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En l’actual context de crisi econòmica, amb taxes d’atur ele-
vades, l’Ajuntament de Parets està desenvolupant un seguit 
de mesures per al foment de l’ocupació, basada en l’activació 
de tots els mecanismes necessaris que permetin impulsar 
el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball.
La posada en marxa de plans d’ocupació municipals, la im-
plantació d’activitats econòmiques a la localitat i els acords 
establerts amb el consistori per contractar personal a través 
del Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) i la programació 
d’accions formatives ajustades a les necessitats del teixit 
industrial del municipi són algunes de les mesures que ja 
s’estan duent a terme per part del consistori.
La constitució del Consell Industrial també ha de permetre 
establir línies de col·laboració i complicitat amb les indústries 

de Parets i de l’entorn. Aquest consell donarà lloc a un espai 
comú de treball i de debat, amb la participació dels princi-
pals agents implicats en la dinàmica econòmica, la formació 
i l’ocupació.
L’ampliació de l’oferta formativa ocupacional, la creació d’un 
servei d’emprenedoria, l’impuls d’accions de cooperativis-
me i les bonificacions a petits empresaris per al foment de 
l’ocupació s’inclouen també en el pla de mesures per millorar 
el desenvolupament econòmic.
El Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) és un servei fona-
mental en aquesta màxima del consistori. En els nou primers 
mesos de legislatura, aquest servei municipal ha inserit al 
mercat laboral 226 persones i durant 2011 han ofert formació 
ocupacional gratuïta a 671 usuaris.(pàg.3) 

Formació i foment de l’ocupació, prioritat màxima 
En els primers nou mesos de legislatura s’han inserit al mercat laboral 226 usuaris de l’SLOP
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SERVEIS

De dilluns a dissabte
de 8 a 13.30
i de 14.30 a 20 h
Parades: Plaça de la Vila, 
CAP, Casal Sant Jordi, Es-
tació, passeig de Ronda, 
piscina Can Butjosa, Me-
diterrani, Pau Casals, l’Es-
corxador, Policia Local, Mn. 
Jaume Urgell, Ca n’Oms, La 
Cuna i col·legi Ntra. Sra. de 
Montserrat.
Freqüència de 15 minuts

Horari

De dimarts a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 14 h

C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

Bus Urbà Deixalleria

al dia
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Cartipàs Municipal 2011-2015

Diumenge 1 abril
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, es-
pectacle Ticket, a càrrec de la cia. Clownic.
Dijous 5 abril
-Al Camp de futbol municipal Josep Seguer, 
3a edició del Torneig de futbol base benjamí 
i aleví Vallès Visió (fins al 6 d’abril).
Dimarts 10 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora 
del conte, a càrrec de Carme Brugarola.
-Del 10 al 14 d’abril, en diferents horaris, al 
Pavelló Municipal d’Esports i a Can Butjosa, 
activitats esportives en el marc de la 2a 
Setmana de la Salut.
-De 18 a 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
festa del 29è aniversari de la biblioteca.
Dimecres 11 abril
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, cafè 
filosòfic a càrrec de JA García Gallego.
Dijous 12 abril
-A les 9 h, a la Sala Cooperativa, lliurament 
de diplomes dels cursos de l’SLOP. 
-A les 10 h, al Centre de recursos empre-
sarials La Marineta, presentació del càlcul 
d’emissions de CO

2
 en empreses de Parets, 

en el marc de l’EMAP.
-A les 20 h, a la Sala d’exposicions Can Ra-
joler, Com mengen i compren els paretans i 
paretanes, sobre els resultats de l’enques-
ta Hàbits d’alimentació. Presentació de la 

2a Setmana de la Salut. 
Divendres 13 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora 
del conte. 
-A les 20 h, a la Sala petita de la Cooperativa, 
xerrada sobre l’òpera Le nozze de Figaro, a càr-
rec de Sylvia Rovira. 
-A les 22 h, a l’observatori Pau Vila, observació 
de Saturn.
Dissabte 14 abril
-Tot el matí, a la Piscina Can Butjosa, bany gra-
tuït, dins de la 2a Setmana de la Salut.
-A les 10 h, a Can Jornet, sortida Primavera a 

Gallecs, d’observació i reconeixement de les 
aus de la zona. 
-A les 10 h, a la plaça de la Vila i als carrers 
del voltant, cantades de caramelles. A les 13 
h, cantada davant de l’Ajuntament. 
-A la Biblioteca Can Butjosa, trobada de conta-
contes. A les 11 h, reflexió conjunta “Per què 

contem contes?”. De 17 a 19 h, contes de totes 
les mides per a totes les orelles, a càrrec dels 
alumnes dels cursos de contacontes.
Diumenge 15 abril
-D’11 a 14 h, a la plaça de la Vila, 2a Diada 
de la Salut, amb inflables i jocs per a infants, 
burro català mecànic, taller de ioga, taller de 
txi-kung a càrrec de l’escola Jing i ballada final 
de country a càrrec dels Casals de Gent Gran 
de Parets. 

-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espec-
tacle + que Barroc, a càrrec de la cia. En 
clau de do’s.
Dimecres 18 abril
-A les 18 h, cloenda del Club de Superlec-
tors, amb l’escriptor i il·lustrador infantil 
Lluís Farré.
Dijous 19 abril
-A les 18.30 h, al Teatre Ca n’Oms, recital 
poètic dedicat a Genís Tura Pou. 
Divendres 20 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, 
hora del conte: Contes d’arreu del món, i 
inauguració de l’exposició Contes del món, 
del fons del Premi Catalònia. 
-A les 22 h, al Teatre Can Butjosa, concert 
solidari Intermón-Oxfam. 
Dissabte 21 abril
-Al matí, al Pavelló Municipal d’Esports, sor-
tida de la 3a edició de la Caminada popular 
La Bastarda.
-A les 10 h, al Casal Sant Jordi, acapte de 
sang. 
-A les 13 h, a Can Jornet, acampada d’es-
coltes del Vallès-Maresme. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, con-
tes i cançons a càrrec de la Caro Von Arend.
-A les 22.30 h, a la Sala Cooperativa, es-
pectacle La magnitud del absurdo, dins del 
cicle Cafè Teatre.

Telèfons d’interès 
Ajuntament

93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals

93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials

93 573 99 99
Ajuntament. SLOP

93 573 88 96
Policia Local

93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports

93 562 52 06
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. Teatre

93 573 98 00
Can Rajoler. Biblioteca

93 573 98 01
Casal Sant Jordi

93 562 26 38
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 Municipal 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
Col. M. de D. de Montserrat

93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets

93 562 16 24
IES Torre de Malla

93 562 32 03
Oficina de Català

93 573 98 00
Oficina de Recaptació

93 472 91 36
CAP Parets

93 562 16 89
Jutjat de Pau

93 573 03 04
Parròquia Sant Esteve i Sant Jaume

93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez

600 639 664
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 Garcia (Escorxador)

93 562 04 72
Ambulància i Bombers

112
Voluntaris de Protecció Civil

93 573 93 16
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A l’avi Malla
En un dels seus poemes, Mossèn Cinto deia que desitjava 
que el vestit que portava aquí, a l’escòria, li servís per entrar 
a la glòria.
El vestit d’en Josep Malla, “l’avi Malla”, sens dubte ha estat 
teixit de bondat, noblesa, i de petites grans coses per al gaudi 
de tots. Amic dels seus amics, sempre disposat a ajudar en 
tots els requeriments que li ha fet el seu poble.
L’avi va omplir la seva vestimenta de garlandes altruistes 
com ara secretari del futbol, programes de ràdio, cantor del 
cor, fent l’himne de l’estendard de la Unió Paretense i també, 
entre d’altres moltes coses, va ser un dels fundadors del Niu 
d’Art Poètic.
Durant els tristos anys cinquanta, els diumenges, juntament 
amb altres poetes paretans, penjava poemes a les voltes de 
la rectoria per tal que, en sortir de l’església, els feligresos 
pogueren gaudir d’un petit divertiment. 
Ha estat també un bon dibuixant. Ahir, precisament, vaig que-
dar admirada d’uns dibuixos d’angelets que havia fet en un 
poema. I el que és molt més important, l’avi Malla ha estat 
un home amant de la família; ha lluitat perquè estigués unida 
i em sento molt orgullosa de formar-ne part.

Avi, en els teus poemes,
has cantat cançons.
Has dibuixat jardins i
has pintat vailets i xisclets.
Has somniat estrelles,
i avui, ben segur,
formes part d’elles.

T’estimem  

Maria Pujol i Ciurans

Jubilació = Júbilo = Alegria?
No sé... Sí, molta alegria, finalment he arribat a l’edat de po-
der fer-ho (jubilar-me) i això ja és un motiu per estar content; 
després de treballar des dels tretze anys, quan vaig començar 
primer com ha camàlic, després com a mosso en un bar, i als 
quinze anys, en una fàbrica de farina de blat. He cotitzat a la 
Seguretat Social -la jornada de quaranta vuit hores (vuit per 
torn)- de sis a dues i de dues a deu, en funció de la setma-
na; a més, com que tenia mig dia lliure i als tallers agafaven 
aprenents, vaig fer d’aprenent sense cobrar, tot i que durant 
la setmana sempre et donaven una propina; així vaig aprendre 
l’ofici de lampista, amb el qual m’he guanyat el pa (i el tall) 
fins a la jubilació. 
Després de la mili i de treballar en tallers de lampisteria i fer 
feines extra, va sorgir l’ocasió d’entrar a l’Ajuntament. Era 
l’any 1975, durant la dictadura. Després he estat al servei 
del poble durant trenta-set anys, durant els quals, a banda 
de fer de lampista, que era la meva feina principal, he fet de 
tot. He pogut treballar en llibertat (vigilada) i amb uns com-
panys excel·lents amb els quals hem fet els muntatges més 
diversos; també hem gaudit, rigut i plorat junts. Un cop jubilat, 

moltes persones em pregunten què faré ara. Doncs no ho sé, 
potser aquelles coses pendents que no tenia temps de fer, 
potser mirar passar les boires, potser... El que és segur que 
faré és col·laborar i participar en activitats festives i culturals 
en les quals creguin que els puc ser útil; i el que no faré es 
oblidar els companys i companyes i els anys que he estat al 
servei del meu poble. 

Ramon Talarn i Planas

Rutinària nit... 
La nit encén colors que el dia oblida
en fràgils tremolors de llum sinistra;
combat, mig amagat, migrat registre,
on l’ànima s’hi ofega consentida.

Silencis ordenats en un prestatge
i notes arxivades en carpeta,
jersei ben adient la vida neta!
Caminant..., pas petit, cap percentatge.

¿Oh i ni un trist tossal, pujol o bony,
o com en vulguis dir, contrau la vida?
Trist duplicat sotil i, ¿ni un recony?

La nit encén colors que el dia oblida...
Del cor embarassat, els mots disfressa
i al calaix les passions arxiva amb pressa.

Genís Tura i Pou (Granollers, 1943) Poema extret de Poemari 

de pupitre (1991), Ed. Granollers, 1992, que va ser Premi Òm-
nium Cultural de Granollers 1991. Genís Tura és un pediatra 
–sensibilitat al servei dels infants– i un amant enciclopèdic de 
l’òpera –sensibilitat a la música, a l’art total– que ha buscat 
la seva veu interior en la poesia. Amb aquests antecedents i 
el seu gust per l’ordre i el rigor, endinsar-se en la seva l’obra 
és gaudir d’un món líric ple de suggeriments i sempre proper 
al pensament i al fet humà, en què el lector se sentirà fàcil-
ment representat. 
Amb una obra en plena formació, podem destacar poemaris 
com Camins de llum, Catarsi, Joc d’atzar, Rastres o Rels, solcs 

i anelles. 
El Niu d’Art Poètic li dedica la propera trobada del 19 d’abril a 
Ca n’Oms, durant la qual esperem la seva visita. Us convidem 
a participar-hi i us recomanem aquesta lectura.

Adéu, Josep Malla!
El passat divendres 23 de març, ens deixava en Josep Malla i 
José, l’avi Malla. Ell havia omplert incomptables espais de les 
nostres pàgines amb els seus poemes, la seva tendresa i el 
seu bon humor. Tot l’equip de redacció del butlletí municipal 
Parets al dia volem fer arribar a la família el nostre condol i 
fer-li saber, allà on sigui, que el trobarem a faltar.

Equip de redacció del Parets al dia
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ACTUALITAT

SERGI
MINGOTE
Alcalde de 
Parets del 
Vallès

L’Ajuntament centra tots els esforços a 
atendre les persones que estan patint 
més directament els efectes de la crisi 
econòmica. Tot i que, com a administra-
ció pública, no tenim la competència per 
crear llocs de treball directes, davant una 
situació econòmica tan desfavorable com 
la que estem vivint, volem poder donar-
hi resposta i activar tots els mecanismes 
al nostre abast per contribuir a generar 
ocupació i reduir la taxa d’atur del nostre 
municipi.

Amb aquesta voluntat, estem desenvo-
lupant un pla de mesures de foment de 
l’ocupació que inclou plans d’ocupació mu-
nicipals, acords i convenis amb el teixit 
empresarial del nostre entorn i un progra-
ma formatiu que s’ajusti a les necessitats 
de les nostres indústries. 

