del Protocol d’actuació per unes 
festes lliures de violències masclistes i LGBTIfòbiques. Per això posem a disposi-
ció popular recursos per oferir ajuda a totes aquelles persones que ho necessitin 
i ho sol·licitin. Qualsevol persona que pateixi una agressió sexual podrà rebre 
l’ajuda necessària. Caldrà adreçar-se al Punt Lila i LGTBI+, a l’organització, al 
servei de seguretat o al servei sanitari. L’agressor serà advertit i, si escau, expulsat 
del recinte. Només sí és sí en qualsevol cas i situació.



J U L I O L  D E  F E S T A  A  P A R E T S

Seguint els exemples de fi res de Teatre com la de Tàrrega, el Festival al carrer de Viladecans, o el Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-
real va néixer, ara fa vint-i-dos anys, la Nit de Teatre al Carrer de Parets. L’artista convidat i conductor del espectacles d’aquell any va ser l’inoblidable 
humorista Nani Cogorno. Enguany, i després de la interrupció forzosa de les activitats per causa de la pandèmia per la COVID-19,  el teatre tornarà 
a omplir els carrers de Parets, aquest cop durant més nits i amb molta més intensitat.  El tret de sortida es farà el diumenge 18 de juliol, a les 19 
h, a l’exterior de l’Escola Pau Vila, amb l’actuació de Teatre Mòbil i Marcel Gros i el seu Remember Show. Clown, mim, titelles, música i espectacles 
d’humor es pasejaran per diferents espais del municipi per acostar el teatre a tothom.
Podeu consultar els espais i els horaris dels espectacles al web parets.cat.

Parets vol posar de rellevància el gran talent dels grups 
de música i de dansa locals i, com a novetat, aquesta 
Festa Major, vol dedicar un dia a mostrar les creacions 
del nostres artistes. Dissabte, 17 de juliol, a partir de les 
22 h, podrem gaudir de les actuacions de Xènia Martí-
nez Pavón (versions K-pop i pop internacional); Infusión 
flamenca (flamenc / fusió) i l’espectacle Totes, a càrrec 
de la Jove Companyia PROdansa.
Diumenge 18 de juliol, a partir de les 20.30 h, el Dia de 
la música a Parets ens portarà a Joan Liaño, Nil Nadal, 
Nerea, Friday Mood, Yaneisy Stage Band i Lildami.
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Els Consells d’Infants i de Joves de Parets van presen-
tar, en el ple de tancament que es va haver de celebrar 
telemàticament, els treballs dels alumnes després de 
l’encàrrec que l’alcalde va fer als respectius Consells pel 
curs 2020-2021.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, 
recordava que aquest curs s’ha hagut de fer tot en línia, i 
agraïa el treball fet, malgrat aquestes difi cultats. La regi-
dora d’Educació cedia el pas al Consell d’Infants que ex-
plicava el treball realitzat, el projecte ‘Soc de Parets. Soc 
activista’, on es va demanar als consellers i conselleres 
que fessin una recerca sobre les entitats i les activitats 
que existeixen a Parets relacionades amb l’activisme so-
cial en l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic i la soli-
daritat i la lluita contra la pobresa, i proposessin petites 
intervencions, com per exemple: posar més papereres i 
fer excursions per netejar el bosc.
La regidora de Joventut, Maria Gorina, donava pas a 
l’exposició del treball realitzat per part del Consell de Jo-
ves, on es demanava als consellers i conselleres que or-
ganitzessin un debat entre els joves dels instituts sobre el 

I TAMBÉ...

Darrer Consell Escolar Municipal d’un 
curs atípic marcat per la pandèmia
El dimecres 16 de juny es va celebrar el darrer 
Consell Escolar Municipal de Parets del curs 2020-
21, un curs atípic marcat per la situació global de 
la pandèmia de COVID-19 que ha obligat a canviar 
molts aspectes del dia a dia en els centres esco-
lars. El Consell valorava positivament que, tot i la 
situació, han pogut fer tots els projectes educatius.
El Consell Escolar Municipal va tractar temes com 
el projecte de l’institut escola, que es preveu que 
s’adjudicarà abans de Nadal; la construcció durarà 
entre dotze i divuit mesos. El Servei d’Educació està 
treballant per coordinar les necessitats del centre 
i la redacció i execució del projecte. Els altres dos 
grans temes que ha tractat el Consell són, d’una 
banda, el projecte de transformació dels patis de 
les escoles que augmentarà la subvenció per a les 
escoles Lluís Piquer, Pompeu Fabra i Vila Parietes i 
que han de destinar únicament a aquest projecte. 
D’altra banda, també s’augmentarà la subvenció 
per a la reutilització de llibres de text i projectes 
d’innovació educativa a la secundària amb 2.000 
€ per classe.

