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10 equips ascendeixen 
de categoria

Entrevista: Mara 
Dierssen, neurobiòloga

17 20

Comencen les obres de l’skate de Cal Jardiner

Aquesta setmana han començat les obres de la pista d’skate del Casal 
de Joves de Cal Jardiner. L’obra consisteix en la instal·lació d’una pista 
recreativa-esportiva al pati exterior del centre, vinculada a la gestió de 
l’equipament juvenil, per a tots aquells joves esportistes que practiquen 
activitats d’skate i patinatge esportiu-recreatiu. La pista comptarà amb 
una desena d’elements per a la pràctica d’aquest esport. Pàg. 7

511

ASIC, futura associació 
de comerciants

Tornen les Tardes 
Joves a Cal JardinerEixamplem la festa: 

propostes per al juliol

13 15

Sergi Mingote, 
reelegit alcalde

Sergi Mingote, del Partit dels Socialistes de Catalunya, ha estat reelegit alcalde de Parets del Vallès en el Ple de constitució del nou 
Ajuntament, celebrat el passat 13 de juny de 2015. En el decurs de la sessió plenària, els 17 edils van prendre possessió del càrrec. 
L’acte es va celebrar de manera excepcional a la Sala Basart de la Cooperativa, amb una nombrosa assistència de públic. Un cop 
constituït el nou consistori, es va procedir a l’elecció de l’alcalde. La candidatura de Mingote, amb el suport de 8 regidors, va ser la 
més votada i, per tant, va ser investit alcalde. Totes les forces polítiques van manifestar la voluntat d’establir un marc de diàleg en 
benefici de la vila. Pàg. 3

Conveni amb Recipharm per crear ocupació

L’Ajuntament i Recipharm Parets han signat un conveni de col·laboració 
mitjançant el qual l’empresa contractarà operaris de producció a través 
de l’SLOP prèviament formats per a les necessitats específiques del lloc 
de treball. Aquest és el punt de partida d’un acord que es veurà ampliat 
amb futures necessitats, vinculades al creixement calculat per l’empre-
sa amb noves línies de producció previstes entre 2015 i 2017. Pàg. 9
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

De dimarts
a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9.30 a 14 h 

Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

Tota l’agenda al web www.parets.catTota l’agenda al web www.parets.cat

LÍNIA OBERTA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.cat

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Divendres 26 juny 
A les 16 h, a la Biblioteca Can Butjosa, homenatge a Oliver Sacks. 
A les 17 h, al Casal de Ca n’Oms, actuació de les classes de gimnàstica 
i ioga.
A les 17 h. Al Casal de Ca N’Oms, final del campionat de petanca.
A les 18 h, als casals Ca N’Oms, Sant Jordi, Asoveen, bingo.
A les 21 h, a l’Escola de la Natura, tertúlia i audiovisual sobre el tema 
‘Què és un forat negre’, a càrrec de Joan Pujol, dins del cicle Tertúlies 
i estrelles. 
A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, Nit de l’Esport: elecció dels millors 
esportistes de Parets. 
A les 22 h, a l’era de Ca n’Oms, ball de les jornades amb el grup Bora 
Bora.
 
Dissabte 27 juny
A les 10 h, al parc la Linera, trobada de puntaires.
A les 12 h, al parc la Linera, sardanes amb la  Cobla Ciutat de les Ro-
ses. 
A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle amb l’obra ‘Marit i muller 
quin merder’ a càrrec de Maite Carreras, Ramon i Jack Carmelo. 
A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb DJ Ferry 
(festa blanca-llatina).

Diumenge 28 juny
A les 11 h, a l’aparcament del Camp de futbol municipal Josep Seguer, 
sortida en autocar a Tossa de Mar. A les 14 h, dinar i ball de les jornades, 
al restaurant Gran Casino Costa Brava de Lloret.
A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, projecció de la pel·lícula Re-
quiem for a dream.

Dilluns 29 juny
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 30 juny
A les 18 h, al parc la Linera, Contes amb biblioteques a dins, a càrrec 
d’Assumpta Mercader.
A la Biblioteca Can Butjosa, Escola d’Estiu (i dies 1, 2 i 3 de juliol). 

Dimecres 1 juliol 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per a adults: ter-
túlia al voltant de la novel·la La conjura de los necios de John Kennedy 
Toole. 

Dijous 2  juliol 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Divendres 3 juliol
De 18 a 21 h, a l’Escola Bressol La Cuna, festa de cloenda del 25è ani-
versari de La Cuna. 

Dissabte 4 juliol
D’11.30 a 13 h, a la Sala Basart Cooperativa, festa de cloenda de 
RAP107.edu. 
A les 19 h, a la plaça Dr. Trueta, gazpacho a la fresca.
A les 22.30 h, al restaurant Llevantpark, concert de gospel. 

Dilluns 6 de juliol 
A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 7 de juliol 
A les 18 h, al parc la Linera, espectacle Cagallufes, a 
càrrec de Cia Patawa.

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Agraïment
Els dies 12 i 13 de juny, la Penya Blaugrana Parets va 
celebrar els actes commemoratius del 35è aniversari de 
l’entitat. 
La xerrada, protagonitzada pels periodistes Emilio Pérez 
de Rozas, Carles Pérez de Rozas, David Torras, Marcos 
López i Joan Poquí, i moderada pel periodista Albert 
Maspons, va comptar amb la presència de prop d’una 
seixantena de socis. 
L’endemà, va tenir lloc el II Memorial Josep Seguer de 
futbol, que els infantils del CF Parets, patrocinats per la 
nostra Penya, van jugar amb la Penya Sant Cugat. 
Els actes van cloure amb un dinar de germanor al qual va 
assistir un centenar de persones entre socis, familiars, 
amics i simpatitzants de la Penya.
Tot això no hagués estat possible sense la col·laboració 
dels nostres socis, dels voluntaris que ens van donar un 
cop de mà en l’organització i de totes les persones que 
van treballar, de manera anònima i desinteressada, per 
tal que l’esdeveniment fos un veritable èxit. 
Volem agrair especialment la presència als actes de 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, del regidor, Dídac Ca-
yuela, de Montserrat Seguer, filla de Josep Seguer, de 
l’exjugador del FC Barcelona, Paco Martínez, i del directiu 
en cap de Penyes, Josep Maria Barnils.
A tots, gràcies.
Junta de la Penya Blaugrana Parets

Festa Blanca Llatina de l’Associació Balls de Saló Parets
El pròxim dissabte 27 de juny, us convidem a venir a la 
Festa Blanca Llatina, que celebrem l’Associació Balls de 
Saló Parets. Aquesta festa tindrà lloc a la Sala Basart, a la 
Plaça de la Vila, de Parets. L’inici del ball serà a les 22.30 
i finalitzarà al voltant de l’1.30 h. El preu de l’entrada és 

de 4 euros per persona.
En aquesta ocasió comptarem amb la presència de DJ 
Ferry, que ens amenitzarà la vetllada amb música llati-
na: salsa, merengue, bolero, txa txa, batxata i kizomba. 
Gràcies a la col·laboració de l’Associació de Comer-
ciants de Parets, també tindrem diversos obsequis que 
sortejarem entre els assistents.
Des de l’Associació us demanem que vingueu vestits 
de blanc, per crear més ambient llatí...
El ball està obert a tothom que tingui ganes de ballar, 
riure i passar una bona estona entre amics i mojitos.
No us perdeu. Apunteu-vos-hi!
Associació Balls de Saló Parets

Què serà de nosaltres

Què serà de mi 
quan la neu es fongui
i les petjades 
que he desat pel camí,
s’esvaeixin 
per aquest camp
ple de roselles
que ara el temps 
ha gosat omplir?

      …   …   …

Si els murs que embolcallen
els nostres records d’argent
es desperten de matinada
i tu i jo hem marxat corrents;
què serà de la nostra intimitat
guardada dins el pas del temps?

