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L’Ajuntament de Parets presenta el nou canal de comunicació audiovisual en línia tvParets. El nou mitjà municipal té la missió d’oferir a la ciutadania de Parets un 
servei públic audiovisual de qualitat, obert, de proximitat i compromès amb els principis ètics i democràtics. El canal s’estrenarà amb la retransmissió del pregó de 
la Festa Major. El dissabte 24 de juliol, a les 10.15 h, s’iniciarà l’streaming a la web tvparets.cat i a les 10.30 h s’hi podrà seguir el pregó en directe. Amb aquest nou 
mitjà local, l’Ajuntament de Parets aposta per crear un nou espai de comunicació amb la ciutadania. El canal està dissenyat per adaptar-se a les demandes dels veïns 
i veïnes i a les noves tecnologies. Pàg. 3

Neix tvParets, el nou canal audiovisual

Entrevistem Laia Tejada

Balanç positiu 
de les regidories 
de barris

Comença l’últim 
cap de setmana 
de Festa Major

Pàg. 5 Pàg. 10 Pàg. 15

Nou suport 
emocional per 
als adolescents

L’empresa Freudenberg patrocina les postals commemoratives del 141è 
aniversari de la fàbrica la Linera
L’Ajuntament de Parets i Freudenberg signen un conveni per editar la col·lecció de setze 
postals. Les imatges es poden veure en una exposicó a Can Rajoler i al web local. Pàg. 7

La ciutadania de Parets s’implica en el futur del riu Tenes amb més de 
4.600 aportacions 
Els paretans i paretanes aposten per la recuperació i la preservació de l’espai fluvial a 
través del procés participatiu engegat per l’Ajuntament. Pàg. 4

Estudiant de batxillerat
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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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EQUIP DE GOVERN
PSC-CP
Francesc Juzgado Mollá
Alcalde. Via Pública; Serveis Ur-
bans; i Relacions Institucionals
Francesc de la Torre Escobar
2n tinent d’alcaldia
Regidor de Seguretat Ciutadana; 
Cultura; Turisme i Promoció 
de la Vila; i Coordinació de Barris
Antoni Fernández Arimón
3r tinent d’alcaldia
Regidor de Promoció Econòmica; 
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i Formació
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Humans; Comerç; i Consum
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De dilluns a 
divendres de 
7.15 a 20 h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.
Freqüència de pas 
cada 15 minuts

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

VO
LU
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IN
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SO

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

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

Cal trucar abans al 
93 573 88 88 

L’ALTAVEU

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

Tarannà de pagesia
Dedicat a la pagesia de Parets del Vallès

El nen hereu de ca l’Arnau,
sense adonar-se’n, s’ha fet gran,
més li plau fer l’aprenentatge
après del seu estimat pare
que per tenir el pa a taula
de sol a sol esbotzar el terrós.
I en girar-se el suau vent sol,
pare i fi ll a cops de dalla
segaven... i segaven...
espigues afalagades de calor,
a més a més, la mare pagesa,
fruint de plena vitalitat,
triar el gra de la palla
i sustentar el nucli familiar.
Passen els anys...
Els pares ja són vellets.
més encara els batega
l’apetència de feinejar.
Per ells l’hivern es fa llarg.
I, junts i abrigadets
al redós de la llar de foc,
reviuen les vivències viscudes.

Josep Bernal Piqué

L’ofi ci de recader a Parets
A Parets, als anys 30 i 40, en Jaume Palau feia de recader. 
Tenia una botiga de pesca salada a la plaça de la Vila. 
Era un home honrat, complidor i els paretans confi aven 
en ell. Amb el seu mocador de fer farcells que servia per 
carregar mil i una coses a les espatlles feia la feina de 
petits encàrrecs, majoritàriament a Barcelona.
En una època en què la gent de poble tenia difícil despla-
çar-se a la ciutat; dos o tres cops per setmana, hi anava 
amb tren i a vegades a peu per complir totes les coman-
des que li havien confi at.
Era curiosa la diversitat d’encàrrecs que li feien, coses 
com anar a comprar números de loteria a Can Valdés, al-

guna medecina que en el poble no es podia adquirir, pagar 
alguna multa a Hisenda o portar algun paquet de menjar 
a algun familiar de Barcelona que ho passava malament, 
fi ns i tot a algú que estava a la presó Model, etc.
A Barcelona hi havia, als carrers Rec i Tantarantana, unes 
agències on es concentraven tot un reguitzell de recaders 
i on es dipositaven paquets per a la seva distribució. Cal 
recordar que, als inicis de la transició, Barcelona movia el 
90% de paqueteria d’Espanya i els recaders catalans van 
estendre el seu radi d’acció. Cada agència i cada recader 
actuava només a la seva zona d’influència o a seu poble. 
Això va durar fi ns que els mercats es van liberalitzar i les 
grans empreses es van menjar les petites. Per això, difí-
cilment veiem camions que anunciïn el nom de recader, 
la majoria porten el nom dels transportistes, llevat de Pa-
rets, on encara es conserva el nom de Recader Grau, un 
dels pocs de Catalunya, potser en record del pare que va 
agafar el relleu de Jaume Palau per fer la mateixa feina.
En Joan Grau també va utilitzar el mateix sistema de Jau-
me Palau i, a tall d’anècdota, sabem que cada dissabte 
portava uns deu litres de flor de nata de la casa Viader 
del carrer Xuclà de Barcelona per un encàrrec que li feia 
la pastisseria Casa Marc de la plaça de la Vila.
L’any 1946, en Joan Grau va agafar el relleu i va fer els pri-
mers  encàrrecs en temps difícils, però a poc a poc va anar 
prosperant i tenia molt clara la idea que el client estigués 
satisfet. Uns anys més tard, el seu fi ll Jaume li va agafar 
el relleu en el negoci familiar i, amb una nova empenta, el 
va fer més  gran, amb més infraestructures i més vehicles. 
Va ser quan, amb noves tecnologies i temps diferents, va 
desaparèixer aquell clàssic home que vèiem a peu amb un 
mocador gran de fer farcells anomenat RECADER.

Jaume Anfruns
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El municipi estrena el nou canal audiovisual tvParets

L’Ajuntament de Parets posa en marxa el canal de comuni-
cació audiovisual tvParets. La primera retransmissió serà 
el pregó de Festa Major a través de la web tvparets.cat. 
Així, el dissabte 24 de juliol, a les 10.15 h, s’iniciarà l’stre-
aming i, a les 10.30 h, s’hi podrà veure el pregó.
La vicealcaldessa i regidora de Comunicació, Casandra 
Garcia, explica que “el nou canal audiovisual és un pro-
jecte que neix amb molta il·lusió, un projecte pensat per 
a tots i totes i amb la voluntat que sigui part de la vida 
quotidiana del poble. tvParets és un projecte modern, pro-
fessional i obert a la ciutadania, un espai on trobar-nos 
i rebre informació de la realitat del municipi. Volem que, 
igual que la ràdio, el canal compti amb col·laboradors i 
programes de gent del municipi. Per això, tvParets és un 
mitjà dinàmic i flexible, que s’adapta a les necessitats 
del camí, i alhora és un projecte de futur i estable, que 
es nodreix de RAP107 i de les notícies del Parets al dia. 

El pregó de Festa Major es podrà veure per streaming a la web del canal

En defi nitiva, obrim un canal audiovisual exclusivament 
local que neix amb la voluntat d’anar creixent de la mà 
de tothom, d’entitats culturals i esportives, del comerç i 
de les empreses i dels ciutadans i ciutadanes de Parets”.

Un canal per als paretans i paretanes  
tvParets és el mitjà de comunicació audiovisual públic de 
l’Ajuntament de Parets. Té com a missió oferir a la ciuta-
dania de Parets un servei públic audiovisual de qualitat, 
obert, de proximitat i compromès amb els principis ètics 
i democràtics. 
tvParets té l’objectiu de generar continguts de qualitat que 
informin els ciutadans i ciutadanes de l’actualitat muni-
cipal per fomentar-ne la participació en la vida pública, 
amb esperit crític i constructiu. 
tvParets és un canal obert. No es presenta com un mitjà 
tancat sinó com un canal en construcció. Amatent a les 

necessitats de la ciutadania i a la innovació tecnològica, 
s’adapta a la incorporació de nous formats que facilitin la 
interacció.  
tvParets és un canal connectat al territori i a la seva gent. 
És un mitjà de proximitat, a peu de carrer, que representa 
els paretans i paretanes i actua com un punt de trobada 
veïnal, un espai on conèixer el dia a dia de les places i els 
carrers del municipi.  
tvParets es regeix pels principis ètics i democràtics. Ofe-
reix una informació veraç i imparcial, garanteix l’accés 
lliure de tota la ciutadania, i vetlla per a la igualtat i la 
diversitat.

Captura de la web tvparets.cat.

El canal tvparets és un mitjà en línia. 
Podeu visitar la web a tvparets.cat i 
subsciure-us a la newsletter. 
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El procés participatiu per definir el futur del riu Tenes recull més de 4.600 
aportacions ciutadanes 
Els paretans i paretanes opten per impulsar un projecte de restauració i conservació de l’espai fluvial

La ciutadania de Parets aposta per recuperar i preser-
var el riu Tenes i el seu entorn com un paratge natural 
que protegeixi la flora i la fauna i alhora esdevingui un 
espai de trobada, de lleure i de passeig respectuós amb 
el medi. Els paretans i paretanes han definit el futur de 
l’espai fluvial en el procés participatiu Viu el riu Tenes que 
ha recollit més de 4.600 aportacions entre el 5 de juny i 
el 2 de juliol. El procés s’ha dividit en dues fases: una de 
difusió d’informació i recull dels hàbits, de les necessitats 
i de les opinions de la ciutadania i una altra de votació de 
les propostes.  

Informació i escolta activa
Així, a la primera fase s’ha donat a conèixer tant el procés 
participatiu com els aspectes tècnics de l’actuació sobre 
l’entorn. En aquest sentit, per oferir les eines necessàries 
a la ciutadania per dissenyar un projecte viable i decidir 
propostes s’han organitzat activitats per difondre les ca-
racterístiques de l’espai fluvial i les possibles accions a 
fer-hi, tenint en compte el seu impacte ambiental, econò-
mic i social. Per això, s’han programat una gimcana fami-
liar, un itinerari sensorial i un debat a la ràdio municipal. 
Per identificar els hàbits, les necessitats i les opinions dels 
paretans i paretanes s’han distribuït qüestionaris de for-
ma presencial, a través d’enquestadors a peu de carrer, i 
en línia, en els canals de comunicació municipals. 
Paral·lelament, també s’han entrevistat persones vin-
culades a la Taula de Medi Ambient i Canvi Climàtic i a 
representants dels grups polítics municipals.