Obert el termini per als ajuts de menjador
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha començat 
a atorgar ajuts individuals de menjador per raons so-
cioeconòmiques, d’acord amb la disponibilitat pres-
supostària i la puntuació derivada de la valoració de 
les condicions socials, econòmiques, geogràfi ques 
i familiars dels sol·licitants. La presentació de sol-
licituds fi nalitza el 12 de juliol. Les bases i la matei-
xa sol·licitud es poden trobar a la Seu Electrònica 
de Parets del Vallès, al Casal de Joves Cal Jardiner 
i a l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Tallers i contacontes en anglès per als 
alumnes d’infantil i primària de Parets
El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Parets ha 
organitzat, aquest darrer trimestre de curs, diverses 
activitats dirigides als alumnes d’infantil i primà-
ria per fomentar l’aprenentatge de l’anglès. Per als 
cursos de P3, P4 i P5 s’han dut a terme sessions 
de contacontes en llengua anglesa. Pel que fa als 
cursos de 3r i 4t de primària, s’han fet tallers, jocs i 
activitats lúdiques a l’aula. Els mesos anteriors tam-
bé es van oferir visites guiades en anglès als cursos 
de 1r i 3r d’ESO.

L’Escola de Música celebra el Concert de 
Fi de Curs en tres audicions diferents
L’Escola Municipal de Música de Parets del Vallès 
va celebrar el Concert de Fi de Curs dividit en tes 
audicions al Parc La Linera. En les tres sessions mu-
sicals hi van participar els alumnes d’instruments 
de totes les especialitats de l’escola, així com les 
corals infantils i júnior i les diferents agrupacions 
instrumentals.

Els consellers i les conselleres presenten els 
projectes elaborats durant aquest curs
El reciclatge, dieta sana i lluitar contra els micromasclismes són algunes de les idees exposades

Plenari de fi nal de curs telemàtic amb ambdós consells

tema que ells mateixos havien escollit el curs passat: ‘Di-
ferència i desigualtats’, amb la realització d’una enquesta 
virtual sobre els ioves i l’espai públic de Parets. L’alcalde, 
Francesc Juzgado, tancava el ple agraint i felicitant els 
alumnes per la feina realitzada, els encoratjava a seguir 
treballant i demanava als joves que col·laborin a difondre 
l’interès de l’Ajuntament a millorar l’espai públic.

Els alumnes de 5è de primària de l’escola Nostra Senyora 
de Montserrat han dut a terme el projecte Cultura Em-
prenedora a l’Escola, CUEME, que va cloure el passat 
divendres 18 de juny. A l’acte hi van assistir el regidor 
de Promoció Econòmica, Antoni Fernández, la vicealcal-
dessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, els tutors 
dels grups i els pares de l’Arnau, abanderats de la Lluita 
d’Arnau, l’ONG a la qual els alumnes han decidit destinar 
els benefi cis. K-Units i Cooperavida van ser els noms esco-
llits pels alumnes i amb les quals han recaptat un total de 
3.398,89 euros, una part dels quals es van lliurar a l’ONG 
La Lluita d’Arnau, que recull fons per a la investigació de 
la histiocitosi i del càncer infantil.

El projecte CUEME clou 
amb èxit

Els grups de 5è de primària amb el diploma del projecte CUEME

Els alumnes de segon de primària de l’Escola Pompeu 
Fabra de Parets del Vallès, juntament amb els tècnics de 
l’empresa responsable de la jardineria i la gestió ambien-
tal, Ambientalia, van dur a terme una plantada de flors de 
primavera a la plaça de la Font de la Salut. 
L’objectiu de la jornada era crear consciència de la ne-
cessitat de preservar els parterres de planta de flor de 
temporada a la plaça. Els tècnics municipals i l’AMPA de 
l’escola van acordar fer aquest projecte per crear un sen-
timent de pertinença amb les plantes i així fomentar el 
respecte al medi ambient. 
Podeu veure totes les fotografi es en el perfi l de Flickr de 
l’Ajuntament de Parets.

Plantada de flors a la 
plaça de la Salut

Alumnes i tècnics durant la plantada de flors a la plaça de la Salut
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Luque competirà en els seus sisens Jocs Paralímpics
El nedador paretà ja disposa de dues marques mínimes per als Jocs Paralímpics de Tòquio d’aquest estiu

Torna la Nit de l’Esport a 
Parets

Sergi Mingote durant el projecte 3x8000

Miguel Luque amb la medalla d’or del Campionat d’Espanya de natació adaptada celebrat a Lloret de Mar

L’esportista paretà Miguel Luque participarà, una edició 
més, en els Jocs Paralímpics d’aquest estiu a Tòquio, 
Japó.
Aquesta nova participació de Luque serà ja la sisena en 
uns Jocs Paralímpics que donaran el tret de sortida el 
pròxim 24 d’agost. 
La marca mínima la va aconseguir en el Campionat 
d’Espanya de Natació Adaptada disputat a Lloret de Mar 
en la modalitat de 50 metres braça en la qual va quedar 
campió. 
Durant l’entrevista a l’emissora de ràdio local, RAP107FM, 

Luque afirmava que “estas próximas semanas nadaré en 
muchas más pruebas en Tenerife, Berlín y en todos los 
trofeos catalanes buscando la marca mínima para los 50 
metros de la modalidad de espalda y así, con los 50 me-
tros braza y los estilos, poder participar en tres pruebas 
de los juegos”.
El nedador paretà ha participat en els Jocs Paralímpics de 
Sidney 2000, Atenes 2004, Pequín 2008, Londres 2012 
i Rio 2016. 
El seu palmarès llueix dues medalles d’or, dues de plata 
i dues més de bronze.

