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El diumenge 12 de setembre va inaugurar-se la nova plaça d’Espanya. Les reformes dutes a terme han convertit l’espai en un punt de reunió per a la ciutadania més 
verd i lliure de barreres arquitectòniques. Els projecte de remodelació de la plaça va sorgir d’un procés de participació ciutadana. Ara, el govern treballa perquè la 
torre de l’aigua esdevingui un espai de visites. Pàg. 3

La plaça d’Espanya es transforma en un espai de trobada obert per 
gaudir de la natura

Entrevistem Miguel Luque

Millores als 
equipaments 
municipals

Connexió amb 
fi bra òptica dels 
edifi cis públics

Pàgs. 4 i  5 Pàg. 7 Pàg. 15

Ajut a comerços 
afectats per la 
pandèmia

Parets prepara un homenatge a l’alpinista i exalcalde, Sergi Mingote
L’Ajuntament de Parets i Onat Foundation faran un acte per homenatjar l’alpinista paretà 
i exalcalde del municipi, Sergi Mingote. L’acte tindrà lloc el diumenge 10 d’octubre. Sergi 
Mingote va morir el passat 16 de gener quan intentava coronar el K2. Pàg. 11

3.473 alumnes inauguren un nou curs escolar 
Els 3.473 estudiants de Parets, des de les escoles bressol fi ns a batxillerat, han començat 
un nou curs aquest mes de setembre. Alumnes i professors segueixen sense incidents els 
nous protocols per evitar la propagació de la pandèmia COVID-19. Pàg. 10

Nedador paralímpic
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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 
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Antoni Fernández Arimón
3r tinent d’alcaldia
Regidor de Promoció Econòmica; 
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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
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Regidora d’Equipaments; 
Benestar Animal; Atenció 
Ciutadana; Igualtat-Feminisme; 
Transparència; i Arxiu
Maria Gorina Mollar 
Regidora de Joventut; Gent 
Gran; Cooperació; i LGTBI-
Transversalitats
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Casandra Garcia Rodríguez
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Rosa Martí i Conill
5a tinenta d’alcaldia
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Medi Ambient; Habitatge; 
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i Patrimoni Cultural
Gemma Garcia Galindo
Regidora de Drets Socials;
Innovació i Participació
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De dilluns a 
divendres de 
7.15 a 20 h.
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 
14.30 a 19.30 h.
Freqüència de pas 
cada 15 minuts

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

VO
LU
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IN

O
SO

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

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

Cal trucar abans al 
93 573 88 88 

APUNTA’TL’ALTAVEU

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

Candidesa  
Dedicat al grup juvenil Aiguaneix poètic de Parets 

Renoi com passen els anys. 
Més reviuen en mi
jolius records d’infantesa,       
que per anar a jugar per terra campa 
deixar de fer els deures,  
i en un mantell de flonja palla,
entre saltiró i tombarella
atrapar grills i sargantanes.
I per gaudir del fulgent cel blavenc  
jeure damunt la prada.
Tot d’un plegat la cua del núvol plugisser,  
deixar caure un sobtat aiguat.
Marges. Camins enfangats.
A tot córrer relliscà anar de nassos!
Esllomat amb els culots estripats
i les espardenyes deslligades de turmell  
aconseguir arribar a casa.
L’endemà refer el sentit del deure.
I assumí a prendre de lletra.
I a l’hora del pati
lliurar a la nina dels meus ulls,
un grill en una capseta de llumins.
I una mansueta estirada de trenes.

Josep Bernal Piqué

APUNTA’T
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 26 setembre 
-A la sala d’exposicions Can Rajoler, exposició ‘Més enllà de les màqui-
nes’, amb motiu del 141 aniversari de la Linera. 

Dijous 23 setembre
-A les 18, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte, amb Mercè Mar-
tínez, d’Un conte al sac. 

Dissabte 25 setembre
-A les 6.45 h, a l’estació de RENFE, sortida en tren per anar a fer la cami-
nada popular La Bastarda 2021. Arribada al parc la Linera. Organització: 
Club d’Activitats de Muntanya (CAM)
-A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família, amb Caro 
von Arend. 

Diumenge 26 setembre
-A les 10.30 h, als carrers de Ferrer i Guàrdia i de l’Aurora, inauguració 
de la reforma d’aquestes vies urbanes, amb la realització de diferents 
tallers i jocs infantils fi ns a les 13.30 h, i parlaments institucionals i 
tallada de la cinta a les 12 h. 
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: El silenci dels telers, amb 
motiu del 141 aniversari de la Linera. 

Dimarts 28 setembre
-A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, Hora del conte: Bon profi t, 
a càrrec de Gisela Llimona, per commemorar l’Any Internacional de la 
Fruita i la Verdura. 

Dimecres 29 setembre
-De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a la Sala Serra Cooperativa, acapte de sang. 
Organització: Banc de Sang i Teixits

Dijous 30 setembre
-A les 18, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte, amb Sònia Fernán-
dez. 

OCTUBRE
Diumenge 3 octubre
-A les 9 h, a les pistes municipals d’atletisme, sortida de la 15a  Cursa 
Popular. Informació i inscripcions: www.caparets.com. Organització: 
Club Atletisme Parets. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de teatre: Classe. 

Dimarts 5 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes – Pati de 
contes. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: The Witch’s Brooms-
tick, a càrrec de Cambridge School. 

Dijous 7 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 

Divendres 8 octubre
-A les 11 h, visita guiada a les pintures de l’antiga Tipel, dins de les 
Jornades Europees de Patrimoni: 30 anys de descobertes. 

Dissabte 9 octubre
-A les 11 h, visita guiada al conjunt escultòric de l’Església de Sant Este-
ve, la pèrgola de Miralles a la plaça de la Vila i l’obra de Marès a La Cuna, 
dins de les Jornades Europees de Patrimoni: 30 anys de descobertes.  
-A les 20.30 h, al Teatre Can Rajoler, Cafè teatre: La Bíblia contada per 
Xavi Castillo. 

Diumenge 10 octubre
-Tot el dia, acte d’homenatge a Sergi Mingote. Organització: Ajuntament 
de Parets i Onat Foundation
-A les 11 h, a la plaça de la Vila, sortida de l’itinerari circular ‘Conèixer els 
nostres camins’, amb ruta per Can Serra, Can Rosset, Pedra del Diable i 
carrer Barcelona, dins de les Jornades Europees de Patrimoni: 30 anys 
de descobertes. 

Dimecres 13 octubre
-A la tarda, al Casal de Joves Cal Jardiner, taller de cuina. 

Dijous 14 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte a càrrec de Gem-
ma G. Vilardell. 

Divendres 15 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de Lectura Infantil i Juvenil 
per a adults: Els àlbums il·lustrats o quan entrem a la cova d’Alí babà. 

Dissabte 16 octubre
-A les 17 h al Casal de Joves Cal Jardiner, torneig de billar. 

Diumenge 17 octubre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de música: Una tarda 
d’òpera. 

Dimarts 19 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes – Pati de 
contes. 

Dimecres 20 octubre
-A les 8 h, sortida amb bus a Manresa per visitar la cova de Sant Ignasi 
de Loiola, amb esmorzar i dinar en un restaurant del Bages. Informació 
i inscripcions als Casals Municipals de Gent Gran
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura cicle superior. 

Dijous 21 octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: El crit de la mona, 
a càrrec d’Almudena Herrera.
 
Divendres 22 octubre
-A les 10 h, al Casal Ca n’Oms, sortida fi ns a la Marineta per una visita 
guiada adreçada a la gent gran. 

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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La plaça d’Espanya es converteix en un espai verd i accessible

L’Ajuntament de Parets ha presentat les obres de remo-
delació de la plaça d’Espanya en l’acte inaugural del diu-
menge 12 de setembre. La nova plaça s’ha dissenyat amb 
l’objectiu de crear un espai de trobada i de descans na-
turalitzat. El nou disseny potencia l’entorn natural amb la 
recuperació d’arbrat, arbusts i flors autòctones. La plaça 
també s’ha convertit en un espai accessible amb la seva 
integració a l’eix cívic de l’avinguda d’Espanya i la supres-
sió de barreres arquitectòniques. El projecte per fer les 
reformes va sorgir d’un procés de participació ciutadana.

Un punt de trobada i de calma
L’alcalde, Francesc Juzgado, subratlla que la plaça és 
“un espai que prioritza la vegetació i l’entorn natural i 
que dignifica i dona valor a l’indret perquè els veïns i veï-
nes que hi viuen puguin xerrar, jugar o llegir en un lloc de 
tranquil·litat”. L’alcalde demana a la ciutadania la seva 
col·laboració per conservar el nou espai en bon estat. La 
vicealcaldessa i regidora del barri de l’Eixample central, 
Casandra Garcia, afegeix que les obres també satisfan 
una demanda veïnal per recuperar l’espai i fer-lo obert. 
En aquest sentit, a més de construir una plaça de plata-
forma única, s’han generat zones d’estada amb bancs en 
diferents racons, s’ha construït un petit espai per fer ac-
tuacions amb una graderia integrada en el talús de terres 
i s’han construït camins que creuen el parc.

Un espai naturalitzat amb espècies autòctones
La regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, explica que la vege-
tació de la plaça s’ha seleccionat amb l’objectiu de pre-
servar la flora autòctona. A més, la regidora destaca que 
les espècies escollides permeten jugar amb els colors de 
la seva floració per crear un espai visualment bonic. Així, 
s’han respectat els arbres existents, principalment olive-
res i pins, i s’han introduït noves espècies mediterrànies 
com pins pinyoners, pruneres de fulla vermella i ginesta. 
Per a l’estructura de la pèrgola s’han triat tres tipus d’en-
filadisses de tonalitats liles, vermelles i blanques. D’altra 
banda, el parc també compta amb parterres de plantes 
aromàtiques com el romaní o l’espernallac.

Aposta per l’ecologia
La remodelació de la plaça també ha comptat amb altres 
mesures ecològiques. Per exemple, en determinats punts 
s’han construït sistemes naturals per retenir l’aigua de 
la pluja. Així, a partir de l’excavació en diferents espais 
propers a la vegetació i la col·locació de grava, l’aigua pot 
filtrar-se i quedar retinguda segons les necessitats de la 
planta. D’altra banda, els camins que s’han construït són 
camins de sauló compactat amb resina que fan agradable 
el fet de caminar i eviten que els vianants es desviïn del 
recorregut i envaeixin l’espai de la flora.