Un municipi més verd i sostenible
D’aquesta primera fase en destaquen algunes valoracions 
majoritàries entre les persones enquestades. Principal-
ment, hi ha una demanda creixent d’espais per a passejar 
i tenir contacte amb la natura. La majoria creu que cal 
integrar més zones verdes al municipi per millorar la qua-
litat de vida. Es marquen com a prioritàries la connexió 
de Gallecs i l’entorn fluvial i la preservació i regeneració 
de la llera. 
En el riu i el seu entorn hi ha reticència a desenvolupar-hi 
actuacions molt cares o intervencionistes. En canvi, les 
actuacions senzilles, sensibles i que permetin un ús res-
pectuós de l’entorn generen un alt grau de consens. 
En general, el riu es percep com a un espai abandonat i es 
dóna preferència a la preservació de la flora i la fauna de 
la zona i a limitar l’accés de persones i mascotes estricta-
ment al passeig Fluvial. També es coincideix en el parer de 
delimitar els espais de l’entorn del riu amb arbrat. 
Finalment, es reclama un augment de les accions d’edu-
cació i conscienciació ambiental de la zona per fomentar 
accions i hàbits sostenibles i prevenir accions incíviques, 
especialment l’abocament de residus. Així mateix, des 
de l’entorn escolar es proposa arranjar espais per poder 
organitzar-hi activitats educatives. 

Propostes complementàries per protegir i gaudir del riu
La segona fase del procés participatiu ha consistit en la 

votació de tres propostes. En total, s’han comptabilitzat 
667 vots vàlids. El vot de la ciutadania s’ha dividit en dues 
propostes majoritàries. El 47,87% dels votants (319 vots) 
prefereix que el Tenes sigui un paratge natural reservat 
als animals i a la vegetació. Es contempla que l’accessibi-
litat per a la ciutadania i les mascotes estigui limitada al 
passeig Fluvial. El 43,33% (289 vots) opta per permetre 
la convivència de la fauna i la flora i de les persones i in-
cidir en restaurar i preservar la biodiversitat. Es planteja 
connectar el marge dret del riu amb l’Eixample, el Barri 
Antic i la zona esportiva, fer que la riba dreta i el Parc 
Fluvial siguin la zona d’accés de persones i mascotes. En 
canvi, només el 8,09% dels votants (54 vots) desitja un 
parc urbà i urbanitzat a la vora del riu amb la construcció 
d’estructures per a usos diversos. El 0,75% restant cor-
respon a 5 vots en blanc. 

Una ciutadania compromesa amb el medi ambient
La regidora de Medi Ambient i Urbanisme, Rosa Martí, ex-
plica que les dues propostes votades per a la majoria són 
complementàries i coincideixen amb les prioritats i les 
necessitats majoritàries de la ciutadania exposades a les 

enquestes de la primera fase. En aquest sentit, la regidora 
apunta que “l’actuació que caldrà fer al riu ha de ser molt 
respectuosa i ha de permetre a la ciutadania poder-ne 
gaudir, pensem que aquest és l’esperit global del resultat 
del procés de participació”. Pel que fa a la primera fase, 
la regidora en fa la valoració següent: “De l’enquesta en 
destaca el fet que molta gent considera que l’entorn del 
riu és un lloc on passejar, que valora el potencial ecològic 
i paisatgístic de Gallecs i de l’espai fluvial, i que les tres 
paraules amb què es descriu l’entorn del riu actualment 
són ‘abandonat’, ‘desagradable’ i ‘poc accessible’, la qual 
cosa ens mana a una actuació prioritària i amb el mínim 
impacte”. La regidora també subratlla l’alta participació i 
la implicació dels paretans i paretanes en el projecte del 
riu i celebra l’espai de debat i reflexió que s’ha obert al 
municipi. 
Properament, l’Ajuntament donarà a conèixer el calenda-
ri d’execució de les diferents fases del projecte de recu-
peració ecològica, paisatgística i social de l’espai fluvial 
d’acord amb els resultats del procés de participació ciuta-
dana. L’Estudi Martí Franch (EMF), guanyador del concurs 
públic, desenvoluparà el projecte. 

Un dels panells informatius del riu Tenes i el seu entorn natural

Entorn del riu Tenes Una de les activitat de la gimcana familiar per descobrir l’espai fluvial
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REGIDORIES DE BARRI

Francesc Juzgado
Alcalde de Parets

del Vallès

L’alt nombre d’incidències resoltes es deu, en part, a l’atenció perso-
nalitzada de totes les regidores i regidors de l’equip de govern, 
desplaçant-se fins al lloc de la incidència si així ho demana la veïna o 
el veí i, òbviament, per la gran feina que estan fent els tècnics i 
coordinadors del Servei d'Incidències i Via Pública de l’Ajuntament, 
àrea que depèn de l’alcalde i regidor, Francesc Juzgado. 

Francesc de la Torre
Coordinador 

Regidories de Barris

L’Ajuntament de Parets, a través del projecte Regidories de Barri, 
resol les incidències que els veïns i veïnes detecten i notifiquen a 
l’Ajuntament. Al llarg del primer semestre del 2021, l’Ajuntament ha 
rebut 772 incidències de les qual 620 ja s’han resolt i 152 resten 
obertes en vies de tancament. 
A continuació podeu veure les accions més destacades per barris.

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

Rosa Martí
Barri Antic
rosamarti.barri@parets.cat

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

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

Casandra García
Eixample Central
casandragarcia.barri@parets.cat

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

Gemma Garcia
Sot d’en Barriques
i Escorxador
gemmagarcia.barri@parets.cat

Maria Gorina
Camp de les Peces, Horts Rector
i Can Fradera
mariagorina.barri@parets.cat

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

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

Maria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria GorinaMaria Gorina
Camp de les Peces, Horts RectorCamp de les Peces, Horts RectorCamp de les Peces, Horts RectorCamp de les Peces, Horts RectorCamp de les Peces, Horts Rector
i Can Fraderai Can Fradera
mariagorina.barri@parets.catmariagorina.barri@parets.catmariagorina.barri@parets.cat

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

Laura LozanoLaura LozanoLaura LozanoLaura Lozano
Can Berenguer iCan Berenguer i
Espai CentralEspai Central
lauralozano.barri@parets.catlauralozano.barri@parets.cat

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

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

Gemma GarciaGemma GarciaGemma Garcia
Sot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en BarriquesSot d’en Barriques
i Escorxadori Escorxadori Escorxadori Escorxadori Escorxador
gemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.catgemmagarcia.barri@parets.cat

El contacte amb els regidors i 
regidores de barri es pot fer 

per correu electrònic, o a 
través del número de telèfon 

93 573 88 88
Els electes adapten les 

reunions en funció de les 
necessitats de la ciutadania i 
de les mesures vigents en el 

moment amb motiu de la 
Covid-19.

Arranjament de la porteria trencada al 
parc de Can Berenguer. 

Col·locació del senyal de minusvàlids al pàrquing 
de davant de la plaça de Josep Marcer. 

Delimitació amb tanques de fusta els tubs
de reg perquè no els trepitgin ni els facin
malbé els nens i nenes quan juguen.

Neteja de les herbes dels camps als 
carrers de Joan XXIII i d’Enric Ballera.

Detectat i solucionat el niu de vespes 
asiàtiques als arbres del pont de 
l’avinguda de Josep Tarradelles (a la MAN). 

Fuita d’aigua al carrer de Montserrat 
solucionada gràcies a la col·laboració 
amb els veïns i veïnes de la zona.

Instal·lació de nous bancs i papereres al carrer de la Impremta. 

Arranjament del parterre (jardinera) de 
l’entrada al camí de Can Serra. 

T’escoltem Balanç primer semestre 2021
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Durant el mes d’agost, diversos serveis i equipaments mu-
nicipals de Parets faran horari d’estiu. L’Ajuntament ro-
mandrà tancat al públic. Per a qualsevol consulta podreu 
dirigir-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, situada a 
la plaça de la Vila, que obrirà de dilluns a divendres de 9 a 
14 h amb cita prèvia. Per demanar hora s’haurà de trucar 
al 93 573 88 88, escriure a oac@parets.cat o contactar al 
web. La biblioteca i les oficines de Can Rajoler romandran 
tancades tot el mes d’agost i tornaran a obrir l’1 de setem-
bre. La biblioteca i el Casal Can Butjosa també tancarà 
tot el mes d’agost i, fins al 10 de setembre, la biblioteca 
obrirà els dilluns, dimecres i dijous, de 15 a 20 h, i els 
dimarts i divendres, de 9.30 a 14 h. El casal seguirà amb 
el seu horari habitual de dilluns a divendres de 15 a 21 h. 
Els Casals Municipals de Gent Gran no canvien d’horari. 
De dilluns a divendres, obriran de 10 a 13 h i de 15 a 20 h 
i els caps de setmana, d’11 a 13 h i de 16 a 20 h. 
Pel que fa al Casal de Joves Cal Jardiner, romandrà tancat 
durant tot el mes d’agost i tornarà a obrir l’1 de setembre. 
Les instal·lacions esportives estaran tancades a partir del 
27 de juliol i fins al 29 d’agost. En canvi, les pistes exteri-
ors i d’atletisme estaran obertes de dilluns a diumenge de 
10 a 21 h. La piscina municipal també tancarà, en aquest 
cas, del 31 de juliol fins al 9 d’agost, per manteniment de 
l’equipament. Els dies d’agost en què l’equipament estigui 
obert ho farà de 8 a 21 h. 
Durant el mes d’agost, el Cementiri obrirà en horari es-
pecial de dilluns a diumenge, de 9 a 13 h. A les tardes 
romandrà tancat. I la Deixalleria estarà oberta els dimarts, 
de 16 a 19 h, i de dimecres a diumenge, de 8 a 14 h.

Horaris d’estiu a serveis 
i equipaments de Parets

Nou protocol per combatre la LGTBI-fòbia

El nou equipament municipal ubicat a l’edifici Coure, a 
l’antic sector IVECO, ha entrat en funcionament aquest 
dilluns 19 de juliol. L’espai s’anomena Serveis Municipals 
la Volta en referència a l’adreça de l’edifici: carrer de la 
Volta, número 2, 1a planta, local 1. 
Actualment, l’equipament acull els serveis de Promoció 
Econòmica, de l’SLOP, de Comerç i de Turisme, però, pro-
perament, s’hi preveu el trasllat de les dependències de 
la Policia Local i la instal·lació d’una oficina de la Cambra 
de Comerç de Barcelona.
Els serveis de Promoció Econòmica, de l’SLOP, de Comerç 
i de Turisme atenen la ciutadania de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h i a partir del pròxim mes de setembre obriran 
una tarda a la setmana. Per ser atès s’ha de demanar cita 
prèvia al número de telèfon 93 573 88 96 o bé al número 
93 573 88 88.