Joan Verdaguer i Andrés ens ve des d’Esplugues de 
Llobregat a mostrar-nos que viu poèticament, no no-
més perquè ha publicat llibres de poemes tan bons 
com Mirada oberta (2009) o el darrer Espera’m a l’alba 
(2015), sinó per la musicalitat que acompanya la seva 
veu literària i el projecte ‘Desperta Ferro’, un grup mu-
sical que ens va fer gaudir d’una fantàstica vetllada 
poètica i musical el passat diumenge 21 de juny, a la 
Sala Cooperativa des de les 18 h. Plens d’energia, el 
Niu d’Art Poètic preparem també un muntatge a partir 
de la poesia de Joan Margarit per Festa Major. Serà al 
carrer Barcelona, el 24 de juliol. 
Us hi esperem!
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9 Grup Municipal PSC-CP 

ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Berenguer i 
Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

Can Roura, La Sardana i
Estació
Miquel J. Pérez Rodríguez

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

Grup Municipal Sumem 
Parets
Casandra García Rodríguez 
Antonio Torío Fernández
Antonio Molina Herrera

Grup Municipal Ara Parets 
ERC
Jordi Seguer Romero
Ramon Parés López
Kènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Convergència 
i Unió 
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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Constituït el nou Ple de l’Ajuntament, amb Sergi Mingote com a alcalde

Comença una nova legislatura i un nou escenari polític, 
amb una gran renovació del plenari municipal. El PSC es 
manté al govern municipal, amb un regidor més que en 
el mandat anterior i amb Sergi Mingote al capdavant, in-
vestit, novament, alcalde del municipi. En el seu equip, 
tres regidors nous, Paola Gratacós, Miquel Pérez i Toni 
Fernández, i quatre que repeteixen: Francesc Juzgado, 
Àfrica Martínez, Susanna Villa i Dídac Cayuela. 
Com a primera força de l’oposició se situa Sumem Parets, 
agrupació d’electors que es presentava per primera vega-
da a les eleccions, i que té com a representants a l’Ajun-
tament Casandra Garcia, Antonio Torío i Antonio Molina. 
Ara Parets ERC entra de nou al consistori amb tres edils: 
Jordi Seguer, Ramon Parés i Kènia Domènech. La com-
posició del Plenari es completa amb Rosa Martí, com a 
representant de Nova Opció per Parets, Raul Urtusol, de 
Convergència i Unió, i Manuel Losada, que sota les sigles 

Sergi Mingote

Nova Corporació Municipal
Ajuntament de Parets del Vallès 
Legislatura 2015-2019

Paola Gratacós

Miquel Pérez Francesc Juzgado Àfrica Martínez Toni Fernández

Susanna Villa Dídac Cayuela Casandra García

Antonio Torío Antonio Molina Jordi Seguer

Ramon Parés Kènia Domènech Rosa Martí

Raul Urtusol Manuel Losada

L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat | www.sergimingote.cat

Em sento profundament honorat per haver estat escollit novament alcalde del meu poble. Vull agrair a la ciutadania 
la confiança i la satisfacció amb la nostra gestió al capdavant de l’Ajuntament.

Tot just iniciem una nova etapa, amb noves forces, amb energies renovades, i amb la mateixa il•lusió, la mateixa 
empenta i les mateixes ganes que el primer dia. És amb aquest esperit que comencem la nova legislatura. 
I ho fem amb el compromís de treballar amb els principis que sempre hem portat a la pràctica: sumant pel bé del 
nostre poble, per continuar creixent i fent de Parets del Vallès una vila cada dia més atractiva, més amable i amb més 
oportunitats per a tothom.

Vull felicitar totes les forces polítiques representades al nostre Ajuntament. El nou Plenari és el resultat de la voluntat 
dels paretans i les paretanes. Considero que la pluralitat és bona i més enllà de les diferències ideològiques, hem 
de procurar, com a gest de respecte envers la ciutadania, establir un marc de diàleg pel bé i pel progrés del nostre 
poble. És per això que, com sempre he fet, estenc la mà a tots i a totes, de forma incondicional, si és per sumar, en 
positiu, pel nostre poble. 

de Ciutadans, fa entrada per primer cop a l’Ajuntament. 
La constitució del nou consistori es va celebrar el dis-
sabte 13 de juny a la Sala Cooperativa. En primer lloc, es 
va constituir la mesa d’edat, presidida pel membre més 
jove i el més gran de la nova corporació: Kènia Domènech 
i Rosa Martí, respectivament. Un cop realitzada la prome-
sa o jurament del càrrec dels 17 edils, es va procedir a la 
constitució de la nova corporació i a l’elecció de l’alcalde, 
en què es van presentar 4 candidatures. Sergi Mingote va 
obtenir 8 vots; Casandra García, 3 vots; Jordi Seguer 3 
vots, i Raúl Urtusol, 1 vot. Hi va haver dues abstencions. 
Mingote, en la seva intervenció, va posar de manifest la 
voluntat per treballar conjuntament per Parets, sumant en 
positiu, i va estendre la mà a totes les formacions políti-
ques per treballar pel bé del poble. La resta de forces tam-
bé van manifestar la voluntat d’establir un marc de diàleg, 
però, alhora, van dir que farien oposició fiscalitzadora.
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2 cursos de plataformes elevadores
2 cursos de carretoners frontals
Lloc: La Marineta Parets
Cursos gratüits adreçats a persones inscrites a l'SLOP i en situació d'atur.

Inscripcions a l'SLOP . C/ Major,1. Tel: 93 573 88 96

FORMACIÓ

SUBVENCIONS PER LA 
CONTRACTACIÓ DE JOVES

L’Ajuntament de Parets del Vallès està adherit al programa 
“Joves per l’Ocupació” on s’ha format a 30 joves en dos 
àmbits:

Comerç i atenció al client (tècniques de venda - 300h.)

Logística i distribució (auxiliar en activitats de magatzem - 250h.)

Les empreses que contractin aquests joves després d’acabar 
el seu període formatiu,podran sol·licitar una subvenció de 
3.888€ (648€ al mes durant 6 mesos). Si el contracte no fos 
de jornada completa, s’ajustaria la bonificació a la jornada.

La data límit per formalitzar un contracte laboral amb algun 
dels 30 joves participants en aquest projecte és l’1 de juliol de 
2015.

Poseu-vos en contacte amb:
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
C/ Major, 1 – Parets del Vallès - Tel. 93 573 88 96

J U L I O L 2 0 1 5

3

Ajuntament de
Parets del Vallès
Cartipàs Municipal
2015-2019

Cerdanet,
Jardiner i 
Can Riera

Barri Antic
S.Barriques

 i Escorxador
Eixample
Central

Can Berenguer
i Espai Central

Can Butjosa,
Riera Seca
i la Salut

Can Roura,
la Sardana,

i Estació

Toni Fernández Dídac Cayuela Àfrica Martínez Susanna Villa Francesc Juzgado Paola Gratacós Miquel Pérez

Sergi Mingote
Alcalde
sergi.mingote@parets.cat

El cartipàs municipal pren com a figura des-

tacada el ‘regidor de barri’ d’acord amb la 

definició de 7 àmbits territorials. Amb aquest 

model es vol generar una interacció més 

pròxima i directa amb la ciutadania, a través 

dels regidors assignats a cada zona.

Cada regidor de barri gestiona a par-

tir d’avui, 26 de juny, una pàgina de 

Facebook del seu àmbit territorial, 

com a canal d’interacció 2.0 amb la 

ciutadania. 

Pròximament es donarà a conèixer la delimi-

tació exacta de cadascun dels barris, a més 

dels dies, hores i lloc de visita de cada regidor. 

També s’hi pot contactar mitjançant les adre-

ces de correu electrònic.

regidorbarri.tonifernandez@
parets.cat

regidorbarri.tonifernandez

regidorbarri.didaccayuela@
parets.cat

regidorbarri.africamartinez@
parets.cat

regidorbarri.susannavilla@
parets.cat

regidorbarri.francescjuzgado@
parets.cat

regidorbarri.paolagratacos@
parets.cat

regidorbarri.miquelperez@
parets.cat

regidorbarri.didaccayuela regidorbarri.africamartinez regidorbarri.susannavilla regidorbarri.francescjuzgado regidorbarri.paolagratacos regidorbarri.miquelperez
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PLUSVÀLUAJORNADES

La il·lusió no té edat omple el Teatre Can Rajoler
‘El guateque’, l’actuació del grup de playbacks La il·lusió 
no té edat, ha omplert de gom a gom el Teatre Can Ra-
joler aquest dilluns. 16 components del grup, dirigits per 
Xavi Gálvez, van escenificar un ‘guateque’ al més pur 
estil dels anys 60 i 70, sota l’atenta mirada d’un auditori 
que va riure i gaudir d’allò més. L’actuació, inclosa en el 
marc de les Jornades Els Nostres Avis, clou la temporada 
d’esdeveniments d’aquesta peculiar formació musical.