El Consistori estudia obrir la torre de l’aigua a la ciutadania

S’han suprimit les barreres arquitectòniques i s’ha creat una plaça a un mateix nivell, un eix cívic de plataforma única

La torre de l’aigua, un bé patrimonial
El projecte ha posat èmfasi en la conservació de la torre 
de l’aigua, inclosa en el Pla especial de protecció del pa-
trimoni arquitectònic de Parets. Ara, l’Ajuntament planteja 
convertir l’antic dipòsit d’aigua en un espai de visites des 
d’on poder visualitzar tot l’entorn. L’alçada de la construc-
ció, d’uns 20 metres, fa que des de dalt pugui admirar-se 
el paisatge que envolta el municipi. La torre de l’aigua, 
construïda l’any 1974 per l’enginyer de camins Albert Vi-
lalta, servia per donar pressió a la xarxa d’aigua de les 
cases de l’Eixample. 
La reforma de la plaça d’Espanya va iniciar-se a la prima-

vera i va tenir una durada de catorze setmanes. Durant 
l’estiu, els tècnics municipals van treballar perquè la ve-
getació arrelés. El pressupost de les obres ha estat de 
376.095,35 euros (IVA exclòs) i l’execució ha anat a càrrec 
de l’empresa Tecnofirmes, SA.
La jornada d’inauguració va comptar amb parlaments ins-
titucionals, la tallada de cinta i una visita oberta a les actu-
acions fetes a l’espai públic. Les famílies també van poder 
gaudir d’un espectacle infantil a càrrec de Jaume Barri.
Podeu veure el vídeo de la inauguració a www.tvparets.cat 
i visualitzar les imatges de la jornada al Flickr de l’Ajun-
tament.

Les plantes enfiladisses de la pèrgola oferiran ombra i frescor 

El parc compta amb parterres de plantes aromàtiques com el romaní o l’espernallac

L’alcalde Juzgado i la vicealcaldessa Garcia a la tallada de cinta 

La inauguració va comptar amb una actuació per al públic familiar 
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EQUIPAMENTS AL DIA
Des d’inicis d’aquest any, i complint amb els compromisos inclosos en el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) del govern actual, l’Ajuntament de Parets ha dut a terme diferents 
obres de millora i arranjament als equipaments municipals. L’import total de les ac-
tuacions dutes a terme fins al moment és de 214.957,67 euros, IVA inclòs.
 
Algunes de les actuacions més rellevants han estat a l’Escola Bressol El Cirerer amb 
treballs de pintura integral i substitució del terra i adequació del pati. 
 
A l’Escola Municipal de Música s’ha fet l’arranjament integral de les aules i l’escala i 
s’han reparat les parets malmeses.

A l’edifici de l’avinguda de Lluís Companys s’ha instal·lat un videoporter, s’ha arranjat 
la coberta exterior i s’han pintat i adequat els lavabos de l’emissora municipal. 
 
Al Casal de gent gran Asoveen s’han pintat els paraments d’obra interiors i exteriors 
i s’han fet diferents treballs de fusteria, estructures metàl·liques i ornaments, s’ha 

substituït la porta d’accés, s’han adequat les pistes de petanca i s’ha canviat la xarxa 
de la pista esportiva.
 
Al Centre Cultural Can Rajoler s’han arranjat tots els espais interiors i al Casal de 
Cultura Can Butjosa s’ha fet l’adequació de tot l’entramat de la instal·lació elèctrica.
 
La zona que ocupa actualment l’Associació Protectora d’Animals de Parets Peluts 
també ha estat reformada amb l’ampliació de l’equipament, millores de la gatera i la 
instal·lació de noves gàbies per als animals. 

L’Escola de la Natura és un altre dels centres on s’ha intervingut amb l’arranjament 
de la façana exterior i la col·locació de cortines enfosquidores i mosquiteres a l’aula 
educativa.
 
Al Camp de Futbol Municipal s’han reparat les cobertes per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques i s’han arranjat les tanques perimetrals.

L’Ajuntament de Parets ha fet nombroses millores en diferents edificis municipals

Escola Bressol El Cirerer 

Escola Municipal de Música

Edifici Lluís Companys
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Properes actuacions

Casal de gent gran ASOVEEN

Centre Cultural Can Rajoler

Associació Protectora d’Animals

Casal de Cultura Can Butjosa

Escola de la Natura

Camp de Futbol Municipal

En el marc de la millora i arranjament dels equipaments municipals, pròximament estan previstes actuacions a l’espai de l’antic escorxador on es farà una reforma integral 
de les instal·lacions; també es construirà una nova sala d’entitats al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, i es col·locarà una nova tanca metàl·lica i es reformarà 
l’accés a l’Escola Bressol La Cuna; el Casal de gent gran Ca n’Oms comptarà amb una nova cambra higiènica a l’espai destinat a l’ús de la Colla de Diables Parets.
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I TAMBÉ...

El carrer de Migdia serà de sentit únic
A partir de les 00.00 h del pròxim divendres 24 de 
setembre s’implantarà un sentit únic de circulació 
al carrer de Migdia, amb accés des de l’avinguda de 
Lluís Companys. Els veïns afectats seran informats 
amb tot detall de les diferents accions previstes: 
• S’habilitarà un canvi de sentit de circulació al 

carrer de l’Empordà, entre els carrers de Migdia 
i Major.

• Es permetrà l’aparcament al costat esquerre del 
carrer, als trams on no existeixin guals.

• Es permetrà la sortida contra direcció dels vehi-
cles agrícoles de can Valentí, pel carrer de Mig-
dia, fi ns a l’avinguda de Lluís Companys.

Compensació als propietaris i arrenda-
dors per la suspensió de desnonaments
Les persones propietàries i arrendadores afectades 
per la suspensió extraordinària dels procediments 
de desnonament i dels llançaments per a persones 
econòmicament vulnerables sense alternativa ha-
bitacional, prevista en el Reial decret llei 11/2020, 
poden sol·licitar una compensació fi ns al dia 30 de 
novembre. Els requisits per demanar la compensa-
ció es poden consultar a gencat.cat/tramits. 

L’Ajuntament destinarà els més de 140.000 euros 
de la tanca del parc del Sot d’en Barriques a la 
compra d’habitatge
El ple l’Ajuntament de Parets va aprovar dedicar 
143.143,08 euros a la compra d’habitatge. La xifra prové 
d’una antiga partida que anava dirigida a la construcció 
d’una tanca perimetral al parc del Sot d’en Barriques. 
Aquesta partida va quedar sense destí després que la 
ciutadania decidís mantenir el parc obert en un procés 
de participació ciutadana. La decisió es va prendre a la 
sessió plenària celebrada el 23 de juliol.
El govern municipal, amb l’objectiu de complir els compro-
misos adquirits amb els paretans i paretanes, va proposar 
una modifi cació de crèdit per destinar aquests diners a 
una necessitat: la compra d’habitatge públic. L’alcalde, 

Francesc Juzgado, va recordar que la competència d’ha-
bitatge és de la Generalitat; amb tot, l’alcalde va destacar 
que l’Ajuntament treballa per impulsar altres projectes 
per mitigar l’emergència de l’habitatge.
El mateix punt de la sessió plenària també incloïa destinar 
una partida de 3.000 euros del Fons Català de Cooperació 
a la compra de respiradors.
El punt va aprovar-se amb els 15 vots a favor del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (7), Ara Parets Esquerra Re-
publicana (4), Sumem Esquerres a Parets (3) i Ciutadans 
(1) i amb una abstenció de Parets per la República-Junts 
per Catalunya.

L’Ajuntament de Parets ha obert una nova convocatòria 
per a la concessió de subvencions, en règim de concur-
rència competitiva, per a la rehabilitació de façanes per 
a l’any 2021.
L’objectiu de les subvencions és fi nançar projectes o ac-
tivitats per millorar-ne l’estat, amb actuacions de pintat, 
de les façanes dels edifi cis del nostre municipi, excepte 
els edifi cis i naus industrials. La fi nalitat és preservar l’ho-
mogeneïtat dels colors de les edifi cacions en el nucli urbà, 
promoure la qualitat del paisatge i incidir en la qualitat de 
vida dels habitants de Parets.
Aquests ajuts es poden concedir a una persona física o 
jurídica que actuï en el seu propi nom i interès, a les co-
munitats de propietaris o de béns o qualsevol altre règim 
de copropietat o cotitularitat.

Els ajuts podran ser del 50% de la despesa
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió 
de les subvencions serà d’11.000 euros. Es podrà arribar 
a un ajut del 50% de la despesa, amb un màxim de 4.000 
euros. En el cas d’immobles inclosos en el Catàleg del Pla 
especial del Patrimoni, la quantia de la subvenció podrà 
arribar a un màxim de 5.000 euros.

Millores a l’avinguda de 
Catalunya

La convocatòria fi nalitzarà el 31 d’octubre

Oberta la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació 
de façanes

Durant els propers mesos, l’avinguda de Catalunya es 
tallarà per trams al trànsit, per tal de continuar amb les 
obres d’arranjament i millora de la seguretat viària que es 
van iniciar el passat mes de juliol. 
Prèviament, se senyalitzarà el tram on s’executin les 
obres, es buscaran rutes alternatives i s’informarà a través 
dels canals ofi cials dels canvis en la circulació. 
Amb l’actuació que s’està duent a terme en aquests mo-
ments, el servei de bus urbà s’ha vist afectat i han que-
dat suspeses temporalment les parades situades entre 
el carrer de Monistrol i l’avinguda de l’Estació. Per a més 
informació sobre les afectacions en aquesta línia es pot 
consultar la pàgina web de Sagalés.
Les obres, que tindran un cost de 464.403,52 euros (IVA 
inclòs), s’emmarquen en el conveni signat entre la Dipu-
tació de Barcelona i l’Ajuntament de Parets. L’objectiu és 
la millora de la seguretat en matèria de circulació per tal 
disminuir l’accidentalitat d’aquest tram de la via, i millo-
rar les condicions de seguretat i accessibilitat de vehicles 
i vianants, per a una convivència més segura, pacífi ca i 
saludable.
El projecte proposa 10 actuacions concretes, de les quals 
algunes ja estan en el tram d’execució fi nal o s’estan exe-
cutant:
• Semaforització de la cruïlla de la BV-1604 amb el car-

rer de la República i Alfons XIII, i la construcció d’un 
nou pas de vianants elevat.