El mes de gener es va contractar 8 perso-
nes en plans d’ocupació de l’Ajuntament 
per desenvolupar tasques d’auxiliar de 
la llar, manteniment d’edificis i serveis 
econòmics. En el darrer Ple es va aprovar 
una modificació de pressupost que ens 
permet aportar 100.000 euros més a polí-
tiques d’ocupació i es faran 35 nous plans 
d’ocupació municipal. 

La implantació de noves activitats econò-
miques ha permès generar a Parets nous 
llocs de treball. També els acords i conve-
nis que estem signant amb les empreses 
del nostre entorn. 

En els primers 9 mesos d’aquest nou 
mandat, el Servei Local d’Ocupació ha in-
serit 226 usuaris al mercat laboral. Les 
dades ens satisfan però queda molta fei-
na a fer. L’esforç de la institució i dels 
treballadors de l’Ajuntament és màxima, 
i aquest esforç es tradueix en insercions 
laborals i en percentatges d’atur. Tot i això, 
encara són molts els paretans i paretanes 
que no tenen feina. No ens consola saber 
que estem per sota de la mitjana d’atur de 
la comarca o del Baix Vallès, perquè el que 
voldríem és tenir un percentatge 0 d’atur. 

226 usuaris del Servei Local d’Ocupació de Parets, 
inserits al mercat laboral en els darrers nou mesos

La implantació de noves activitats econò-
miques al municipi i els acords i convenis 
amb les indústries de la localitat han estat 
la clau per al foment de l’ocupació a Parets 
en el primer trimestre de legislatura. En els 
darrers nou mesos, 226 usuaris del Servei 
Local d’Ocupació de Parets del Vallès han 
estat inserits al mercat laboral segons da-
des proporcionades per l’SLOP.
Les insercions laborals s’han produït 
per gestió directa d’ofertes, d’altres a 
través de XALOC, la borsa de treball en 
xarxa de la Diputació de Barcelona, i a 
partir d’assessorament i gestió d’ofertes 
de manera indirecta. El major nombre 
d’insercions provenen de la implantació 
de les activitats econòmiques implantades 
a la zona comercial i de lleure de l’antic 
sector IVECO, amb la creació de 76 nous 
llocs de treball. 
D’altra banda, l’obertura de la Residència 
i centre de dia per a la gent gran de Pa-
rets també suposarà la creació de llocs 
de treball. Inicialment hi ha una previsió 
d’una cinquantena de places i el procés 
de selecció s’inciarà en breu.

Plans de formació, l’aposta
L’SLOP promou accions formatives gra-
tuïtes adreçades a persones en situació 
d’atur en els tres primers trimestres de 
legislatura, des del juny de 2011 fins ara, 
460 paretans i paretanes han participat 

de la programació cursos, que han inclòs 
formació en informàtica, carretoner, electri-
citat i manipulació d’aliments.
Aquest any 2012, 96 persones ja han par-
ticipat de cursos d’informàtica, carretoner 
i s’ampliarà fins a 300 participants amb 
les accions ja programades. La resta de 
cursos encara no estan definits ja que 
s’elaborarà en funció de les necessitats 
i convenis establerts amb empreses de 
l’entorn territorial, amb voluntat d’adaptar 
la formació a les necessitats de les em-
preses i que faciliti la inserció laboral de 
persones aturades de Parets. 
Les accions formatives de l’SLOP s’han 
incrementat notablement en els darrers 
anys. L’any 2009, es van registrar 181 
usuaris als cursos programats pel servei 
municipal, l’any 2010 van participar-hi 
286 i l’any 2011, 671 usuaris del servei 
en situació d’atur van prendre part de les 
accions formatives. 

Índex d’atur per sota de la mitjana
Segons les darreres dades publicades 
al  butlletí Observatori del Mercat Laboral 
que elabora el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, l’índex d’atur actual de Parets del 
Vallès és d’un 16,47% de la població ac-
tiva. Aquest percentatge se situa per sota 
de la mitjana de la comarca del Vallès 
Oriental, que és del 17.02%, i també del 
Baix Vallès, d’un 19.10%.

Durant 2011, 671 usuaris de 
l’SLOP en situació d’atur van fer 

accions formatives gratuïtes

S’amplia l’oferta formativa de 
l’SLOP ajustada a les noves 

necessitats del mercat laboral

L’Ajuntament posa en marxa 
35 nous plans d’ocupació locals 

per a aturats de Parets

35 nous plans d’ocupació

L’Ajuntament i l’empresa Mastercold, 
dedicada a l’àmbit de la climatització, 
electricitat, manteniment i energies re-
novables van signar a inicis de mes un 
conveni per al foment de l’ocupació.
Arran d’aquest acord, 15 persones del 
municipi en situació d’atur estan fent un 
curs d’electricitat de 200 hores, de les 
quals 50 són pràctiques a l’empresa. El 
curs l’ha programat l’Ajuntament i Mas-
tercold ha adoptat el compromís de co-
brir els seus llocs de treball disponibles 
amb usuaris de l’SLOP.

Nou curs fruit del conveni amb l’AIBV
Arran del conveni de col•laboració entre 

el consistori i l’Agrupació d’Industrials 
del Baix Vallès, a partir del 23 d’abril 
es farà un curs de comptabilitat bàsica, 
subvencionat per la Generalitat. L’11 
d’abril s’obrirà el procés per presen-
tar sol•licituds a l’SLOP. El curs està 

adreçat a aturats i aturades de Parets.

Convenis per fomentar l’ocupació

El darrer Ple, celebrat el 22 de març, 
amb el vot a favor de PSC, PP, CiU i ICV 
i amb l’abstenció de NOPP, es va apro-
var una modificació de pressupost de 
400.000 euros, dels quals 300.000 es 
destinaran a avançar els diners per al 
mobiliari de la residència i els 100.000 
restants per a la posada en marxa de 
35 plans d’ocupació locals. El pla pre-
veu la contractació de 35 persones del 
municipi en situació d’atur durant 3 
mesos i amb contracte del 70% de la 
jornada per a desenvolupar tasques de 
manteniment de la via pública.
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La Generalitat de Catalunya ha aprovat 
el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalun-
ya (PUOSC) corresponent a l’any 2012. 
D’aquesta subvenció, Parets rebrà un 
total de 743.136 euros per executar els 
projectes de millora de l’urbanització i 
serveis del barri del Raval, el centre per 
a joves de Cal Jardiner i l’adeqüació de 
l’aparcament de vehicles al costat del 
CAP. La millora de la urbanització i ser-
veis del carrer Raval és una actuació in-
closa dins el Pla de Millora del Barri Antic 
que prioritza els espais per als vianants 
amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat 
comercial i la relació social en aquest 
sector. El projecte és una continuïtat de 
l’obra executada al carrer Major, la plaça 
de la Vila i les obres que s’estan duent 
a terme a les escales del carrer Raval. 
La construcció del centre juvenil de Cal 
Jardiner és una de les actuacions pre-
vistes en el pressupost municipal 2012 
per dotar el municipi d’un casal per a 
joves. Aquest projecte es desenvoluparà 
mitjançant un procés de participació ciu-
tadana que s’ajusti a les necessitats del 
jovent. 
Pel que fa a la nova zona d’aparcament 
del CAP s’emplaçarà en un solar públic 
al costat de l’edifici i tindrà una superfí-
cie de 1.200 metres quadrats. Segons 
el projecte inicial, l’espai tindrà 38 pla-
ces d’estacionament, de les quals 2 es-
taran reservades per a ambulàncies i 1 
per a persones discapacitades. Les 35 
restants es destinaran als vehicles dels 
usuaris del centre. La subvenció atorga-
da per aquesta actuació és de 119.656 
euros.

El PUOSC destina 743.136 
euros a projectes de Parets

Signat l’acord per a la 
gestió de la residència
Després que el Ple de l’Ajuntament, per 
unanimitat, aprovés el 23 de febrer el mo-
del de gestió de la Residència mitjançant 
la cessió d’ús a la Fundació Sanitària de 
Mollet, s’ha procedit a la signatura de 
l’acord entre ambdues institucions.
Dimarts, 27 de març, l’alcalde de Parets, 
Sergi Mingote, i Jaume Duran, director ge-
rent de la Fundació, van signar el conveni 
per a la cessió d’ús de l’equipament muni-
cipal, que s’inaugurarà l’1 de juliol.
D’acord amb el conveni, es crearà un con-
sell assessor format per vint membres, on 
estaran representats tots els grups munici-
pals de l’Ajuntament, la Fundació Sanitària 
de Mollet i el teixit social, a través del grup 
impulsor de la residència i centre de dia, 
format per gent gran de Parets. El nou mo-
del de gestió, a partir de la cessió d’ús, 
presenta avantatges respecte del consorci 
plantejat inicialment. Un dels més signifi-
catius és que no caldrà que l’Ajuntament 
avali un pòlissa de tresoreria per cobrir els 
possibles retards en el pagament de la 
concertació de places per part de l’ICASS.
La Fundació Sanitària de Mollet és una 
institució sense afany de lucre que ja està 
gestionant l’Hospital de Mollet i la Resi-
dència de Santa Rosa (Mollet).

Parets en situació d’atur. Una proposta que 
va ser ben rebuda per Recipharm i que do-
narà lloc a futurs convenis entre la institu-
ció i l’empresa. 
De la mà del director gerent de la planta 
de Parets, Jesús Gómez, i altres respon-
sables de la factoria, els representants de 
l’Ajuntament van poder conèixer la línia 
productiva i el funcionament de Recipharm, 
dedicada a la producció de medicaments 
d’ús humà. 
Recipharm Parets SL, antiga Solvay Phar-
maceuticals, es dedica a la fabricació de 
solucions orals, aerosols i productes tò-
pics, amb una producció de 16 milions 
d’unitats anuals. Actualment compta amb 
una plantilla de 85 treballadors.

Representants del consistori i responsa-
bles de Recipharm SL han celebrat una tro-
bada per plantejar acords en l’àmbit de la 
formació i l’ocupació. Amb aquesta volun-
tat, l’alcalde, Sergi Mingote, acompanyat 
per regidors del consistori, van visitar el 
23 de març les instal·lacions de l’empresa, 
ubicada al polígon Eixample Industrial. 

Formació adequada a les necessitats
Una de les mesures per al foment de 
l’ocupació plantejades des del consistori 
és la programació d’accions formatives 
des del Servei Local d’Ocupació de Parets 
(SLOP) que responguin a les necessitats 
de les empreses de la localitat i que per-
metin la inserció laboral de persones de 

Acords de formació i ocupació centren la visita 
institucional a l’empresa local Recipharm SL 

La trobada està emmarcada en la cerca de complicitats entre 
administració i indústria que permeti fomentar l’ocupació a Parets
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Descomptes en el transport 
públic per a persones aturades
Amb l’objectiu de facilitar els desplaça-
ments per a la cerca de feina, les perso-
nes que es troben actualment en situació 
de desocupació amb ingressos per sota 
del salari mínim interprofessional (SMI) 
es podran beneficiar dels nous ajuts en 
els abonaments integrats de transport 
públic. L’objectiu d’aquesta mesura és 
abaixar les barreres d’accés als serveis 
públics a aquells col·lectius més neces-
sitats. Les tarifes s’aplicaran mitjançant 
descomptes en abonaments integrats de 
llarga durada, personalitzats, que arriba-
ran a representar un estalvi de prop del 
80% respecte del preu original, depenent 
de l’àmbit territorial. Es pot accedir a 
tota la informació per mitjà del web de 
la Generalitat de Catalunya gencat.cat.

Breus

Els bars i restaurants podran 
posar taules exteriors a l’hivern

El Ple municipal va aprovar la modificació 
de l’Ordenança fiscal relativa a l’ocupació 
de la via pública amb taules i cadires per 
part de bars i restaurants, amb l’objectiu 
d’ampliar el període en què aquests es-
tabliments poden ocupar les terrasses. 
El període, que abans només permetia 
l’ocupació durant l’estiu, s’amplia a tots 
els mesos d’hivern. 
L’Ordenança, però, limita la quantitat de 
taules a quatre i estableix un preu men-
sual de 10 euros. Aquesta modificació 
s’ha adoptat a petició d’alguns establi-
ments amb la voluntat d’oferir un millor 
servei a la ciutadania. L’acord es va pren-
dre per unanimitat amb el vot favorable 
de tots els grups municipals represen-
tats al consistori.

S’incrementa en un 14% el 
volum de recollida de piles
Parets ha registrat un increment del 
14% en el volum de recollida selectiva 
de piles usades segons es desprèn de 
les dades proporcionades per l’empresa 
Eco-pil, encarregada de la recollida 
d’aquesta fracció. Durant l’any 2011, a 
Parets s’han dipositat prop d’1,6 tones 
de piles usades als 13 punts de recollida 
(8 contenidors cilíndrics i 5 minideixalle-
ries) distribuïts per diferents indrets del 
municipi. Això representa un increment 
del 14% respecte de l’any 2010, en què 
se’n van recollir un total de 1.400 quilos. 

Creu que la societat en general té uns hàbits d’alimentació saludables? Quin tipus de costums té pel que fa al consum d’aliments?