El pròxim dijous, 8 de juliol, l’aparcament del Camp de 
Futbol Municipal Josep Seguer serà l’escenari de la Nit de 
l’Esport en una edició molt especial on es retrà un sentit 
homenatge a l’alpinista paretà i exalcalde de la vila Sergi 
Mingote.
Enguany es reprèn l’entrega de premis als esportistes i 
equips més destacats de l’any. Un total de 88 esportistes, 
10 equips i 4 foments de valors opten a guardó.

Fotografia d’arxiu de l’edició de l’any 2019

Nit de l’Esport

Nit de

l’Esport
2021

Elecció dels 
millors esportistes
i dels millors 
equips, masculí 
i femení

Dijous
8 de juliol
a les 20 h
Aparcament camp
de futbol municipal

20212021
Parets del Vallès

La infantesa és un bé preuat que cal preser-

var, evitant les pressions per créixer abans 

d’hora. 

Cal protegir l’espai de les nenes i els nens de la 

invasió dels mercats, la publicitat i les xarxes so-

cials amb aspiracions i models adults.
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Els socis de la piscina ja poden recollir el 
carnet per accedir a la COREFO
Els socis de la piscina municipal Miguel Luque ja 
poden recollir el carnet que els permet entrar gra-
tuïtament a les instal·lacions de la COREFO durant 
els mesos d’estiu. Cal recordar que també s’ha 
d’estar empadronat a Parets i ser soci des d’abans 
de l’1 de juny.

Edgar Serra és el nou president del CH 
Parets i José Herrero torna a la banqueta
Serra es va imposar amb 24 vots dels 27 escru-
tats en les eleccions a la presidència del CH Pa-
rets celebrades el passat 1 de juny. D’altra banda, 
el club va anunciar que José Herrero tornarà a ser 
l’entrenador del primer equip. Aquesta serà la seva 
segona etapa al club després d’una primera etapa 
de vuit anys i d’haver passat pel Sant Joan Despí, 
Granollers o la Selecció Catalana Juvenil.

Seguit de medalles pel CN Parets
Aquestes darreres setmanes els benjamins, in-
fantils, júniors absoluts i màsters del Club Natació 
Parets han aconseguit nombroses medalles en les 
diferents competicions en què han participat.

Bona temporada del Futbol Sala Parets
El primer equip masculí del FS Parets ha tancat la 
temporada amb victòria assolint la tercera posició 
de Divisió d’Honor Catalana. L’equip de Jose Manuel 
Ibáñez ha acabat amb 10 victòries en 15 partits.

I TAMBÉ...

L’alcalde, Francesc Juzgado; la vicealcaldessa, Casandra Garcia; i el regidor d’Esports, Alejandro Villena, durant el lliurament a Can Butjosa

Lliurament de medalles a les escoles esportives

El filial del CF Parets 
puja a segona catalana

El segon equip celebrant l’ascens de categoria / Xavier Galiana

L’equip filial del Club Futbol Parets va assolir l’ascens 
després de guanyar el darrer partit de lliga davant el rival 
directe, el CF Sant Celoni. El segon equip del CF Parets 
registra 37 victòries, 1 empat i cap derrota en dos anys 
de competició.
D’altra banda, el primer equip del CF Parets, després 
d’acumular cinc derrotes consecutives, ha finalitzat darrer 
en el subgrup 1B de Primera Catalana.

El CP Parets ja mira els 
Campionats d’Espanya

L’equip del CP Parets en els Campionats de Catalunya

El Club Patí Parets està d’enhorabona després del bon pa-
per en els Campionats de Catalunya. D’una banda, Bruno 
Marco es va proclamar campió de Catalunya júnior i Pau 
Berbegal va ser segon. D’altra banda, Sira Bella també va 
ser campiona de Catalunya junior, i en categoria cadet, 
Maria Escalante es proclamava campiona de Catalunya, 
Ivet Ashurst va ser tercera i Laura Solé, setena. Tots es-
taran en el Campionat d’Espanya.

La Mitja Marató de Granollers va dedicar el punt quilomè-
tric número 15 de la cursa a l’alpinista paretà i exalcalde 
de Parets, Sergi Mingote. D’altra banda, la Vertical Mont-
serrat, que havia d’estar apadrinada pel paretà el passat 
mes d’octubre, també va homenatjar a l’alpinista. En Joan 
Soto, que havia de fer la cursa amb Mingote, finalment 
la va fer amb en Josemi Herrera i van acabar en primera 
posició de la categoria inclusiva.