L’Ajuntament de Parets ha aprovat el Protocol contra la 
LGTBI-fòbia per abordar situacions de discriminació o 
violència contra persones LGTBI per raons d’orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. El docu-
ment s’ha treballat transversalment entre diversos serveis 
amb l’objectiu de donar resposta a totes les situacions.
La LGTBI-fòbia és present a les diferents esferes de la 
vida quotidiana i els organismes públics i els municipis 
no en queden al marge. Amb l’objectiu de revertir aquesta 
realitat, l’Ajuntament s’ha dotat d’un protocol d’actuació 
que inclou la perspectiva feminista. La LGTBI-fòbia es 
considera una dimensió més de les violències que sor-
geixen per reproduir el sistema sexe-gènere i que promou 
la desigualtat entre homes i dones.
El document preveu objectius de caràcter específic com la 
creació d’un circuit d’atenció comú que possibiliti l’aten-
ció integral, eficaç i àgil davant la LGTBI-fòbia; promoure 
actuacions per pal·liar les violències LGTBI en tots els àm-
bits, concretament pel que fa a la salut, educació, món 
laboral, serveis socials, cossos de seguretat, esport, lleu-
re i la comunicació; generar mecanismes de seguiment i 
d’avaluació del protocol; evitar la victimització secundària 

Els Serveis Municipals la 
Volta en funcionament

Edifici del carrer de la Volta, 2

L’Ajuntament de Parets treballa per la igualtat de drets

Creació d’un circuit d’atenció comú i acompanyament a les víctimes, entre d’altres accions

gràcies a la coordinació entre administracions i serveis; 
acompanyar a persones que han patit situacions de discri-
minació per motius d’orientació sexual, identitat o expres-
sió de gènere; impulsar el treball en xarxa dels diferents 
serveis públics per aportar una actuació integral; i protegir 
les dades de caràcter personal de les víctimes així com 
evitar possibles revictimitzacions en la gestió dels casos.

L’emissora de ràdio local, RAP107FM, emetrà una progra-
mació especial durant el pròxim mes d’agost. 
Als matins, a partir de les 10 h, es podran tornar a escol-
tar espais com Càpsules de Salut, amb la Farmàcia Isern; 
Peluts, amb l’Associació Protectora d’Animals de Parets; 
Spoiler, l’espai dedicat a les sèries amb la Laura Pallarés; 
Espai de Salut, amb el CAP Parets; Educació, alimentació i 
salut, amb la Meritxell Viñals; TechNews, amb l’Emili Blan-
que; o el Guaita què Curiós, amb l’Alfred López. 
Al vespre, des de les 21 h, sonaran els espais musicals 
de Rock107, Jazz, la música en català a Qualsevol nit pot 
sortir el Sol i les bandes sonores a Musifilm, entre d’altres.
L’Informatiu i El Despertador, amb la Rosa Díaz, es recu-
peraran a partir de la primera setmana de setembre.
RAP107 reprendrà la programació habitual a partir de la 
darrera setmana del mes de setembre.

Programació d’estiu a 
RAP107

A l’agost l’emissora municipal RAP107 oferirà una programació especial

9.804 persones tenen la 
pauta completa
Aquest mes de juliol, Parets del Vallès ha vist com aug-
mentava el nombre de positius per COVID-19 després de 
registrar més d’una setmana sense cap persona diagnos-
ticada amb el coronavirus.
A dia 19 de juliol, el municipi ha diagnosticat 196 casos 
positius amb proves PCR i antígens dels darrers 14 dies. 
Aquestes dades marquen una incidència acumulada de 
diagnosticats de 927 per cada 100.000 habitants i situa 
la taxa de reproducció de l’epidèmia en 1,02. Aquest in-
dicador va arribar a estar en 3,71 el darrer 6 de juliol. Cal 
recordar que l’epidèmia creix si és superior a 1.

Dades de la vacunació a Parets
D’altra banda, el ritme de vacunació al municipi segueix el 
seu curs i ja són 21.514 les dosis administrades. D’aques-
tes, 12.448 són primeres dosis en les quals cal tenir en 
compte que 738 són del proveïdor belga Janssen, que 
administra una única dosi. Per tant, un total de 9.066 pa-
retans i paretanes ja han rebut la segona dosi i, juntament 
amb les persones vacunades per la farmacèutica Janssen, 
ja tenen la pauta de vacunació completa. Això significa 
més de la meitat de paretans i paretanes.



22 de juliol de 2021 7ACTUALITATACTUALITAT

L’Ajuntament i Freudenberg signen un conveni per editar una col·lecció de 
postals per commemorar el 141è aniversari de la Linera
La iniciativa permet recuperar part de la història de la fàbrica la Linera

D’esquerra a dreta: el director de Freudenberg, Jaume Cané; l’alcalde, Francesc Juzgado; la vicealcaldessa, Casandra Garcia; i la regidora, Rosa Martí

L’Ajuntament de Parets ha presentat una col·lecció de 
16 postals de la Linera, l’antiga fàbrica tèxtil fundada el 
1880 i que funcionava com una colònia, per celebrar el 
141è aniversari del seu naixement. El 1971 la fàbrica va 
tancar les portes i amb els anys l’espai s’ha reconvertit 
perquè la ciutadania pugui gaudir-ne. Avui la Linera és 
un parc enjardinat envoltat d’habitatges i que conserva la 
xemeneia de 23 metres; la torre del director de la fàbrica, 
reconvertida en l’Escola Municipal de Música; i l’Escola 
Bressol Municipal La Cuna, que antigament funcionava 
com una guarderia per als fi lls i fi lles dels treballadors i 
treballadores de la fàbrica.
Les postals de la Linera barregen imatges antigues i mo-
dernes. En el dors de cada postal hi ha una descripció de 
la imatge. Per guardar les postals s’ha confeccionat un 
sobre de cartó amb una imatge aèria de l’antiga colònia 
tèxtil. La regidora de Patrimoni Cultural, Rosa Martí, ex-
plica que es tracta d’un record gràfi c del que havia estat i 
és avui la Linera per a les generacions presents i futures. 
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració ciutadana i 
d’entitats del municipi. Les postals es repartiran entre els 
habitants del Barri Antic, on s’hi concentren la majoria de 
familiars que van treballar a la Linera. La ciutadania també 
pot veure les imatges en una exposició a Can Rajoler i al 
web municipal.
La presentació de les postals va tenir lloc el 6 de juliol al 
mateix parc de la Linera. L’alcalde, Francesc Juzgado, i la 
vicealcaldessa, Casandra Garcia, en nom del Consistori 
van agrair la col·laboració de l’empresa Freudenberg, que 
ha cofi nançat la iniciativa. Tant l’alcalde com la vicealcal-
dessa van destacar el valor de la Linera per Parets i la seva 
reconversió en un espai per al lleure i l’educació, així com 
per a l’habitatge.
El conseller delegat de Freudenberg a Espanya, Jaume 
Cané, va explicar que la voluntat de Freudenberg és impli-
car-se en diferents iniciatives municipals: “les empreses 
també som veïns, veïns industrials, i tenim un grau de res-

ponsabilitat que no podem descuidar. A Freudenberg ens 
agrada ser-hi i volem participar en la vida del municipi”.

Recerca sobre el jardí de la torre del director
L’alcalde, Francesc Juzgado, va subratllar que des de 
l’equip de govern s’impulsaran altres projectes que man-
tinguin viva la memòria i la història del poble. En aquest 
sentit, la regidora de Patrimoni Cultural, Rosa Martí, va 
anunciar que s’iniciarà un estudi documental per conèixer 

les característiques de l’antic jardí de la torre del direc-
tor. Es creu que l’arquitecte Nicolau Maria Rubió Tudurí 
va dissenyar-lo.

Podeu veure les postals de la Linera 
en una exposició a Can Rajoler o al 
web www.parets.cat, on també po-
deu descarregar-vos les imatges. 
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LES MILLORS ASSEGURANCES A PREUS REDUÏTS
GESTORIA I TRÀNSIT: CANVIS DE NOM

MÀRQUETING DIGITAL PER A IMPULSAR EL TEU NEGOCI

ASSEGURANCES | GESTORIA | TRÀNSIT | LEGAL | MÀRQUETING

L’Oriol Díaz és el guanyador de la primera edició de l’Ena-
morat de Parets del sector de la restauració. La imatge 
premiada mostra la Gisela, la germana del guanyador, 
menjant un gelat del Gelato di Fabio.
La fotografi a és la que ha rebut més likes (cors), concre-
tament 153. L’Oriol ha guanyat una degustació per a dues 
persones a la geladeria ubicada al carrer de Fra Francesc 
Eiximenis, 20-22, de Parets del Vallès.
Podeu veure totes les fotografi es que han participat en 
el concurs al compte d’Instagram de l’Ajuntament de 
Parets. El Consistori anima la ciutadania a utilitzar el 
hashtag #enamoratdeparets en les seves publicacions 
del municipi.