• Construcció d’una plataforma elevada a la cruïlla de la 
BV-1604 amb els carrers de Rius i Taulet i el Conesta-
ble de Portugal.

• Construcció d’una plataforma elevada a la cruïlla de 
la BV-1604 amb els carrers de Pere Castells i de Mo-
nistrol.

• Millorar els passos de vianants a la zona de la rotonda 
dels carrers de Pau Casals i Josep Tarradellas, despla-
çant-los cap al pas natural dels vianants.

• Millorar l’accessibilitat al voltant de la benzinera, amb 
la construcció del tram de vorera que manca, i cons-
truint un refugi de vianants al pas existent.

• Construcció d’un pas de vianants elevat al costat de 
l’accés a l’aparcament del carrer de Montserrat Roig.

• Implantació d’elements reductors de velocitat al tram 
de la BV-1604, entre els carrers de Torras i Bages i el 
de Rosselló.

• Formació d’illetes físiques a la cruïlla de la BV-1604 
amb l’avinguda de Lluís Companys.

• Formació d’una illeta central física per protegir el pas 
de vianants d’accés a la zona esportiva municipal i es-
colar.

La documentació requerida i la sol·licitud de subvenció 
per a la rehabilitació de façanes es pot trobar en el catà-
leg de tràmits de la Seu Electrònica de Parets del Vallès 
paretsdelvalles.eadministracio.cat (Catàleg de tràmits 
– Ajuts i subvencions – Sol·licitud de subvenció per a la 
rehabilitació de façanes). 
La sol·licitud d’ajuts econòmics es podrà presentar pre-
sencialment o per la tramitació electrònica de l’anterior 
enllaç. La data límit serà el 31 d’octubre.

L’acte inaugural es farà el diumenge 26 de setembre al matí

Inauguració dels carrers de Ferrer i Guàrdia i de 
l’Aurora

L’Ajuntament de Parets inaugurarà, aquest diumenge 26 
de setembre, la reforma dels carrers de Ferrer i Guàrdia i 
de l’Aurora. Amb la fi nalització de la tercera fase es dona 
per acabat el projecte per recuperar el centre històric. A la 
primera fase, les obres es van fer als carrers de Travessera 
i de Barcelona i a la segona, al carrer Major.
La jornada d’inauguració comptarà amb els parlaments 
institucionals i la tallada de la cinta, a les 12 h. Des de les 

10.30 i fi ns a les 13.30 h es faran tallers i jocs infantils a 
càrrec de LabCreatiu.
D’entre les actuacions dutes a terme en destaca la reno-
vació de tot el paviment així com la retirada de gran part 
del cablejat aeri. 
El pressupost de les obres ha estat de 395.776 euros, IVA 
inclòs, i l’execució ha anat a càrrec de l’empresa SERVI-
DEL, SLU.
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L’Ajuntament enllesteix 
el projecte per construir 
la piscina descoberta

L’Ajuntament de Parets ha acabat la redacció del projecte 
per construir una piscina a l’aire lliure a la zona d’equipa-
ments esportius del passeig Fluvial. El document preveu 
la construcció d’una piscina per a adults i d’una piscina 
infantil així com d’un edifici per ubicar-hi tots els serveis 
necessaris, inclòs el de bar. 
Es calcula que el nou recinte ocuparia uns 2.500 m2. 
Concretament, s’ubicaria al costat del Poliesportiu Muni-
cipal Joaquim Rodríguez Oliver, entre l’avinguda de Fran-
cesc Macià, l’avinguda de Catalunya i el passeig Fluvial. 
D’aquesta manera, la piscina estaria al costat de la llera 
del riu Tenes i, tot i que separada, quedaria integrada 
en un conjunt dedicat a l’esport i al lleure i, a la vegada, 
respectuós amb el medi ambient, l’espai fluvial i l’entorn 
paisatgístic.
El projecte executiu de l’obra ha anat a càrrec de l’arqui-
tecte Joaquim Rosell. El govern municipal preveu aprovar 
i adjudicar el projecte en els pròxims mesos.

Està previst que el projecte s’aprovi i adjudiqui en els pròxims mesos

Es preveu la construcció d’una piscina gran i 
d’una piscina infantil a la zona d’equipaments 
esportius del passeig Fluvial

L’Ajuntament de Parets ha iniciat l’ampliació de la xarxa 
de fibra òptica als equipaments i als espais públics del 
municipi. L’objectiu és donar connectivitat a diferents edi-
ficis municipals i diversificar els punts de connexió per 
al desenvolupament d’actuacions en el marc de l’estra-
tègia de ciutat intel·ligent que desenvolupa Ajuntament. 
A més, el projecte dotarà el municipi d’una xarxa d’alta 
disponibilitat amb la creació d’anelles que permetran el 
manteniment dels serveis davant d’incidències greus.
La regidora d’Innovació, Gemma Garcia, posa de manifest 
la importància d’aquest projecte, “que servirà per desen-
volupar una xarxa d’alta capacitat que ajudarà a millorar 
la cobertura i la qualitat de la connexió a Internet a tota 
la població”.
Els equipaments que s’incorporaran a la nova xarxa de 
fibra òptica són: la Biblioteca Can Butjosa, el Casal Can 
Butjosa, el Casal de gent gran Sant Jordi, el Casal de gent 
gran Ca n’Oms, el Casal de Joves Cal Jardiner, el Cementiri 

Municipal, l’Escola Bressol El Gargot, l’Escola Bressol La 
Cuna, l’Escola de Música, l’Escola de la Natura, la Piscina 
Municipal Miguel Luque, la nau del Servei de Manteniment 
i la nau del Cos de Protecció Civil.
Pel que fa als punts del municipi que comptaran amb la 
nova infraestructura per implementar serveis de ciutat 
intel·ligent són: les àrees d’aparcament de Can Berenguer, 
del carrer de La Fàbrica, del Cementiri Municipal i de l’es-
tació de RENFE; el Barri Cerdanet; els parcs del Cementiri 
i La Linera; les places d’Espanya, de Josep Marcer i de la 
Salut; i la zona de l’estació de RENFE. 
Les obres per al desplegament de la xarxa van comen-
çar durant la primera quinzena de setembre i tindran una 
durada aproximada d’un mes. L’actuació compta amb un 
finançament parcial del Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya (PUOSC) 2020-2024 de la Generalitat. L’empresa 
Modi és l’encarregada de la creació de la infraestructura 
necessària per estendre la fibra òptica. 

Desplegament de fibra òptica per connectar els 
equipaments i millorar els serveis públics

Les obres per estendre els cables de fibra van començar la primera quinzena de setembre i s’allargaran un mes
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La Bíblia contada
per Xavi Castilloper Xavi Castillo
Xavi Castillo

cultura.parets.cat

OCTUBRE
Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès

Xavi Castillo puja al 
púlpit per fer una 
interpretació molt 
personali dive�ida 
de la història més 
contada del món

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

dissabte
a les 20.30 h

PREU: 15 €     12 € menors de 18 i majors de 65     11 € amb Carnet Jove Parets
Durada:  1h 45m

per Xavi Castilloper Xavi Castillo
Xavi Castillo

La Bíblia contada

Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 25m

cultura.parets.cat

OCTUBRE3 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Una comèdia sobre com afrontem les 

dificultats: a l’escola, a la vida i on sigui

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Classe

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

F
o

to
: K

ik
u

 P
iñ

o
l

d’Iseult Golden i David Horan

Preu: 21 €
18 € menors de 18 i majors de 65
16 € amb Carnet Jove Parets
Durada: 1h 40m

cultura.parets.cat

OCTUBRE17 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès L’espectacle recull les àries i duets més 

coneguts de l’òpera en la veu de tres 
cantants lírics

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 18.30 h

Una tarda d’òpera

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

A. Cazes, S. Rovira i Jorge A Jasso
Una tarda d’òpera

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

cultura.parets.cat

SETEMBRE26 Teatre Can Rajoler
Parets del Vallès Ser dona a les colònies tèxtils catalanes: 

l’obra dona valor humà a la feina que feien i 
als pocs drets que tenien

els espectacles a Parets

Amb el supo� de

diumenge
a les 19.30 h

El silenci dels telers

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

d’Anna Maria Rica
Inclòs al programa 141 anys de la Linera
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Parets va commemorar la Diada Nacional de Catalunya 
amb el tradicional acte institucional davant del monument 
a l’Onze de Setembre, obra de l’escultor Carles Vives.
Com ja és habitual, el dissabte 11 de setembre una tren-
tena d’entitats, associacions i representants dels grups 
polítics municipals, van aplegar-se a la plaça dels Països 
Catalans per fer la tradicional ofrena floral. 

Parets celebra la Diada Nacional de Catalunya

La jornada també va comptar amb la lectura del poema 
Sub-làbarum, d’Andreu Vidal, a càrrec d’Isidre Oller, de 
l’Associació Niu d’Art Poètic, i amb la ballada de sardanes 
a càrrec de la Cobla Rosaleda, amb la col·laboració dels 
Amics de la Sardana de Parets.
El vídeo amb les imatges de la Diada es pot veure a l’adre-
ça www.tvparets.cat.

Una trentena d’associacions i representants polítics van participar en la commemoració

L’equip de govern de l’Ajuntament davant del monument a l’Onze de Setembre

L’equip de govern de Parets demanarà a la Generalitat de 
Catalunya el reconeixement de la Festa de la Pedra del 
Diable com a Festa Tradicional d’Interès Nacional amb 
motiu del seu 25è aniversari, celebrat recentment. 
Els presidents de les entitats implicades ja han estat in-
formats i en les pròximes setmanes es posarà fi l a l’agulla 
perquè la festa local, protagonista de la recent Festa Ma-
jor d’Estiu, sigui reconeguda en l’àmbit nacional.

Moment de la representació de Festa de la Pedra del Diable

L’Ajuntament de Parets s’ha adherit un any més als actes 
amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat que, en 
aquesta edició, té com a lema Fes salut. Mou-te de mane-
ra sostenible, en línia amb el tema d’enguany, Seguretat i 
salut amb una mobilitat sostenible.