Josemi Herrera i Joan Soto després de guanyar la Vertical Montserrat

La Mitja i la Vertical 
homenatgen Mingote

L’1, 2 i 3 de juny es va fer entrega de les medalles a les 
escoles esportives municipals de Parets del Vallès. Són 
activitats adreçades a nens i nenes de P4 i P5 on es 
formen integrant l’activitat física i l’esport com a hàbit 

d’organització, incidint en el foment dels valors i utilit-
zant mètodes recreatius per a la seva formació esportiva. 
Podeu veure totes les fotografies dels lliuraments de les 
medalles en el perfil de Flickr de l’Ajuntament de Parets.
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Les escoles de Parets exposen el Primer receptari per a 
dracs del món, un conjunt de receptes creatives per om-
plir la panxa de les feres. Les exposicions que acullen els 
centres educatius inclouen els menús que van preparar 
els nens i nenes. A més, s’hi pot consultar el Llibre de 
Coc que agrupa les receptes de cada escola. Cada recepta 
conté els ingredients i els passos a seguir. 
L’alcalde, Francesc Juzgado, la vicealcaldessa i regidora 
d’Educació, Casandra Garcia, i el regidor de Cultura, Fran-
cesc de la Torre, van inaugurar les mostres a les escoles. 
L’Ajuntament va unir les escoles, les biblioteques, els ar-
tistes i els restaurants del municipi per confeccionar-lo. 
La narradora oral i ideòloga del projecte, Mon Mas, va di-
fondre un vídeo als centres educatius per informar que 
s’havia detectat la presència del drac i demanar ajuda als 
nens i nenes perquè escrivissin les receptes.
Per escriure les receptes, dos especialistes en alimentació 
“draconiana”, en Rovirix i la MCGila, van visitar totes les 
aules des de P3 fins a 6è de primària. Els dos personatges 
van explicar secrets sobre bèsties alades, escamades i 
d’alè fètid i van repartir una postal perquè cada infant hi 
escrivís el seu plat. A continuació, cada escola va escollir 
un menú complet que la representés, amb primer i segon 
plats i postres. 
La Biblioteca Can Butjosa i la Biblioteca Can Rajoler també 
hi van col·laborar per proveir informació als infants amb 
guies de lectura. A més, van ambientar els seus espais per 
documentar la presència del drac al municipi. 
El dia 23 d’abril, la Mon Mas va contactar, a través d’un 
missatge de vídeo, amb els nens i nenes per explicar-los 
que havien aconseguit l’objectiu: el drac havia marxat de 
Parets amb la panxa ben plena gràcies als plats elaborats 
amb les seves receptes. 
Posteriorment, un grup d’artistes locals format per Alba 
Ginesta, Gerard Martí Figueroa, Maria Josep Figueroa Na-

Parets ja té el Primer receptari per a dracs del món

Un quadre en memòria de Sergi Mingote

L’artista paretà Lluís ‘Sito’ Navarro ha donat un quadre a 
l’Ajuntament de Parets en memòria de l’alpinista paretà i 
exalcalde de la nostra vila Sergi Mingote.
L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, en nom de tot el 
consistori i l’equip de govern, agraïa a l’autor la donació de 
l’obra i en feia oficial el lliurament, que d’aquesta manera 
formarà part del patrimoni de l’Ajuntament de Parets.
Per la seva banda, el pintor local manifestava: “en el mo-
mento que pasó lo que pasó me quedé en shock y sentí 
la necesidad de hacerlo. Una vez terminado pensé que 
entregarlo al Ayuntamiento era la manera que lo pudiera 
disfrutar la gente que lo conocía y le tenía cariño”.

Parets 1920, una altra donació de l’artista
‘Sito’ és un pintor inquiet que experimenta amb gran va-
rietat d’estils i materials amb un resultat extraordinari en 
totes les seves obres. 
El passat mes de desembre l’artista va donar una altra 

Lliurament del quadre en memòria de Sergi Mingote

Parets rep la Flama del 
Canigó

L’alcalde, Francesc Juzgado, durant l’acte de rebuda de la flama

L’entitat Òmnium Cultural, amb el suport d’entitats locals 
i de l’Ajuntament, ha estat l’encarregada, un any més, de 
la rebuda de la flama del Canigó a Parets. 

Inauguració de l’exposició a l’Escola Pau Vila

L’Ajuntament ha sumat escoles, biblioteques, artistes i restauradors per fer un llibre de receptes bestial

L’entitat Òmnium Cultural, amb el suport d’entitats locals 
i de l’Ajuntament, ha estat l’encarregada, un any més, de 
la rebuda de la flama del Canigó a Parets. 

La pintura sobre llenç de l’autor local mostra a l’alpinista arribant al cim

qui, Iris Paris i Marc Vila van il·lustrar els menús selecci-
onats de cada escola.
Finalment, els menús estrella s’han imprès en gran for-
mat i ara es poden veure als centres educatius, juntament 
amb el Llibre de Coc amb totes les receptes. Per tancar 
el projecte, els restauradors del bar La Pérgola, el bar La 
Plaça, el restaurant Can Parera, el restaurant El Jardí i el 

restaurant El Racó de les Brases han cuinat els plats dels 
menús seleccionats i els han dut a les escoles. 
Els centres educatius que han participat en la iniciativa 
són l’Escola ACESCO, l’Escola Municipal Pau Vila, l’Escola 
Lluís Piquer, l’Escola Pompeu Fabra i l’Escola Vila Parietes. 
Les il·lustracions dels menús estrella i totes les receptes 
de cada escola es poden descarregar al web municipal.

obra a l’Ajuntament, Parets 1920. És un dels 50 artistes 
internacionals que forma part del llibre Creative minds in 
the world of art, que es distribueix a galeries, museus i 
col·leccionistes d’arreu del món.