Oriol Díaz guanya la 1a 
fase de l’Enamora’t

Laura Pallarés presenta el primer llibre de la trilogia Valle de Robles

L’Ajuntament ha obert una línia d’ajuts pel període 2021-
2022, per facilitar l’accés a la formació artística, subven-
cionant totalment o parcialment la inscripció o matrícula, 
quotes de l’activitat, despeses d’equipació, instruments, 
material, entre d’altres, i així garantir-ne l’accés a les per-
sones amb difi cultats econòmiques.
Per poder accedir-hi, cal ser menor d’edat, estar empa-
dronat al municipi, i haurà d’assistir com a mínim al 80% 
de les classes de l’activitat subvencionada. L’import mà-
xim individual de la subvenció serà de 500 euros, inde-
pendentment del cost de l’activitat. 
Les persones sol·licitants que reuneixin les condicions 
establertes hauran de presentar la instància presencial-
ment a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant cita 
a través del web www.parets.cat/cita-previa-oac o trucant 
al 93 573 88 88. O bé telemàticament amb certifi cat di-

D’esquerra a dreta: la vicealcaldessa, Casandra Garcia, i l’autora del llibre, Laura Pallarés, durant la presentació

La periodista i escriptora paretana, Laura Pallarés, pre-
sentava, el passat divendres, 16 de juliol, la seva segona 
novel·la La desaparición de Sara, el primer de la trilogia 
Valle de Robles. La presentació va anar a càrrec de la vi-
cealcaldessa Casandra Garcia.
La desaparición de Sara és la història d’Amaya i del per 
què ha de tornar al poble on va néixer per enfrontar-se 
als seus records amb l’objectiu d’investigar la desapari-
ció de la seva millor amiga de la infància. La protagonista 
descobrirà secrets obscurs i forjarà noves amistats en la 
seva recerca de la veritat.
L’autora es va mostrar molt satisfeta per la gran assistèn-
cia de públic i confessava que no estava “gens nerviosa 
perquè Valle de Robles ho porto molt endins”.
La vicealcaldessa, Casandra Garcia, se sentia “agraïda que 
una persona com la Laura, amb la que és tan fàcil treba-
llar, m’hagi demanat que l’acompanyi en aquesta ocasió”.
Després de l’èxit de Pàjaros en la piel, La desaparición de 
Sara és el primer volum de la trilogia Valle de Robles, un 
thriller editat per Editorial LxL que es pot adquirir al web 
de l’editorial.

Nova línia d’ajuts per a artistes joves emergents

gital accedint a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.  Les 
sol·licituds es poden presentar fi ns al pròxim 2 d’agost.

Les sol·licituds poden presentar-se presencialment o en línia

L’import màxim de la subvenció serà de 500 euros independentment del cost de l’activitat

Foto guanyadora del concurs del sector de la restauració

L’Associació Fotogràfi ca de Parets crea el primer Concurs 
de Fotografi a d’estiu per a socis i sòcies de la Confede-
ració Espanyola de Fotografi a i de la Federació Catalana 
de Fotografi a. Les imatges han d’estar necessàriament 
relacionades amb diables o amb la Pedra del Diable de 
Parets del Vallès. Es poden presentar fi ns a un màxim de 
quatre obres amb els requisits que podeu consultar en les 
bases a la web afparets.com. El termini d’admissió serà 
fi ns a les 23.59 h del dia 21 d’agost de 2021 i s’hauran 
d’enviar a concurs@afparets.com.

Primer Concurs de Fotografi a d’estiu de l’AFP
Les imatges han d’estar relacionades amb diables o amb la Pedra del Diable de Parets del Vallès

El dissabte 18 de setembre, a les 10 h, es decidiran qui-
nes són les fotografi es guanyadores en un acte públic a 
la sala d’entitats de Ca n’Oms, al carrer Ponent, 14 de 
Parets del Vallès. Cal recordar que els premis seran per 
la fotografi a individual, però cada concursant només po-
drà optar a un premi. Aquest concurs és puntuable per a 
l’obtenció de distincions de la FCF. El lliurament de pre-
mis es farà el dissabte 6 de novembre, coincidint amb el 
PhotographicParets 2021. Les obres s’exposaran al web 
de l’associació www.afparets.com.
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Els espectacles en recinte tancat tenen un aforament limitat i cal recollir 
prèviament l’entrada gratuïta per poder accedir-hi.
Reserva d’entrades: espectacles.parets.cat 

Momo

Ebri Knight

Orquestra Maravella

La Principal de la Bisbal

Dissabte 24 juliol

19.00 / Atrapa la bandera. Parc la Linera. Gimcana familiar 
per equips. Inscripcions a: rodola.festamajor@gmail.com 
Organització: Associació Rodola

19.00 / XIII Milla Popular. Av. F. Macià. Categories de 
prebenjamins a adults. Organització: Club Atletisme Parets

20.00 / Lliurament de premis de la Fotolliga 2020-2021. 
Aparcament del camp de futbol. Associació Fotogràfica 
Parets.

20.30 / Concert*. Aparcament del camp de futbol. Orques-
tra La Principal de la Bisbal.

21.30 / La retrobada, 25 anys. ‘Foc i Fuegu’. Plaça de la Vila. 
Espectacle de pirotècnia a càrrec de Diables Parets.

Diumenge 25 juliol

11.00 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Sot d’en 
Barriques. Balls de lluïment del Marcel i l’Elisenda.

12.00 / Concert vermut itinerant.  MusicTruck Fest (Bar Las 
Columnas i Emiliano’s Bar) / Infusión flamenca (Bar Quibus i 
Bar Los Gallegos). Proposat per l’alumnat de 3r de primària.
18.00 / XXII Nit del Teatre al Carrer (espectacles familiars). 
Parc la Linera. Colors de monstre (jocs participatius). 
Tombs Creatius.
Parc la Linera. Animàlia (espai participatiu). 
Sàndal Producccions.

Parc la Linera. Taller refresca’t (Any de la Fruita i la Verdu-
ra). Le Caramel. Proposat per l’alumnat de 3r de primària. 
19.00 / XXII Nit del Teatre al Carrer (espectacles familiars). 
Sot d’en Barriques. Absurd* (circ i humor). Circ Vermut.
Escola Pau Vila. Dia de Festa Major* (musical). El Replà.
22.00 / Ebri Knight (folk punk). Inclou Punt Lila fix i itinerant 
i Punt de Consum Responsable itinerant.

Dilluns 26 juliol

11.00 / Splash Slide. Carrer Monistrol. Tobogan aquàtic 
inflable. Porteu tovallola i roba de bany i aneu amb xancletes 
tancades o mitjons d’ús exclusiu per a l’atracció.
Proposat per l’alumnat de 3r de primària de les escoles 
paretanes.

20.30 / Concert*. Aparcament del camp de futbol. 
Orquestra Maravella. 

22.00 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Apar-
cament del camp de futbol. Balls de nit i cremada i espetec 
de la Pedra.

Divendres 23 juliol
20.30 / Dia de la música de Parets. 
Aparcament del camp de futbol. Nil Nadal. 
21.15 / Dia de la música de Parets. 
Aparcament del camp de futbol. Yaneisy Stage Band. 
22.15 / Tribut a Queen a càrrec de Momo.
Inclou Punt Lila fix i itinerant i Punt de Consum Responsa-
ble itinerant.

Dissabte 24 juliol
10.00 / Acapte de sang. Sala Cooperativa. Fins a les 14 h.
Banc de Sang i Teixits.
10.30 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Plaça 
de la Vila. Pregó de Festa Major ‘25 anys d’una entesa de 
colles’.
Tronada de Festa Major amb Diables Parets.

11.00 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). 
Plaça de la Vila. Ballada de gegants. 
Els balls principals de la Pedra.
11.00 / Splash Slide. Carrer Monistrol. Tobogan aquàtic 
inflable. Porteu tovallola i roba de bany i aneu amb xancletes 
tancades o mitjons d’ús exclusiu per a l’atracció. Proposat 
per l’alumnat de 3r de primària de les escoles paretanes.

17.00 / Acapte de sang. Sala Cooperativa. 
Fins a les 21 h. Banc de Sang i Teixits

EN DIRECTE a través de tvparets.cat
10.15 / Inici de la retransmissió
10.30  / Pregó de Festa Major

*Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19 



Oques Grasses

Friday Mood

Cinema a la fresca

Xènia Martínez

Txema The Postman

Joan Liaño Remember Show Hey! Pachucos

Ball de GitanesCoro Alborada

Infusión flamenca

Havaneres Sardanes

Here we go!

Ball de Gitanes
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Parets estalvia 7.000 euros en la VI Marató RE-M

Una desena d’equipaments municipals van participar en 
la Marató RE-M d’estalvi energètic i van aconseguir es-
talviar 6.717,13 euros durant un mes, que representen 
20,74 tones de CO2. En concret, el consum d’electricitat 
va reduir-se en 13.253 kWh i el de gas, en 76.664 kWh.
La Marató RE-M és una iniciativa de l’empresa Origen que 
té l’objectiu de reduir el consum energètic a través d’ac-
tivitats de sensibilització i la difusió de bones pràctiques. 
Ara, l’import econòmic de l’estalvi aconseguit es destinarà 
a la lluita contra la pobresa energètica a Parets.

Entre els equipaments que han participat en la Marató 
RE-M en destaca la implicació de cinc centres educatius: 
l’Escola Municipal Pau Vila, l’Escola Lluís Piquer, l’Escola 
Pompeu Fabra, l’Escola Vila Parietes i l’Escola Bressol 
Municipal La Cuna.
La regidora d’equipaments, Laura Lozano, valora positi-
vament la iniciativa i la tasca de conscienciació duta a 
terme i afi rma que “aquest estalvi es destinarà a pal·liar 
la pobresa energètica i estem estudiant juntament amb 
els serveis socials com ho podem fer per fer-ho efectiu”.

L’alcalde, la vicealcaldessa i regidora d’Educació, i la regidora d’Equipaments amb els responsables dels centres educatius participants a la iniciativa

I TAMBÉ...

Renovació integral de l’enllumenat dels 
parcs del Cementiri
L’Ajuntament canviarà l’enllumenat dels parcs gran 
i petit de la zona del Cementiri Municipal. En el nou 
enllumenat s’implementarà la tecnologia LED per 
millorar la qualitat de la il·luminació dels parcs i al-
hora augmentar l’efi ciència energètica sense pro-
vocar contaminació lumínica. Així doncs, se substi-
tuiran els actuals focus d’halogenurs metàl·lics per 
projectors LED de major efi ciència lumínica i menor 
consum energètic. L’actuació es preveu per a la ter-
cera setmana de setembre. 

Instal·lació de sensors de soroll en diver-
sos punts del municipi
Els tècnics municipals han instal·lat 6 sensors acús-
tics per mesurar el soroll a Parets. L’objectiu és el 
monitoratge permanent del soroll per poder aconse-
guir una bona qualitat acústica a la població i poder 
fer servir la informació enregistrada per aplicar me-
sures correctives en els casos que sigui necessari. 
Els sensors s’han instal·lat al carrer de Sant Antoni, 
a la plaça de la Vila, a l’avinguda de la Pedra del 
Diable, al carrer de Súria, a l’avinguda de l’Estació i 
als Serveis Municipals la Volta (antic sector IVECO). 