RECONEIXEMENT

El Centre Obert guanya la beca ‘Educar menjant’
La Fundació Jaume Casademont ha concedit la beca 
‘Educar menjant 2015’ al Centre Obert Espai Sol de Parets 
del Vallès pel seu projecte ‘Eduquem en alimentació des 
de l’experimentació’.
El projecte està basat en el principi que aprendre amb 
l’experimentació és una forma més divertida, i alhora més 
propera als infants i joves, de comprendre i arribar amb 
més facilitat a majors nivells de comprensió de concep-

tes. L’objectiu de la proposta premiada és, en definitiva, 
promoure una alimentació conscient, equilibrada i salu-
dable entre els joves i els infants. 

Un projecte en quatre àmbits temàtics
El projecte es desenvoluparà en quatre blocs temàtics: 
les fruites, el pa i el seu acompanyament, trastorns de 
l’alimentació i la llet i els seus derivats.Per desenvolupar 
els blocs, a més de tallers i xerrades sobre cada un dels 
temes, està previst fer una part pràctica que inclourà acti-
vitats com la creació d’un hort urbà ecològic, l’elaboració 
de pa, una sortida a una granja o la visita a diferents em-
preses de Parets relacionades amb l’alimentació.
Les beques ‘Educar menjant’ de la Fundació Jaume Ca-
sademont es concedeixen anualment a projectes innova-
dors que impulsin i estimulin iniciatives en l’àmbit educa-
tiu i lúdic, en infants de 0 a 16 anys, per tal de promoure 
els valors d’una alimentació saludable en el marc d’una 
gastronomia que és entesa com a cultura.

Botifarrada solidària de la protectora de Parets
L’Associació protectora d’animals de Parets organitza 
una botifarrada solidària per recaptar fons destinats 
a tenir cura dels animals abandonats al municipi. La 
celebració serà el diumenge 19 de juliol, a partir de les 
20 h, a l’espai enjardinat del Casal Can Butjosa. El preu 
de l’àpat és de 5 euros i dóna dret a una torrada amb 
botifarra, allioli i una beguda.

Obres d’ampliació i millora de la xarxa elèctrica
La companyia elèctrica Endesa ha iniciat les obres 
d’ampliació i millora de la xarxa elèctrica des de Palau-
solità fins al terme municipal de Lliçà de Vall. Les obres 
afecten un tram del municipi que va del camí de la Torre 
de Malla fins al camí de la Riera Seca, i un tram del 
camí de Can Teja i del veïnat de Can Riera. L’execució, 
iniciada a mitjan juny, tindrà una durada de dos mesos. 

Visites a comerços per fomentar l’arbitratge
El mes de maig, l’Ajuntament va posar en marxa una 
campanya per promoure l’adhesió al sistema de media-
ció i arbitratge per a empreses i comerços. Actualment, 
i un cop enllestida la primera fase del projecte, tres 
persones contractades per mitjà dels Plans d’Ocupació 
Local duen a terme un treball de camp, que consisteix 
a fer visites concertades per tal de donar a conèixer els 
avantatges de l’adhesió a aquest programa.

Obres d’arranjament del talús de l’Av.Catalunya
A finals de juliol, tot just acabada la Festa Major d’Es-
tiu, està previst l’inici d’obres d’arranjament del talús 
de l’Avinguda Catalunya i l’últim tram del carrer de Bar-
celona. Les obres consisteixen en la construcció d’un 
mur per evitar els possibles despreniments del talús, una 
nova vorera i la reconstrucció de la calçada del 
c/ Barcelona, entre d’altres.

EN 2 MINUTS...

L’últim Ple del mandat 2011-2015, celebrat el 10 de juny, 
tenia com a únic punt de l’ordre del dia l’aprovació de les 
actes de les sessions anteriors, si bé va convertir-se en 
un emotiu acte de reconeixement als regidors i regidores 
que no continuen en el seu càrrec com a representants 
del consistori. 
Els edils que no formen part del nou Ajuntament són Sò-
nia Lloret i Miguel Ángel Granado, del PSC, Ferran Vidal, 
Lluís Cucurella i José Luís Rodríguez, de Nova Opció per 
Parets, Xavier Martín i Esther Samon, de Convergència i 
Unió, Joan Folguera, d’ICV-EUiA i Marc Soto, del Partit Po-
pular. Roberto Carmany, també representant del PP, havia 
presentat abans la seva renúncia. 

Tant l’alcalde com tots els portaveus dels grups muni-
cipals van dirigir unes paraules d’agraïment als regidors 
sortints destacant la seva implicació amb el municipi, la 
seva vocació de servei públic i el treball desinteressat 
pel bé col·lectiu. També els regidors cessants van adre-
çar un breu discurs, amb un element comú: l’orgull i la 
gran experiència que ha significat poder estar al servei 
del seu poble. Va quedar palesa la seva tristor per deixar 
de formar part del consistori i no continuar desenvolupant 
el projecte de millora de Parets des de l’administració. 
Sergi Mingote va voler lliurar-los, en senyal d’agraïment, 
l’obsequi institucional: la dona d’aigua ‘Benvinguda’ i una 
carta de reconeixement personal. 

Últim Ple de legislatura, amb emotiu comiat als regidors sortints
El darrer Ple de mandat va finalitzar amb un reconeixement a la tasca feta pels regidors cessants
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INFORMACIÓ I RESERVES

al web escola.natura.parets.cat

Treballem per l'educació
                     ambiental a l'escola 

ESPAI 
J  VE

Ei! Tots els dissabtes de 16 a 19 h:

jocs educatius, gimcanes 
i moltes altres activitats!
Vine a passar-t’ho bé!!!

Activitat gratuïta

Cal Jardiner

Tel. 93 573 72 00

caljardiner@parets.cat

dissabte, 4 de juliol de 2015
d’11.30 a 13 h. Sala Basart Cooperativa

Festa de cloenda
de la temporada 2014-2015
del programa rap107.edu
Programa en directe, actuacions musicals, teatre,
concursos, obsequis i moltes coses més.

Vine i participa-h
i!

T’ho passaràs m
olt bé!
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PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT

Es renova l’Estació Meteorològica de Parets
L’Ajuntament de Parets i el Servei Meteorològic de Cata-
lunya (SMC) han actualitzat l’Estació Meteorològica Au-
tomàtica (EMA) de Parets del Vallès substituint l’antiga 
torre fixa de 10 m per un pal telescòpic de la mateixa 
alçària.
L’objectiu de l’actuació ha estat donar compliment a 
l’actual normativa de riscos laborals i fer el manteniment 
del sensor de direcció i velocitat del vent (també renovat 
i ubicat a 10 m d’altura) de forma fàcil i segura. També 
s’han renovat els tensors d’ancoratge, fet que incrementa 
la seguretat de tota la instal·lació.
L’Estació Meteorològica Automàtica, ubicada al terrat de 
l’Escola Municipal Pau Vila, disposa de sensors per a la 
mesura de la temperatura, la humitat relativa de l’aire, la 
velocitat i la direcció del vent, la pressió atmosfèrica, la 
irradiació solar global i la precipitació.
Tot aquest material compleix les condicions tècniques 
requerides per formar part de la Xarxa d’Estacions Me-
teorològiques Automàtiques (XEMA).
Es pot accedir a les dades meteorològiques de l’estació 
de Parets del Vallès a través de l’adreça http://meteo.
parets.org/.

PLUSVÀLUAIMMOBLES
Inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges
La Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer la nova 
normativa sobre inspeccions tècniques als edificis 
d’habitatges.
Entre d’altres, la nova normativa regula el manual de 
l’habitatge, que proporciona al propietari i al llogater in-
formació detallada sobre l’estat de l’immoble per plani-
ficar les revisions i evitar-ne possibles deficiències en el 
futur. La inspecció tècnica dels edificis és un sistema de 
control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, per 
tal de verificar el deure que tenen els propietaris de con-
servar i rehabilitar els seus immobles. La inspecció l’ha 
de dur a terme un tècnic amb titulació d’arquitecte, apare-
llador, arquitecte tècnic o enginyer, contractat pels titulars 
de l’edifici que s’ha d’inspeccionar. S’han de sotmetre a 
inspecció tècnica obligatòria els edificis unifamiliars o 
plurifamiliars on existeixi l’ús d’habitatge, sense perju-
dici que puguin contenir també altres usos diferents del 
residencial. La informació es pot consultar al DOG, del 7 
de maig, Decret 67/2015. 