ACTUALITAT
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Visita dels regidors i regidores a les obres de la plaça espanya

L’equip de govern i personal tècnic de l’Ajuntament van 
visitar les obres de remodelació de la plaça Espanya, que 
van començar el mes d’abril i que es preveu que estiguin 
finalitzades durant la primera quinzena del mes de juliol. 
L’objectiu és construir una plaça més verda i accessible. 
En aquest sentit, el parc recuperarà l’espai de descans i 
de lleure i crearà punts de trobada; també comptarà amb 
un espai de grades i un escenari per a diferents activitats. 
L’alcalde, Francesc Juzgado, reconeixia que “aques pro-
jecte de remodelació ja teníem al cap, perquè calia una 

actualització i recupera un tret característic i diferencial 
de la plaça com la pèrgola”.
La vicealcaldessa i regidora del barri de l’Eixample Cen-
tral, Casandra Garcia, assegurava que “en les reunions 
amb els veïns i les veïnes ho demanava molta gent” i 
destacava la importància d’oferir diversos espais dins del 
municipi amb finalitats diferents.
La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, es mostrava molt 
satisfeta amb els terminis d’execució: “amb aquest arran-
jament es millorarà molt l’entorn dels veïns”.

Les obres de la plaça Espanya avancen a bon ritme 
Es preveu que les actuacions finalitzin durant la primera quinzena de juliol

Dues noves botigues 
obren portes a Parets

Visita a la barberia Loren Barber

Aquest mes de juny, dos nous establiments han obert 
les portes a Parets. Es tracta de la barberia Loren Bar-
ber, a l’avinguda de Catalunya 241 bis, i la perruqueria 
T-Peinas?, situada al carrer de la Mina 3, local 3. Com ja 
és habitual, l’equip de govern, encapçalat per l’alcalde, 
Francesc Juzgado, la vicealcaldessa, Casandra Garcia, 
i la regidora de Comerç, O’hara Valdivia, acompanyades 
de regidors i regidores del consistori, van visitar ambdós 
comerços per desitjar molta sort als nous emprenedors 
i emprenedores.

Visita a la perruqueria T-Peinas?

RÀDIO PARETS DEL VALLÈS

Tenim 
molt a dir

rap107

@Rap107fm

rap107fm

app
Connecta’t amb l’Ajuntament
incidències · notícies · telèfons
Descarrega-te-la cercant PARETS. Aplicació gratuïta
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Carme Herrero
Regidora de l’Ajuntament pel grup munici-
pal Ara Parets ERC 

Com neix el teu interès polític?
Crec que l’interès polític sempre ha estat amb mi. “Som animals polítics”, com ens de-
fi nia Aristòtil. Sense política no hi ha vida en societat. I és en l’ADN del nostre ésser on 
rau aquesta recerca d’una societat més justa, més equitativa, més responsable i més 
humana que ens empeny cap a l’animal polític que som. Els inicis hi són a la meva etapa 
universitària, quan havies de marxar a Madrid per estudiar Ciències Polítiques. Una època 
complicada els 80, la primera època d’atur a l’Espanya postfranquista, que va colpejar 
fort a Catalunya, i, especialment, a la meva família. Circumstàncies vitals que em van 
fer canviar les expectatives cap a la recerca de feina durant el dia i cursar estudis d’His-
tòria en horari nocturn a la UB. Posteriorment, la vida, la família, la carrera funcionarial, 
la preocupació mediambiental i l’activisme van ser el centre de la meva acció política, 
enfortint els meus valors. I va ser des de l’activisme mediambiental i social que vaig ser 
conscient del poder individual per transformar la societat. “Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” Eduardo Galea-
no. Va ser arran d’allò micro, individual, que vaig passar a la concepció de l’organització, 
d’allò col·lectiu. Com a integrant d’un poble i d’una societat que vol construir una societat 
més justa, més equitativa, on hi cabem tot@s. I fer-ho des del meu municipi de Parets 
del Vallès és tot un honor.

“Construir una societat més justa des del meu municipi és tot un honor”

Sobre la Carme:
La Carme Herrero és regidora de l’Ajuntament de Parets pel grup municipal Ara Parets 
ERC. Va néixer a Barcelona el 1964. És llicenciada en Geografi a i Història i postgra-
duada en Museus i Educació. És funcionària de carrera de l’Ajuntament de Barcelona.