Parets disposa d’una sirena d’avís de risc 
químic
La Generalitat ha instal·lat una sirena d’avís a la 
població en cas de risc químic a Parets. La sirena, 
model ID56, forma part de la xarxa de sirenes de 
Protecció Civil de Catalunya. La proposta deriva del 
fet que darrerament algunes empreses ubicades 
al Polígon Industrial Llevant han ampliat les seves 
instal·lacions i l’activitat de fabricació de productes 
químics. La sirena està situada a la part lateral del 
camp de futbol. En aquesta ubicació dona cobertura 
als habitatges més propers al polígon, al mateix po-
lígon industrial i a la zona de població del nord-oest 
del municipi.

Control periòdic de la contaminació at-
mosfèrica
Una estació de mesura de la contaminació atmos-
fèrica controla la qualitat de l’aire. Des de principis 
de  juny s’ha instal·lat una unitat mòbil al carrer Prat 
de la Riba, al costat de l’Escola Bressol Municipal 
El Gargot. Es preveu que l’estació prengui mesures 
fi ns a fi nals de juliol. Aquesta estació és un recurs 
del catàleg de serveis de la Diputació que demana 
l’Ajuntament periòdicament per controlar els parà-
metres atmosfèrics.

Campanya per promoure el reciclatge del 
vidre al sector de la restauració local 
L’Ajuntament i Ecovidrio han activat una campanya 
per fomentar el reciclatge d’envasos de vidre entre 
els bars i restaurants. D’entre les accions que es 
duran a terme, es lliuraran cubells per al reciclatge. 
Es calcula que els sectors de la restauració i l’hos-
taleria generen el 50% dels residus d’envasos de 
vidre d’un sol ús que es comercialitzen a tot l’Estat. 

Parets amb flors es rependrà al setembre 

El projecte Parets amb flors va tancar temporada al juny 
amb la participació d’una quinzena d’assistents. 
Parets amb flors es troba en un espai situat entre els 
carrers de Montserrat Roig i Mercè Rodoreda, prop del 
parc del Sot d’en Barriques. Va néixer com un projecte 
transversal de caràcter social i mediambiental, que té per 
objectiu utilitzar la jardineria i la passió per les plantes 
com a nexe d’unió entre la població i, alhora, treballar per 
la transformació dels carrers i espais verds del municipi, 
on els protagonistes són els veïns i veïnes de Parets.

En aquesta línia, pròximament s’habilitarà dins del recinte 
un petit jardí botànic de plantes remeieres amb informa-
ció didàctica de cada espècie.
També es vol iniciar un programa d’apadrinament de par-
terres del municipi, on es treballarà per adequar i man-
tenir els espais verds, per tal de fomentar i sensibilitzar 
la gent sobre el respecte i la cura de l’espai públic comú.
Les sessions de Parets amb flors es reprendran al setem-
bre. Per a més informació, contacteu amb l’Escola de la 
Natura al telèfon 93 562 17 94 o visiteu el seu web. 

El grup de participants al Parets amb flors el dia de la cloenda de la temporada

Parets i 13 municipis veïns acordaran accions coordinades per la gestió dels 
conflictes relacionats amb els senglars
La població de senglars és cada cop més elevada i la seva 
presència en àrees urbanes és cada cop més freqüent. 
L’elevada capacitat reproductiva d’aquests animals i l’aug-
ment d’exemplars difi culta les tasques de control i pot 
produir danys a cultius, accidents de trànsit, atacs a ani-
mals domèstics o malmetre parcs, jardins i mobiliari urbà. 
Per aquest motiu, Parets forma part dels 14 municipis del 
Vallès Oriental que han signat un conveni de col·laboració 
per treballar conjuntament en la gestió dels conflictes re-
lacionats amb els senglars. 
L’objectiu és treballar en estratègies per reduir els conflic-
tes amb els senglars de forma planifi cada i coordinada en 

l’àmbit dels municipis signats. L’acord preveu l’elaboració 
d’una diagnosi i el desenvolupament d’un pla d’acció so-
bre la gestió de la població del senglar en el marc d’una 
cooperació intermunicipal i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Ca-
talunya. A més, es crearà una Comissió tècnica formada 
com a mínim per un representant de cada ajuntament i 
també del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació. Aquesta comissió s’encarregarà d’estudiar 
les actuacions necessàries per mitigar els efectes de la 
presència de senglars i redactar la diagnosi i el pla d’acció. 
Aquesta comissió es reunirà com a mínim cada sis mesos.

La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, explica que 
aquest conveni “suposa un primer pas per trobar soluci-
ons conjuntes i coordinades que ajudin a preveure i mi-
nimitzar l’impacte que els senglars poden tenir en l’espai 
públic”. “Més endavant també es vol comptar amb la im-
plicació i la participació d’associacions relacionades amb 
aquest àmbit”, afegeix.
A més de Parets, formen part del conveni els ajuntaments 
de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Grano-
llers, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès 
del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Vilanova del Vallès.
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L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) ha 
licitat les obres del projecte de la via i l’electrifi cació del 
desdoblament del tram de l’R3, la línia de l’Hospitalet de 
Llobregat-La Tor de Querol, entre els termes municipals 
de Parets del Vallès i la Garriga. El 15 de juliol la licitació 
va fer-se pública al Boletín Ofi cial del Estado (BOE).
El pressupost és de 66.087.938 euros (IVA inclòs), una 
quantitat a la qual cal sumar 8.436.330 euros més en 
concepte de subministraments. El termini d’execució pre-
vist és de 25 mesos i l’actuació rebrà fi nançament dels 
fons de recuperació europeus Next Generation.

Les obres començaran a Parets
El desdoblament es farà en un tram de 17,1 quilòmetres, 
començant per Parets del Vallès i pels municipis de Mont-
meló, Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Garriga. Entre les principals actuacions hi ha l’aixecament 
de la superestructura de la via actual i dels aparells de 
via, i la rectifi cació del traçat per a l’execució d’una nova 
plataforma sobre la qual es muntarà la nova via.
Pel que fa a les infraestructures, es faran 9 viaductes, 
7 passos superiors i 9 passos inferiors, així com 5.304 
metres de murs. Paral·lelament, es faran nous drenatges 
transversals i obres civils de cunetes i col·lectors.
Respecte al sistema d’electrifi cació, es desmuntaran els 
actuals sistemes, s’executaran noves fonamentacions i 
el muntatge de pals de catenària, l’estesa de 25.110 me-

Adif licita les obres de desdoblament de l’R3

L’estació de tren de Parets, a l’avinguda de l’Estació

tres de fi l de contacte i la instal·lació d’altres elements 
d’aquest sistema.
Paral·lelament, Adif segueix treballant amb les obres i 
projectes relacionats amb el desdoblament, com l’ade-
quació de les instal·lacions i la millora de l’accessibilitat 
a l’estació de Parets i la supressió dels passos a nivell.
Adif descriu aquesta actuació com una de les més relle-
vants incloses al Pla de Rodalies, ja que millorarà la línia 
R3, amb una elevada densitat de trànsit, incrementarà el 
servei entre Barcelona i la Garriga, absorbirà més circu-
lacions i reduirà els temps de viatge. També pretén aug-
mentar la fi abilitat i l’efi càcia de la línia, actualment una 
de les que pateix més incidències.

Substitució dels contenidors soterrats avariats per 
contenidors de superfície
L’àrea de Via Pública, Serveis Urbans i Equipaments ha co-
mençat la substitució dels contenidors soterrats per uns 
de superfície. Unes àrees que, com diu Francesc Juzgado, 
alcalde i regidor de Via Pública, “portaven quasi 2 anys 
avariats i no s’havien arranjat. No ho hem pogut fer fi ns a 
tenir el Pressupost Municipal del 2021 aprovat”.
Es canvien els contenidors del carrer de Fra Francesc Ei-

ximenis, del carrer de Ponent, de l’avinguda de Catalunya 
(números 124 i 137), del carrer del Pedraforca, de la pla-
ça del Mirador de Gallecs, de l’avinguda de la Pedra del 
Diable amb el carrer de Sant Miquel i de la plaça de Mos-
sèn Pere Batlle. En una segona fase, el Consistori preveu 
substituir la resta de contenidors soterrats avariats per 
contenidors de superfície.

I TAMBÉ...

Recta fi nal de la nova plaça d’Espanya
La remodelació de la plaça d’Espanya es troba en la 
recta fi nal de les actuacions per construir una plaça 
més verda i accessible, que es preveu que fi nalitzin 
durant els pròxims dies. El parc recuperarà l’espai 
de descans i de lleure i tindrà punts de trobada en-
tre els veïns i les veïnes, a més d’un espai de grades 
i un petit escenari per acollir diferents activitats.

A punt de fi nalitzar la tercera fase de les 
obres del Barri Antic
La tercera fase de les obres del Barri Antic es pre-
veu que fi nalitzi entre fi nals de juliol i inicis del mes 
d’agost. En aquesta fase d’execució es treballa en 
els carrers de Ferrer i Guàrdia i de l’Aurora.

Aquesta setmana s’ha inaugurat la Cafeteria Luisiana 
ubicada al passeig de Joan Miró, 8, de Parets. L’equip de 
govern ha visitat l’establiment per desitjar-los molta sort 
en aquest nou projecte.

S’inaugura la Cafeteria 
Luisiana

L’equip de govern amb els professionals de la cafeteria
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QUÈ PODEM FER
SI TROBEM UNA
ESPÈCIE DE 
FAUNA SALVATGE
O EXÒTICA?
TELÈFONS DE CONTACTE A TRAVÉS DELS QUALS 
ES FARÀ LA GESTIÓ CORRESPONENT

ESCOLA DE LA NATURA 93 562 17 94
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 14.30 H

ASSOCIACIÓ GRENP 627 292 084 / 620 780 408
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 9 A 23 H

POLICIA LOCAL 93 573 88 88
24 H TOTS ELS DIES

OAC AJUNTAMENT DE PARETS 93 553 88 88
DILLUNS A DIJOUS DE 9 a 23 H / DIVENDRES DE 8 A 14 H

AGENTS RURALS 93 561 70 00
24 H TOTS ELS DIES

Aprendre a decidir, en algunes franges del 

seu temps lliure, estimula l’autonomia i presa 

de decisions de la canalla. 

En família, podem buscar activitats agradables i 

plaents amb què gaudir junts i enfortir els llaços 

d’afinitat i afecte. Bon estiu!