PLUSVÀLUAMASCOTES

En marxa els nous correcans de Parets
Ja han començat les obres d’actuació dels dos nous co-
rrecans a Parets, que estaran situats a la plaça del Mira-
dor de Gallecs i a l’espai verd que hi ha entre el carrer de 
Víctor Català i el riu. L’acció s’inclou dins la campanya 
cívica “No deixis el marró als altres”, que l’Ajuntament de 
Parets ha posat en marxa amb l’objectiu de conscienciar 
els propietaris de gossos sobre la necessitat de mantenir 
els espais comuns nets. 

Ja han començat les obres d’execució de la nova pista 
d’skate al pati exterior del Casal de Joves Cal Jardiner. 
L’obra, adjudicada a l’empresa Spoko Ramps SL, consis-
teix en la instal·lació d’una pista recreativa-esportiva al 
pati del Casal de Joves Cal Jardiner, vinculada a la gestió 
de l’equipament juvenil, per a tots aquells joves esportis-
tes que practiquen activitats d’skate i patinatge esportiu-
recreatiu. 
La nova pista, dissenyada amb la participació del joves 
del casal, comptarà amb una desena d’elements entre els 
quals hi haurà un rall quadrat en baixada, diversos box 
en pla, en baixada i en inclinació, un bowi obert, un hip 
transfer, un rall rodò pla, escales, un kink i un planter-box.

La instal·lació era una de les demandes dels joves de Pa-
rets i que, a partir d’ara, complementarà la part exterior, 
que ja compta amb una pista poliesportiva. En el procés 
de participació ‘Digues la teva sobre Cal Jardiner’, en què 
hi van prendre part 649 joves, 400 van votar com a prime-
ra opció la pista poliesportiva, i en segon lloc, l’habilitació 
d’unes pistes d’skate.
L’actuació està totalment subvencionada per la Diputa-
ció de Barcelona, amb la línia d’inversions financerament 
sostenibles de l’exercici 2014, en el marc del Protocol ge-
neral del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
Es preveu que l’obra estigui finalitzada durant la primera 
quinzena del mes de juliol.

Comencen les obres de la pista d’skate de Cal Jardiner
Es preveu que les noves instal·lacions estiguin acabades durant la primera quinzena de juliol

PLUSVÀLUAHORTS SOCIALS

Els horts socials de Can Jornet prenen forma
Les obres d’adequació de l’espai situat a Can Jornet que 
acollirà els horts socials ja estan a punt. Aquest mes de 
juny s’han delimitat els terrenys de les parcel·les i s’han 
traslladat les casetes que serviran per guardar-hi les ei-
nes de les persones adjudicatàries. 
El programa d’horts socials és un projecte municipal que 
té l’objectiu d’ajudar les persones jubilades o aturades 
del municipi en l’economia domèstica, amb la creació 
d’un espai verd per al cultiu de verdures i hortalisses de 
consum propi.
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Divendres 24 juliol
23.00 Nit del Teatre al Carrer
01.15 Concert De Cara a la   
 Pared
03.15 Sessió musical amb DJ   
 Víctor Fàbregas

Dissabte 25 juliol
21.00 Sessió Prins Revival
23.00 Concert d’Obeses
00.45 Concert d’Apache
03.15 DJ Charly Rodríguez i   
 Elite Dance

Diumenge 26 juliol
13.00 Concert vermut amb   
 Small River BB
21.00 Sessió Prins Revival
23.30 Concert de The Down-  
 town Beggars 
01.15 Vaparir Tour 2015 Ràdio   
 Flaixback

Dilluns 27 juliol
18.00 Linera Parc, espai de jocs  
 i tallers
20.00 Holy Fest: Nerea Roblas i  
 DJ Marc Alfonso
21.00 Cinema Dance, amb Elite  
 Dance
24.00 Concert de Grushenka
01.45 Concert ball amb Hotel   
 Cochambre

Divendres 24 juliol
18.30 Nit del Teatre al Carrer
19.20 Pregó
22.00 La Festa de la Pedra del   
 Diable

Dissabte 25 juliol
19.00 Concert Por Jamón al   
 Arte
20.00 Audició de sardanes
22.00 Òpera al carrer
23.30 Orígens destins,    
 l'espectacle

Diumenge 26 juliol
20.00 Concert amb Orquestra   
 Rosaleda
23.00 Exhibició balls de saló
23.30 Ball amb l'Orquestra   
 Rosaleda

Dilluns 27 juliol
20.30 Concert de l'Orquestra   
 Maravella
22.00 Bateig i correfoc de   
 Diables
24.00 Ball amb l'Orquestra   
 Maravella

ACTES PRINCIPALS

Gaudeix de la Festa Major d’Estiu 2015
i sigues solidari!

Col·labora amb 5 € i tindràs dret a
 1 VAL de 3 TIQUETS

per a les atraccions de la fira.
Els beneficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets.

VENDA: Dissabte 11 de juliol
al Sot d’en Barriques de 18 a 22 h

Organitza: Col·labora:

Venda limitada a 2 vals per persona. Només majors de 10 anys

Si penseu guarnir el carrer per la Festa 

Major i voleu rebre la visita de les 

autoritats municipals, només cal que 

truqueu a Can Rajoler al telèfon 93 573 

98 00, abans del 21 de juliol, en horari 

d’oficina, i nosaltres ho organitzarem 

tot! 

També us podem recollir el guarniment 

un cop acabada la Festa Major d’Estiu.

Podeu fer ambdues coses a través del 

formulari que trobareu a 

www.parets.cat

Us convidem a 
guarnir el vostre 
carrer amb el 
motiu:
100 aniversari de 
la Fira del Cavall 
de Parets 

guarniment
de carrers
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Tot a Pes, al mercat de l’Eixample
Tot a Pes és uma nova botiga situada al mercat se-
dentari de l’Eixample. Es pot trobar tota mena d’es-
pècies, llegums, risottos o fruita seca. També s’hi 
comercialitzen productes per a celíacs, tes i vins a 
granel.

Espai Caní, la nova botiga per a mascotes
Espai Caní, a l’av. de Lluís Companys, 21, és el nou 
local dedicat al món de les mascotes on, a més de 
productes d’alimentació, podreu trobar tota mena de 
serveis per als vostres animals de companyia: lliura-
ment de la compra a domicili, educació canina, per-
ruqueria o servei de guarderia.

Mercat de llibres de segona mà a La Farrés
La Farrés ha inaugurat un nou espai: el mercat de lli-
bres de segona mà. Si tens llibres en bon estat i els 
vols donar una segona oportunitat perquè altres els 
llegeixin, porta’ls a la botiga i te’ls vendran. La im-
premta, papereria i llibreria La Farrés està al carrer 
Major, 32, de Parets.

La cadena de pizzeries 1900 obre a Parets
La cadena de pizzeries 1900 ha obert un nou establi-
ment al carrer de Víctor Català, 1, de Parets. A 1900 
són especialistes en plats tradicionals italians, pizzes 
i pastes de tota mena. També fan servei a domicili 
amb una comanda a partir de 16 euros.

Nova xarcuteria Rincón Ibérico
El mercat de l’Eixample compta amb una nova botiga 
dedicada a la venda de productes ibèrics. Es tracta de 
Rincón Ibérico on es poden adquirir embotits i produc-
tes de xarcuteria.

EN 2 MINUTS...