“Sabem que Parets compta amb nosal-
tres. La nostra feina ens avala”

Ara mateix, què creus que és el primer a Parets?
El primer a Parets és la seva gent, tot@s les persones i els col·lectius que la conformem. 
El primer per a Parets és que totes les veus es puguin expressar i cercar el bé comú. Per-
què és quan expressem la decisió i els valors de la comunitat quan podem tenir cura de 
nosaltres mateixes, de la nostra societat i del medi ambient i ens enfortim com a societat. 
La salut, l’aire que respirem en una població envoltada de vies de comunicació i d’em-
preses. El medi ambient i el riu Tenes, tants anys abandonats i desnaturalitzats, n’és 
un altre. Una comunitat sana necessita una natura sana. Els joves, que actualment no 
poden realitzar el seu projecte de vida a Parets. Necessitem una aposta decidida cap a 
polítiques d’habitatges sòlides que, malauradament, no es podran aconseguir en aquest 
mandat. La formació, amb la incorporació d’un Centre de Formació Professional adaptat 
a les empreses. Una línia que vam prendre de la mà de TVOA (Taula del Vallès Oriental 
Avança) i de la Cambra de Comerç i que esperem que l’actual govern hagi continuat per 
poder dotar Parets d’una Formació Professional Especialitzada en línia amb els sectors 
empresarials de la comarca. L’ocupació, treballant polítiques que incorporin al mercat 
laboral noves ofertes especialitzades. Exemples com Igualada ens han de donar la fór-
mula. Reinventar-nos per ser millors i més competitives. L’educació inclusiva i equitativa, 
amb les mateixes oportunitats per al jovent de Parets. Hem vist com durant la pandèmia 
l’escola i els centres educatius han estat i seran el punt d’inflexió de les polítiques d’ERC. 
La gent gran, sentint la seva veu i treballant colze a colze cap a un envelliment actiu. 
Les polítiques envers la dona i el col·lectiu LGTBI, fent valdre un Parets orgullosament 
divers, on conviuen totes les formes possibles de ser i d’estimar.
Parets necessita tocar de peus a terra amb polítiques fermes de suport i foment dels 
seus col·lectius, del seu patrimoni natural i de les seves empreses.

Sou molt crítics amb uns projectes molt similars als vostres. Quin és el motiu? 
El nostre programa continua sent el mateix, fruit d’un treball de carrer amb la ciutadania 
de Parets del Vallès i de respecte pel medi ambient, l’ocupació, la formació, les necessi-
tats d’habitatge assequible i els diferents col·lectius que la integren.
Continuem defensant la transparència, un projecte pel qual vam treballar molt dur, acon-
seguint un 98% de transparència com a govern municipal. Som i serem crítics amb la 
manca d’informació cap a la ciutadania.
Som al mateix lloc on sempre hem estat, al costat de la gent. I som i serem crítics amb 
la proposta d’execució de projectes faraònics que endeutin el nostre municipi. 

Amb què et quedes dels mesos que vas estar com a regidora?
Amb l’orgull de treballar pel meu poble, de contribuir a fer reals les polítiques d’Igualtat, 
d’Ocupació, d’Educació, de Drets Socials, de Medi Ambient. Amb el contacte amb els 
paretans i les paretanes que em demostren que aquest és el camí i que ho podem fer 
millor com a societat. 

Com us prepareu per a les properes municipals? Hi ha algun projecte nou que vulguis 
destacar?
Amb molta il·lusió, sé que serem moltes més i que treballarem des de la base. 
De projectes n’hi ha moltíssims, però serà el poble de Parets el que decidirà cap a on vol 
anar. Per destacar-ne alguns, crear el Centre de Formació Professional especialitzat en-
torn de les empreses, renaturalitzar el patrimoni natural: riu i boscos amb la reintroducció 
d’espècies i creació de corredors verds. Empoderar els diferents col·lectius i entitats i 
especialment a les dones de Parets, per treballar cap al municipi que volem, més humà, 
més pacifi cat, amb més polítiques de cures i d’usos dels temps. 

Com a oposició, quin és el vostre objectiu fi ns a les municipals?
Fer una oposició digna davant de l’opacitat de l’actual govern. Sentir totes les veus, recollir 
les propostes, queixes, suggeriments de la ciutadania i retre comptes del nostre treball 
diari, com hem fet fi ns ara. 
Els paretans i paretanes saben que compten amb Ara Parets ERC per defensar els nostres 
interessos i inquietuds, la nostra feina ens avala.

Autonòmicament parlant, cap a on va Catalunya amb ERC?
Aquesta és una pregunta que l’haurien de formular al M.H. President Pere Aragonès. 
Però humilment contestaré que autonòmicament anem cap a la reactivació econòmica 
d’una manera més sostenible i verda per la via de l’independentisme i de la República. 
Recuperant i enfortint els sectors econòmics, socials i col·lectius del poble de Catalunya.

Què me’n dius sobre el tema dels indults?
Els indults han aconseguit treure de la presó 9 de les persones represaliades per l’Estat 
espanyol, fruit de la taula de negociació impulsada per ERC, i pels grups de pressió em-
presarials i els Tribunals Europeus. Persones que han passat més de 3 anys injustament 
privades de llibertat per les seves idees polítiques de construir una república catalana 
justa i lliure, d’entre les quals es troba el nostre veí Jordi Turull.
Indults que alleugen la situació personal, però no suposen el fi nal de la repressió. I és 
per això que defensem l’amnistia, perquè suposa el fi nal de la repressió juntament amb 
l’autodeterminació. 
Ara toca seguir treballant amb els instruments de l’estat cap a un referèndum acordat, 
a través d’un pacte i la negociació. Som conscients que encetem una nova etapa on la 
negociació per resoldre el conflicte es pot fer en condicions més igualitàries.