LI

Dani 
Franc

41 anys 

Agustín
Ruiz

77 anys

Josep 
Fabregat
69 anys

Margarita
Cucurella

52 anys

No, perquè es mengen massa 
plats preparats i menjar ràpid. Jo 
vigilo el que menjo. Bàsicament 
moltes amanides, fruites i ver-
dures que acostumen a ser del 
meu hort. Això em garanteix més 
qualitat.

No sé què menja la gent a casa 
seva però, en general, penso que 
no són massa saludables. Jo 
intento controlar-me. M’agrada 
molt la fruita i la verdura i no em 
costa menjar de forma saludable. 
Menjar sa ha d’anar acompanyat 
d’una mica d’activitat física.

Els hàbits saludables s’accentu-
en quan arriba el bon temps. Jo sí 
que menjo saludable perquè per 
salut em controlo. Intento menjar 
molta verdura, fruites i pocs grei-
xos saturats.

Crec que no. Els hàbits alimenta-
ris vénen donats del que un ha 
vist a casa seva des de petit i 
molt sovint no es pensa si és sa-
ludable o no el que es menja. Jo 
haig de menjar sa per temes de 
salut. Menjo de tot, però sa.

La major part de les persones no 
segueixen uns hàbits saludables. 
Es menja massa greix i massa fa-
rina. Jo menjo molta verdura i carn 
a la planxa, sense cap tipus de 
greix i no acostumo a menjar plats 
precuinats.

Celsa
Gómez

77 anys

L’Ajuntament de Parets del Vallès no té cap 
deute amb els seus proveïdors. Totes les 
factures corresponents a l’exercici 2011 i 
anteriors estan liquidades i així ha estat  
comunicat al Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques, que va requerir els 
ajuntaments a presentar el detall del seu 
deute abans del 15 de març.
El deute 0 permet al consistori no haver 
d’acollir-se al pla d’ajuts del ministeri per 
pagar factures endarrerides.

7 municipis de la comarca, al dia
Dels 43 municipis de la comarca del Vallès 
Oriental, Parets del Vallès és un dels set 
que han comunicat estar al corrent de pa-
gament amb els seus proveïdors. Altres de 
les poblacions que tenen liquidades totes 
les factures amb proveïdors a 31 de de-
sembre de 2011 són Canovelles, Llinars, 

Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, 
Vallgorguina i Vilalba Saserra. 

El deute de la Generalitat 
A data 31 de desembre de 2011, la Ge-
neralitat de Catalunya té un deute de  
2.678.995,37 euros amb l’Ajuntament de 
Parets del Vallès i el Patronat Municipal 
d’Ensenyament.
Per eixugar el deute amb els ajuntaments, 
les diputacions i la Generalitat de Catalu-
nya han subscrit recentement un conveni 
pel qual els organismes provincials presten 
211 milions d’euros al govern autonòmic. 
Fruit d’aquest acord, l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès rebrà 802.066,26 euros, 
que permetran reduir en un 29% el deute 
que té la Generalitat amb el consistori pa-
retà. El 70% restant del deute equival a 
1.876.929 euros.

Bona gestió econòmica, deute de 0 euros

L’Ajuntament de Parets gaudeix d’un bon estat de salut econòmica. 
Ens satisfà que dels informes econòmics de la nostra administració  
se’n desprenguin dades tan favorables com que el nostre deute amb 
els proveïdors, a data 31 de desembre de 2011, és de 0 euros.
Això respon a la bona i rigorosa gestió econòmica del consistori, 
i també al rigor en l’elaboració dels pressupostos així com al se-
guiment i control que exerceixen els serveis tècnics i econòmics 
d’aquest Ajuntament. 
Disposem d’un superàvit de gairebé 1 milió d’euros i un romanent de 
tresoreria, d’1.518.879 euros, que seria més elevat si no haguéssim 
fet una provisió pel deute pendent de cobrament d’altres administra-
cions. Aquestes dades, en una situació de dificultats econòmiques 
com les actuals, són sinònim d’austeritat, rigor i responsabilitat.

L’Ajuntament de Parets és un dels pocs consistoris 
del Vallès Oriental que està al dia de pagaments 

El consistori paretà no té cap deute amb els seus proveïdors i així ho ha 
comunicat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Francesc 
Juzgado
Regidor 
d’Hisenda

Seguiment de la vaga 
general a Parets del Vallès

A Parets, la vaga general celebrada ahir, 
29 de març, va registrar el 27 % del se-
guiment per part dels treballadors i tre-
balladores de l’Ajuntament de Parets i el 
34% del personal del Patronat Municipal 
d’Ensenyament.
Les escoles bressol El Cirerer i El Gargot 
van prestar serveis mínims, amb el 25% 
de la plantilla i el director del centre. A La 
Cuna, la major part de la plantilla està tre-
ballant i a l’escola Pau Vila, el 30% dels 
treballadors han secundat la vaga.
Per tal de mantenir i assegurar el funcio-
nament dels serveis essencials, Ajunta-
ment i Comitè d’Empresa van acordar un 
decret de serveis mínims tant pels dife-
rents departaments de l’Ajuntament així 
al Patronat Municipal d’Ensenyament.
No hi hagut incidents remarcables. Policia 
Local de Parets va establir patrulles de 
vigilància específiques per les zones co-
mercials i polígons industrials de Parets. 
Es van retirar algunes tanques que im-
pedien accessos a empreses i a la zona 
comercial i de lleure del sector IVECO, i la 
porta d’accés de l’escola bressol El Gar-
got havia estat siliconada.

La línia del Bus Exprés registra 
prop de 70.000 viatgers
Prop de 70.000 usuaris han utilitzat la línia 
777 de Bus Exprés que uneix els pobles 
de la Vall del Tenes i Parets del Vallès de 
manera directa amb Barcelona, des que va 
entrar en funcionament el juliol de 2010.
El juliol de 2010, primer mes de funcio-
nament, es va registrar un ús de 3.021 
passatgers, una xifra que s’ha anat incre-
mentat progressivament i que en el da-
rrers mesos es consolida per sobre dels 
7.000 usuaris mensuals. El nombre de 
passatgers d’aquest servei de transport 
té una mitjana d’un 33% d’ocupació i de 
18 usuaris per viatge. El mes amb més flux 
de viatgers va ser el novembre de 2011 
amb 7.486 seguit d’aquest darrer mes de 
febrer amb 7.355.
La línia 777 uneix els pobles de la Vall 
del Tenes i Parets de manera directa amb 
Barcelona. El servei ha suposat una millora 
de la mobilitat en transport públic, ja que, 
d’una banda, ha incrementat la freqüèn-
cia de pas de busos en el corredor de la 
Vall del Tenes i, de l’altra, ha assolit una 
major rapidesa en arribar al destí. El Bus 
Exprés funciona de dilluns a divendres fei-
ners i ofereix diàriament 20 expedicions, 
10 d’anada i 10 de tornada. A Parets, el té 
parada al davant de les pistes municipals 
de petanca i del camp de futbol.
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Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove de Parets
Durada: 1 h 25’

Ticket

abril1

Companyia Clownic

diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets
Durada: 1 h 15’

+ que Barroc

abril15

Companyia En clau de do’s

diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

La magnitud
del absurdo

David Barragán

A les 21 h
Sopar amb barquetes (montaditos) + copa i música
ofert per la Comissió de Festes

abril21
Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 00 h
Copa i música amenitzat per la Comissió de Festes

A les 22.30 h
Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades
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La joventut és un dels col•lectius que so-
vint es troba amb més dificultats per ac-
cedir a un lloc on viure. A Parets, un total 
de 239 joves s’han beneficiat de les aju-
des en matèria d’habitatge, incloses en el 
Pla local de joventut 2007-2011, segons 
dades de l’Oficina Local d’Habitatge del 
municipi.
En el període comprès entre l’any 2007 i 
2011, la borsa de lloguer social va rebre 
60 inscripcions, el 45% de les quals per-
tanyien a sol·licitants menors de 35 anys. 
Dels 18 habitatges llogats al municipi mit-
jançant la borsa de lloguer social, 7 estan 
adjudicats a joves de menys de 35 anys.

Accés a habitatge protegit
D’altra banda, pel que fa a les promocions 
d’habitatge de protecció oficial (HPO) de 

239 joves paretans reben ajuts per a habitatge 
dins del Pla local de joventut 2007-2011

Els ajuts inclouen la borsa de lloguer social, promocions d’HPO de lloguer i de 
compra, així com lloguer just d’habitatge i emancipació

lloguer concertades amb l’Ajuntament 
a l’Espai Central, 11 joves, és a dir un 
73,33%, han formalitzat ja el contracte co-
rresponent.
En el cas de les promocions per venda 
d’habitatges protegits, els adjudicataris 
han estat un total de 38 joves, dels quals 
21 han optat per habitatges situats a 
l’espai de Cal Jardiner i 17 a la promoció 
situada a Can Fradera.

Lloguer just d’habitatge i emancipació
Per últim, dels ajuts concedits per al llo-
guer just d’habitatge i a l’emancipació, 
actualment en gaudeixen 181 joves de Pa-
rets, 22 dels quals el reben en concepte 
de lloguer just, mentre que 141 ho fan com 
un ajut econòmic mensual de renda bàsica 
d’emancipació.

Demanar a la Generalitat que no retiri el 
Servei de Ginecologia que es presta al 
Centre d’Assistència Primària (CAP) és 
l’objectiu de la moció aprovada per tots 
els grups municipals de l’Ajuntament de 
Parets en el darrer Ple del 22 de març. 
Tot i que de moment el Departament de Sa-
lut garanteix que el servei es mantindrà al 
CAP fins al setembre, la reordenació com-
portaria que el servei de ginecologia es 
prestés al servei Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva (ASSIR) de Mollet, en un an-
nex del mateix hospital. A l’ambulatori, el 
metge de capçalera i la llevadora seguiran 
atenent les consultes menys complexes i 
en derivaran la resta a l’especialista.
Malgrat que en les reunions que ha man-
tingut l’Ajuntament amb responsables del 

Departament de Salut, aquests asseguren 
que la reordenació suposa una millora en 
l’atenció a les pacients i disposar de ser-
veis de més qualitat, el consistori consi-
dera que la mesura ocasiona un seguit de 
desavantatges a les usuàries, com ara que 
s’hagin de desplaçar a un altre municipi, 
una dificultat afegida per a aquelles perso-
nes que no compten amb un mitjà de trans-
port propi. Alhora, l’Ajuntament considera 
que també va en detriment dels serveis 
sanitaris de proximitat.
Aquesta mesura forma part del projecte de 
reordenació de l’Atenció a la salut sexual 
i reproductiva als ambulatoris del Baix Va-
llès, que afecta el servei de ginecolegia 
d’alguns CAP del territori, entre els quals 
el de Parets.

L’Ajuntament demana al Departament de Salut que 
mantingui el Servei de Ginecologia del CAP Parets

Es restableix la circulació 
a Comte de Montemolín
Durant la primera setmana d’abril està 
previst que quedi totalment reestablerta 
la circulació de vehicles al carrer Comte de 
Montemolín, entre el carrer Prat de la Riba 
i la Zona d’IVECO.
Aquest tram de carrer va restringir el pas 
de vehicles el passat 8 de març a causa 
de les obres de connexió del clavegueram. 
L’actuació s’ha retardat dues setmanes 
més en relació amb la previsió inicial per 
algunes dificultats amb les xarxes de ser-
veis.

Segon carril d’accés a la C-17
En el mateix entorn s’ha asfaltat la rotonda 
d’accés a la C-17 i a la zona comercial IVE-
CO i s’ha obert un segon carril de sortida 
cap a aquesta autovia. També s’ha proce-
dit a asfaltar el carrer Comte de Montemo-
lín en el tram comprès entre Ramon i Cajal 
i el Passeig Fluvial. 

Finalitzen les obres de les 
escales del carrer Raval
La setmana vinent està previst que fina-
litzin les obres d’arranjament i de millora 
de les escales de darrere de l’Església de 
Sant Esteve, que comuniquen amb el car-
rer de Sant Antoni i la plaça de la Vila.
L’actuació, que ha durat un mes i mig, ha 
permès, d’una banda, canviar el paviment 
actual per un d’antilliscant, amb la mateixa 
estètica dels carrers Major i Barcelona. Al 
mateix temps s’ha ampliat fins a quatre 
metres de mitjana la rampa actual i de la 
zona de davant de la Cooperativa La Pro-
gressiva i el restaurant La Lluna, amb la 
qual cosa s’ha aconseguit un espai d’un 
únic nivell amb més superfície.

D’altra banda, s’ha col·locat un focus a 
l’església de Sant Esteve, arran de la fa-
çana, per il·luminar l’absis de baix a dalt, 
i posar així de relleu un dels edificis més 
emblemàtics de Parets.
La renovació del sistema de canalització 
del clavegueram per a aigües pluvials ha 
estat una altra de les actuacions que s’han 
dut a terme. 
Aquestes obres formen part del Pla de mi-
llora del Barri Antic, que té com a objectiu 
unificar els espais d’ús per a vianants, a 
partir de la millora dels accessos i la mo-
bilitat i alhora potenciar la relació entre els 
ciutadans i l’activitat comercial.