Mobilitat i salut mental
La Setmana del 2021, que com ja és habitual s’ha celebrat 
entre els dies 16 i 22 de setembre, ha incidit en quatre 
temes: la salut mental i la física, la seguretat i la resposta 
davant la COVID-19. No és una coincidència que la salut 
mental sigui un tema prioritari, ja que la Setmana Europea 
de la Mobilitat vol centrar-se en l’estreta relació que hi ha 
entre la salut mental i la mobilitat urbana, un tema que ha 
esdevingut especialment important durant la pandèmia.

Activitats d’àmbit local
Concretament a Parets s’han dut a terme activitats adre-
çades a promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, 
segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, 
en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, 
així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai 
públic i millorar la qualitat de l’aire.

Parets se suma a la Setmana Europea de la 
Mobilitat per un entorn segur i saludable

Trobada d’usuaris de patinets elèctrics a l’Escola de la Natura

Durant tota la setmana, el servei del bus urbà ha estat 
gratuït en tots els horaris i recorreguts i s’ha fet una cam-
panya informativa a tot el municipi sobre la nova ordenan-
ça de mobilitat i la normativa d’ús del patinet elèctric. En 
aquest sentit, el dimarts 21 de setembre, va fer-se una 
trobada d’usuaris de patinets elèctrics a l’Escola de la 
Natura. El diumenge 19 de setembre, es va celebrar la 
Diada de la Bicicleta que va aplegar 400 persones en un 
recorregut de 10 quilòmetres. 

L’objectiu és, entre d’altres, promoure hàbits de mobilitat més sostenibles

I TAMBÉ...
Nova programació de Cal Jardiner
El Casal de Joves Cal Jardiner ha presentat la nova 
programació de cursos i tallers del darrer trimestre 
de l’any, que s’iniciaran el pròxim 4 d’octubre i fi na-
litzaran el 23 de desembre. El període d’inscripcions 
fi nalitzarà el divendres 1 d’octubre.
El programa inclou diverses activitats, totes gra-
tuïtes, repartides durant les tardes de la setmana. 
Paral·lelament, el Casal de Joves Cal Jardiner tam-
bé ofereix activitats extraordinàries així com diver-
sos serveis: el Servei d’Assessorament Sociolaboral, 
el Punt LGTBI+, el Punt d’Informació Juvenil, el nou 
projecte Life Coaching Parets i l’Espai Jove, un ser-
vei de lleure educatiu dels dissabtes a la tarda per 
a joves de 10 a 16 anys. 
Per inscriure’s, cal trucar al 93 573 72 00, escriure 
al correu electrònic caljardiner@parets.cat o fer-ho 
presencialment al Casal de Joves, al carrer Mont-
cau, s/n. Més informació al web www.parets.cat. 

Tornen les activitats i els tallers al Casal  
de Cultura Can Butjosa
El Casal de Cultura Can Butjosa ha inaugurat el nou 
programa de cursos, tallers i activitats del període 
de setembre de 2021 fi ns al febrer de l’any 2022. 
Les inscripcions ja estan obertes. 
Per a més informació i per formalitzar les inscrip-
cions cal trucar al 93 562 35 53, escriure a casal.
canbutjosa@parets.cat o adreçar-s’hi presencial-
ment en horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous 
de 15 a 22 h i divendres de 15 a 21 h. També podeu 
consultar el web www.parets.cat. 

La Pedra del Diable, 
Festa d’Interès Nacional
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Comença el curs escolar complint amb tots els protocols COVID-19

Aquest mes de setembre ha començat el nou curs escolar 
a Parets amb normalitat i tot l’alumnat ha seguit les me-
sures establertes complint amb el pla d’actuació concret 
de cada centre educatiu.
Enguany, es mantenen la majoria de protocols i mesu-
res COVID-19 a les aules, tot i que se’n relaxen algunes: 
s’eliminen les quarantenes per als alumnes vacunats i els 
grups bombolla es podran barrejar al pati amb mascareta.
Pel que fa a les persones no vacunades o amb pauta de 
vacunació incompleta seguiran la mateixa pauta que la 
població general, és a dir, es farà una PCR entre els dies 
4 i 6, preferentment el quart dia i en un punt centralitzat. 
Aquests alumnes hauran de fer igualment la quarantena 
de deu dies.
Concretament, 3.473 estudiants han tornat a les aules a 
Parets; 221 ho han fet a les escoles bressol, en l’etapa del 

Aquest curs 2021-2022, 3.473 estudiants han tornat a les aules a Parets

Inici de curs a l’Escola Pompeu Fabra

Un grup de l’Escola Pompeu Fabra a l’aula

Casandra Garcia durant la videoconferència sobre l’inici escolar 

Parets treballa per la gratuïtat dels llibres de text a secundària
L’Ajuntament es reuneix amb els instituts per recollir les seves necessitats

L’Ajuntament de Parets s’ha reunit amb les direccions dels 
centres de secundària del municipi per conèixer quines 
són les necessites d’instituts i escoles en matèria de re-
utilització de llibres i projectes educatius innovadors. 
L’objectiu de l’equip de govern és incloure una partida en 
el pressupost de 2022 destinada a la gratuïtat dels llibres 
de text de secundària i, d’aquesta manera, complir els 
compromisos adquirits amb la ciutadania i recollits en el 
Pla d’Actuació Municipal (PAM). A Parets, les escoles de 
primària ja participen en un projecte de reutilització de 
llibres de text. Per ampliar el projecte als cursos superi-
ors, l’Ajuntament planteja adaptar els recursos a les ne-
cessitats educatives existents al municipi. Així, la reunió 
celebrada a mitjans de setembre és una primera trobada 
per treballar conjuntament.
A la trobada van participar-hi l’alcalde, Francesc Juzagdo; 
la vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia; 
i personal tècnic del Servei d’Educació així com les di-
reccions de tots els centres educatius de Parets que im-
parteixen secundària: l’Institut La Sínia, l’Institut Torre 
de Malla, l’Escola ACESCO i el Col·legi Nostra Senyora de 
Montserrat.
L’alcalde, Francesc Juzgado, comenta que “des del go-
vern volem donar continuïtat al projecte de gratuïtat dels 
llibres de primària que es va iniciar l’anterior legislatura, 
fent un pas més endavant i fent-lo extensiu a l’ESO, amb 
la voluntat de rebaixar les despeses de les famílies que 
tenen fills a l’etapa d’educació obligatòria”.
La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Casandra Garcia, 
explica que es tracta “d’un projecte totalment inclusiu que 

vetllarà per la igualtat dels nois i noies i que serà equi-
tatiu per a tots els centres del municipi”. Garcia agraeix 

la implicació i les aportacions dels equips docents en la 
iniciativa.

L’objectiu del govern és ampliar el projecte de reutilització de llibres de primària als cursos de secundària

cicle de la llar d’infants; 1.791 a educació infantil i educa-
ció primària; 1.054 a educació secundària i 175 cursaran 
batxillerat. Pel que fa als cicles formatius, 232 alumnes 
comencen el curs, 172 ho han fet amb estudis de grau 
mitjà i 60 en un grau superior.
Cal recordar que la informació de la gestió de casos per 
COVID-19 als centres educatius s’inclourà de manera 
automàtica a l’aplicació ‘Traçacovid’ del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Trobada del Servei d’Educació
El dilluns, 13 de setembre, la vicealcaldessa i regidora 
d’Educació, Casandra Garcia, va mantenir una reunió per 
videoconferència amb els equips directius dels centres 
escolars, el personal tècnic del Servei d’Educació, el ges-
tor COVID-19 i la direcció del Centre d’Assistència Primà-

ria de Parets, per tal de valorar l’inici del curs i preveure 
les necessitats que puguin sorgir, amb l’objectiu de garantir 
el desenvolupament del curs escolar amb total seguretat. 
En declaracions a l’emissora municipal RAP107, ha ma-
nifestat que “tot i que la situació és encara difícil, aquest 
any la tornada a l’escola ha anat molt millor. Ara, tots els 
centres tenen experiència en l’aplicació dels protocols i les 
mesures de seguretat anti COVID-19, i això ha fet que es 
respirés un ambient de molta més tranquil·litat”.
Des de la regidoria d’Educació i Salut s’ha treballat inten-
sament amb els equips directius i docents dels diferents 
equipaments i amb total coordinació amb el Centre d’As-
sistència Primària de Parets, per garantir una tornada a 
l’escola segura per a les famílies i els infants.
Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Edu-
cació de l’Ajuntament al telèfon 93 573 88 88.
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Homenatge a Sergi Mingote

SOMIAR
GRAN

El pròxim diumenge, 10 d’octubre, es durà a terme un homenatge a l’alpinista 
i exalcalde de Parets, Sergi Mingote. 

Serà una jornada especial, amb la programació de diferents activitats.

Us n’informarem aviat amb més detall a través dels canals de comunicació 
municipals.

ACTUALITAT
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Novetats a la perruqueria Zulay i al rest. La SalutProgramació d’activitats 
per a la gent gran

Visites per a la gent gran 
a La Marineta 

L’equip de govern ha visitat dos establiments comercials 
del municipi que recentment han fet canvis en els seus 
negocis. D’una banda, la perruqueria i estilisme Zulay ha 

Els Casals de Gent Gran ja han obert les inscripcions per 
als cursos, tallers i activitats del darrer trimestre de l’any. 
El programa, que s’ha iniciat aquest setembre i fi nalitzarà 
el pròxim desembre, compta amb moltes novetats.
En els cursos d’activitat física i saludable destaca la gim-
nàstica, els balls de country i el txikung. Aquest darrer 
trimestre també s’inclouen altres activitats com puntes de 
coixí, punt de mitja i ganxet o un taller de cuina al micro-
ones. Així mateix, es podrà ampliar la cultura digital amb 
el curs d’introducció a la informàtica i el ja habitual curs 
d’alfabetització digital. Els casals organitzaran celebraci-
ons i activitats en dates assenyalades com el teatre per La 
Marató, la festa de la castanyada o el ball de l’aniversari 
del Casal Asoveen. Totes les activitats es duran a terme 
en funció de l’evolució de la pandèmia.
Podeu trobar la programació al web municipal. Per ins-
criure’s heu de contactar amb els Casals Municipals de 
Gent Gran o bé al 691 367 695. Les places són limitades.