“De projectes, n’hi ha moltíssims, però 
serà el poble de Parets el que decidirà”
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El passat 1 de març va entrar en vigor la nova nor-
mativa europea sobre l’etiquetatge dels electrodo-
mèstics. 
L’objectiu d’aquest nou sistema d’etiquetatge és 
promoure la transició cap a una economia circular 
més eficient en l’ús dels recursos, principalment 
treballant en dos aspectes: d’una banda, propiciant 
l’ús d’electrodomèstics que consumeixin el mínim 
possible d’energia i d’altra banda, regulant i ampliant 
els terminis durant els quals els fabricants han de 
disposar de peces de recanvi.

OBLIGACIÓ DE DISPOSAR 
DE PECES DE RECANVI

Només per a 
professionals

Consumidor 
fi nal

Pantalles elec-
tròniques i TV

7 anys 7 anys

Aparells de re-
frigeració

7 anys 10 anys

Rentavaixelles 7 anys 10 anys
Rentadores i 
assecadores

10 anys 10 anys

NOU ETIQUETATGE ENERGÈTIC

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Activitats en línia del Voluntariat per la llengua
Durant tot el curs 2020-2021, el programa del Vo-
luntariat per la llengua s’ha mantingut actiu a través 
de la modalitat en línia. Igualment, les activitats de 
dinamització que s’organitzaven periòdicament per 
a les parelles lingüístiques, però obertes a tothom, 
s’han continuat fent a través d’Internet.
Per acabar el curs acadèmic, el Centre de Norma-
lització Lingüística (CNL) del Vallès Oriental ha pro-
gramat una darrera activitat, aquesta vegada sobre 
música. Es tracta d’un acte adreçat especialment 
a totes les persones que formen o han format part 
del Voluntariat per la llengua, tant de l’edició d’en-

guany com d’edicions anteriors, amb la fi nalitat de compartir els coneixements i el talent de persones vinculades 
al VxL que, per afi ció o per feina, dominen algun tema que segur que és d’interès. 
Es tracta de “Cúmbies en català. Músiques de la Mediterrània i el Carib”, a càrrec d’Enric Miró, antic voluntari 
lingüístic de Parets, músic i antropòleg, i Toni Valdívia, músic i professor d’institut.  La 
sessió tindrà lloc el dijous 1 de juliol, a les 18.30 h, mitjançant la plataforma Teams. La 
durada aproximada serà d’1 hora. 
L’Enric i en Toni ens explicaran certs aspectes culturals del guitarró, l’ukelele i el cuatro 
veneçolà, i ens interpretaran diferents gèneres musicals: cúmbia, txa-txa-txa, guaracha, 
merengue, bolero...
Si voleu assistir-hi, només cal que escanegeu el codi QR per accedir al  formulari d’inscripció 
i uns dies abans us farem arribar l’enllaç per connectar-se a l’activitat.

Si viatges, equipatge amb farmaciola!
SALUT  EAP Parets del Vallès

Amb la flexibilització de les mesures per a la contenció de la COVID-19, es preveu que aquest estiu hi comenci a 
haver més desplaçaments dels que s’havien registrat fi ns ara. La recomanació, però, segueix sent que la mobilitat 
es limiti en la mesura del possible. 
Des del CAP Parets us ajudem a completar el vostre equipatge amb recomanacions i una petita farmaciola. Però, 
sobretot, volem recordar-vos que, si viatgeu, cal seguir respectant les mesures de protecció contra la COVID-19. 

Medicaments bàsics, material de cures i altres productes
A l’hora de preparar una farmaciola de viatge és imprescindible incloure-hi medicaments bàsics per tractar trastorns 
comuns, així com material de primers auxilis:
Analgèsics, antiinflamatoris i antitèrmics per tractar el dolor i les inflamacions i abaixar la febre (cal seguir les pau-
tes de dosifi cació recomanades);antiemètics per tractar les nàusees i els vòmits; antidiarreics per reduir o aturar 
la diarrea i millorar-ne els efectes (no s’ha de prendre mai en cas de febre o deposicions amb sang); antisèptic 
d’ús extern com la povidona iodada o clorhexidina per evitar les infeccions de les ferides (s’ha d’utilitzar després 
de netejar la ferida); repel·lents d’insectes i productes per a les picades per alleujar la coïssorproducte per a les 
cremades per rebaixar el dolor, prevenir infeccions i millorar la cicatrització de la cremada (s’ha d’aplicar en crema-
des superfi cials on només hi ha un envermelliment de la pell, mai si hi ha butllofes o ferides obertes); cotó hidròfi l 
(absorbent), gases estèrils, benes, esparadrap, tiretes, tisores de punta rodona, pinces petites i termòmetre digital; 
També hi ha altres articles que es poden necessitar: crema solar, insecticida per teixits o mosquitera. 

Les persones que pateixin una malaltia crònica han de comptar que la medicació que porten sigui sufi cient i ade-
quada durant l’estada. En cas que el desplaçament sigui a una altra comunitat autònoma, amb la recepta electrònica 
i la targeta sanitària, l’atenció farmacèutica de cobertura pública està garantida (sempre que es compleixin els 
requisits necessaris). 