AMAZON - 4 anys CHUSA- 8 anys HANNA I KEN - 6 mesos
Adopció conjunta ECO - 6 anys

KOKE - 6 anys LLUNA - 7 anys SHIMBA - 8 anysJOY i MESSI - 10 i 8 anys
Adopció conjunta
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Life Coaching Parets per ajudar els i les adolescents 
Els i les adolescents han estat un dels grups més afec-
tats emocionalment per la pandèmia. L’impacte de la 
COVID-19 en aquest col·lectiu ha fet que, des de l’admi-
nistració paretana, s’hagi avaluat la necessitat d’enfortir 
els serveis d’atenció emocional i ajudar els més joves en 
el tractament de l’afectació psicològica que se’n deriva.
Amb aquest objectiu, el Servei de Joventut vol implemen-
tar un taller vivencial i experiencial sota el nom de Life 
Coaching Parets, per treballar amb joves d’entre 12 i 15 
anys, que es desenvoluparà entre els dies 15 de setembre 
i 31 de desembre de 2021.
La finalitat és construir conjuntament un espai d’intercan-
vi entre les persones participants que faciliti l’expressió 
dels seus dubtes, temors o conflictes emocionals amb la 
finalitat de proporcionar eines i potenciar recursos per-
sonals que els ajudin a desenvolupar estratègies per fer 
front a aquestes situacions.
El jovent del Casal d’Estiu Jove ha participat activament 
en un taller per a col·laborar en la difusió adreçada als 

adolescents. El taller va anar a càrrec de la psicòloga i 
coaching, Roser Lladó, que també serà la professional 
referent encarregada dels futurs tallers. Per participar-hi 
cal inscripció prèvia a caljardiner@parets.cat. Les places 
són limitades.

Joves d’entre 12 i 15 anys durant el taller al Casal de Joves Cal Jardiner

El Torre Malla, 100% 
d’aprovats a les PAU
Els 51 alumnes de l’Institut Torre de Malla de Parets que 
es van presentar a la convocatòria de les Proves d’Accés 
a la Universitat (PAU) d’enguany, celebrades els dies 8, 9, 
10 i 11 del passat mes de juny, les han superat.
El director de l’Institut Torre de Malla, Jesús Paniego, va-
lora molt positivament els resultats i agraeix l’esforç de 
l’alumnat, de les famílies pel suport i de l’equip docent per 
la dedicació en un any diferent i complicat. A l’entrevista 
a RAP107, el director del centre educatiu felicita la Laia 
Tejada per haver obtingut la nota més alta de l’institut, un 
9,5. Paniego també menciona Carles Aguilera, que s’ha 
quedat a les portes de la distinció PAU. Aquest reconei-
xement l’atorga el Consell Interuniversitari de Catalunya 
a tot l’alumnat que en la convocatòria ordinària obté una 
nota igual o superior a 9 punts com a qualificació de la 
fase general. L’objectiu és reconèixer públicament la bona 
preparació, el mèrit i l’esforç de l’alumnat. 

L’Escola Lluís Piquer fa 
estades d’anglès
L’escola Lluís Piquer va ser seleccionada com a Escola 
Generació Plurilingüe (GEP) del programa d’innovació pe-
dagògica del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.
La finalitat d’aquest programa és millorar la competèn-
cia en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu 
creixement acadèmic i la posterior inserció laboral, i capa-
citant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües 
de manera crítica.
L’alumnat de 5è de primària de l’escola, concretament un 
total de 43 alumnes, van poder fer les estades de llengua 
anglesa durant tres dies a Cabrera de Mar amb diverses 
activitats com jocs físics, gimcanes, manualitats, entre 
d’altres, dissenyades per respondre a diferents interessos 
i inquietuds pròpies de les edats de l’alumnat. Alumnes de l’escola Lluís Piquer a l’estada d’anglès
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La subcampiona de Catalunya de la prova de 600 metres 
llisos, la paretana Júlia Lahosa, va participar en el Cam-
pionat d’Espanya d’aquesta modalitat celebrat a Lleida. 
L’atleta del CA Parets va quedar sisena a la semifinal i es 
va quedar a les portes de la final estatal. D’altra banda, 
també cal destacar la quarta posició de Martí Ullar en el 
Campionat de Catalunya de 2.000 metres amb obstacles.

L’Esport al parc és tot 
un èxit

El Servei d’Esports va iniciar el programa L’esport al parc, 
unes sessions d’activitat física obertes al públic, a càrrec 
de la Maria Dolors Cordomí, en un entorn ideal com és el 
parc del Sot d’en Barriques. La iniciativa ha sigut tot un 
èxit de participació. Les activitats gratuïtes per a tota la 
ciutadania tenien l’objectiu d’incidir en la importància de 
l’activitat física com a hàbit de salut en la rutina diària.

L’Eleu José Cuenca és un pilot de motocròs de només 7 
anys que ha guanyat la medalla de bronze en la competi-
ció internacional MasterKids després de classificar-se per 
la final d’or i acabar en tercera posició. Podeu escoltar el 
pilot paretà en l’entrevista a RAP107 on assegura haver 
corregut “amb molt bon ritme i bones sensacions”. La se-
güent prova serà la Summer Race d’Astúries.

L’Eleu José fa podi a la 
MasterKids de França

Julia Lahosa en el segon calaix del podi del Campionat de Catalunya Sessió d’activitat física al parc L’Eleu després de fer el seu primer podi a Tierz, Aragó

Lahosa en el Campionat 
d’Espanya d’atletisme

Pau Garcia es proclama campió d’Espanya a Parets

L’acalde, Francesc Juzgado, i el regidor d’Esports, Alejandro Villena, amb els guanyadors

El poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez va acollir el 
XXIX Campionat d’Espanya de patinatge artístic de les ca-
tegories júnior i sènior. El patinador paretà Pau Garcia es 
va proclamar campió d’Espanya de patinatge artístic ab-
solut sent el seu primer títol nacional d’aquesta categoria.

Els paretans Bruno Marco i Pau Berbegal van ser tercer 
i sisè respectivament de la categoria júnior. La paretana 
Sílvia Rodríguez va acabar en cinquena posició de la ca-
tegoria sènior femenina. I en júnior, l’Aina Martín i la Carla 
Méndez van ser sisenes i setenes respectivament.

Kiko Sánchez fa  105 km 
en la Vall d’Aran UTMB

En Kiko durant un punt de la cursa a la Vall d’Aran

L’atleta paretà Kiko Sánchez va participar en la Vall d’Aran 
by UTMB, una cursa de 162 quilòmetres que, malgrat no 
poder completar-la, va acabar la cursa després de 105 
quilòmetres, més de 7.000 metres de desnivell positiu i 
25 hores sense parar. 
La cursa recorria la Vall d’Aran donant el tret de sortida a 
la capital, Vielha, passant per Gèles, l’Artiga de Lin, Bos-
sòst, Sant Joan de Toran, el Pas Estret, Montgarri i el pla 
de Beret on s’arribava al centenar de quilòmetres i en Kiko 
va decidir posar punt final a la cursa.
A l’entrevista al mitjà local, RAP107FM, l’atleta assenyala-
va “no podemos tomarnos el abandono como un fracaso”. 
Pròximament, l’1, 2 i 3 d’octubre de 2021, en Kiko partici-
parà per quarta vegada a la prova ‘Salomon Ultra Pirineu’ 
de 100 quilòmetres i més de 6.000 metres de desnivell 
positiu amb l’objectiu de millorar els temps de les edicions 
anteriors.
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Lucía Fernández
promesa femení

equips
Club Bàsquet

Gerard Fuentes
sènior masculí

individual
Club Atletisme

Carme Solé
sènior femení

individual
Club Atletisme

Guillem Ruiz
sènior masculí

equips
Club Futbol

Ariadna Julián
sènior femení

equips
Club Bàsquet

Oscar Sotos
veterà masculí

individual
Club Natació 

Maria Escalante
base femení

individual
Club Patí 

Álvaro Gómez
base masculí

equips
Club Futbol Sala

Lucía Cabacas
base femení

equips
Club Bàsquet

Clara-Jonia Olivera
promesa femení

individual
Club Tennis Taula 

Isaac Tenorio
promesa masculí

equips
Club Futbol

Iago Deiros
base masculí

individual
Club Atletisme

Lucía García
iniciació femení

equips
Club Handbol

Jan Palomo
iniciació masculí

equips
Club Bàsquet

Martina Rico
iniciació femení

individual
Club Atletisme 

Gerard Lozano
iniciació masculí

individual
Club Natació

Bruno Marco
promesa masculí

individual
Club Patí

GUANYADORS
NIT DE

L’ESPORT
TEMPORADA
2020-2021

 
BikersParets organitzarà la Diada de la 
Bicicleta 2021
El pròxim diumenge, 19 de setembre, l’entitat 
BikersParets organitzarà, per primera vegada, la 
Diada de la Bicicleta a Parets. Trobareu l’enllaç 
d’inscripcions a el perfi l de Facebook de l’entitat.

El CB Parets clou la temporada 
El Club Bàsquet Parets va celebrar la cloenda de 
la temporada en una jornada lúdica on es va fer un 
3x3 i la tradicional botifarrada. La diada va reunir 
a jugadors, pares i mares, exclusivament del club, 
amb una molt bona participació.

El FS Parets celebra el Memorial Jesús de 
la Torre amb jornades de tecnifi cacions
El Futbol Sala Parets va celebrar el Memorial Je-
sús de la Torre on, juntament amb l’organització de 
l’empresa Formasport, va rebre entrenadors i juga-
dors professionals en una jornada de tecnifi cacions 
pels jugadors i jugadores del club.

El CF Parets seguirà a Primera Catalana
La FCF va aprovar que no hi haurà descensos en les 
categories amateurs. Així doncs, el primer equip del 
CF Parets seguirà un any més a Primera Catalana. 
Serà amb cares noves, ja que la temporada vinent 
l’Álex Rodríguez i el Javier López, fi ns ara entrena-
dors del segon equip, n’agafaran les regnes. També 
canvia la direcció esportiva amb en David Ortiz.

Jan Tapias fa 7,5 km en aigües obertes
El nedador paretà, Jan Tapias, va quedar en tercera 
posició de la categoria nascuts al 2005 en el Cam-
pionat de Catalunya d’aigües obertes després de 
nedar 7,5 quilòmetres al llac de Banyoles.

I TAMBÉ...