Vallès Visió, el canal digital de televisió del 
Baix Vallès, compleix el seu segon aniver-
sari i Parets ha estat l’escenari triat per 
celebrar-lo. La festa de celebració és avui 
divendres 30, a partir de les 18.30 h, al 
Teatre Can Rajoler. 
Durant dues hores, i emès en directe pel 
canal, es combinaran actuacions musicals, 
ball i humor, amb la participació d’artistes 
amb firma paretana com Prodansa i Alfred 
López, amb els seus monòlegs. Es farà 
també el lliurament dels premis Vallès Vi-
sió de 2011 a les notícies més destacades 
de cada municipi del Consorci, així com el 
premi Baix Vallès. 
Presidirà l’acte l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, acompanyat dels alcaldes de la 
resta de municipis i  regidors dels diversos 
ajuntaments. Es calcula que assistiran a 
l’acte al voltant de 300 persones.
Vallès Visió és un canal que ofereix infor-
mació d’actualitat, divulgativa, programa-
ció per als més petits i cinema, alguns de 
producció pròpia i d’altres procedents de 
la Xarxa Audiovisual Local. Està gestionat 
pel Consorci Teledigital Mollet, integrat 
per vuitmunicipis del Baix Vallès, entre els 
quals hi ha Parets del Vallès.
El canal és seguit per 30.000 telespecta-
dors, 6.000 més que fa un any, amb un 
índex d’audiència d’un 2,4%. Segons un 
sondeig, el 62% de la població del territori 
coneix Vallès Visió i els seguidors hi dedi-
quen una mitjana de 20 minuts diaris. La 
seva programació rep una puntuació mitja-
na de 6,60.
Amb seu a Mollet, el canal va començar a 
emetre de forma regular el 25 de març de 
2010, després d’un mes en proves.

Parets acull la Festa de 2n 
aniversari de Vallès Visió

L’obra, inclosa en el Pla de 
Millora del Barri Antic, seguirà 

l’estètica dels carrers  
Barcelona i Raval

L’Ajuntament de Parets ha obert un procés 
participatiu per tal de donar a la gent gran 
del municipi l’oportunitat de prendre part 
en l’elecció de la denominació de la resi-
dència i centre de dia. 
Tenint en compte la importància que té el 
nom com a element identitari del nou equi-
pament, des del principi s’ha volgut tenir 
present el punt de vista ciutadà.
D’entrada, avui divendres el grup impulsor 
de la residència, una trentena de perso-
nes relacionades amb els casals d’avis, 
es reunirà amb representants municipals 
per tractar sobre com es durà a terme el 
procés. Des d’avui mateix s’instal·larà una 
urna a cadascun dels casals de gent gran 
del municipi, Ca n’Oms, el Club Sant Jordi i 
Asoveen, per tal que els seus usuaris facin 
les serves pròpies propostes. D’aquestes 
propostes, el grup impulsor n’escollirà 
cinc, d’entre les quals es determinarà la 
denominació definitiva.
La residència i centre de dia per a la gent 
gran de Parets s’inaugurarà l’1 de juliol. 
Oferirà 60 places de residència i 40 de 
centre de dia, de les quals seran concer-
tades per la Generalitat 48 de residència i 
21 de centre de dia. La resta, per voluntat 
expressa de l’Ajuntament, es posaran a 
disposició dels sol•licitants amb els ma-
teixos preus públics.

La gent gran participarà en 
l’elecció del nom de la residència
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La Policia oferirà xerrades als 
alumnes de l’IES Torre de Malla 
Evitar que els joves de la població caiguin 
en el consum de substàncies perilloses 
o en mans d’assetjadors que naveguen 
pel ciberespai és l’objectiu del nou pro-
grama de xerrades que la Policia Local 
de Parets ha programat per als alumnes 
de l’institut Torre de Malla. 
La primera de les ponències girarà al 
voltant de les bones pràctiques i segu-
retat a Internet, tindrà lloc el 17 d’abril i 
està adreçada als estudiants de 2n curs 
d’ESO. La segona es farà el 24 d’abril 
als alumnes de 4t curs d’ESO i parlarà 
sobre els mites i les realitats del consum 
de drogues.
Ambdues classes aniran a càrrec de 
l’agent de la Policia Local de Parets, Ra-
fael Picazo.

Breus

Incendi de quatre cotxes i d’un 
contenidor a l’Eixample
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local 
de Parets continuen investigant els dos 
incendis a diferents indrets de la nostra 
vila la matinada del passat dia 13, que 
van afectar quatre cotxes i un contenidor 
d’escombraries. Els fets s’iniciaven a les 
2.40 h quan la Policia Local era alerta-
da de l’incendi d’un vehicle Peugeot 306  
al carrer Alfons XIII. En un altre indret 
del mateix carrer, una estona més tard, 
hi cremava un contenidor. A les 3.00 h, 
es va produir un altre incendi, al carrer 
Aragó, que va afectar dos cotxes més. 
El primer vehicle incendiat presentava 
indicis d’intent de robatori.

Nova campanya de control d’ús de targetes 

de vehicles per a persones amb discapacitat

d’aquests vehicles i comprovaran la uti-
lització correcta de les targetes, la do-
cumentació de l’usuari i la vigència dels 
permisos. Està previst que la campanya 
es perllongui durant almenys dos mesos. 

Resultat de la campanya de SRI
L’anterior campanya de seguretat, dedica-
da a l’ús correcte dels sistemes de reten-
ció infantil als vehicles, ha donat com a re-
sultat la revisió de 63 automòbils, 18 dels 
quals incomplien la normativa. D’aquests, 
un 85% no duien seient de retenció i la 
resta, un 15%, no portaven cordat el cin-
turó de seguretat. No obstant, la valoració 
d’aquesta primera actuació per part del 
sergent en cap de l’Àrea de Gestió Opera-
tiva ha estat molt satisfactòria.

El proper mes d’abril s’inicia la segona de 
les campanyes informatives que la Policia 
Local de Parets ha engegat amb l’objectiu 
de vetllar per la seguretat ciutadana. En 
aquesta ocasió, la informació s’adreçarà 
als conductors de vehicles amb distintius 
per a persones amb mobilitat reduïda o 
diferent grau de discapacitat.
L’objectiu d’aquesta campanya és, a més 
d’informar dels seus drets i deures als 
conductors d’aquests tipus de vehicles, 
eliminar el possible ús fraudulent de les 
targetes. Amb aquesta premissa, la Policia 
Local demana l’ajuda de la ciutadania en el 
cas que coneguin o sospitin de possibles 
fraus en l’ús dels permisos. 
Els agents uniformats se situaran als 
espais senyalitzats per a l’aparcament 

Mor un veí de Parets en 
un accident laboral 
Un veí de Parets, de 32 anys, va morir el 
passat 12 de març a causa d’un accident 
laboral. Juan Fernando Fernández Romero 
treballava com a mecànic a la secció Vein-
sur de l’empresa de transports J.Carrión, 
emplaçada al polígon industrial Congost de  
Montornès del Vallès. 
La Unitat de Mossos d’Esquadra continua 
investigant les causes de l’accident, que a 
hores d’ara encara es desconeixen.
L’accident es va produir cap a migdia i, se-
gons apunten, va morir a l’acte en caure-li 
al damunt la tractora d’un camió tràiler que 
estava reparant. 
Immediatament es van traslladar fins 
al lloc dels fets quatre dotacions de 
bombers, dues unitats dels Mossos 
d’Esquadra i dues ambulàncies del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques (SEM).
Juan Fernando Fernández vivia al barri de 
Cal Jardiner de Parets, era casat i amb dos 
fills. El funeral va tenir lloc al tanatori de 
Mollet i va ser enterrat al cementiri de Pa-
rets del Vallès. 
L’Ajuntament de Parets ha fet arribar el seu 
condol a la família en representació de tota 
la institució i del municipi de Parets.
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La segona edició de la Setmana de la 
Salut, que tindrà lloc a Parets del 9 al 
15 d’abril, tractarà sobre l’exercici físic 
saludable. Amb aquesta iniciativa, el 
Projecte Educatiu de Parets (PEP) dóna 
resposta a un dels temes de més in-
terès dels paretans i paretanes, que és 
la salut, tal i com es desprèn del procés 
de participació ciutadana del PEP.
Per tal de commemorar la Diada de la 
Salut, diumenge 15 d’abril, hi ha pro-
gramades diverses activitats lúdiques 
i esportives, en un escenari immillora-
ble com és el parc la Linera. Es podrà 
gaudir d’inflables i jocs infantils i burro 
català mecànic, sense oblidar l’esport, 
amb tallers de ioga i txi-kung a l’aire 
lliure, aquest últim a càrrec de l’Escola 
Jing, o bé una demostració de ball coun-

try pels Casals de Gent Gran.

La Setmana de la Salut se celebra del 
9 al 15 d’abril

Coincidint amb la presentació de la II 
Setmana de la Salut, dijous 12 d’abril, 
a les 20 hores, es donarà a conèixer 
a la sala s’exposicions de Can Rajoler 
l’estudi final de l’enquesta feta l’any 
passat per conèixer els hàbits alimen-
taris de la població i saber com mengen 
i compren els paretans i paretanes.
D’altra banda, durant aquests set dies, 
s’oferiran als equipaments del munici-
pi un seguit d’activitats físiques dirigi-
des i autònomes per a totes les edats. 
D’una banda, els nens i nenes tindran 
l’oportunitat de gaudir de diverses pro-
postes a les escoles esportives muni-
cipals, mentre que els adults podran 
posar a prova el seu estat de forma 
amb exercicis de manteniment físic 
i esportiu al Pavelló i a l’Escola Lluís 
Piquer. Gimnàstica dolça i ioga són les 
propostes dirigides a la gent gran, que 
es faran durant aquestes jornades al 
Pavelló i a Can Butjosa. 

Vint nens i nenes participen 
al Club de Superlectors

El polígon industrial Sector Mollet de Pa-
rets, a la zona de la llera del riu Tenes, 
es va convertir diumenge 11 de març 
en l’escenari del rodatge d’una part del 
curmetratge d’humor Zombification.
Es tracta d’un film amateur que recrea 
un fals documental d’actualitat que 
planteja la convivència entre humans i 
«zombificats». Hi participen una vintena 
d’actors, alguns de paretans.
El fet que una part dels responsables 
de la productora audiovisual del curtme-
tratge, Torres Producciones, siguin de 
Parets és un dels motius pels quals 
s’ha triat aquesta vila per al rodatge, tot 
i que també hi han contribuït els seus 
paisatges naturals i industrials.

Parets acull el rodatge del
curtmetratge Zombification 

Curs per aprendre a ballar 
sardanes o perfeccionar-les
Aprendre a ballar sardanes o bé per-
feccionar-les és l’objectiu del curs que 
organitzen Les Gitanes de Parets, Con-
vergència i Unió i Reagrupament, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Parets, 
per promoure la cultura catalana i revi-
talitzar aquesta dansa. 
El curs començarà el 28 d’abril i es 
farà durant sis dissabtes, de 16.30 h 
a 17.30 h a l’Escola Lluís Piquer. En 
acabar, els que desitgin aprendre a re-
partir les sardanes podran continuar la 
formació alguns dissabtes més. Els in-
teressats a apuntar-s’hi han d’enviar un 
correu electrònic a sardanesaparets@
gmail.com, fins al 13 d’abril.

Breus

Una vintena de nens i nenes han par-
ticipat en la 13a edició del Club dels 
Superlectors, organitzat a la Biblioteca 
Can Rajoler. La iniciativa consisteix a 
assolir un mínim de llibres llegits en un 
temps determinat.  
La cloenda d’aquesta edició, que pre-
tén promoure la lectura entre els joves, 
tindrà lloc el proper dimecres 18 d’abril 
a les 18 h, a la mateixa Biblioteca Can 
Rajoler. Durant l’acte lliuraran els di-
plomes, s’elegirà el superlector o su-
perlectora d’honor i es farà un berenar 
amb l’escriptor i il·lustrador Lluís Farré 
Estrada.

Premis del IV Concurs de 
Poesia Niu d’Art Poètic
Dissabte 17 de març, el Casal de Ca 
n’Oms va acollir el lliurament dels pre-
mis del IV Concurs de poesia escolar 
organitzat per l’entitat Niu d’Art Poètic.
El primer premi de 1r d’ESO va ser per 
a Pedro López amb la poesia “Ritmes 
sense títol”; el de 2n d’ESO per a Laura 
Delgado, amb “Guardaré les hores”; el 
de 3r d’ESO per a Miquel Povea amb 
“Tu”, mentre que el guanyador de 4t 
d’ESO va ser Sergio Rodríguez amb “Per 
tu”. El primer premi de rapsodes, per 
a Nerea Montes amb “Gràcies, mare”.
Enguany s’hi han presentat 90 poesies 
d’alumnes dels centres Torre de Malla, 
Nostra Senyora de Montserrat i Acesco.
D’altra banda, a partir de l’abril Niu 
d’Art Poètic organitza el taller-tertúlia de 
poesia “T’agrada la poesia?”. Es farà 
cada darrer dilluns de mes a Ca n’Oms, 
de 18.30 a 20 hores.