El divendres 22 d’octubre està previst fer una visita a la 
masia La Marineta. L’activitat, emmarcada en la progra-
mació d’activitats i sortides culturals per a la gent gran, 
es durà a terme si les mesures sanitàries per la COVID-19 
ho permeten. La visita només es podrà fer si s’ha fet prè-
viament la inscripció als Casals Municipals de Gent Gran, 
per telèfon al 93 562 26 38, o per WhatsApp al 691 367 
695. Es podrà fer la sortida a les 10 h, caminant des del 
Casal de Ca n’Oms, o bé anar-hi directament a les 11 h al 
carrer La Marineta, s/n, Polígon Llevant Industrial.
La Marineta és un edifi ci d’origen medieval que manté la
tipologia del segle XVI en les construccions rurals de la
comarca. Actualment, s’ha convertit en un Centre de Re-
cursos Empresarials.

fet una reinauguració després d’aplicar-hi reformes i oferir 
una nova imatge. D’altra banda, el reconegut restaurant 
La Salut de Parets ha canviat de propietaris.

Una representació de l’equip de govern durant la visita al restaurant La Salut de Parets, al carrer de Sant Jaume, 78

La perruqueria i estilisme Zulay, a l’avinguda de Catalunya, 103, va rebre a l’equip de govern en la reinauguració del local

'
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L’Ajuntament de Parets treballa per col·locar panells so-
lars a les escoles Pau Vila i Pompeu Fabra i a l’equipament 
cultural de Can Rajoler. Per dur a terme aquestes actu-
acions, l’Ajuntament compta amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, que s’ocupa de la redacció dels 
projectes.
La Junta de Govern Local, celebrada el passat mes de 
juliol, va aprovar el projecte per instal·lar 88 panells so-
lars de 33 kw de potència a l’Escola Municipal Pau Vila. 
El pressupost de la intervenció és de 50.000 euros (IVA 
exclòs). Els panells fotovoltaics converteixen la radiació 
solar en electricitat, permeten l’autoproducció i autocon-
sum d’energia renovable que faciliten l’estalvi econòmic 
i, a la vegada, no generen un impacte mediambiental i de 
soroll en els processos energètics.

L’Escola Bressol El Cirerer podria beneficiar-se de l’ex-
cés d’energia
L’electricitat generada servirà per a l’autoconsum de 
l’escola, però tota l’electricitat produïda i no consumida 
passarà a la xarxa elèctrica. És a dir, quan es produeixi 
més energia de la que es consumeixi, l’excés de produc-
ció tornarà automàticament a la xarxa i quedarà regis-
trat al comptador. Així, cada mes, la companyia elèctrica 
facturarà el balanç entre l’energia consumida i l’energia 
subministrada a la xarxa. D’aquesta manera, la factura 
de l’escola podria quedar a zero i, a més, compensar el 
consum d’altres equipaments municipals, en aquest cas, 
per proximitat, se’n beneficiaria l’Escola Bressol Municipal 
El Cirerer. Es preveu que la licitació de les obres es faci 
a la tardor.
Paral·lelament, aquest mes de setembre s’ha iniciat la 

L’Ajuntament instal·larà panells fotovoltaics a 
l’Escola Municipal Pau Vila

L’Escola Municipal Pau Vila tindrà panells fotovoltaics

redacció dels projectes per instal·lar panells fotovoltaics 
a l’Escola Pompeu Fabra i a l’equipament cultural de Can 
Rajoler. Està previst que durant el primer semestre del 
2022 s’aprovin els projectes i es licitin les obres. 
Els avantatges de l’ús dels sistemes solars fotovoltaics es-
tan relacionats amb l’estalvi econòmic, l’elevada qualitat 
energètica de l’electricitat produïda i l’absència d’impacte 
mediambiental i de sorolls en els processos energètics.

Els panells del camp de futbol produeixen energia neta
Els 122 panells solars del Camp de Futbol Municipal Jo-
sep Seguer ja generen electricitat per a tot l’equipament. 
Les plaques fotovoltaiques van instal·lar-se  al primer se-
mestre del 2021. De l’energia extra produïda també se’n 
beneficien altres equipaments municipals. 
Gràcies a la producció d’energia neta, l’Ajuntament millo-
ra l’eficiència energètica i redueix les factures de la llum 
mentre contribueix a mitigar el canvi climàtic.

Estimulació musical per 
a infants de 4 i 5 anys

Aquest mes de setembre, l’Escola Municipal de Música 
ha encetat el curs acadèmic 2021-2022 amb l’estrena 
d’una nova formació en sensibilització musical per a nens 
i nenes de 4 a 5 anys. Amb aquest nou curs, el centre co-
brirà l’oferta formativa en música per als més petits i els 
estudis musicals aniran des dels dos mesos fins a l’edat 
adulta.
El curs se suma al que ja es va estrenar l’any anterior per 
a nens i nenes de 3 a 4 anys, ‘Creixem amb Música!’, i al 
que es va implantar l’any 2006, ‘Despertem amb Música!’, 
adreçat a nadons dels dos mesos als 3 anys. Els objec-
tius són facilitar l’expressió i la comunicació dels infants, 
reforçar la relació entre pares i fills i fomentar que gau-
deixin junts dels beneficis i les sensacions que produeix 
la pràctica musical.
El centre també ofereix cursos d’iniciació i llenguatge mu-
sical; formació en instruments clàssics com el piano, o el 
cello i instruments més actuals com la bateria o la guitar-
ra elèctrica; i cursos de cant coral, entre d’altres. Aquest 
curs compta amb més de 200 alumnes i 11 docents.

L’Escola Municipal de Música ofereix cursos dels dos mesos als 5 anys 

També encarrega la redacció dels projectes per col·locar a l’Escola Pompeu Fabra i a Can Rajoler

El Teatre Can Rajoler acollirà el 34è Festival de la 
poesia del Niu d’Art Poètic Parets

Programa especial a 
RAP107 amb motiu del 
Dia de la Salut Mental

En el marc de les accions per commemorar el Dia Mundial 
de la Salut Mental, que se celebra arreu el 10 d’octubre, el 
divendres, 8 d’octubre, l’emissora de ràdio local RAP107 
emetrà un programa especial de ràdio, que portarà per 
títol Sobre la participació social amb les persones de salut 
mental. 
A partir de les 10 del matí, intervindran persones vincu-
lades al Centre de Salut Mental de la Fundació Sanitària 
Mollet, que atén persones del municipi, acompanyades de 
professionals del centre. Durant el programa es donarà a 
conèixer la formació musical ‘Versions Sentides’, un grup 
format per usuaris i usuaris de l’equipament. 
D’altra banda, la Taula Vallesana de Salut Mental i Ad-
diccions (TVSMiA) prepara tot un seguit d’accions, co-
ordinades a Parets des del Servei d’Atenció Psicològica 
Infantil i Juvenil (SAPIJ), sota la tutela de la professional 
de referència al municipi, Isabel Martínez, que es duran 
a terme durant el mes de novembre. 
La TVSMiA és un espai col·laboratiu entre els agents que 
treballen en salut mental i addiccions als municipis que hi 
col·laboren, per tal de definir accions que permetin donar 
resposta a les necessitats en l’àmbit de la salut mental 
al territori.

Estudi de l’emisora municipal RAP107

El festival comptarà amb l’actuació del cantant i folklorista català Jaume Arnella 

Isidre Oller, president de l’entitat, durant la 33a edició del festival celebrat l’octubre de 2020

La 34a edició del Festival de la Poesia, que organitza el 
Niu d’Art Poètic amb el suport de l’Ajuntament, se celebra-
rà el dissabte 23 d’octubre, a partir de les 18 h, al Teatre 
Can Rajoler.
Enguany s’han presentat 91 poemes en la modalitat de  
poesia inèdita, dels quals se n’han acceptat 83; d’entre 
aquests s’escolliran els tres finalistes.
Pel que fa al premi de rapsodes, s’han seleccionat 13 par-
ticipants dels 19 que s’hi han presentat, tots arribats de 
diferents indrets de parla catalana. 
En poesia visual s’han presentat 8 propostes d’entre les 
quals se’n seleccionarà el guanyador o guanyadora. 
El jurat, format per persones vinculades a l’art, la poesia 
i la cultura, atorgarà els premis que oscil·laran entre els 
200 i els 600 euros, en funció de la categoria.  
Durant la deliberació, el públic podrà assistir a l’actuació 
del cantant i folklorista català Jaume Arnella. Aquesta 34a 

edició comptarà com a convidada amb Mireia Calafell, que 
després d’assolir a Parets el guardó en poesia inèdita l’any 
2005, torna com a poeta consagrada després de dirigir 
la Setmana de la Poesia de Barcelona i assolir diferents 
premis de gran rellevància com ara el Benvingut Oliver 
2013 i el premi Lletra d’Or 2014. Alguns dels seus poemes 
formen part d’antologies publicades a l’Argentina, Brasil, 
Holanda, Regne Unit, Emirats Àrabs i Espanya.
L’acte comptarà amb el compliment de totes les mesures 
de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.

Un festival amb història
El 34è Festival de la Poesia va néixer l’any 1962 i es va 
celebrar fins al 1965, quan es va interrompre la seva cele-
bració. A partir del 1987 es van fer diferents edicions, de 
forma no consecutiva, però no va ser fins a l’any 2002 que 
se celebra anualment de manera ininterrompuda.
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Ajuts a la contractació 
per als usuaris de l’SLOP
Fins al pròxim 7 d’octubre es poden demanar els ajuts de 
la 10a convocatòria de subvencions per a la contractació 
de persones usuàries del Servei Local d’Ocupació de Pa-
rets (SLOP).
Les subvencions estan adreçades tant a empreses i co-
merços de Parets com de l’entorn territorial. La quantia 
de la subvenció, prenent com a referència la jornada com-
pleta i per a sis mesos, és de 1.200 euros per a homes 
d’entre 30 i 45 anys que no siguin aturats de llarga durada 
i de 1.700 euros per a majors de 45 anys, persones entre 
16 i 29 anys, persones aturades de llarga durada i dones.
A més, per les primeres contractacions, contractes in-
defi nits o contractes a majors de 55 anys s’atorgarà un 
import addicional de 1.000 euros. Per a contractes fi xos 
discontinus, també s’atorgarà un import complementari 
no acumulable de 500 euros. 
Els ajuts es concediran per estricte ordre de presentació 
de les sol·licituds i fi ns al seu esgotament. Per a més in-
formació podeu trucar a l’SLOP al 93 573 88 96. 
L’Ajuntament de Parets treballa per la reactivació econò-
mica i el foment de l’ocupació.