Zanini Auto Grup celebra el 50 aniversari
Amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la fun-
dació de la companyia, el passat 13 de juny, el president 
de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, acompanyat 
del president i del conseller delegat de Zanini, Joan Mi-
quel Torras i Jordi Torras, respectivament, i del conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, van visitar l’empresa 
d’automoció Zanini. Prèviament, l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, i el president del Consell Industrial, Toni Fernán-

EFEMÈRIDE
dez, també van fer una visita institucional a l’empresa, 
abans d’assistir al plenari de constitució del nou Ajun-
tament, que va coincidir amb l’hora d’arribada de Mas. 
La comitiva del president va recórrer les instal·lacions 
de les dues noves plantes de la firma i va inaugurar la 
línia de fabricació de components decoratius de plàstic 
amb efecte metàl·lic per a peces exteriors de l’automòbil. 
Aquesta línia permetrà fabricar peces com els emblemes 
de radar ACC (Automotive Cruise Control) amb la nova 
tecnologia de PVD desenvolupada per la mateixa empre-
sa. Aquesta instal·lació, la primera de tipus industrial en 
la seva especialitat, és fruit de més de 10 anys d’investi-
gació en el sector, amb una inversió de prop de 3 milions 
d’euros.
Zanini, situada al polígon industrial Llevant de Parets, és 
líder mundial en el segment d’embellidors de roda, la pro-
ducció dels quals, el passat 2014, va representar una de 
cada cinc rodes produïdes al món, la qual cosa equival a 
74 milions d’unitats. 

PLUSVÀLUASOSTENIBILITAT

Gemalto amb el Dia Mundial del Medi Ambient
L’empresa paretana Gemalto, ubicada al polígon Llevant 
i  líder en seguretat digital, va celebrar el Dia Mundial del 
Desenvolupament Sostenible, amb activitats participati-
ves per a tots els seus empleats. Els assistents van poder 
gaudir d’un dinar a base de productes ecològics i se’ls va 
obsequiar amb un cistell que contenia una selecció de 
productes de Gallecs, per tal de col·laborar en la promoció 
de les compres sostenibles.

Aquesta setmana s’ha signat el primer conveni de la nova 
legislatura en matèria d’ocupació i de formació. L’alcalde, 
Sergi Mingote, i Jesús Gómez, màxim responsable de 
Recipharm Parets, rubricaven l’acord, inclòs en un pro-
jecte denominat Nous perfils professionals a la indústria 
farmaquímica de Parets del Vallès, en què administra-
ció i empresa adopten un compromís mutu en la creació 
d’ocupació i el foment de la formació. 
El projecte va començar fa uns mesos, amb un programa 
formatiu específic, desenvolupat per l’Ajuntament, adap-
tat a la normativa i a les necessitats del perfil d’operari 
de producció requerit per l’empresa, en el qual  hi han 
participat 9 persones. El punt de partida d’aquest acord 

Un conveni amb Recipharm fomenta l’ocupació i la formació 

és la contractació de personal a la planta de Recipharm 
Parets a través del nostre Servei Local d’Ocupació.
Es tracta d’un projecte de llarg recorregut que es veurà 
ampliat amb la creació de noves línies de producció per 
part de l’empresa, previstes entre finals de 2015 i fins a 
inicis de 2017.

La implantació de l’IUCT, una oportunitat
Jesús Gómez va posar èmfasi en la importància del futur 
Institut de Ciència i Tecnologia, que tindrà seu a Parets, 
que donarà lloc qualificacions professionals molt reque-
rides a la indústria farmàquímica de la vila i del clúster 
farmacèutic de tot l’entorn. 

Recipharm Parets contractarà operaris de producció a través de l’SLOP 
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26
    JORNADES

ELS NOSTRES AVIS
DEL 22 AL 28 DE JUNY 2015 
PARETS DEL VALLÈS

Divendres 26 de juny
17 h. Casal Ca N'Oms

Actuació de les classes de gimnàstica i 

ioga

17 h. Casal Ca N'Oms

Final campionat petanca 

18 h. Ca N'Oms, Sant Jordi, Asoveen

Bingo a tots 3 casals 

22 h. Era de Ca N'Oms

Ball de les jornades amb el grup Bora 

Bora.

Recollida d'entrades a partir del 15 de 

juny a Can Rajoler de 10 a 13 h

Dissabte 27 de juny
10 h. Parc la Linera

Trobada puntaires 

12 h. Parc la Linera

Sardanes amb la Cobla Ciutat de les 

Roses

Dissabte 27 de juny
20 h. Teatre de Can Rajoler

Espectacle amb l'obra "Marit i muller quin 

merder" a càrrec de Maite Carreras, 

Ramon i Jack Carmelo.

Preu: 3€. Venda de tiquets a partir del 15 

de juny a Can Rajoler de 10 a 13 h 

Aforament limitat

Diumenge 28 de juny
11 h. Aparcament del Camp de futbol 

Sortida en autocar a Tossa de Mar

14 h. Restaurant Gran Casino Costa Brava 

de Lloret de Mar, dinar i ball de les 

jornades.

Del 25
de juny
al 21
de juliol

Dimarts 30 de juny
Contes amb biblioteques a dins
Narració amb titelles a càrrec d’Assumpta Mercader

Dimarts 7 de juliol
Cagallufes
Espectacle de circ a càrrec de Cia. Patawa

Dimarts 14 de juliol
Mans enlaire, això és una festa
Animació infantil a càrrec de Can Cantem

Servei de préstec

de llibres i revistes

al parc la Linera de 17 a 20 h

A més, els dimarts a les 6 de la tarda, t’oferim aquestes activitats familiars:

ENGRESCAR el màxim de balladors de la Colla del 

Ball de Gitanes de Parets de tots els temps 

perquè participin a la festa.

CENSAR tots els balladors que han passat per les 

Gitanes de Parets al llarg de 130 anys.

HOMENATJAR els balladors més grans.

Emplena la teva butlleta a:

-Biblioteca Can Rajoler

-Biblioteca Can Butjosa

-Casal d’Avis Asoveen

-Casal d’Avis Ca n’Oms

-Casal d’Avis Sant Jordi

-Cooperativa Agrària 

  La Paretense

-Ferreteria Pujol

-Fisioterapeuta i estris 

  Encarna Mas

-Impremta i Papereria Farrés

-Restaurant Parera

-Superservis Barri Antic

-Superservis Pedra del Diable

d d la Colla del

      Diumenge 4 d’octubre de 2015

                farem festa grossa al Pavelló

Segueix-nos a Facebook:

40 anys Gitanes a Parets 130 anys d’història

de Gitanes a Parets
130 anys d’història

Contacte de 17 a 19 h:

Tel. 625 300 585 (Eli)

Tel. 667 362 650 (Margarita)

L’objectiu és:

40 anys

Participa-hi!

Col·laboracióOrganització:

 
COMERÇ
FIRA DEL

Parades de comerç local
18.30 h Exhibició de gossos Agility
Pallassos i l’amiga Elsa de Frozen

   20.30 h Gegants de Parets amb el Gall 
21.30 h Tapes i espectacle sorpresa 

Salsa amb l’Associació Balls de Saló de Parets
+ Inflables del Sot Park

LA FAREM BEN GROSSA! T’HI APUNTES?

DISSABTE11JULIOL2015
Sotd’enBarriques

A PARTIR DE
LES 18 H

Organització: Col·laboració:
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ASIC, nom de la futura Associació de Serveis i Comerços de Parets

Associació de Serveis i Comerços de Parets (ASIC) és el nom d’una nova entitat que es 
constituirà de manera oficial pròximament. L’ASIC sorgeix amb la voluntat de fusionar 
les  dues associacions de comerciants de la localitat: l’Associació de Comerciants del 
Barri Antic Parets Centre i l’Associació de Comerciants de l’Eixample de Parets.Meritxell 
Brunés, del Centre Fisio-Spa del Vallès, n’és la nova presidenta.

Reactivació del comerç de proximitat, prioritat màxima
L’entitat té l’objectiu de lluitar pels interessos dels botiguers i comerciants del municipi, 
reactivar el comerç de la població i dotar-lo d’una identitat pròpia. Segons Meritxell Bru-
nés, ‘la iniciativa sorgeix arran de les mancances que s’havien detectat, en els darrers 
temps, pel que fa l’impuls del comerç al poble, i amb la convicció que calia treballar ple-

gats i crear un front comú per tal de desenvolupar accions que tornin el protagonisme que 
mereixen el comerç local i de proximitat a Parets, i les empreses que treballen en serveis 
a la ciutadania’. Tot i que administrativament, la nova entitat no serà plenament opera-
tiva fins al 2016, aquest estiu ja té previst començar a promoure activitats i donar-se a 
conèixer entre els veïns. Actualment, les dues associacions de comerciants representen 
una cinquantena de comerços i la voluntat de l’ASIC és incrementar-ne el nombre.