Del 2 al 16 de maig s’obre el període de 
preinscripció a les escoles bressol muni-
cipals de Parets per al curs 2012- 2013. 
Com a novetat d’enguany, per efectuar 
aquest tràmit s’ha de concertar cita prè-
via trucant a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC), al tèlefon 93 573 88 88, a partir 
del 23 d’abril. 
El sorteig de desempat es durà a terme el 
18 de maig a les 12 h a Can Rajoler i les 
llistes provisionals d’admesos es donaran 
a conèixer el 23 de maig a l’Ajuntament i 
també a les mateixes escoles bressol. Els 
dies 24 i 25 del mateix mes es podran fer 
reclamacions i les llistes definitives dels 
admesos es publicaran el 30 de maig. Per 
a la matriculació, que es farà de l’11 al 15 
de juny, caldrà recollir la documentació al 
centre corresponent i demanar hora.  

Criteris d’adjudicació de places
Els criteris generals d’adjudicació de pla-
ces són els següents: tenir germans o 
germanes matriculats a l’escola o pares 
o tutors legals que hi treballin (40 punts), 
proximitat del domicili o del lloc de treball 

Jornades de portes obertes i preinscripcions 
a les tres escoles bressol municipals 

Els centres, que es podran visitar durant les jornades de portes obertes 
els dies 24, 25 i 26 d’abril, ofereixen el proper curs un total de 145 places

dels pares dins del municipi (20 punts), ser 
beneficiari de la renda mínima d’inserció 
(10 punts) o bé que l’alumne, els pares, 
el tutor o un germà o germana tingui una 
discapacitat superior de 33% (10 punts). 
Com a criteris complementaris es té en 
compte el fet de ser família nombrosa o 
monoparental (15 punts), si l’alumne té 
alguna malaltia crònica que li afecti el 
sistema digestiu, endocrí o metabòlic (10 
punts) o si es fa una sol·licitud conjunta de 
dos o més germans.
Les escoles bressol municipals ofereixen 
un total de 145 places, de les quals 45 
corresponen a El Gargot, 47 a El Cirerer i 
53 a La Cuna. En aquests totals s’hi inclo-
uen les places reservades per a alumnes 
amb necessitats educatives especials. 

Portes obertes del 24 al 26 d’abril
D’altra banda, a finals d’abril les escoles 
oferiran les tradicionals jornades de portes 
obertes. El Cirerer es podrà visitar el 24 
d’abril a les 17.30 h; La Cuna, el 25 d’abril 
a les 17.30 h i El Gargot el 26 d’abril a les 
17.30 h.

Flors de paper contra els excrements de gossos 

Des dels més menuts fins als més grans, 
els infants de l’escola bressol municipal 
El Gargot han volgut conscienciar la ciuta-
dania sobre la necessitat i l’obligatorietat 
de recollir els excrements que els gossos 
deixen a la via pública. Ho han fet d’una 
forma ben especial: plantant flors de paper 
als parterres de davant de la porta d’accés 
del centre. A la iniciativa, duta a terme el 
passat dimarts 13 de març, s’hi van afegir 
també els pares, ja que durant la tarda es 
va instal·lar una taula a l’entrada de l’es-
cola perquè poguessin fer la seva pròpia 

L’exercici físic, a la segona 
Setmana de la Salut

Tres llibres de gran format per 
a les biblioteques de Parets
La llegenda de Sant Jordi, El Rei Carnestol-

tes i la Vella Quaresma i Els tres porquets 

i... el llop són els títols dels tres llibres in-
fantils de gran format que passaran a for-
mar part de les biblioteques de Parets. Es 
tracta de les disfresses de llibres que han 
rebut el primer premi adult individual de 
Carnestoltes, que van vincular al projecte 
de vila “Parets, poble lector”. 
Les seves autores han cedit aquest dilluns 
a l’Ajuntament aquests tres llibres de gran 
format, amb il·lustracions a l’interior, per-
què consideren que el millor lloc on poden 
estar és a les biblioteques d’un poble com 
Parets que fomenta la lectura. L’acte ha 
comptat amb la presència de responsables 
de les dues biblioteques, Can Rajoler i Can 
Butjosa, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote 
i la regidora de Cultura, Àfrica Martínez.

Els infants de l’escola bressol municipal El Gargot intenten conscienciar la ciutadania 
sobre les responsabilitats cíviques dels propietaris d’animals de companyia

flor de conscienciació cívica i tot seguit 
plantar-la. 
Al mateix temps, durant la jornada, es van 
anar lliurant targetes de la campanya mu-
nicipal de civisme “Som cívics. Som nets”, 
que conté un seguit de raons i arguments 
per recollir els excrements dels animals. 
D’altra banda, com a resultat de les reu-
nions mantingudes entre l’Ajuntament, la 
direcció de l’escola i l’AMPA, s’ha previst 
la instal·lació d’una tanca perimetral al 
voltant del centre educatiu, amb l’objectiu 
de preservar aquest espai d’actes incívics.
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Per formalitzar l’adopció,
cal adreçar-se a:

HELPGUAU

Carretera Òrrius s/n 
08130 Argentona
93 756 11 14
www.helpguau.com

L'últim dimecres de cada mes, a l'Escola de la Natura de Parets 

del Vallès, l'associació ARFAC ofereix un servei gratuït 

d’assessorament sobre tinença responsable d’animals 

domèstics i la normativa de protecció de la fauna salvatge.

Lupo,
mascle, mestís,
jove, mida mitjana.

Xana,
femella, jove, mestissa, 
mida mitjana.

Seve,
mascle, creuament
de bretó, jove,
mida mitjana.

Adopta’m és una campanya endegada per 
l’Ajuntament de Parets del Vallès amb l’objectiu de 
promoure l’adopció de gossos perduts o abandonats 
al municipi i, alhora, sensibilitzar els ciutadans per 
evitar el seu abandonament. 
Les instal·lacions del Help Guau d’Argentona, on són 
traslladats els gossos perduts o abandonats, 
garanteixen les condicions higièniques i sanitàries 
dels animals en adopció. 

Cada mes, a través del web municipal www.parets.org  
i del butlletí municipal Parets al dia, es renovarà el 
catàleg d’animals a adoptar, amb fotografies i detalls 
sobre edat, gènere i raça. 

Adopta’m
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     CULTURA

Oficina de Català
de Parets del Vallès
Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1
Tel. 93 573 98 00 

parets@cpnl.cat

El passat 2 de març va tenir lloc la primera 
sessió del grup de conversa que ha posat 
en marxa l’Oficina de Català de Parets com 
a resposta a la petició d’un grup d’alumnes 
del nivell elemental 1.
La finalitat d’aquest grup és millorar la fluïde-
sa i afavorir la desinhibició dels aprenents, 
que ja es troben en un nivell que els permet 
mantenir una conversa. Durant les sessions, 
d’una hora mitja, el conductor del grup propo-
sa temes de conversa i activitats d’expressió 
oral per dinamitzar el grup i afavorir la parti-
cipació de tothom. 
La major part dels integrants del grup van 
iniciar el seu aprenentatge de català en un 
curs del nivell bàsic 1 a Parets i van finalitzar 
tot el cicle bàsic el quadrimestre passat.
Les sessions del grup de conversa tenen lloc 
a la Biblioteca de Can Rajoler el divendres 
de 19 a 20.30 h i són gratuïtes. Aquestes 
sessions estan formalment constituïdes i 
complementen l’oferta lectiva dels cursos 
de català a la nostra població, que aquest 
quadrimestre ofereix els nivells bàsic 2, bà-
sic 3, intermedi 3, suficiència 1, suficiència 
2 i suficiència 3, a més del nivell D, que va 
començar per l’octubre.
Els grups de conversa estan pensats per a 
persones que ja són capaces de parlar en 
català i que ja ha n’han fet algun curs.     

Comença el grup de conversa 
en català

PROdansa triomfa al Dance is an attitude 2012 Parets registra sis noves 
entitats en els últims mesos

29 anys, 29 contes: aquest serà el regal 
que els lectors i lectores de la Biblioteca 
Infantil i Juvenil Can Butjosa faran a l’equi-
pament amb motiu del seu aniversari. El 
proper 10 d’abril, a partir de les 18 h, els 
amics i amigues de la biblioteca podran 
acostar-s’hi per estirar-li les orelles imagi-
nàries, per veure el nou pastís d’estadísti-
ques, per estrenar el calendari d’activitats 
i per acompanyar els nens i nenes a bufar 
les tradicionals espelmes. 
A banda de les activitats previstes per 
l’aniversari, la Biblioteca organitza, durant 
tot el mes d’abril, diferents actes. El pro-
per 14 d’abril, d’11 a 13 h, tindrà lloc la 
xerrada “Reflexió del fet de contar contes”. 
Posteriorment, a les 17 h, els alumnes 
dels cursos de contacontes, acompanyats 
i apadrinats per contacontes professionals,  

29 anys entre paraules, històries, 
contes, faules i racons plens de màgia 

El proper dimarts 10 d’abril, a partir de les 18 h, la Bilioteca Infantil i Juvenil 
Can Butjosa celebra el 29è aniversari del seu naixement

L’associació PROdansa de Parets, consti-
tuïda recentment, ha guanyat en dues de 
les categories del primer concurs Dance 

is an attitude 2012, celebrat l’11 de març 
a Madrid, en el qual van participar més 
de 400 ballarins.
PROdansa està integrat per les ballari-
nes Raquel Castillo, Maria Reina Aviles, 
Paula Canton, Natalia Pinilla, Sara Reyes, 
Queralt Adame, Alba Martinez i Andrea 
Molgosa i han aconseguit el primer lloc 
en les categories de musical i liric Jazz, 
amb coreografies d’Ariadna Peya.
També van ser guardonades amb el premi 
a la millor ballarina de l’esdeveniment, 
que va recaure en Maria Reina Aviles, 

membre d’aquesta associació patroci-
nada per l’escola de ball paretana Elite 
Dance. 
PROdansa, projecte de creació per a jo-
ves artistes, té l’objectiu de promocionar 
la dansa a la nostra comunitat per mitjà 
de la participació de tots els agents re-
lacionats amb aquest món.
Dissenyar, organitzar i realitzar esde-
veniments com ara actuacions, tallers, 
conferències, exposicions, festivals o 
projectes educatius a través de la dan-
sa, el llenguatge corporal i l’art, són les 
eines amb les quals aquest grup de 
joves compta per promoure la pràctica 
d’aquesta disciplina.

Sant Jordi, la llegenda que ens acosta 
a la primavera i a les millors lectures 

La Diada de Sant Jordi, les roses, els llibres i les activitats organitzades per 
les entitats del municipi ompliran de cultura i tradició la plaça de la Vila

Les ballarines es van fer amb el primer lloc en les categories de musical i liric Jazz 

explicaran les seves històries de totes les 
mides per a totes les orelles.
El 20 d’abril, el centre inaugurarà l’exposi-
ció “Contes del món”, que mostrarà el fons 
especial de llibres de més de 85 països 
del món escrits en les seves llengües au-
tòctones. Per inaugurar l’exposició, s’oferi-
rà una sessió especial de l’Hora del Conte 
amb contes d’arreu del món.

Prop de 30 anys al servei dels infants
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa 
va néixer el 10 d’abril de 1983 fruit d’un 
conveni entre l’Ajuntament de Parets i la 
Generalitat de Catalunya. L’any 2004 va 
obtenir el premi a la millor iniciativa de 
foment de la lectura i des de l’any 1995 
forma part de la Xarxa de Biblioteques As-
sociades de la Unesco.

Demostrar el teu amor amb una rosa o amb 
un llibre... El romanticisme no ha mort. 
Sant Jordi esdevé una tradició arrelada a 
la nostra cultura, però és també una gran 
ocasió per demostrar el que sentim a la 
persona estimada. A Parets no deixarem 
passar aquesta oportunitat el proper 23 
d’abril, a partir de les 10 h, quan la plaça 
de la Vila s’ompli de roses de tots els co-
lors i de la millor literatura del mercat de la 
mà dels nostres botiguers.
Però les activitats prèvies a la diada co-
mençaran el diumenge 22 d’abril, a les 10 
h, amb la Festa del Drac, que organitza l’Es-
cola de Música Maria Grever. 

Concurs de punts de llibre
També ha estat convocada la XVI edició del 
Concurs de punts de llibre, que enguany 

girarà al voltant dels contes dels Germans 
Grimm, en commemoració del bicentena-
ri de la publicació de les seves primeres 
obres. 

Marató de lectura Parets llegeix
Pel que fa al dia de Sant Jordi, a més de 
remenar i tafanejar les novetats editorials, 
també podrem participar activament en la 
marató de lectura Parets llegeix, escoltar el 
recital poètic dels membres del Niu d’Art 
o afegir-nos a la proposta de la Biblioteca 
Can Butjosa i estar atents als contes de 
dracs, cavallers i princeses que s’explica-
ran en aquest centre. Durant tot el dia, els 
joves usuaris de l’equipament, aniran a les 
escoles de Parets per explicar històries als 
més petits. A la tarda, s’ha programat un 
espectacle organitzat per Rialles Parets. 