I el certifi cat COVID digital de la UE?
Aquest document és una acreditació que avala l’estat de vacunació de la persona, si ha passat la COVID-19 o si 
té una prova diagnòstica negativa recent. Per a més informació, visiteu el web de Canal Salut (https://canalsalut.
gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certifi cat-covid-digital-ue/)
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“Estic convençut que és possible millorar l’ecologia i l’accés 
i gaudir del riu”
En el primer moment de crear el projecte del riu Tenes, com t’hi enfrontes?
Vam intentar mirar els quatre temes que abordava el concurs: l’encaix territorial, contemplar el passeig 
fluvial per convertir-lo en un lloc de lleure, com lligava amb la part urbana de darrere i valorar tots els 
valors ecològics vinculats a la llera. Vam intentar contemplar el màxim de variables en un mateix pro-
jecte, que cap en quedés desequilibrada.

L’objectiu és viure de cara al riu; ho podrem fer en qualsevol dels tres casos?
Els tres escenaris no són igual de bons. Hi ha un escenari que clarament privilegia l’ecologia i que ho fa 
a expenses de l’accessibilitat al riu. No es donen les condicions de gaudi del riu que es donen al projecte 
urbà o al fluvial. Ambdós intenten que hi hagi una opció d’apropar-se al riu i permeten gaudir més que 
ara del riu. L’urbà posa tot l’èmfasi en l’accessibilitat urbana i oblida la part ecològica, mentre que el 
fluvial intenta equilibrar les dues idees amb una solució sinèrgica. El marge dret tindria més accessibilitat 
i l’esquerre seria més ecològic. 

És possible viure de cara al riu conservant l’essència del Tenes?
Jo estic convençut que és possible millorar l’ecologia i l’accés i gaudi del riu socialment. En aquest 
moment, tant el marge com la llera no són cap prodigi de bona gestió ecològica, ni tampoc un bon 
projecte d’accés social. Per tant, crec que amb un bon projecte de paisatge es poden millorar les dues 
coses. Els mateixos arbres que fan ombra a les persones són un hàbitat per als ocells, estan impedint 
que surti la canya americana; treure aquesta canya permet posar espècies autòctones que tenen un 
valor ecològic més alt. La gestió del riu no ha sigut òptima, ni des del punt de vista ecològic ni des del 
punt de vista del gaudi dels ciutadans. 

Pel que expliques, és un projecte a llarg termini.
És un projecte que té molta extensió, són quatre quilòmetres. I això és molt important transmetre-ho 
perquè els ciutadans no hi estan acostumats. És un projecte gran i és un projecte en què el material 
vivent és fonamental i, per tant, el temps de creixement del projecte és més lent. En el projecte hi ha 
coses que han de créixer, que s’han d’establir. 

T’ha arribat feedback de les preferències dels ciutadans?
Vam estar en una passejada per la llera del riu i no sé com ser políticament correcte, però poca gent va 
prendre la paraula i la meva intuïció és que el sector més ecologista, que s’estima el lloc i el coneix de 
sempre, tenen una opinió formada i són molt entusiastes i combatents. Però existeix una altra gent que 
potser no hi ha pensat massa o no imaginen com pot quedar i tenen menys paraula o es fan sentir menys. 

En Martí Franch és arquitecte del paisatge, enginyer tècnic agrícola i gerent 
fundador de l’Estudi Martí Franch, responsable del projecte del riu Tenes 
del nostre poble. És llicenciat en Arquitecte de Paisatge, per la University of 
Greenwich (1998) i Doctor Honoris Causa (2016) per la mateixa universitat. 

Martí Franch, arquitecte del paisatge

PER A LA
FORMACIÓ 

AJUTS

ARTÍSTICA
Ajuts per a la formació a�ística per garantir-hi 
l’accés a les persones amb dificultats econòmi-
ques, al llarg del període 2021-2022.

INFORMACIÓ
Servei de Cultura
Centre Cultural Can Rajoler
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tel. 93 573 98 00

REQUISITS 
Menors d’edat empadronats al 
municipi, que hauran d'assistir 
com a mínim al 80% de les 
classes de l’activitat subvencio-
nada.

PERÍODE DE SOL·LICITUD 
Les sol·licituds es poden presen-
tar durant 21 dies naturals des 
de l’endemà de la publicació de 
la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província.
Podeu consultar la normativa a: 
www.parets.cat

Us convidem a guarnir el vostre carrer amb el motiu:

25 ANYS DE LA FESTA DE LA 
PEDRA DEL DIABLE
encara que el tema és totalment lliure.

Si penseu guarnir el vostre carrer i voleu rebre la visita 
de les autoritats municipals, només cal que truqueu a 
Can Rajoler (93 573 98 00), en horari d’oficina, i us 
ajudarem amb un impo� màxim de 200€.
Data límit de sol·licitud: 30 de juny de 2021.

Truqueu-nos i us ho expliquem!
Gràcies per la vostra pa�icipació.

GUARNIMENT
DE CARRERS

Festa Major gegant 2021
Juliol de festa a Parets