Nous cursos de l’SLOP
El Servei Local d’Ocupació (SLOP) organitza un nou cicle 
de cursos gratuïts per a persones en situació d’atur. L’ob-
jectiu de les formacions és dotar-los d’eines i recursos 
per trobar feina.
El 28 i 30 de setembre i el 5 i 7 d’octubre, de 9.15 a 13.15 
h, es farà el curs ‘Buscar feina per Internet quan no hem 
navegat mai per la xarxa’. El 29 i 30 de novembre i l’1 de 
desembre, de 9.15 a 12.45 h, es cursarà ‘Troba oportu-
nitats per afrontar les difi cultats en la recerca de feina’.
Les inscripcions als cursos poden fer-se a través del web 
www.parets.cat/formacio-slop, al telèfon 93 573 88 96 
o bé presencialment (al carrer de La Volta, 2, 1a planta, 
local 1).

Ajut per als comerços afectats per la pandèmia
El dijous 30 de setembre fi nalitzarà el període per presen-
tar les sol·licituds dels ajuts per pal·liar els efectes de la 
COVID-19 entre els comerços del municipi.
L’ajut, de 100 euros, el poden demanar aquells establi-
ments comercials, de serveis i de restauració que han pa-
tit conseqüències de la pandèmia, tant aquells que s’han 
vist obligats a tancar com aquells que han presentat un 
ERTO, i han assumit l’increment de la taxa de recollida de 
residus comercials de l’any 2020.
Els ajuts es poden demanar a través de la Seu Electròni-
ca (Catàleg de tràmits – Ajuts i subvencions – Sol·licitud 
d’ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19 i reactivar 
el teixit comercial de Parets). 

L’Ajuntament de Parets ha obert la convocatòria per a 
la concessió de subvencions en el període d’aquest any 
2021 per al foment de l’emprenedoria, adreçades a les 
persones emprenedores i usuàries del Centre Local de 
Suport a l’Empresa, Parets Empreses, en règim de con-
currència no competitiva.
L’objectiu dels ajuts és incentivar la nova activitat eco-
nòmica i l’increment de l’ocupació efectiva mitjançant el 
foment de l’autoocupació de les persones desocupades 
a Parets del Vallès.
Per fer front a aquesta subvenció, que podrà ser fi ns a 
1.000 euros, l’Ajuntament de Parets disposa de 10.000 
euros. En el cas que aquesta dotació no sigui sufi cient 
per fer front al nombre de sol·licituds que compleixin els 
requisits exigits, la subvenció es concedirà per estricta 
ordre de presentació de la sol·licitud.
Podeu consultar les bases de la convocatòria a la Seu 
Electrònica de Parets del Vallès, on també s’indiquen els 
requisits per poder ser benefi ciària de l’ajut, com ser usu-
ària del servei d’emprenedoria de Parets Empreses, entre 
d’altres, i la documentació que cal presentar. 

El tràmit s’ha de fer mitjançant la Seu Electrònica (Ca-
tàleg de tràmits – Ajuts i subvencions – Sol·licitud de 
subvenció per al foment de l’emprenedoria adreçada a 
persones emprenedores usuàries del centre local de su-
port a l’empresa de Parets del Vallès, Parets Empresa). El 
termini per demanar l’ajut fi nalitzarà el pròxim dissabte 
6 de novembre.

L’ajut es pot sol·licitar fi ns al 30 de setembre

Parets Empreses ofereix fi ns a 1.000 euros de subvenció

L’ajut de fi ns a 1.000 euros es podrà sol·licitar fi ns al 6 de novembre

Noves subvencions per a l’emprenedoria

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

PROGRAMACIÓ
FAMILIAR

Diumenge
24 d’octubre
18 h Teatre Can Rajoler

L’hort de
Can Pitrocs

AMIAMILIARIARLIARL

DiumengeDiumenge
en català

Cia. Butai Produccions

Els ocells fan malbé una part 
de la producció de l’hort dels 
senyors Pitrocs i decideixen
construir un espantaocells,
però el nou vigilant té la 

curiositat de conèixer món.

PINTURES antiga tipel

DIVENDRES 8 OCTUBRE 11 h 

visites guiades

esglesia st esteve, PERGOLA I CUNA

DIssabte 9 OCTUBRE 11 h
CONEIXER ELS NOSTRES CAMINS

DIumenge 10 OCTUBRE 11 h
Pl. Vila-Can Serra-Pedra Diable-c. Barcelona

Aforament limitat a totes les visites.
Inscripcions fins al 7 d’octubre al telèfon 
93 573 98 00 (Centre Cultural Can Rajoler)
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L’Ajuntament crearà una nova línia d’ajuts de 600 euros per als comerços i 
serveis perjudicats per la COVID-19

L’Ajuntament de Parets obrirà una nova línia d’ajuts 
adreçada a les botigues i als establiments del sector de 
la restauració i dels serveis afectats per la pandèmia de 
la COVID-19. Es preveu que la convocatòria es publiqui 
a l’octubre.

Quin és l’objectiu?
L’Ajuntament impulsa aquests ajuts amb l’objectiu de 
reactivar i facilitar la continuïtat d’aquells establiments 
comercials, de restauració i de serveis de proximitat que 
han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de 
la crisi provocada per la COVID-19. Es pretén minimit-
zar els efectes negatius que han ocasionat les mesures 
adoptades per les autoritats sanitàries i que han provocat 
el tancament o la limitació de l’activitat a establiments 
comercials, de serveis de proximitat i de restauració.

Quina quantitat es concedeix?
La concessió d’ajuts econòmics ascendeix a un import 
total de 150.000 euros. L’import que es concedirà serà 
de 600 euros per persona física, jurídica o societat civil 
privada.

Qui ho pot demanar?
Poden accedir als ajuts els establiments de comerç al de-
tall i d’altres serveis de proximitat de Parets del Vallès que 
han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de 
la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
Els requisits que s’han de reunir són els següents:
• Trobar-se degudament constituïdes per a l’exercici de 

l’activitat econòmica o professional.
• Exercir una activitat econòmica i/o professional que es 

va veure afectada amb la mesura de tancament, a con-
seqüència de la Declaració de l’Estat d’Alarma el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març i modificat pel Reial 
Decret 465/2020 i normes concordants posteriors, 
o segons futures normatives anàlogues que declarin 

nous tancaments massius d’establiments comercials 
al detall i de restauració.

• Desenvolupar l’activitat econòmica i/o professional en 
un establiment físic o local comercial, que no superi els 
400m2, ubicat al terme municipal de Parets del Vallès 
amb llicència o autorització d’activitat amb data ante-
rior al 14 de març de 2020.

Quan es pot demanar?
A partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
i en un termini de dos mesos. La documentació que cal 
presentar és la següent:
• Sol·licitud per rebre l’ajut econòmic on es farà constar 

l’activitat econòmica o professional, signada pel sol-
licitant o pel seu representant legal amb la declaració 
responsable, segons es compleixen els requisits exigits 
a les bases i a la convocatòria. 

• Fotocòpia del DNI de la persona titular de l’activitat.
• Fitxa d’alta de creditors.

Com i on se sol·licita?
L’ajut es pot demanar a través de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Parets (paretsdelvalles.eadministracio.
cat). Cal dirigir-se al Catàleg de tràmits, seleccionar la ca-
tegoria d’Ajuts i subvencions i cercar la ‘Sol·licitud d’ajuts 
extraordinaris per a la reactivació econòmica del teixit 
comercial de Parets’. Per dur a terme la tramitació electrò-
nica s’ha de disposar d’un sistema d’identificació digital 
(IdCAT Mòbil, Cl@ve-Pin, entre d’altres) o bé d’un certi-
ficat digital (IdCAT, Clave, FNMT, etc.) o DNI electrònic.

Per a més informació podeu contactar amb el Servei de 
Comerç al 93 573 88 96 o a les noves oficines del carrer 
de La Volta, 2, 1a planta, local 1.

Els ajuts tenen l’objectiu de pal·liar els efectes de la pandèmia entre el teixit comercial del municipi

Està previst que la convocatòria es publiqui durant el pròxim mes d’octubre
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Pau Garcia es proclama campió d’Europa de patinatge
Sira Bella i María Escalante del CP Parets van ser segona i quarta en juvenil i cadet respectivament 

L’esportista paretà Pau Garcia, durant un dels seus programes a Riccione. Fotografi a: Raniero Corbelletti

El patinador paretà Pau Garcia s’ha proclamat campió 
d’Europa a Riccione, Itàlia, en la seva primera partici-
pació en la categoria sènior després de dominar tant el 
programa curt com el llarg i que estableix un nou rècord 
de puntuació d’una competició continental: 269,77. 
En Pau va superar l’italià Luca Lucaroni, i el català Pere 
Marsinyach, els grans dominadors de la disciplina els úl-
tims anys i grans referents del paretà.
L’esportista local reconeixia que ara l’objectiu és anar al 
Mundial de Paraguai, que se celebra a partir del pròxim 29 
de setembre, i estar amb els millors patinadors del món.

El CP Parets present en els Campionats d’Europa
El Club Patí Parets també va tenir representació en els 
campionats europeus de patinatge artístic.
Les patinadores del CP Parets, Sira Bella i María Escalan-
te, van ser les encarregades de dur el club paretà a una 
competició continental. 
Per una banda, Sira Bella s’ha proclamat subcampiona 
d’Europa en la categoria juvenil. D’altra banda, María Es-
calante va quedar en quarta posició de la categoria de 
cadet en la seva primera participació en un campionat 
d’Europa.

ALHAMBRA - 5 anys

ENZO - 4 anys

ATON - 2 anys CHOCO- 1 any DUQUE - 2 anys

DRAKO - 11 mesos LLUNA - 8 anys FIA - 10 anys

Més de 400 participants a 
la Diada de la Bicicleta

L’alcalde de Parets, Francesc Juzgado, va donar el tret de sortida

La sortida i l’arribada es va fer al poliesportiu municipal

La Diada de la Bicicleta de Parets es va tornar a celebrar 
el diumenge, 19 de setembre, i va reunir més de 400 bi-
cicletes. La pedalada popular, de 10 quilòmetres, estava 
organitzada per l’entitat Bikers Parets i l’Ajuntament de 
Parets, i diverses empreses col·laboradores del municipi. 
La bicicletada, emmarcada en la Setmana Europea de la 
Mobilitat, començava i acabava en el poliesportiu munici-
pal Joaquim Rodríguez i feia un avituallament a la piscina 
municipal Miguel Luque i un altre a l’arribada. La Policia 
Local i Protecció Civil van vetllar en tot moment per la 
seguretat dels ciclistes. 
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Beques esportives per a persones amb 
dificultats econòmiques
El dijous 30 de setembre és el darrer dia per 
sol·licitar les beques esportives que concedeix 
l’Ajuntament de Parets per garantir l’accés a la 
pràctica esportiva a les persones amb dificultats 
econòmiques. Podeu trobar la documentació ne-
cessària a l’apartat d’Esports del web municipal.