L’interès per l’associacionisme dels pare-
tans i paretanes va en augment any rere 
any. Durant aquest primer trimestre de 
l’any ja han estat sis les noves entitats 
registrades al nostre municipi. 
Actualment, Parets compta amb un total 
de 95 entitats i associacions en diferents 
àmbits de treball i de caire molt divers.
Una de les eines que l’administració posa 
a l’abast d’aquest col·lectiu és el Portal 
d’Entitats, un espai de promoció i dinamit-
zació del teixit associatiu on totes les enti-
tats que vulguin poden disposar d’un espai 
web de forma gratuïta.

Un portal al servei de les entitats
Aquest portal esdevé, a més, un lloc de 
trobada per accedir a la informació, els 
serveis i les activitats de totes les enti-
tats de la nostra vila. Per poder tenir un 
espai al Portal d’Entitats cal estar inscrit 
prèviament al Registre Municipal d’Entitats 
de Parets. Per fer-ho, s’ha d’omplir el mo-
del de sol·licitud que es pot trobar al web 
parets.cat, adjuntar-hi la fotocòpia dels 
estatuts, l’acta de constitució, el número 
del Registre General d’Associacions de 
la Conselleria de Justícia o del Registre 
d’Entitats Esportives de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport i el NIF provisional que 
es facilita a Hisenda. Fet això, cal lliurar 
tota la documentació a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament. El Registre Mu-
nicipal d’Entitats té per objecte permetre a 
l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats 
existents al municipi, quines finalitats i qui-
na representativitat tenen.



30 de març de 2012 al dia12

ESPORTS

Francesc Segovia continuarà 
com a president del CEP

L’Assemblea General de Socis del Cen-
tre Excursionista Parets, reunida l’11 de 
març passat, va escollir la nova Junta 
Directiva que torna a presidir Francesc 
Segovia. La resta de membres són: 
Laia Aliart (tresorera), Jesús Municio 
(secretari). Com a vocals de diferents 
seccions, l’Assemblea va elegir Toni 
Girona, Julià Arroyo, Fernando Moreno, 
Frans Medina, Isaac Abanades, Eloi Pa-
llejà i Àlex Municio. Durant la convoca-
tòria, es va fixar el calendari d’activitats 
fixes anuals que s’organitzaran, com 
ara el Projecte 4000, la Setmana de la 
Muntanya i l’excursionisme o les marxes 
Parets-Montserrat i el Piolet. Enguany, la 
marxa fins al monestir està prevista el 
proper 12 de maig. Pel que fa a l’apartat 
de formació, l’objectiu és disposar d’un 
cicle cada trimestre per dur a terme 
pràctiques d’alpinisme, tot i que tam-
bé es van proposar cursos de primers 
auxilis, barranquisme o autorescat. La 
directiva del CEP ha destacat l’elevada 
participació, amb una mitjana d’unes 
quaranta persones, a les sortides del 
grup de grans rutes (GR). Més informa-
ció del club al web www.ceparets.com

El Servei d’Esports de l’Ajuntament i el Club Atletisme Parets s’han mostrat molt satisfets amb la participació registrada als entrenaments 
previs a la Cursa Popular que tindrà lloc el diumenge 20 de maig. Un centenar de persones, 55 dones i 45 homes, s’han inscrit en les 
sessions preparatòries que es porten a terme tots els dilluns, dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 h.
Els entrenaments, que van començar el 7 de març, es perllongaran fins al 18 de maig, tot just dos dies abans de la cursa atlètica que 
manté el recorregut de 5 i 10 quilòmetres. Les sessions van a càrrec dels monitors del Club Atletisme, que han repartit els participants 
en 3 grups amb nivells diferents: inicial, que vol acabar algun dels dos recorreguts; mitjà, que vol fer la cursa amb comoditat, i un més 
alt per als atletes més preparats, que volen aconseguir rebaixar la seva marca personal. En total s’han previst unes 30 sessions que 
serviran per posar-se en forma de cara a la Cursa Popular.
Les inscripcions per participar a la Cursa de 2012 es poden fer per Internet a l’adreça www.atletisme.com, al Pavelló d’Esports, a la 
Piscina Can Butjosa i als establiments L’Aire Esports (Granollers) o Pura Vida 4X4 (Parets), en els seus horaris comercials. 
La prova de 10 quilòmetres és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no, nascuts a partir de 1996. La sortida i l’arribada 
de les dues distàncies tindrà lloc al Pavelló. Les curses començaran a les 10 del matí: primer s’iniciarà la de 5 km i uns minuts més tard 
la de 10 km. L’organització lliurarà a totes les persones participants una samarreta, una bossa amb obsequis dels patrocinadors i un 
entrepà. Les inscripcions es mantindran obertes fins que s’arribi a la xifra de 800 atletes, que és el límit fixat per l’organització de la cursa.
Els entrenaments previs són la principal novetat de l’edició d’enguany d’una cursa que es vol consolidar dins del calendari de proves 
populars de l’atletisme català.

La prova, que organitzarà el Club Atletisme Parets, tindrà lloc el proper 20 de maig amb dos recorreguts

Èxit de participació als entrenaments previs de la Cursa Popular de Parets

En només dues setmanes es va assolir el total de les 100 places disponibles per als entrenaments preparatoris de la cursa
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L’atleta paretana del CA Mollet ha am-
pliat la llarga llista d’èxits aconseguint 
en les darreres setmanes una 4a posi-
ció en la final absoluta del Campionat 
d’Espanya de pista coberta celebrat a 
Sabadell en la final de 60 metres llisos.
Ingrid Andrés va obtenir la millor marca 
personal amb 7,77 segons. A més, l’es-
portista va quedar campiona de Catalu-
nya en la final de categoria cadet de 60 
i 300 m disputada a Sabadell.
En els dos casos Ingrid Andrés va ba-
tre el rècord del Campionat amb 7,77 i 
41,71 respectivament. 
L’atleta formada al CA Parets va demos-
trar ser la millor en velocitat de la seva 
categoria. Per últim, va quedar campiona 
d’Espanya cadet de pista coberta en 60 
metres llisos.

Gairebé un centenar d’entrenadors de clubs esportius de Parets i monitors de les escoles 
esportives municipals van assistir el 5 de març passat a la conferència que va pronunciar 
a la sala de la Cooperativa el cap del departament de Psicologia del CAR Sant Cugat, 
Pep Marí. “Donar tot allò que necessita un jugador i fer tot el possible per motivar els 
jugadors”, aquest és un dels consells que Marí va voler transmetre als tècnics que van 
participar a la xerrada. El ponent va afegir que la funció dels entrenadors és la d’ajudar 
els esportistes a aconseguir els seus somnis. El regidor d’Esports de l’Ajuntament, Dídac 
Cayuela, va informar els assistents que properament es programarà una altra conferència 
adreçada als entrenadors per oferir eines i instruments informàtics per a la planificació 
esportiva. Temps enrere, Pep Marí ja havia pronunciat una altra xerrada a Parets adreçada 
als pares dels esportistes, sota el nom de “Ser només pares”.

Els propers 5 i 6 d’abril tindrà lloc al camp 
municipal Josep Seguer la tercera edició 
del Torneig de futbol base del canal de te-
levisió públic Vallès Visió.
Enguany el CF Parets assumeix l’organitza-
ció conjunta de la competició que s’iniciarà 
el dijous 5 a les 10 del matí i finalitzarà el 
divendres 6 a les 17 hores, amb l’entrega 
de trofeus.
El torneig de categoria benjamí i aleví 
constarà d’una primera fase en què els 16 
equips participants es dividiran en 2 grups 
de 4 equips cadascun. Els dos primers ac-
cediran a les semifinals que es disputaran 
divendres, la final benjamí es jugarà a les 
15 h i l’aleví a les 16 h.
Els equips que hi participaran són, a més 
del CF Parets, el CF Mollet UE, CF Montor-
nès, CE La Llagosta, CF Montmeló UE, CF 
Martorelles, UE Lourdes i UE Canovelles. 

El Pavelló d’Esports de Parets va ser 
l’escenari de la primera fase de la com-
petició d’interclubs amb la presència del 
club amfitrió, l’Ametlla, la Verneda i el 
Teià. Les representants paretanes van 
obtenir 17 podis provisionals a l’espera 
de la segona fase que es farà a l’Amet-
lla el proper 26 de maig.
En figures obligatòries, Xènia Martínez 
va ser 3a en certificat; en iniciació A, 
Laura Daniela Martínez (1a), Elsa Cua-
drado (2a) i Pau Garcia (3r); en iniciació 
C-grans, Paula Puigselloses 1a, Helena 
Serra 2a, Júlia Larroya 3a i en iniciació 
C-petites, Ariadna Amorós 1a.
En el programa lliure, Ainoa Díaz va que-
dar 2a en iniciació A, Martina Fanlo 3a; 
en iniciació B-petites, Patricia Garcia 1a, 
Aina Martín 2a i Júlia Larroya 3a; en ini-
ciació C-grans, Marta Santos 1a, Marina 
Quintanilla 3a; i en iniciació C-petites, 
Júlia Ruiz 1a i Ivette Molina 3a.
D’altra banda, la patinadora júnior Sara 
Castillo ha quedat campiona de BCN en 
figures obligatòries en la final celebrada 
a Cerdanyola. Castillo anirà al Campio-
nat de Catalunya que es farà a l’Ametlla 
aquest proper cap de setmana.

La tercera edició del Torneig Vallès 
Visió de futbol base es jugarà a Parets

A la competició, organitzada de forma conjunta pel canal de televisió i el 
CF Parets, participaran 16 equips de categoria benjamí i aleví

El psicòleg Pep Marí parla a Parets sobre 
estratègies de motivació per a entrenadors 

Jose Luis Estudillo Vela, Alberto Jo Lee i 
José Ramon Salguero es van proclamar 
campions d’Espanya de taekwondo per 
cinquè any consecutiu en la categoria 
sènior 2 de trio. Amb aquesta victòria 
al campionat d’Espanya es classifiquen 
per al seu quart Mundial de taekwondo 
que aquest any es celebrarà a Bogotá 
(Colòmbia). Els tres vencedors entrenen 
amb el mestre José Santiago Bueno, 
seleccionador de l’equip espanyol i di-
rector de l’escola Lee Young d’aquesta 
disciplina esportiva. L’equip format pels 
tres campions tenen ja cinc medalles 
d’or de Catalunya, cinc del mateix metall 
d’Espanya, dos bronzes europeus i un 
bronze mundial, a més de dos cinquens 
llocs en un campionat del món. Xavier 
Caparrós, de l’escola Lee young, va ob-
tenir medalla de bronze en la categoria 
de trio al Campionat d’Espanya.

Amb només 9 anys, el pilot paretà de 
l’equip Metrakit ha debutat al Campio-
nat de Catalunya de supermotards en 
la categoria de 65 cc. La primera cursa 
del calendari va tenir lloc el 25 de març 
a Vic, on va aconseguir una tercera po-
sició. 
El seu debut arriba després d’una gran 
actuació en una sessió preparatòria que 
es va fer al circuit d’Alcarràs (Lleida) i 
on Vera va demostrar que estava a punt 
per donar el salt a la nova modalitat. 
Enguany vol seguir totes les curses del 
Català de velocitat i totes les que pugui 
de supermotards. Durant el 2011, Iker 
Vera va quedar 8è al Català de promo 
de velocitat en 50 cc, anteriorment 6è 
al Català de motocros i 14è al promo 
velocitat del 2010.

Parets acull la primera fase 
d’interclubs de patinatge

El pilot Iker Vera s’estrena al 
Català de supermotards

Les finals es veuran per televisió

Vallès Visió emetrà en diferit les dues fi-
nals el divendres 6 d’abril a partir de les 
19 hores i la gravació es repetirà al llarg de 
la programació de Setmana Santa.
A més, el canal farà un ampli seguiment de 
tot el torneig on els protagonistes són els 
joves jugadors del clubs de futbol baixva-
llesans.

El primer equip, en zona comòda a 2a

D’altra banda, el primer equip del CF Pa-
rets s’ha situat a la zona tranquil·la de la 
2a Catalana grup 4t després del triomf de 
dissabte al camp de l’UE Canovelles (0-
2) amb gols d’Arnau i Pablo (p). Els pa-
retans ocupen ara la vuitena posició amb 
35 punts. L’equip de Cuni jugarà aquest 
diumenge en camp propi (12 h) contra el 
CE Sabadell “B”.

Els jugadors de l’aleví A del CF Parets defensaran el títol obtingut l’any passat a Mollet

Estudillo i Caparrós, or i bronze 
del taekwondo paretà

Ingrid Andrés obté 3 ors en les 
finals de pista coberta

BreusBreus

Tres nedadors del Parets a la 
final catalana categoria aleví

Es tracta de Carla Franch, Alvaro Manza-
nilla i Lara Ramon, que van prendre part 
en la final del Campionat de Catalunya 
d’hivern celebrada a Banyoles el darrer 
cap de setmana de febrer.
Entre els resultats obtinguts hi ha el 
16è lloc en 800 m lliures de Franch o el 
21è en 100 esquena. Alvaro Manzanilla 
va ser 9è en 100 m lliures, 10è en 100 
esquena i 15è en 200 m estils. 
Lara Ramon va quedar la 29a en 200 
braça, 36a en 100 esquena i 36a en 
100 m lliures.
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La cursa de 
les mentides...