L’alcalde, la vicealcaldessa i el regidor d’Esports amb la família d’en Sergi Mingote durant l’homenatge a l’alpinista i exalcalde de Parets

Torna la Nit de l’Esport en la seva 21a edició

L’aparcament del camp de futbol va acollir la 21a edició de 
la Nit de l’Esport. Una gala que guardona els i les millors 
esportistes de la temporada, els equips més destacats i 
aqtorga un reconeixement especial de foment dels valors, 
que ara durà el nom de Sergi Mingote. Els millors espor-
tistes individuals van ser Iago Deiros, del Club Atletisme, 
i Maria Escalante, del Club Patí. Pel que fa als esports 
d’equip, els guanyadors van ser Guillem Ruiz, del Club Fut-
bol, i Lucía Cabacas, del Club Bàsquet. Els equips més 

destacats van ser el sènior B masculí del Club Futbol i el 
cadet negre femení del Club Bàsquet. El reconeixement 
de foment dels valors va ser per a Corre Camins Solidaris 
del Club Atletisme i per la Klandestina solidària del CAM 
Parets. 
L’acte també va retre homenatge a l’alpinista paretà i exal-
calde de la vila, Sergi Mingote, amb un vídeo que recull 
alguns dels reptes de la seva trajectòria esportiva i que 
podeu veure en el canal de YouTube de l’Ajuntament.
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Després de liderar durant 19 mesos el govern del canvi real a 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, Ara Parets Esquerra Repu-
blicana ha presentat el GOVERN DE CARRER, l’alternativa al 
govern socialista de sempre.
Tot just cinc mesos després de la moció de censura, hem fet 
pública una nova iniciativa que està relacionada amb la cam-
panya ‘A Peu de Carrer’, que entre 2017-2019 va visitar tots 
els barris del municipi per confeccionar el programa electoral 
de les municipals de 2019.
Els cinc regidors i regidores d’Ara Parets ERC integren el GO-
VERN DE CARRER que es dedicarà a recollir les propostes, quei-
xes i aportacions en positiu dels paretans i paretanes. Alhora, el 
GOVERN DE CARRER “defensarà un canvi real a l’Ajuntament 

El curs s’ha acabat i queda molta feina per fer, però hem acon-
seguit que molts dels nostres somnis per a un Parets millor es 
facin realitat. Ho hem fet amb esforç, amb molta feina i també 
amb molt en contra, però sense deixar de creure en els nostres 
principis d’esquerres, feministes i ecologistes. Sense perdre de 
vista les nostres promeses electorals, que es van complint any 
rere any. Sense deixar de banda els projectes pendents per fer, 
els que estan en camí, les il·lusions i les ganes de fer poble.

El projecte de l’institut escola és una realitat, amb la cons-
trucció del nou edifici ja aprovada i a punt de portar-se a terme. 
Viure de cara al riu està cada cop més a prop, fent del Tenes un 
punt d’unió pel poble, preservant el medi ambient, però gaudint 

de l’entorn pel que fa a l’oci i l’esport. La piscina descoberta que 
els paretans porten anys demanant està molt a prop de fer-se 
realitat. Per no parlar de tots els èxits en l’àmbit de drets socials, 
les beques, l’ampliació del centre obert, l’aprovació de les ajudes 
al comerç o el projecte de la nova estació ADIF.

Aquest any afectat per la COVID 19 ha estat un any difícil, ple 
d’entrebancs, habituant-nos a una vida diferent de la que hem 
tingut fins a l’esclat de la pandèmia mundial. Però, a poc a poc, 
tot torna a la normalitat i Parets ho ha celebrat amb la Festa Ma-
jor. Una Festa Major llarga i ben repartida, plena d’activitats de 
lleure, de concerts dels quals hem gaudit moltíssim, de balls de 
gitanes, d’havaneres, de sardanes, de cinema a la fresca; de gau-

amb un projecte de futur sostenible i transformador”.
Passa’t l’estiu, els regidors i regidores republicans, acompanyats 
de militants i simpatitzants visitaran tots els barris del municipi, 
a peu de carrer, per conèixer les necessitats del veïnat, moltes 
de les quals detectades gràcies a l’exhaustiva feina que es va fer 
des de les Regidories de Barri del Govern Plural. 
Les visites, que s’anunciaran periòdicament, seran obertes a tota 
la ciutadania en general de Parets.
Alhora, ens comprometem a traslladar a l’equip de govern totes 
aquelles queixes, propostes i suggeriments que necessiten una 
resposta urgent.
Tot l’equip estarà a disposició de la ciutadania, que s’hi podrà 
posar en contacte a través del seu e-mail institucional, a les 

dir del nostre poble! Amb activitats per a totes les edats i gustos, 
condicionada pels canvis d’última hora a causa de l’augment 
de casos arreu del país i sempre amb les màximes garanties 
pel que fa a l’aplicació de les mesures sanitàries. Aquest any, 
a més, també hem celebrat els 25 anys dels Gegants i el 26è 
aniversari de Diables.  

Marxem de vacances, però seguim aquí, fent de Parets el poble 
que tots i totes volem. 

xarxes socials o bé al whatsapp 611 40 81 88.

Jordi Seguer: Via Pública i Serveis Urbans ; Esports ; Seguretat 
Ciutadana i Comunicació. 
Montserrat Folguera: Educació ; Joventut ; Gent Gran ; Equipa-
ments ; Mobilitat i Habitatge. 
Kènia Domènech: Cultura i Patrimoni ; Feminismes i LGTBI ; 
Participació i Transparència. 
Joan Martorell: Comerç ; Consum ; Indústria i Urbanisme. 
Carme Herrero: Acció Climàtica i Medi Ambient ; Drets Socials ; 
Ocupació i Emprenedoria: Hisenda i Benestar Animal. 
Per responsabilitat, cuidem-nos, cuideu-vos. Bona Festa 
Major Covid-19!!

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

De participació i orgull paretà

Ara Parets-ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Neix el Govern de Carrer, l’alternativa al socialisme de sempre

Fi de curs, projectes fets i a gaudir de la Festa Major!

Els darrers dies hem conegut, gràcies a les xarxes, el resultat 
del procés participatiu per definir el futur del riu Tenes. Amb 
més de 4.600 aportacions de la ciutadania, ha sortit escollida la 
tercera opció: la que prefereix una intervenció mínima, mante-
nint el paratge natural reservat als animals i la vegetació, i que 
l’accés a les persones continuï limitat.
És una gran notícia, ja que és l’opció que sempre hem defensat 
des de Parets per la República-JxCat, però les declaracions de 
la regidora de Medi Ambient (i alhora d’Urbanisme i Ciment) 
ens preocupen, perquè insisteixen en la compatibilitat amb 
la seva opció preferida, i s’intueix per tant una intervenció 
més agressiva que l’escollida popularment.
Això no es pot tolerar, exigim a l’actual Govern de la Moció que 

respecti la voluntat popular i modifiqui el projecte adaptant-lo al 
resultat de la consulta. Sabem que hi ha molt pressupost adjudi-
cat i que és la gran obra faraònica que esperàvem dels socialis-
tes, però el poble ha parlat, així que toca treballar i adaptar-se, 
per responsabilitat i per respecte.
D’altra banda, l’orgull paretà assoleix les cotes més altres. En 
Miguel Luque classificat per als Jocs Paralímpics de Tòquio; la 
Festa Major ens està mostrat el talent extraordinari que tenim a 
Parets; i la fita més rellevant de l’actualitat paretana: el nostre 
veí Jordi Turull i la seva Travessa per la Llibertat.
Després de prop de 4 anys presoner de l’Estat espanyol, el pri-
mer que fa en sortir és travessar Catalunya de nord a sud per 
donar les gràcies. Així sí, això és fer país, fer camí i fer poble, i 

moltes paretanes hem tingut el plaer d’acompanyar-lo en aques-
ta travessa màgica.
Venen dies de descans, de gaudir de la família i els amics, de 
desconnectar d’aquests mesos tan durs... Però, un cop més, us 
demanem que siguem curoses i vetllem per la nostra salut i la 
de tothom. 
Paretanes, bones vacances i, sobretot, CUIDEM-NOS!

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Cs ha cumplido este mes quince años de vida. Parece que fue 
ayer cuando un grupo de intelectuales decidieron poner en mar-
cha un partido político, cansados del nacionalismo y alertando 
punto por punto lo que iba a suceder años después. Recuerdo 
que por aquel entonces nos llamaron de todo, lo más suave: 
‘alarmistas’. 
Lamentablemente para Cataluña, el tiempo nos ha acabado 
dando la razón, y el separatismo en 2017 traspasó la línea roja 
con un referéndum ilegal que nos ha dejado una comunidad au-
tónoma partida en dos, y con un Govern que tan solo gobierna 
y representa a menos de la mitad de los catalanes. Esta es la 
realidad, sin edulcorantes. 
El partido dio el salto a la política nacional, con gran éxito. Allí 

donde hemos gobernado, hemos sido ejemplo de gestión y de 
bajada de impuestos. Acabando con impuestos injustos como 
el de Sucesiones y Donaciones, que tanto daño hacían a los 
ciudadanos que recibían una herencia por el fallecimiento de 
un familiar. Este es sólo un ejemplo, tendríamos muchos más. 
En Parets del Vallés hemos demostrado también ser un partido 
útil a la ciudadanía, hemos elaborado decenas de propuestas, 
algunas se han llevado a cabo, otras no, pero este es el ‘juego’ 
de la política. 
Aún estando en la oposición, hemos sido capaces de tender 
puentes con los partidos de gobierno e incluso hemos parti-
cipado en la elaboración de los presupuestos, con propuestas 
de calado y con la única intención de mejorar el día a día de los 

ciudadanos de nuestra ciudad. 
Esa es la esencia de Cs y así seguirá siendo. Debemos seguir re-
presentando a los ciudadanos moderados, que sienten la nece-
sidad de tener a un partido en el centro, capaz de tender puentes 
y llegar a acuerdos tanto con derecha como con izquierda. Y un 
voto seguro contra la corrupción y los chiringuitos políticos. Allí 
donde Cs gobierna se pone fin tanto a una cosa como a la otra. 
Seguimos trabajando, con la misma ilusión del primer día, por y 
para los ciudadanos de Parets del Vallés, de Cataluña, de España 
y de Europa. 
Os deseamos Feliç Festa Major y felices vacaciones.

15 años haciendo política útil

La nova ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, va tenir present Parets en el primer anunci en les seves 
noves funcions: la licitació (BOE, 15.07.2021) de les obres del 
projecte de la via i l’electrificació del desdoblament del tram de 
la R3 entre Parets i la Garriga (Barcelona-Puigcerdà). 
Té un pressupost de 66.087.938 euros (IVA inclòs) i 8.436.330 
euros més en concepte de subministraments. El termini d’exe-
cució previst és de 25 mesos. Hi haurà finançament dels fons 
europeus Next Generation.
És una de les actuacions més destacades del Pla de Rodalies, 
per millorar la línia R3, amb una gran densitat de trànsit, i in-
crementar el servei entre Barcelona i la Garriga, absorbir més 
circulacions i reduir els temps de viatge.