Obert el període d’inscripcions per a les 
Escoles Esportives Municipals
Els nens i les nenes de P4 i P5 ja es poden inscriu-
re a les escoles esportives municipals. Les inscrip-
cions es poden formalitzar a l’apartat d’Esports del 
web municipal i enviar la documentació a esports@
parets.cat.

Torna la Cursa Popular a Parets
El pròxim diumenge, 3 d’octubre, se celebrarà la 
15a edició de la Cursa Popular organitzada pel Club 
Atletisme Parets en dues distàncies, la de cinc i la 
de deu quilòmetres. Les inscripcions es poden for-
malitzar al web www.caparets.com, on també tro-
bareu el reglament, i a www.xipgroc.cat. 

Biciat, segon a les 24 h de la Vall del 
Tenes
L’equip Biciat de Parets va quedar en segona posició 
de les 24 hores de la Vall del Tenes en motocicletes 
refrigerades per aire. L’equip format per Gerard Ara-
bia, David Bigas i els dos Fernández, Albert i Carlos, 
es mostraven contents amb el resultat.

I TAMBÉ...

El Consistori va fer entrega d’una placa en reconeixement de la fita esportiva als Jocs Paralímpics de Tòquio

Rebuda institucional al nedador Miguel Luque

Torneig 12 h de futbol 
sala femení

L’alcalde fa entrega del trofeu a l’equip guanyador, el CN Caldes

El Futbol Sala Parets, juntament amb l’empresa Debama, 
va organitzar un torneig de 12 hores en una clara aposta 
per l’esport femení. Va ser el passat dissabte, 4 de setem-
bre, en què el pavelló d’esports va rebre vuit equips. El 
CN Caldes va superar el Sant Quirze FS a la final per 2-0 
i les noies de David de la Torre no van poder arribar a les 
semifinals després de caure en el partit decisiu de la fase 
de grups davant l’Institut MB la Garriga per 0-2.

Carles Aguilera sub-
campió d’Europa sub-19

Carles Aguilera durant el partit davant Anglaterra. Foto: Antonio Lopes

L’esportista paretà, Carles Aguilera, s’ha proclamat sub-
campió d’Europa d’hoquei patins de la categoria sub-19 
amb la selecció espanyola. El jugador del FC Barcelona B 
no va poder revalidar el títol aconseguit l’any 2019, quan 
llavors era sub-17, després de caure a la final davant Por-
tugal per 4-1. El davanter paretà va acabar la competició 
amb dos gols en cinc partits sent el tercer màxim goleja-
dor de l’equip.

L’Ajuntament de Parets ha creat un programa d’activitat 
física per a persones afectades amb fibromiàlgia. Les ses-
sions es fan els divendres, de 9 a 10 h, i van a càrrec de la 
monitora del servei d’Esports, Dolors Cordomí, especialit-
zada en activitats dirigides a pacients amb aquesta malal-
tia. Per a més informació i inscripcions podeu adreçar-vos 
al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, trucar al 93 
562 52 06, o bé escriure a esports@parets.cat.

Sessió d’esport al parc del Sot d’en Barriques

Esport per a persones 
amb fibromiàlgia

La Sala Basart Cooperativa va acollir l’acte de recepció al 
nedador paretà, Miguel Luque, després de participar en 
els sisens Jocs Paralímpics i tornar de Tòquio amb una 
medalla d’argent a la prova de 50 metres braça i una meri-

tòria quarta posició en els 150 metres estils. L’Ajuntament 
va fer-li entrega d’una placa en reconeixement de la fita 
esportiva: l’alcalde i la vicealcaldessa se’n mostraven or-
gullosos i l’encoratjaven a seguir entrenant per París.
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Joan Martorell Mompart
Regidor de l’Ajuntament d’Ara Parets 
Esquerra Republicana de Catalunya 

D’on sorgeix el teu interès per la política?

El meu interès per la política municipal forma part una mica del meu ADN, ja que vaig co-
mençar força jove. Sempre he tingut una necessitat de col·laborar/ajudar el meu municipi 
des del teixit associatiu (esportiu, cultural, etc.) i polític. La política municipal sempre 
m’ha interessat i he mirat de participar-hi des de gairebé tots els punts de vista. A mi no 
m’ha interessat mai un altre tipus de política que no sigui la municipal.

Ara Parets ERC va estar 19 mesos al capdavant del govern municipal, què en desta-
ques de la teva feina com a regidor de govern?

En primer lloc, destaco l’oportunitat que he tingut de poder treballar en un equip de go-
vern plural, nou, amb aire fresc i amb moltes ganes de fer les coses diferents i molt més 
transparents, fer un foc nou des de la pluralitat i la diversitat. Era una experiència nova, 
ja que treballava des del govern i no des de l’oposició; em feia molta il·lusió. Parets es 
mereixia aquest canvi i la ciutadania ens el va proporcionar, acabant amb les majories 
absolutes.
Destaco sobretot, i en la mesura que he pogut, que no ha estat tota la que jo volia per te-
mes personals, la tasca que hem fet a la regidoria de Comerç amb el suport dels tècnics, 
en la creació de la campanya ‘Ara més que mai, compra a Parets’ amb la col·laboració 
de la regidoria de Consum. Es va fer un gran treball en equip.

Destaco també el fet d’haver pogut estar al costat dels nostres comerciants, la nostra 
restauració i els serveis de proximitat, ajudant-los en els moments més difícils i com-
plicats de la pandèmia.

I no podem oblidar que gràcies a la nostra gestió hem aconseguit que la Cambra de Co-
merç de Barcelona hagi ubicat un punt de servei al sector IVECO per a autònoms i petits 
empresaris. És la nostra herència.

“Des de l’oposició volem continuar liderant un projecte 
col·lectiu i de transformació, sempre al costat de la gent”

Sobre en Joan:
Joan Martorell és regidor de l’Ajuntament de Parets i portaveu del grup municipal Ara 
Parets Esquerra Republicana de Catalunya des del novembre de 2019. Va néixer a 
Parets el 1962. Ha cursat el primer curs de la Diplomatura de magisteri a la Univer-
sitat de Barcelona i té un curs de Màrqueting comercial. Treballa com Key Account 
Manager a Izasa Scientifi c.

“Apostem per la gent i fem una tasca en 
positiu explicant el que no ens han 

deixat fer i el que farem el dia de demà”

I ara quina és la teva feina com a regidor des de l’oposició?

Treballar, treballar tot el que pugui per fer valdre la feina feta en aquests 19 mesos 
sempre al costat de la ciutadania. Seguir apostant per la gent i fer una tasca en positiu 
explicant el que no ens han deixat fer i el que farem el dia de demà.

Quines mesures adoptaries per fomentar el creixement de les petites i mitjanes 
empreses del municipi?

En primer lloc oferir-los tot el suport des de les regidories, com per exemple, la de Co-
merç, per ajudar-los a tirar endavant els seus projectes tant en els temes legals com 
econòmics. L’emprenedoria és el camí. Fomentem-la.

Què n’opines dels projectes impulsats pel govern actual?

Que la gran majoria són projectes que estaven dissenyats pel govern plural, tot el que fa 
l’actual equip són pinzellades, retocs, però res de nou. Malauradament viuen de renda i 
el que més preocupa és que el govern de la moció de censura no té un projecte de futur 
per Parets. Volen mantenir-se en el poder com sigui encara que les seves decisions entrin 
en contradicció amb el que deien en el passat.

Quins són els principals projectes d’Ara Parets ERC pel municipi?

La construcció de la nova piscina d’estiu (accessible i que es pugui cobrir per l’hivern) i el 
nou institut-escola eren i continuen sent les nostres prioritats. Gràcies al nostre paper a 
la Generalitat vam desencallar la construcció del nou institut. També volem prioritzar un 
Pla de voreres i de millora de l’espai públic, que està molt deixat, i donar suport a tota la 
població que ho està passant malament, apostant com fèiem des del govern amb plans 
especials COVID-19 d’ocupació.

Com encara Ara Parets ERC les pròximes eleccions?

Amb moltes ganes, per això hem creat la fi gura del “Govern de Carrer”. Volem continuar 
liderant un projecte col·lectiu i de transformació, sempre al costat de la gent. I ara, des de 
l’oposició, ho volem fer des del carrer. Escoltant tothom i portant les propostes, queixes 
i les diferents iniciatives ciutadanes al plenari.

Quina valoració fas dels 100 primers dies del Govern de la Generalitat de Catalunya?

Des del Govern de la Generalitat de Catalunya, en els 100 primers dies hem començat a 
posar les bases d’una nova manera de governar amb polítiques progressistes sense perdre 
el fi l dels nostres acords d’investidura. El diàleg amb l’Estat espanyol és un primer pas 
sense abandonar mai els nostres objectius d’assolir l’amnistia i un referèndum d’autode-
terminació. La gestió del mentrestant ens ha de permetre ampliar encara més el nombre 
de persones que volen un Estat propi, amb més recursos i més polítiques socials per als 
catalans i catalanes.

“Els projectes prioritaris són la piscina 
d’estiu, l’institut-escola, un pla de 
voreres i millora de l’espai públic i 

plans d’ocupació COVID-19”
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Tinguem cura de la nostra salut emocional
SALUT  EAP Parets del Vallès

L’octubre és un mes que per a molts signifi ca la immersió ofi cial en les rutines habituals. I a vegades, aquest inici 
d’estació i de curs, tant escolar com laboral, comporta en algunes persones un cert decaïment anímic. Allargar 
els efectes benefi ciosos del descans, l’activitat social i física i del temps a l’oci, tot plegat més propici en època 
d’estiu, contribueix al benestar mental. 
Des del CAP Parets, volem posar èmfasi en com és d’important mantenir una bona salut emocional durant tot l’any. 
Per això, aprofi tem la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental (el 10 d’octubre), per oferir-vos uns consells:
• Mantingueu-vos físicament actius. L’activitat física regular s’associa a un major benestar mental i s’ha vist que 

pot tenir efectes positius en la disminució del risc de patir una depressió i en el deteriorament cognitiu propi 
de l’edat. No és necessari que sigui molt intensa però sí regular (almenys dues o tres vegades per setmana). 
Exemples: caminar, pujar escales, anar amb bicicleta, ballar o jugar a petanca.