IES, atur, joves
i préstecs

L’atur segueix creixent, mentrestant en el pres-
supost del 2012 del nostre Ajuntament, apro-
vat inicialment, no hi ha cap partida destinada 
a plans d’ocupació, potser és fruit del pacte 
PSC-PP. Quan nosaltres vàrem demanar que es 
destinessin diners a plans d’ocupació locals, 
vàrem obtenir per resposta el silenci. Ara a co-
rre-cuita es fa una modificació del pressupost 
per incloure una petita assignació. 
Algunes, benvingudes, contractacions a Merca-
dona i a McDonald’s aixequen moltes expectati-
ves que no es poden satisfer entre els aturats. 
Creixen els deutes a l’Ajuntament, per 
aquest 2012, hi ha previst un nou préstec de 
1.474.600 € (empaquetar els deutes i enviar-
los al futur perquè els paguin els nostres fills 
i néts), per fer un nou edifici al costat de Cal 
Jardiner, destinat als joves. És una inversió pru-

Això és 
transparència?

Huelga General

dent en aquests moments? És una bona polí-
tica econòmica tornar cada dia de l’any a les 
entitats financeres 6331 €? 
Al mateix temps que s’aprova el nou préstec 
no s’accepta fer una auditoria dels comptes de 
l’Ajuntament que no costaria res a l’Ajuntament 
perquè la Diputació ho pagaria. A què té por 
l’equip de govern format pel PSC-PP? 
És necessari disposar d’un lloc digne, ampli 
i amb serveis pels joves, però aquest lloc ja 
el tenim, és la Marineta, un edifici bonic i ben 
equipat. Els joves necessiten quelcom més que 
un espai, necessiten un aglutinador, on hi po-
dria haver l’SLOP,  connexions àmplies a inter-
net, TIC, espais per música, viver d’empreses, 
continuar amb els cursos de formació, bar, 
restaurant, és un espai gran on poder-hi ubi-
car un conglomerat que fos el suficientment 

Grup Municipal Nova Opció per Parets

www.nopparets.cat

      info@nopparets.cat

Grup Municipal de Convergencia i Unió

www.ciu.cat/parets    paretsdelvalles@ciu.info

Grup Municipal  del

Partit Popular de Catalunya

atractiu perquè els joves trobessin el seu lloc. 
A més té possibilitats de créixer, es pot aparcar, 
s’hi pot anar passejant i no es pertorbaria la 
tranquil·litat de l’entorn.
És una bona notícia que pel setembre hi hagi un 
nou IES a Parets, encara que sigui amb barra-
cons. La majoria del PSC va deixar passar els 
moments bons de creixement per construir un 
nou IES i fins i tot ens va retirar una pancarta 
que nosaltres vàrem penjar demanant aquest 
equipament. La urgent necessitat ha fet saltar 
l’evidència que tal com estem no es pot conti-
nuar. Benvingut el nou IES.

Per la falta d’urbanització de Can Fradera, els 
mòduls del nou Institut quedarien aïllats si 
s’ubiquessin en el seu lloc definitiu mentre 
no s’urbanitza l’Àrea Residencial Estratègica 
d’aquest lloc. Durant el Consell Escolar del 
passat mes de gener vàrem proposar un canvi 
provisional per motius de servei i sobretot de 
seguretat dels nostres estudiants. Ens felicitem 
perquè la lògica s’imposa i la Junta de Govern 
del nostre Ajuntament, seguint les nostres re-
comanacions, ha canviat d’opinió i instal·larà 
els mòduls més a prop del Camp de Futbol i 
dels pisos ja construïts i habitats de la zona. 
Així doncs, mentre l’ARE de Can Fradera no es-
tigui urbanitzat, l’Institut no s’ubicarà al seu lloc 
definitiu i els nostres estudiants no hauran de 
caminar pels descampats fins al seu solitari 
lloc de formació.

Per un altre banda, volem recordar que Iniciativa 
per Catalunya Verds i EUiA donen ple suport a 
la vaga del dia 29 de març i fem una crida a 
la participació multitudinària per tal de donar 
un missatge clar i ferm en aquests complicats 
moments. La resignació no és la millor estra-
tègia per lluitar contra el capitalisme salvatge i 
els seus mercats. Aquesta vaga s’ha de fer per 
dignitat i segurament és la vaga més important 
de les darreres dues dècades perquè està en 
joc el que s’ha aconseguit fins ara, perquè els 
drets que tenim avui no van ser pas un regal 
ni una concessió, sinó una conquesta social 
guanyada a base de molta lluita per la genera-
ció dels nostres pares i avis.
Volem informar també que ICV-EUiA, en el seu 
compromís amb la ciutadania posarà en breu 
un nou canal directe de contacte amb el nostre 

regidor mitjançant un número de telèfon mòbil 
i una adreça electrònica que publicarem a la 
nostra web.
No ens volem acomiadar sense felicitar a una 
nova entitat, l’Associació Fotogràfica de Parets, 
per molts anys!!!!

Grup Municipal d’ICV-EA

www.iniciativa.cat/parets

parets@iniciativa.cat

La lògica s’imposa

Este jueves día 29 de marzo, los sindicatos 
convocaron una huelga general por la nueva re-
forma laboral. No deja de ser sorprendente que 
esta huelga se la hagan a un partido que hace 
días que está en el gobierno y que lo único que 
esta haciendo es tomar medidas de urgencia 
para intentar frenar la destrucción de empleo, 
una destrucción de empleo que cabria recordar 
que es sin ninguna duda del desgobierno al que 
nos tuvo sometidos a todos los españoles el Sr. 
Rodríguez Zapatero que se fue de La Moncloa 
dejando la desastrosa cifra de 5 millones 200 
mil parados y 775.000 parados en Cataluña. 
Pues bien, no esperábamos menos de los sin-
dicatos y los partidos que dan apoyo a esta 
huelga, partidos frontalmente responsables de 
la crisis.
Los principales objetivos que se persiguen con 

esta reforma son:
 
-Romper con la rigidez del mercado de trabajo.
-Frenar la sangría de destrucción de empleo.
-Activar los mecanismos efectivos de flexibili-
dad interna en las empresas para garantizar el 
mantenimiento del empleo.
-Modernizar el sistema de negociación colectiva 
para acercarla a las necesidades de los traba-
jadores de cada empresa.
-Reconocer un nuevo derecho individual de los 
trabajadores: la formación.
-Más oportunidades para jóvenes y parados de 
larga duración.
-Facilitar la adaptación de PYMES y autónomos.
 
Éstos son los principales objetivos que la refor-
ma tiene, estas medidas son medidas que el 

PSOE tenía que haber puesto en marcha hace 
ya algunos años y que no quiso tomar aun sien-
do advertido por el Partido Popular y por Europa.
¿Ésta es la Champions League que decía el Sr. 
Zapatero?
El Partido Popular demostró en su día que se 
puede salir del pozo y lo volverá a demostrar.
Yo personalmente, como no me pude permitir 
el lujo de no ir a trabajar el día 29 de Marzo, 
ejercí mi derecho y fuí a mi puesto de trabajo.

Des del grup municipal de CIU creiem, i així ho 
hem demanat, que a l’inici de cada legislatu-
ra i amb independència del partit que governi 
hauríem de fer un exercici de transparència i 
encarregar una auditoria externa dels comptes 
de l’ajuntament amb l’única finalitat d’examinar 
i revisar en detall les activitats del govern muni-
cipal per verificar l’eficiència, la transparència, 
l’honestedat i la legalitat amb què es gestio-
nen els recursos municipals. No oblidem que 
són diners de tots, i per tant, tots tenim dret 
a saber en què es gasten i a exigir una gestió 
responsable i de qualitat. Per una altra banda 
també creiem que l’auditoria és un instrument 
que ens permetria identificar dèficits de gestió, 
potenciar aspectes febles i fixar objectius clars 
i assolibles que ens permetin optimitzar recur-
sos, que cada dia són més limitats.

Després de molt treballar i amb el suport dels 
regidors del NOPP, hem aconseguit que es con-
voqui un Ple extraordinari únicament per apro-
var i encarregar a una empresa externa una 
auditoria econòmica dels comptes dels últims 
quatre anys del nostre ajuntament, però quina 
ha estat la nostra sorpresa que no ens han 
deixat ni votar.
L’equip de govern sempre ha argumentat que 
fer una auditoria té un cost molt elevat, i que 
en aquests moments el nostre ajuntament té 
altres prioritats. Entenem perfectament que ara 
més que mai hem de mirar fil per randa en què 
gastem els diners i que hem de racionalitzar 
els nostres recursos. Per això, des de CIU hem 
informat que la Diputació de Barcelona elabora 
aquests estudis econòmics a ajuntaments fins 
a 20.000 habitants, com és el nostre cas, amb 

cost econòmic ZERO. Però tot i això l’equip de 
govern continua negant-se.
Mai hem dubtat de la professionalitat dels em-
pleats ni dels polítics que gestionen els comp-
tes del nostre ajuntament, però sincerament no 
entenem aquestes negatives, si la seva gestió 
és tan clara i transparent com diuen, on està el 
problema? Per què no deixen que una institució 
aliena auditi els comptes? Si tot és tan clar i 
transparent encarreguin l’auditoria.

1a Gran Cursa de les Mentides 2011-2015.
Participants: Partits polítics a l’oposició. 
1a etapa: 11 juny 2011- 30 març 2012.

...A tota velocitat. ICV, CiU i NOPP igualen temps 
en la primera volta com si anessin de la mà. 

Iniciativa comença a despuntar. La grada de 
les xarxes socials li fa agafar embranzida. Té 
un gran foro de seguidors als quals dedica ‘el 
circ de l’ocupació’. Amb velocitat vertiginosa 
diu que l’equip de govern no està generant llocs 
de treball, que no hi ha acords ni convenis amb 
empreses. Perd el ritme amb les dades reals:

*221 usuaris de l’SLOP són inserits en el mer-
cat laboral en els darrers 9 mesos.

Nova Opció per Parets recupera posicions i 
avança ICV amb ‘l’endeutament’. Cursa molt 

renyida. Sembla que el seu entrenador sigui 
el mateix, amb la mateixa tàctica, el mateix 
speach. Però tots dos frenen alhora, baixen el 
ritme. 

*Potser perquè amb data 15 de març, 
l’Ajuntament comunica al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques que el deute amb 
els proveïdors fins a finals de 2011 és 0 euros. 

I en aquest moment de la cursa, sorprèn amb 
un sprint Convergència i Unió. Van a totes, tot 
s’hi val, i amb el “cotxe” passen a primera posi-
ció en la 1a Gran Cursa de les Mentides.  Diuen 
que el condueix la ‘Primera Dama” i que va a 
fer la compra i portar la nena a escola. Amb el 
cotxe punxen roda i trenquen motor. 
*La dona de l’alcalde ni té carnet de conduir, ni 
mai de la vida ha conduit un cotxe. 

Fi de la cursa. Tots passen per línia de meta en 
el mateix moment. Podi per a tots tres. 
Com si fossin un únic corredor, reben un únic 
trofeu a compartir: la copa ‘Manca de credibi-
litat’.

Malgrat el to d’humor, la situació és prou serio-
sa com perquè aquests partits reflexionin sobre 
el codi ètic de la política, la honestedat i la res-
ponsabilitat, no contribuint més a la desafecció 
política. Creiem que ja han perdut la credibilitat 
pel que resta de mandat, però els hi demanem 
facin un esforç per canviar la seva actitud. I per 
sobre de tot, parlem de polítics a polítics, no 
barregem famílies ni entorn personal. Ells no 
són càrrecs públics. 

Grup Municipal del

Partit dels Socialistes de Catalunya
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EL CALAIX

Escola de la Natura

Sergi Cercós

L’elaboració d’aquest article ha estat possible gràcies a les dades 
proporcionades per l’Oficina de Català de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès.

La lectura fàcil arriba a Parets

La Biblioteca de Can Rajoler acull, des del 23 de 
març, el Club de Lectura Fàcil de Parets, promogut 
per l’Oficina de Català. De moment, l’integren onze 
membres i dues dinamitzadores. Les persones par-
ticipants al Club es reuniran el darrer divendres de 
cada mes a Can Rajoler i parlaran del llibre que han 
llegit. 
Els llibres de lectura fàcil s’adrecen a col·lectius 
específics, com el d’aprenents de llengua, amb la 
finalitat d’ajudar-los a millorar la seva competència 
lingüística i d’integrar una eina més en el seu procés 
d’aprenentatge. Els llibres de lectura graduada i de 
lectura fàcil estan escrits seguint unes normes es-
pecífiques, adaptades a les necessitats dels lectors, 
que els ajuden a comprendre el text.