ENTITATS

PLUSVÀLUASOLIDARITAT

‘Freudenberg a rueda’ recapta 3.400 euros
Per quart any consecutiu, els treballadors de l’empresa 
Freudenberg de Parets van pedalar per una causa solidària. 
En aquesta ocasió, hi van participar 150 voluntaris, que 
van fer un total de 721 voltes al Circuit de Catalunya, de 
4,7 km de longitud. Això suposa prop de 3.400 euros que 
l’empresa destinarà al projecte “Apadrina 7.010 metres de 
solidaritat”, en favor de la ‘Lluita d’Arnau’, que té com a 
objectiu aconseguir 21.000 euros per contribuir a la inves-
tigació de la histiocitosi i el càncer infantil. 

CONSUMSCAC
Pagaríeu uns interessos del 4.000% per un préstec?

Doncs això és el que està passant amb els anomenats crèdits ràpids o crèdits “exprés”. 
Aquests tipus de crèdits no els atorga una entitat financera, sinó que són empreses que, 
en moltes ocasions i escudant-se en el risc que corren, realitzen pràctiques considera-
des per a molts com a usureres, ja que els interessos que apliquen poden ser molt alts.

Un exemple: una empresa ofereix un crèdit ràpid de 600 € a pagar en 20 dies a un TAE 
(taxa que inclou els interessos, les despeses i les comissions) del 4,494%. Això signi-
fica que, en el millor dels casos, haurem d’abonar al cap de 20 dies 740 €. Si passats 
aquests 20 dies no podem pagar-lo, la cosa es complica. Si triguem un dia més, ens 
penalitzaran amb una comissió per impagament del 20%; sis dies, del 25% ....; més de 
15 dies, del 45%. 
En alguns casos, els prestadors ofereixen la possibilitat de deixar en garantia la casa o 
el cotxe, la qual cosa permet a l’empresa iniciar un procediment d’embargament sobre 
el bé, malgrat que el seu valor sigui molt superior al deute que hem contret. 

   Davant l’allau d’abusos de tot tipus que s’estan detectant, com ara informació poc 
clara o incompleta, “condicions usureres”, productes vinculats, tècniques coercitives, 
etc., us donem uns consells a tenir molt en compte abans de contractar un crèdit ràpid: 

    No us deixeu endur per la publicitat agressiva.

    Recopileu tota la informació sobre el crèdit i llegiu-ne bé la lletra petita, tipus d’interès 
nominal, TAE, anys de termini,  comissions,  interessos en cas d’impagament i  despeses 
de gestió.

   Abans de recórrer a una empresa, intenteu negociar amb alguna entitat bancària i 
compareu-ne les condicions.

    Exigiu sempre una oferta vinculant per escrit.

Per fer consultes cal demanar cita prèvia al telèfon 93 573 88 88 
www.parets.cat/per-temes/comerc-i-consum

PLUSVÀLUAFIRA DEL MOTOR

Èxit de la II Fira del motor i camions decorats
Centenars de persones es van donar cita a Parets durant 
la II Fira del Motor i concentració de camions decorats 
que va tenir lloc entorn del restaurant Llevantpark, al 
polígon industrial Llevant, i a l’espai del Bosc de Taules. 
La desfilada, amb prop de 40 inscripcions de camions 
decorats, va donar el tret de sortida a la celebració, que 
es va perllongar fins ben entrada la nit i va cloure amb 
una botifarrada popular i actuacions musicals de country, 
lindy hop i un DJ.

PLUSVÀLUAMÚ-EXPERIÈNCIES

Festival de GastroConcerts al restaurant Iveca
El CEM María Grever i el restaurant Iveca han posat en 
marxa una nova experiència culinària i musical: el Festival 
de GastroConcerts. La idea, creada pel xef Alberto Vicen-
te, té l’objectiu de ‘vestir’ emocionalment, per mitjà de la 
música, les creacions culinàries del xef. El projecte comp-
ta amb la col·laboració del Museu Etnològic de Barcelona. 
El primer GastroConcert tindrà lloc el 5 de juliol, a les 21 
h, i estarà dedicat al Brasil. En total serà una sèrie de 5 
concerts, que es faran tots els dijous del mes de juliol.
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DISSABTE 14 FEBRER 2015

Bucs d’assaig totalment equipats
Matins: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h
Tardes: de dimarts a diumenge de 17 a 21 h (divendres i dissabte, obert fins a les 22 h)

Reserves a Can Rajoler · C/ Travessera, 1 · 93 573 98 00

Residents a Parets: 6€ / h. 
No residents: 8 € / h

Per la compra de 10 tiquets (preu: 6€ cadascun)
us en regalem 5
Per la compra de 5 tiquets, us en regalem 2 

1,30 €/hora/persona

1 €/hora/persona

0,80 €/hora/persona

PREUS
PROMOCIONS

Tardes joves a

FEM SABÓ NATURAL
Dimarts 7, 14 i 21 de juliol
De 18 a 20 h
a càrrec de l'Escola de la Natura.

SORTIDA EN BICI
Dimecres 8 i 22 de juliol
De 18 a 21:30 h. Sortida al Castell de Caldes de
Montbui i al Turó de Céllecs (Ruta Prehistòrica).
Per a joves de 18 a 30 anys

TARDA DE JOCS DE TAULA 
Dijous 9 de juliol
De 17 a 20 h
"Cansat/da de jugar al parxís? L’Oca et provoca somnolència?
Vine i t'ensenyarem altres jocs per als moments d'avorriment!"

RETOCA LES TEVES FOTOS
Dijous 2 i 16 de juliol
De 18 a 20 h
a càrrec de Lara Mazagatos
Al setembre es farà una exposició
amb les vostres fotos de l'estiu!

TROBADA DE MÚSICS
Divendres 3 i 17 de juliol
De 20 a 22 h
"Sou músics i voleu conèixer gent per tocar?
Porteu els vostres instruments a les trobades
de músics i toquem junts!"
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Ara fa tot just un any, al juny de 2014, se celebrava el ple 
de constitució del que seria el nou òrgan participatiu dels 
nens i nenes de Parets: el Consell d’Infants.
Durant aquella primera reunió, els 18 consellers i conse-
lleres fundadors van manifestar a l’alcalde, Sergi Mingote, 
i a l’aleshores regidora d’Educació, Sònia Lloret, les se-
ves inquietuds pel que feia a temes tan diversos com els 
parcs, les actituds incíviques, els elements urbans, les 
escoles o l’estat dels equipaments municipals.
Un any després, els escolars han fet balanç d’aquests 
intensos mesos de feina i han donat a conèixer la tasca 
realitzada al llarg del curs: la representació de Parets del 
Vallès al CNIAC, la participació en el programa radiofònic 

El Consell d’Infants s’acomiada fins al pròxim curs
Aquest juny, la sala de plens de l’Ajuntament ha acollit la darrera reunió del Consell d’Infants

RAP107.edu, la creació de les bústies del Consell d’In-
fants o la jornada de portes obertes que van organitzar 
al Casal de Joves Cal Jardiner, entre d’altres.

Nou Consell d’Infants per al curs 2015-2016
Pròximament, coincidint amb l’inici del curs escolar 2015-
2016, arribaran els 18 nous consellers i conselleres, dels 
quals set seran escollits pels estudiants dels cursos de 
5è i 6è de les escoles de primària de Parets, i la resta 
renovaran el seu càrrec en passar a 6è curs.
Durant el pròxim curs tindrà lloc el plenari de constitució 
del nou Consell d’Infants, en què es donarà la benvinguda 
als nous representants que s’hi incorporin.

Preinscripcions a l’Escola d’Adults
Fins al pròxim 29 de juny es poden formalitzar les pre-
inscripcions als cursos que ofereix l’Escola d’Adults. 
Enguany, a més de la formació habitual, es podrà ac-
cedir al curs d’informàtica ‘Competic’ en tres nivells, 
equivalent als certificats ACTIC que acrediten compe-
tències en TIC i que emet la Generalitat de Catalunya. 

Concert de Mara Dierssen, el 3 de juliol 
El CEM María Grever acollirà el pròxim 3 de juliol, a la 
seva nova seu, el Neurodesconcert, una activitat entre 
la ciència i la música creada per la prestigiosa neuro-
biòloga Mara Dierssen. L’espectacle permetrà conèixer 
qüestions científiques relacionades amb la música. 