• Enfortiu les relacions personals i reserveu un espai de temps per a vosaltres. S’ha vist que tenir una xarxa 
social de suport és un factor de protecció davant d’alguns problemes de salut mental. Intenteu invertir temps 
en les relacions que us ajuden a sentir-vos valorats i estimats. Feu-ho també en activitats que us facin gaudir, 
com llegir o pintar.

• Procureu-vos un descans sufi cient, tant físic com mental, i eviteu estats de cansament o fatiga especialment 
si són prolongats. Conegueu els vostres signes de cansament (irritabilitat, falta de concentració...), per incor-
porar un temps per al descans o, fi ns i tot, canvis en hàbits o horaris. Descansar pot signifi car moltes coses en 
funció de la causa del cansament: des d’introduir petites pauses per desconnectar, fi ns a fer alguna activitat 
física que ajudi a relaxar-vos. 

• Intenteu seguir una dieta variada i equilibrada en nutrients i quantitat: és fonamental perquè el sistema 
nerviós funcioni de manera adequada. Alguns estudis relacionen el tipus de dieta amb el risc de patir una de-
pressió i, en concret, s’ha vist que la dieta mediterrània podria tenir un efecte positiu per al benestar psicològic.

• Recordeu beure força aigua per al bon funcionament del vostre cervell. Els estats de deshidratació, encara 
que siguin moderats o lleus, poden tenir efectes negatius en el benestar (afavoreix la irritabilitat i redueix la 
capacitat de concentració i el rendiment intel·lectual). 

Podeu ampliar aquesta informació al web canalsalut.gencat.cat.

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) col·labora amb la cadena 
de supermercats Bonpreu en la campanya “Alimenta el català”

• L’objectiu és reforçar les varietats dialectals del territori 
i generar proximitat emocional amb els clients

• La participació és a través d’un concurs a les xarxes so-
cials, on Bonpreu presentarà diferents productes frescos 
característics de Catalunya 

Bonpreu “alimenta el català” amb una campanya a xarxes 
socials i als seus establiments per reforçar la sensibilitat 
cap a les varietats dialectals, la responsabilitat lingüística i 
la proximitat emocional amb els clients.
A través de les xarxes socials, Bonpreu anima els seus se-
guidors a compartir les varietats dialectals de determinats 
productes de la seva zona geogràfi ca amb un sorteig per als 
participants. Pel que fa als establiments, també s’aplica la campanya de les varietats dialectals en les etiquetes 
dels productes on consta el preu, així com en els tiquets de compra.
La campanya “Alimenta el català” pretén recuperar les diferents varietats dialectals de productes frescos o de 
proximitat, com fruites i verdures, productes carnis, varietats d’embotits, espècies de peixos i productes envasats. 
D’aquesta manera, s’estableixen lligams emocionals i de pertinença, a través de la relació entre el producte, el 
territori d’origen i la parla.
Bonpreu compta amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), que està contribuint 
a l’assessorament i a l’aplicació correcta de les corresponents varietats dialectals, amb un equip de tècnics pro-
fessionals que setmanalment han de revisar i validar els termes dialectals proposats, durant les quatre setmanes 
en què tindrà lloc aquesta actuació.
Per a més informació podeu consultar el web www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental.

CONSUM

Des del Servei de Comerç i Atenció al Consumidor 
(SCAC) repassem com poden presentar reclamaci-
ons les persones consumidores. 
• Podem presentar una reclamació si hem demanat 

a una empresa o a un professional la reparació 
d’un dany i no hem obtingut una resposta satis-
factòria dins del termini de 30 dies. En cas de dis-
conformitat amb el servei, hem de demanar el full 
ofi cial de reclamació a l’empresa o contactar-hi 
per un mitjà que en deixi constància (formulari 
web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en 
el termini de 30 dies no hem obtingut resposta, o 
bé la resposta no és satisfactòria, podem contac-
tar amb l’SCAC de l’Ajuntament.

• Podem fer una denúncia si volem que s’investi-
guin uns fets que poden ser una infracció de la 
normativa de consum (una publicitat enganyosa, 
la manca de fulls ofi cials de reclamació, la venda 
d’un producte perillós, etc.).

• Podem fer una queixa per deixar constància de 
la nostra disconformitat per un mal servei (un 
tracte inapropiat, un temps d’espera excessiu, 
etc.), sense demanar cap indemnització.

• Des del SCAC també s’impulsa l’ús de la mediació 
en consum com a eina de resolució de conflictes. 
La mediació en consum és un procediment que 
es caracteritza per la intervenció d’una persona 
mediadora, imparcial i experta, que promou que 
les parts –persona consumidora i empresa– asso-
leixin per elles mateixes un acord satisfactori, una 
solució consensuada. Un dels principis fonamen-
tals de la mediació és la voluntarietat, ambdues 
parts són lliures d’acollir-s’hi o no, o de desistir-ne 
en qualsevol moment. 

Ens podeu adreçar consultes si necessiteu resoldre 
dubtes sobre els vostres drets i obligacions com a 
persona consumidora o empresa, o per informar-vos 
de l’estat d’una reclamació, al correu electrònic 
consum@parets.cat o al web municipal www.
parets.cat/temes/comerc-i-consum/contacte. A 
l’SCAC us atendrem presencialment amb cita prèvia. 
Podeu demanar hora al 93 573 88 88. Ens trobareu 
a la plaça de la Vila, 1. 

Les persones consumidores com 
podem reclamar?
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“Cuando me dan la medalla pienso en la gente que me ayuda y apoya”
Miguel, sexta paralimpiada. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando miras atrás?
Si te pones a pensar son muchos años compitiendo y llegando al máximo nivel y pienso hasta aquí he 
llegado, es increíble. Me viene a la cabeza todo el esfuerzo realizado y los días que he tenido que sufrir 
y padecer. Cuando llega el momento de la entrega de la medalla solo pienso en agradecer a toda la 
gente que me ayuda y me apoya.

¿El objetivo en Tokio era la medalla?
El primer objetivo era participar, sobre todo después del año de pandemia. Una vez ya estuve prese-
leccionado y convocado veo que voy con la cuarta mejor marca mundial. Las marcas nos pueden dar 
una referencia, pero luego entran muchos factores el día de competición. Por ejemplo, el italiano Efrem 
Morelli venía con la mejor marca y poseedor del récord mundial y quedó cuarto. Por lo tanto, como te 
digo esperábamos hacer un buen papel y hacer lo mejor posible en lo que depende exclusivamente de 
ti, después toca ver qué hacen los demás. La nueva marca de 46’’49 del ruso Zhdanov es muy difícil.

En casa vimos la fi nal con nervios con una remontada espectacular. ¿Cómo la viviste en la piscina?
Yo cuando estoy nadando tengo que mirar para el frente, si miro a los lados pierdo esas milésimas que 
al fi nal te pueden quitar la medalla. Sabía que los últimos quince metros eran para mí, donde tenía que 
darlo todo y demostrar todos los años que he estado trabajando con mi equipo, con mi entrenador, 
para hacerlo mejor que todos los demás en esa recta fi nal. Evidentemente cuando estás en el agua vas 
por sensaciones, pero hay un trabajo detrás. Nosotros sabíamos que los primeros veinticinco metros 
podíamos estar entre los primeros y después según se vaya desarrollando la prueba, que aunque no 
lo parezca cincuenta segundos dan para mucho. 

Llevas más de 20 años en la élite y no bajas del podio. ¿Sabes que no te queda nada por ganar?
Yo hago deporte principalmente porque es salud, porque es una herramienta terapéutica para mi dis-
capacidad y practico un deporte en el cual me puedo quitar los aparatos y me siento bien, feliz, sin 
utilizar ningún mecanismo para que me ayude y me siento libre. Me quedará siempre la mejor medalla 
por ganar, la medalla de la vida. Mientras pueda seguir disfrutando quiero seguir haciendo deporte, voy 
a seguir pasándomelo bien.

Entonces, ¿te veremos en los Juegos Paralímpicos de París en 2024?
Ahora mismo estoy descansando unos días, pero en noviembre ya empezamos a trabajar para esos jue-
gos. De hecho, la primera prueba será el Campeonato del Mundo que se celebrará en Madeira a fi nales 
de junio del 2022. Las decisiones están tomadas, pero tenemos que ir año a año porque pueden surgir 
problemas en el camino. Estos últimos años he tenido un par de lesiones que me ha costado recuperar. 
Si me respetan y, repito, mientras siga disfrutando y pasándomelo bien, voy a seguir participando.

Miguel Luque ha guanyat la medalla d’argent dels 50 metres braça en els 
Jocs Paralímpics de Tòquio, la seva sisena participació en un esdeveniment 
d’aquesta magnitud i la setena medalla del palmarès paralímpic. El nedador 
paretà va començar en els Jocs de Sidney a l’any 2000, on va guanyar l’or 
en la prova en què és especialista, els 50 metres braça.

Miguel Luque Ávila, nedador paralímpic

INAUGURACIÓ DE LA REFORMA
DELS CARRERS FERRER I GUÀRDIA 
I DE L’AURORA 

Diumenge
26 de setembre
de 2021

Import adjudicació 395.776 €, IVA inclós
Empresa adjudicatària: SERVIDEL, SLU
Director d'obra: Roselló-Sangenis, arquitectes SCP
Coordinador de seguretat i tècnic de l'Ajuntament: 
Jaume Coromines
Aprofitant aquesta obra s'ha retirat una gran part del cablejat aeri.
El paviment del c/ Ferrer i Guàrdia és de pedra natural pòrfir.

PROGRAMA
De 10.30 h a 13.30 h 
Tallers i jocs infantils,
a càrrec de LabCreatiu

A les 12.00 h 
Parlaments i tallada de la cinta
inaugural