La lectura no és patrimoni exclusiu dels parlants 
nadius o dels aprenents dels cursos avançats

En alguns casos, les obres són inèdites i especial-
ment concebudes com a textos de lectura fàcil, men-
tre que en altres casos són adaptacions de clàssics. 
El primer llibre que han triat els membres del Club per 
inaugurar la iniciativa ha estat Històries poc corrents, 
de Pere Calders, una versió adaptada de relats del 
genial contista català.
El projecte del Club de Lectura Fàcil ha tingut una 
gestació llarga. Finalment, després de superar nom-
brosos entrebancs, ha vist la llum i s’integra a l’agen-
da d’activitats de la Biblioteca de Can Rajoler, de 
l’Oficina de Català i del projecte Parets, poble lector.
La lectura, que s’entén com un instrument fonamen-
tal d’aprenentatge de la llengua, no és patrimoni ex-
clusiu dels parlants nadius o dels aprenents dels 
cursos avançats, sinó que es pot iniciar des del final 
del cicle bàsic. A més de contribuir a millorar el pro-
cés d’aprenentatge, és un recurs amè i divertit que 
permet, alhora, conèixer la realitat cultural de la llen-
gua d’aprenentatge.

ESCOLA DE LA NATURA
C/Galende, 12. Parets del Vallès. Tel. 93 562 17 94

Trobem que, d’un temps ençà, comencem a tenir més consciència de la importàn-
cia que tenen els nostres espais naturals, els de Parets. Probablement diferents 
aspectes com ara els vinculats a la recerca d’hàbits de vida més saludable, tenir 
més cura del nostre cos o, fins i tot l’actual situació econòmica, ens han portat a 
redescobrir una nova opció en la pràctica de l’esport de gimnàs. Per als qui no us 
agrada tancar-vos al gimnàs, us proposem una alternativa que tenim molt a prop i, a 
més, no té cap cost. Es tracta de tota una xarxa de camins que ens transporten per 
dins del nostre poble i ens fan arribar a indrets molt interessants. Malgrat l’inevita-
ble desenvolupament urbanístic, les possibilitat d’utilitzar diferents itineraris per fer 
passejades, esport, o simplement per una qüestió de mobilitat sostenible, són molt 

àmplies i en totes trobarem algun element destacable. 
Des de l’Escola de la Natura us convidem a acompanyar-nos en un programa de 5 itineraris que es duran a terme des d’ara 
i fins al mes de juliol, i durant els quals disposareu de cobertura informativa per part de monitors que us parlaran sobre la 
fauna, els boscos, la vegetació o la història d’uns espais com ara els camins de la Torre de Malla, els de Can Serra o els 
voltants del Riu Tenes. Us hi esperem!

Xarxa de camins, natura i salut

Com valora l’organització de la Botiga al carrer com a 
primera activitat de la nova Junta? 
En primer lloc, val a dir que hem comptat amb el suport 
i l’ajut constant de l’anterior Junta per organitzar l’edició 
d’enguany. D’altra banda, nosaltres no valorem l’èxit de la 
Botiga al carrer en termes de volum de vendes. Més aviat 
ens plantegem això com un aparador per donar a conèixer 
els comerços, els productes i la situació de les botigues. 
Tot i això, penso que ha estat un èxit. La incorporació dels 
tasts de bars i restaurants, la col·laboració de les entitats 
del municipi i la tasca que han dut a terme els associats 
han donat el seu fruit i puc dir que el resultat final ha estat 
molt satisfactori. De fet, els botiguers ja estan pensant 
en una nova edició a l’estiu...
Quins objectius es planteja la nova directiva?
Pensem que fins al moment s’ha fet una feina molt bona 
per part de la Junta anterior, així que intentarem continuar 
en aquesta línia. Tot i això, esperem incorporar novetats 
que ajudin a acostar els comerços de Parets als seus 
ciutadans. En aquest sentit, volem renovar la pàgina web 
incorporant ofertes, novetats i fer-la més fàcil i accessible. 
És important incorporar les noves tecnologies al comerç. 
També estem treballant en la idea d’una targeta client 
per premiar la fidelitat. Però això encara està en projecte.
En quines dificultats es troba concretament el comerç 
de Parets i com es pot dinamitzar? 
Principalment, com arreu, es nota molt la crisi. També 

“Entre tots aconseguirem impulsar el petit comerç a Parets perquè realment s’ho val”

Fem comerc

Maribel González

Presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eixample

L’Associació de Comerciants de l’Eixample de Parets 
compta amb una nova Junta Directiva, formada per Mari-
bel González, com a presidenta, Juan Estudillo, com a tre-
sorer i Sergi Garrido, com a secretari. La nova directiva 
ha estat l’encarregada d’organitzar la darrera edició de 
la Botiga al carrer, que va tenir lloc aquest mes de març. 
Després d’aquesta primera activitat, hem volgut parlar 
amb la presidenta de l’associació, Maribel González, pro-
pietària de la botiga Esports Parets, per conèixer de prop 
els objectius de la nova Junta.

tenim el problema que sovint, la gent de Parets no situa bé 
el lloc on es troben les botigues o en desconeixen l’existèn-
cia. Cal donar-nos més a conèixer, fer publicitat, organitzar 
esdeveniments. Estem treballant diferents estratègies. Per 
sort comptem amb l’ajuda de les entitats, dels socis i també 
de l’Ajuntament. Entre tots aconseguirem impulsar el comerç 
paretà, perquè realment s’ho val.
Ara el comerç de Parets haurà de competir amb la implan-
tació d’una nova gran superfície...
A Parets, les botigues apostem per la qualitat, la proximitat 
i pels preus assequibles. Aquí és on veritablement cap gran 
superfície ens podrà fer ombra. Nosaltres proporcionem con-
sell, assessorament i una atenció al client personalitzada. 
Som professionals en els nostres sectors. Coneixem què 
els agrada, als nostres compradors, i quines són les seves 
possibilitats. Això no ho trobes mai als grans supermercats. 
Allà, si tens dubtes, et sents absolutament desemparat. 
Aquestes són les nostres millors característiques i les pen-
sem aprofitar.

Mercè Alcayna

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha obert una nova convocatòria del Pla Renova’t d’enllumenat per als establiments comercials. Aquest pla té 
l’objectiu d’impulsar la substitució de les instal·lacions d’il·luminació interior dels comerços per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir el con-
sum d’energia. L’ajut està destinat a la substitució de l’enllumenat interior de comerços i altres establiments de cara al públic per tecnologies més 
eficients, i també s’aplica a la incorporació o substitució de sistemes de control i de regulació de l’enllumenat i detectors de presència. En concret, 
el pla subvenciona la substitució de bombetes, fluorescents, làmpades i equips per d’altres més eficients que permetin reduir el consum elèctric 
almenys en un 30%; la instal·lació de sistemes de control d’encesa i de regulació del nivell d’il·luminació que permetin un estalvi elèctric d’almenys 
un 20% i la reubicació dels punts de llum, de manera que es redueixi el consum elèctric almenys en un 30%.
L’ajut el poden demanar empreses del sector del comerç constituïdes amb personalitat jurídica pròpia o persones físiques que desenvolupen una 
activitat empresarial en l’àmbit del comerç. L’ajut que es pot obtenir és d’un màxim del 30% del cost elegible de la nova instal·lació o de 15.000€ 
per sol·licitant.
Els tràmits de sol·licitud es poden fer a través d’una empresa comercialitzadora adherida que tramitarà la petició o bé per l’interessat, ja sigui per 
internet o personalment al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) o a qualsevol de les Seus Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació. 
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 d’abril del 2012, o fins a l’exhauriment del pressupost disponible.
Es poden consultar tots els detalls a l’adreça electrònica http://www.plarenovat.cat/2012-enllumenat.

Ajuts i 
Subvencions

per al comerç

Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços
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LA FINESTRA

Pedro García Aguado és el coach dels programes del canal de televisió Cuatro, Hermano Mayor 
i El campamento. Ha estat un dels millors waterpolistes espanyols de tots els temps: set ve-
gades campió de la Lliga Nacional espanyola de waterpolo, Millor jugador de la Lliga Nacional 
2001-2002, sis vegades campió de la Copa del Rei, set cops campió de lliga, medalla de plata 
als Jocs Olímpics de Barcelona 92 amb la selecció espanyola, medalla d’or als Jocs d’Atlanta 
98... I així, un interminable currículum ple d’èxits i victòries que també van ser la causa del 
seu enfonsament personal en veure’s immers en el món de la nit, l’alcohol i les drogues. Els 
excessos el van portar a l’addicció i a abandonar la seva carrera com a esportista d’elit per 
ingressar, l’any 2003, en una clínica de desintoxicació. Com ell diu durant la presentació: «huid 

del ‘yo controlo’, con las drogas no se controla nunca!».
Ja recuperat, el Pedro s’ha format com a terapeuta. Ha estudiat programació neurolinguística, 
i entrevista motivacional. Aquests i d’altres coneixements els aplica amb l’objectiu d’ajudar 
els adolescents amb conductes de risc, problemes d’addicció o trastorns de comportament. 
A més és autor dels llibres Mañana lo dejo, Dejarlo es posible i coautor de Hermano Mayor: 

entender a los adolescentes es posible.
El Pedro García va pujar a l’escenari del Teatre Can Rajoler per oferir una xerrada als més de 
400 alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat de l’Institut Torre de Malla els dies 12 i 
16 de març d’enguany. El teatre es va omplir d’adolescents de gom a gom. 
El seu aspecte és una mica intimidant: jaqueta de cuiro, botes, texans i un toc d’home dur o de 
“malote”, com ell mateix ho defineix. Però de seguida t’adones que això només és una façana. 
La seva exposició és plena de reptes, d’ànims i de paraules que t’empenyen a actuar per voler 
un futur millor... Des del primer moment s’adreça als adolescents sense pretensions, ple de comprensió i empatia. És un home carismàtic que 
parla un llenguatge que els xavals entenen a la perfecció. «No vengo a juzgaros, ni a deciros lo que tenéis que hacer. Yo no tengo la verdad en 

mi poder, ni siquiera tengo todas las respuestas, sólo quiero que conozcáis mi experiencia para que actuéis con criterio». Amb aquestes frases, 
el Pedro va fer una ferma i contundent declaració d’intencions del que estàvem a punt d’escoltar. Vídeos d’humor, presentacions gràfiques, 
música... Aquestes són algunes de les eines amb les quals s’ajuda per captar l’atenció del seu públic. És un gran motivador que ens convi-
da –no només els adolescents– a la reflexió personal, a enfrontar-nos a les adversitats amb forces renovades i a voler ser millors persones. 
Després de la xerrada, quan el teatre està pràcticament buit, el Pedro explica quins són els seus objectius: «algunos jóvenes sólo se encuentran 

perdidos en un mundo que no entienden. Yo intento echarles una mano para que asuman su responsabilidad y no caigan en la frustración». 

També li preguntem sobre el seu programa a Cuatro, Hermano Mayor. «Detrás de lo que se ve en una hora de programa hay un trabajo intenso 

de muchos días y un gran equipo de profesionales que lo hacen posible. En el programa intentamos que los jóvenes pasen por los mismos 

sentimientos de impotencia y de indefensión que hacen padecer a sus padres, abuelos y profesores. Ponerse en la piel de otro te hace ver la 

realidad tal y cómo es. La tele es un medio más para llegar al público adolescente que es en definitiva mi objetivo». En tot cas, ens quedem 
amb una de les frases més contundents o, com a mínim, la que penso que hauríem de tenir tots present, tinguem l’edat que tinguem: «no per-

mitáis que nunca nadie os diga que no valéis. No dejéis que os convenzan de que no sois capaces de hacer alguna cosa. Todos sois realmente 

especiales en algo, descubrid qué es y lograréis disfrutar realmente de la vida».

“Huid del ‘yo controlo’, con las drogas no se controla nunca!”

Pedro García Aguado

Coach i conductor del programa Hermano Mayor

Explica contes per Sant Jordi
T’agradaria explicar contes als nens 
i nenes de les escoles de Parets? La 
Biblioteca Can Butjosa ha proposat a 
l’alumnat dels cursos de català explicar 
contes la Diada de Sant Jordi als cen-
tres de primària del municipi. Tothom 
que s’hi apunti podrà fer les sessions 
prèvies de formació previstes pels dies 
11 i 18 d’abril de 18 a 19.30 h a Can 
Butjosa. Més informació al 93 573 98 
05 o parets@cpnl.cat.

El Pla d’Igualtat Municipal es
presentarà el 24 d’abril
La vaga general convocada a tot l’Estat 
no va fer possible la presentació del Pla 
d’Igualtat Municipal prevista per ahir 
29 de març. Finalment, el contingut del 
projecte i els resultats es donaran a co-
nèixer a la ciutadania durant una reunió 
informativa que tindrà lloc el proper di-
mecres 25 d’abril, a les 17 h, a la sala 
petita de l’equipament de la Coopera-
tiva. El procés compta amb l’aportació 
d’una trentena de dones que van parti-
cipar al fòrum de dones de Parets, una 
dotzena d’enquestes rebudes per correu 
electrònic i les opinions de diferents col-
lectius de tècnics i professionals.

Cantada de Caramelles de la 
Societat Coral Art i Unió
El dissabte 14 d’abril, a partir de les 10
h, a la plaça de la Vila, la Coral Art i Unió 
iniciarà la tradicional cantada de cara-
melles que s’interpreten per Pasqua. La 
música continuarà pels carrers del muni-
cipi i acabarà, a les 13 h, davant de les 
dependències de l’Ajuntament.

Mercè Alcayna