M’alegro de la seva sensibilitat amb el món local, on hem com-
partit bons moments i relació, quan era alcaldessa de Gavà. És 
una de les noves ministres del món local del nou executiu del 
president Pedro Sánchez. Raquel, et desitjo molta sort i encerts.

La nueva ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, tuvo presente Parets en su primer anuncio en 
sus nuevas funciones: la licitación (BOE, 15.07.2021) de las 
obras del proyecto de la vía y la electrificación del desdobla-
miento del tramo de la R3 entre Parets y la Garriga (Barcelona-
Puigcerdà). 
Tiene un presupuesto de 66.087.938 euros (IVA incluido) y 
8.436.330 euros más en concepto de suministros. El plazo de 

ejecución previsto es de 25 meses. Habrá financiación de los 
fondos europeos Next Generation.
Es una de las actuaciones más destacadas del Plan de Cerca-
nías, para mejorar la línea R3, con una gran densidad de tráfico, 
e incrementar el servicio entre Barcelona y la Garriga, absorber 
más circulaciones y reducir los tiempos de viaje.
Me alegro de su sensibilidad con el mundo local, donde hemos 
compartido buenos momentos y relación, cuando era alcaldesa 
de Gavà. Es una de las nuevas ministras del mundo local del 
nuevo ejecutivo del presidente Pedro Sánchez. Raquel, te deseo 
mucha suerte y aciertos.

Gràcies ministra / Gracias ministra
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 
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Gaudeix com sempre, protegeix-te com mai
SALUT  EAP Parets del VallèsCONSUM

El nou rebut de la llum estableix les següents franges 
horàries obligatòries:
• El període punta té el preu més elevat, de les 10 

a les 14 h i de les 18 a les 22 h, de dilluns a di-
vendres no festius.

• El període pla té un preu menys car de les 8 a les 
10 h, de les 14 a les 18 h i de les 22 a les 24 h, de 
dilluns a divendres no festius.

• El període vall té un preu reduït i comprèn les 
hores nocturnes (de les 24  a les 8 h), i totes les 
hores de dissabte i diumenge i festius.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha 
publicat uns consells bàsics per a estalviar amb les 
noves tarifes de llum.

Estalviar amb la potència
Una de les novetats d’aquest nou model de tarifes 
és que ofereix la possibilitat de tenir dues potències 
contractades: una per al període vall (de les 24 a les 
8 h) i una altra la resta del dia, els períodes punta i 
pla (de les 8 a les 24 h).
Cada kW que un usuari contracta a l’hora punta o 
plana li costa 30,67 euros l’any, mentre que el kW 
contractat per a les hores vall és baratíssim: 1,42 
euros l’any. Per tant, si els usuaris mantenen con-
tractats 4,4 kW tot el dia, pagaran 180 euros l’any. 
En canvi, si redueixen la potència del dia a 3,3 kW i 
mantenen 4,4 Kw només a la nit i els caps de setma-
na, pagaran 137 euros l’any. 

Estalviar amb els electrodomèstics
Es recomana d’evitar els horaris punta (de les 10 a 
les 14 h i de les 18 a les 22 h). L’OCU ha calculat 
la quantitat de diners que ens podem estalviar en 
un any si vigilem a quina hora fem servir els elec-
trodomèstics. Si els engeguem sempre en l’horari 
vall –que inclou tot el cap setmana– podem arribar 
a estalviar més de 570 euros, en comparació amb 
els diners que pagaríem si els féssim servir tots a 
l’hora punta. 

La rentadora, el rentaplats i l’eixugadora val més 
programar-les
Es recomana programar-los si l’aparell disposa 
d’aquesta opció, en cas contrari podem comprar 
endolls programables.

Si teniu escalfador elèctric, val més engegar-lo 
de nits
Els escalfadors elèctrics s’acostumen a encendre 
cada vegada que l’aigua es refreda, per recuperar 
la temperatura fi xada. Però això no té cap utilitat si, 
per exemple, no hi ha ningú a casa. Resoldre aquest 
problema és tan senzill com posar un endoll progra-
mable. Podem preveure que l’escalfador funcioni 
durant la nit i a les 8 h s’apagui. 

Per a més informació podeu visitar el web de l’OCU 
ocuc.cat o trucar al 93 417 47 37. 

La factura de la llum
Piscines, platges, rius, pantans o estanys. Totes són bones opcions per anar a fer-hi un bany i poder-vos refrescar 
per passar la calor d’aquesta època de l’any. Trieu la que trieu, cal que ho feu amb precaució. Des del CAP Parets, 
volem fer-vos unes recomanacions extretes del web Canal Salut i de Protecció Civil. Perquè volem que gaudiu com 
sempre de l’estiu i que us protegiu com mai!
En el context actual, volem començar fent una crida a seguir molt pendents de les mesures de protecció per la 
COVID-19 marcades per les autoritats sanitàries: 
• No hi aneu si presenteu simptomatologia que pot estar relacionada amb la COVID-19.
• Eviteu les aglomeracions en els diferents espais, tant de bany com de sol.
• Mantingueu la distància de seguretat amb persones que no siguin del vostre grup, i molt especialment si són en 

espais tancats, com vestidors, dutxes i lavabos. En l’ús d’aquests espais compartits, no oblideu el rentat de mans. 
• Informeu-vos de les limitacions d’accés a les instal·lacions i dels controls d’aforament. 

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Recomanacions específi ques per al bany:
Abans d’entrar a l’aigua
• Assegureu-vos que estigui permès banyar-s’hi i siguin 

llocs habilitats per fer-ho. És preferible fer-ho en zo-
nes vigilades per socorristes. 

• No entreu de cop a l’aigua la primera vegada que us 
banyeu després de menjar, haver pres molta estona 
el sol o haver fet exercici físic intens. 

• No us tireu de cap a l’aigua si teniu dubtes amb la 
profunditat o si hi ha roques. 

• No us banyeu si us trobeu malament o esteu cansats.

Durant el bany
• Feu una atenció especial als remolins i corrents d’ai-

gua, són molt freqüents als rius i als pantans. 
• A la platja, nedeu paral·lelament a la línia de la costa 

per no allunyar-vos de la zona de bany i, en cas de 

tenir difi cultats per sortir de l’aigua a causa dels cor-
rents, feu-ho en diagonal. 

• Respecteu la zona acotada per a esports aquàtics. 

Vigileu els infants en tot moment
• Assegureu-vos que una persona adulta responsable 

vetlli constantment per la seguretat dels infants men-
tre es banyin o estiguin a prop de l’aigua. No confi eu 
la seva seguretat a joguines inflables. 

• Assegureu-vos que els infants que no saben nedar 
duguin posat un dispositiu adaptat a cada edat, que 
n’afavoreixi la flotabilitat i que ajudi a mantenir el cap 
fora de l’aigua. 

• Eviteu que juguin a donar-se empentes a la vora de la 
piscina, a saltar l’un sobre de l’altre, a ofegar-se, etc. 
Si la piscina és particular, l’ús de tanques protectores 
pot evitar caigudes accidentals a l’aigua. 
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“Em vull dedicar a investigar noves tècniques per tractar malalties” 
Que vas fer quan vas saber la nota?
Al principi no m’ho creia del tot perquè no esperava que fos tan alta. Després molta satisfacció i 
tranquil·litat de saber que podria entrar a la carrera que volia. Sobretot una sensació de recompensa 
per tot el treball i esforç durant els dos anys de batxillerat i de les setmanes estudiant per les Proves 
d’Accés a la Universitat (PAU).

Com t’has preparat per als exàmens?
Teníem tres setmanes i mitja entre els exàmens fi nals de batxillerat i els de les PAU. Vaig estar uns dies 
al principi descansant i organitzant els apunts, el temari de cada assignatura i l’horari per les pròximes 
setmanes. Vaig començar fent un repàs intens durant uns dies de tota la matèria de mates, ja que era 
la que veia més complicada. Després vaig estar una setmana i mitja als matins fent una assignatura i a 
les tardes unes altres, repassant el temari del curs i fent exàmens de PAU anteriors. L’última setmana 
vaig estar només repassant esquemes i resums i més exàmens. A més vaig intentar organitzar-me per 
tenir temps lliure per sortir de casa i distreure’m.

Com ha estat aquest any diferent d’institut amb la COVID-19?
Ha estat diferent i difícil al principi, perquè a les classes en línia no hi ha el mateix ambient d’estudi que a 
classe, costa més concentrar-se i és més fàcil distreure’s amb qualsevol cosa, però ha estat assequible 
i hem pogut continuar amb el temari i no perdre les hores de classe.

Què vols estudiar?
Biomedicina a la UAB, en essència en aquesta carrera s’estudien malalties, com afecten el cos i tèc-
niques per tractar-les. He escollit aquesta carrera perquè em vull dedicar a la investigació de noves 
tècniques per tractar malalties, i les assignatures que ofereix em semblen molt interessants.

A on et veus en 10 anys?
M’agradaria estar treballant en un laboratori de recerca. Els millors laboratoris són a l’estranger, així que 
és probable que hagi d’anar a treballar a laboratoris d’altres països. La veritat és que el lloc no m’importa 
mentre estigui fent allò que m’agrada.

Que aconsellaries als joves que no saben què estudiar?
Tranquil·litat i paciència, sembla que no saber què estudiar als 18 anys és el pitjor del món, però en 
realitat és el més normal. Recomanaria mirar moltes carreres i sobretot les assignatures de cada uni-
versitat, i també mirar cicles, ja que n’hi ha moltíssims amb una gran varietat d’assignatures. El més 
important és escollir allò que més t’atregui i que et sentis còmode estudiant-ho. I sempre pots canviar 
a una altra carrera o una altra opció, no passa res per trigar més temps, però trobar allò que t’apassiona.

La Laia Tejada és l’estudiant de Parets que ha tret la millor nota d’enguany a 
les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Estudia a l’Institut Torre de Malla i 
vol estudiar biomedicina a la UAB per investigar noves tècniques per tractar 
malalties. La Laia té clar el seu futur i els seus objectius, i creu que el més 
important és escollir estudiar quelcom que t’apassioni.

Laia Tejada, estudiant de batxillerat
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Protecció de dades:
www.parets.cat/utilitats/proteccio-de-dades

Classe
Ultrashow

els espectacles a Parets

Venda d’entrades a partir del 14 de setembre:

Online a espectacles.parets.cat

Al mateix teatre una hora abans de cada representació

Excepcionalment a Can Rajoler els dimarts de 9 a 13 h
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