Cloenda dels actes d’aniversari de la Cuna
El pròxim dia 3 de juliol, a partir de les 18 h, a l’Escola 
Bressol La Cuna tindrà lloc la festa de cloenda del 25è 
aniversari del centre. Les activitats inclouran jocs i di-
versos tallers per a totes les edats, una actuació musi-
cal a càrrec de Nerea Robles i exalumnes de l’escola i, 
per cloure la jornada, els assistents podran gaudir d’un 
berenar-sopar i música i ball en directe amb cançons 
de tots els temps. 

Festa de cloenda del programa RAP107.edu
El programa de ràdio, RAP107.edu, conduit per Miquel 
Pérez, arriba al final de la temporada. La festa de clo-
enda tindrà lloc el pròxim 4 de juliol, a partir de les 
11.30 h, a la Sala Basart Cooperativa. Durant el matí 
es farà el programa en directe que s’emetrà a RAP107 
i tindran lloc diverses actuacions musicals, un espec-
tacle de teatre, concursos i moltes sorpreses més.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAVISITES ESCOLARS

Acaben les visites escolars a l’Ajuntament
Aquest mes de juny han finalitzat les visites dels alumnes 
de les escoles de Parets a l’Ajuntament. 
24 nens i nenes de 3r A de primària de l’escola municipal 
Pau Vila han estat els darrers estudiants a conèixer com 
és la Casa de la Vila per dins. A més de fer un recorregut 
per les dependències municipals, els alumnes han fet la 
representació simbòlica d’un ple i han pogut formular 
preguntes a l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i als tèc-
nics dels diferents serveis municipals.

ESCOLA DE MÚSICA

82 infants participen en el concert de fi de curs
El Teatre Can Rajoler va acollir el passat 2 de juny el con-
cert de final de curs dels alumnes de l’Escola Municipal 
de Música de Parets del Vallès. 
Sota el títol La màgia dels musicals es van poder escoltar 
peces emblemàtiques, com ‘Cabaret’, ‘Grease’, ‘El fantas-
ma de l’òpera’, ‘Mar i Cel’, ‘Hair’ o ‘Annie’.
Una de les actuacions més esperades va ser la de la 
macro-orquestra, que enguany ha estat formada per 40 
músics, 10 cantaires i dirigida per Jordi Azagra, que va 

cloure el concert amb la interpretació de temes del mu-
sical “West Side Story” de Leonard Bernstein.
Aquest projecte, iniciat ara fa dos anys, està integrat per 
un gran nombre d’alumnes de diferents disciplines instru-
mentals, acompanyats pel professorat del centre. 
En aquesta ocasió, al concert de final de curs han parti-
cipat un total de 82 nens i nenes, en diferents actuacions, 
més els membres de la coral d’adults de l’escola.

Nova pàgina web de l’escola
D’altra banda, l’Escola Municipal de Música de Parets 
ha estrenat un nou lloc web: http://agora.xtec.cat/esc-
musica-parets/intranet/.
El nou web integra diferents espais com ara notícies, la 
documentació per fer les inscripcions a les especialitats 
que imparteix el centre, novetats, el calendari d’actuacions 
de les diferents disciplines de l’Escola, una galeria de fo-
tos o un accés a Youtube des del qual es poden veure els 
vídeos dels concerts i actes en els quals han participat 
els alumnes.
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La música, els jocs i el cinema ‘eixamplen’ la Festa Major d’Estiu 
En el marc de les activitats prèvies a la Festa Major, entre l’11 i el 18 de juliol es duran a terme els actes inclosos en l’’Eixamplem la festa’

PLUSVÀLUADISSENY

La imatge de la festa
El molletà Carles Martín Ramos ha estat el guanyador del 
concurs de disseny de la imatge que identificarà la Festa 
Major d’Estiu d’enguany.
El dibuix, que havia d’estar relacionat amb el centenari 
de la Fira del Cavall de Parets del Vallès, mostra un ca-
vall guarnit, preparat i disposat a passar-ho d’allò més bé 
durant els quatre dies de la celebració.

PLUSVÀLUACINEMA I CONCERT

Cinema i música a la fresca, a la pl. Dr. Trueta
El divendres 17 de juliol serà el dia de la projecció del 
‘Cinema a la fresca’. La pel·lícula escollida per a l’ocasió 
és Big Hero 6, que es projectarà en català, a les 22.30 h, 
tot just després de l’actuació dels ballarins i ballarines de 
l’escola Elite Dance.
L’endemà, la gresca, la bona música i els ingredients se-
crets d’una salsa cuinada per alguns dels millors músics 
que animaran la nit: concert amb el grup 1972 Rock Band 
i La Salseta del Poble Sec a partir de les 21.30 h.

‘Eixamplem la festa’ és el nom amb què es coneix el pro-
grama d’activitats prèvies a la Festa Major d’Estiu, que 
enguany arriba a la quarta edició.
Aquest programa pretén, per mitjà dels nous elements 
que entren a l’escena de la festa, refermar el compromís 
de l’Ajuntament en l’organització activitats d’oci que con-
solidin el municipi com a referent cultural i, alhora, crear 
nous esdeveniments i espais de relació per compartir i 
per gaudir.

Sot Park i Fira del Comerç
El primer dels actes tindrà lloc el dissabte 11 de juliol al 
Sot d’en Barriques, amb el megaparc infantil Sot Park, un 
espai per a la mainada on els petits podran gaudir de jocs 
i inflables durant tota la tarda. Com a novetat, els comer-

ciants i botiguers de Parets s’afegeixen a la celebració 
amb la Fira del Comerç, que es farà als voltants del Sot 
Park, i que inclourà una demostració d’agilitat canina, pa-
llassos, espectacles per a la mainada, monòlegs, música 
i diversió per als joves i adults.
La segona activitat serà el divendres 17 de juliol, a les 
20.30 h, a la plaça del Dr. Trueta, on hi haurà l’actuació 
dels components de l’escola de dansa Elite Dance. A par-
tir de les 22.30 h, la festa continuarà amb una botifarrada 
i la projecció de la pel·lícula Big Hero 6, que s’emetrà en 
català.
L’endemà, el dissabte 18, a partir de les 21.30 h, la festa 
s’eixamplarà una mica més amb la bona la música, el ball 
i la gresca de La Salseta del Poble Sec i 1972 Rock Band.
Ja ho sabeu, animeu-vos i eixamplem junts la festa!

AVANÇ DEL PROGRAMA DE FESTA MAJOR

PLUSVÀLUASOLIDARITAT
Festa Major solidària
Aquesta Festa Major tornen les iniciatives solidàries amb 
els vals que es podran adquirir, al preu de 5 euros, i que 
donaran dret a 3 tiquets d’atraccions per a la fira. Els be-
neficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets.
La venda dels tiquets es farà l’11 de juliol, de 18 a 22 h, al 
Sot d’en Barriques. La venda està limitada a majors de 10 
anys i només es podran comprar 6 tiquets per persona.

La Festa Major d’Estiu... cada cop més a prop
Un any més, la Festa Major d’Estiu, que enguany se celebrarà entre els dies 24 i 27 
de juliol, ve farcida d’activitats per a totes les edats.
Ha arribat el moment de guarnir els carrers, de treure el millor dels somriures i 
de preparar-nos per visitar la fira d’atraccions, per ballar fins a la matinada o per 
participar en les proves d’enginy i destresa organitzades per Fes-tuka.
Aviat es podran adquirir les samarretes, les monedes i el got, que, com sempre, es 
pot comprar, fer el glop i tornar... o no. A més, com cada any, el Bus de Festa Major 
ens portarà gratuïtament d’un cantó a l’altre.
La nostra festa torna a estar plena d’actes: la Nit de Teatre al Carrer, les competici-
ons esportives, el concert vermut, el Linera Park o els balls de l’Elisenda i el Marcel 
animaran de nou les nits d’aquest juliol.
Els DJ, Apache, Hotel Cochambre o el Vaparir Tour de Ràdio Flaixback ompliran el 
parc de la Linera de la millor música amb els concerts més esperats de la tempora-
da. I no oblideu que tot això serà possible gràcies a la col·laboració desinteressada 
de les entitats del municipi i, especialment, de la Comissió de Festes de Parets.
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El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Parets torna a 
organitzar les Tardes Joves a Cal Jardiner, que es duran 
a terme entre el 2 i el 22 de juliol. La primera activitat està 
relacionada amb els jocs de taula i es farà el 2 de juliol a 
les 17 h. Els divendres 3 i 17 de juliol, els joves gaudiran 
d’una ‘Tarda de música’ i els dies 7, 14 i 21, serà el torn 
del taller de sabó d’elaboració artesana, que anirà a càrrec 
de l’Escola de la Natura. A més de tot això, també es faran 
dues sortides en bicicleta pels municipis de Caldes de 
Montbui i la Roca del Vallès, adreçades a joves d’entre 18 
i 30 anys, i un taller de retoc de fotos. Totes les activitats 
són gratuïtes. 

A l’estiu, contra la calor... Tardes Joves a Cal Jardiner
El Casal de Joves Cal Jardiner a punt per començar la nova programació de tallers del mes de juliol

Nova programació de cursos a Can Butjosa
D’altra banda, el Casal Can Butjosa oferirà, durant el mes 
de juliol, la nova programació de cursos i tallers. Classes 
de pintura i dibuix, cuina i rebosteria, multitallers artístics 
amb ceràmica o manualitats amb feltre seran algunes 
de les activitats adreçades a infants d’entre 6 i 12 anys. 
Pel que fa al públic jove i adult, s’han programat cursos 
d’iniciació al Bollywood, cuina natural i energètica, Ikeba-
na, ceràmica i escultura, APP per a smartphones i taule-
tes, costura i reciclatge de roba, xarxes socials i, fins i tot, 
un taller per aprendre a fer espardenyes. 

 El Casal de Joves Cal Jardiner acollirà diferents jocs, tallers i sortides durant les tardes del mes de juliol 

Escola d’estiu de la Biblioteca Can Butjosa
Els àlbums il·lustrats en el desenvolupament lector 
d’infants i joves és la temàtica de la 9a Escola d’Estiu 
de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, que tin-
drà lloc fins al 3 de juliol. L’activitat té com a objectiu 
aprofundir en el coneixement de la il·lustració de llibres 
per a infants.

Lectures a la fresca amb el Bibloparc la Linera
Aquest estiu la Biblioteca Can Rajoler acosta de nou 
la lectura al parc la Linera amb una nova edició del 
BiblioParc. La caseta obrirà les seves portes fins al 21 
de juliol de 5 a 8 de la tarda. Per complementar l’acti-
vitat, s’han programat diversos espectacles infantils 
que es duran a terme les tardes dels dimarts, a partir 
de les 18 hores.

Llibres electrònics a la Biblioteca Can Rajoler
Ara, les biblioteques de Catalunya ofereixen un nou 
servei de préstec de llibres electrònics i audiollibres. 
Per accedir-hi, només cal tenir el carnet de la bibliote-
ca i entrar en la web bibliotecavirtual.diba.cat/inici. El 
tutorial per conèixer-ne el funcionament es pot trobar 
a l’adreça catalunya.ebiblio.cat o bé es pot demanar 
tota la informació a la Biblioteca Can Rajoler.

Gitanes Parets celebra el 40è aniversari
La Colla de Gitanes Parets celebra, la pròxima tempo-
rada, el 40è aniversari de la seva fundació. Per aquest 
motiu, cerquen exballadors amb l’objectiu de formar 
una colla que actuarà durant els actes de commemo-
ració de l’efemèride. Si hi esteu interessats, podeu tro-
bar tota la informació al Facebook de l’entitat.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUAVOLUNTARIAT

Finalitzen els Cursos de Català per a Adults
Un centenar de persones van assistir a l’acte organit-
zat pel Servei d’Acollida de l’Ajuntament i l’Oficina de 
Català de Parets, i que aquest any ha comptat amb la 
col·laboració dels Amics de l’Òpera del Vallès Oriental. 
L’auditori de l’Escola de Música es va omplir de gom a 
gom per celebrar la cloenda dels Cursos de Català per a 
Adults, la 20a edició del Voluntariat per la llengua i, per 
primera vegada, el Club de lectura fàcil, que es fa, des de 
fa tres temporades, a la Biblioteca Can Rajoler.

PLUSVÀLUAPREMIS

Guanyadors del Concurs de punts de llibre
Ona Calmet, en la categoria blava; Sergi Folch, en la cate-
goria vermella; Sara Gómez, en la categoria verda, i Cristi-
na Casas, en la categoria groga, han estat els guanyadors 
de la 19a edició del Concurs de punts de llibre.
En aquesta edició, hi han participat un total de 307 per-
sones: 33 en la categoria blava, 245 en la vermella, 24 en 
la verda i 6 en la groga. Els guanyadors del concurs han 
estat escollits per mitjà d’una votació popular en la qual 
han intervingut 213 persones.

PLUSVÀLUAFOTOGRAPHIC 2015

Clou el FotographicParets 2015
Prop de 900 persones van assistir a la tercera edició del 
FotographicParets 2015, celebrada els dies 6 i 7 de juny. 
Durant dos dies, es van dur a terme ponències, tallers i 
exposicions, amb l’objectiu de generar espais de reflexió 
perquè, tant els fotògrafs professionals com els ama-
teurs, poguessin debatre sobre les inquietuds del sector. 
Algunes de les ponències, com la de Carles Calero, la de 
José Irún o la de Cristina Otero, van omplir les sales i van 
superar amb escreix la previsió d’assistents.
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El Club d’Atletisme Parets s’ha mostrat molt satisfet pel 
desenvolupament de la primera edició de la mitja marató 
de 21,5 km, inclosa dins de la 10a Cursa Popular d’Atletis-
me, juntament amb les distàncies de 5 i 10 km. Dels 516 
inscrits, 114 ho van fer a la mitja, 251 a la cursa de 10, i 
151 a la prova de 5 km. Gairebé un 50% dels participants 
en els tres recorreguts són residents a Parets i 470 dels 
516 inscrits van superar la línia d’arribada.
Óscar López Jurado va ser el vencedor de la mitja marató 
amb un temps d’1:18:46 mentre que la primera classifi-
cada femenina va ser Linda Arnott, amb 1:42:14.
La prova es va desenvolupar en un 90% en terrenys de 

La mitja marató supera amb bona nota la primera edició
Uns 500 atletes, la meitat de Parets del Vallès, van prendre part en la Cursa Popular en els 5, 10 i 21,5 km

l’espai natural de Gallecs. L’entrenador del CA Parets Ot-
mane Btaimi va quedar primer en la distància de 10 km 
amb un temps de 33:40. La primera classificada femeni-
na va ser Núria Isabel Molina, amb 50:23. El recorregut 
d’aquesta cursa va combinar un 50% la zona urbana amb 
Gallecs, mentre que en la de 5 km, el 90% es va desenvo-
lupar en zona urbana, excepte Can Serra. 
En la distància més curta, el triomf va ser per a Janne 
Pietiläinen, amb 14:36, i la primera femenina va ser Paula 
Gómez, amb 19 minuts i 11 segons. La 10a edició de la 
Cursa va tenir lloc el dissabte a la tarda, un fet que ha 
estat valorat molt positivament per l’organització. 

Parets celebra avui la Nit de l’Esport 

El Teatre Can Rajoler acull aquest divendres, 26 de juny, 
a les 20 h, la 16a edició de la Nit de l’Esport de Parets del 
Vallès. Un total de 91 esportistes de 10 clubs diferents 
opten als guardons de millors esportistes masculí i fe-
mení, mentre que en l’apartat d’equips s’hi han presentat 
10 candidatures.
Es tracta del juvenil masculí del Club Handbol Parets, el 
benjamí A del Club Natació Parets, el cadet A del Club 
de Futbol Parets, el cadet femení del Club Atletisme Pa-
rets, l’equip del CAM que ha participat en el Campionat 
d’Espanya de rallis d’escalada, el quartet del Club Patí 
Parets, l’equip de promoció de la Paretana d’Escacs, el 
sub-21 masculí del Club Bàsquet Parets, el sènior A de 
l’Associació Triple Bàsquet i el sènior femení del Futbol 
Sala Parets.
Durant la Nit de l’Esport, també es lliurarà el premi Valors 
2015 a partir de les propostes presentades per les enti-
tats esportives locals i es faran, com és habitual, altres 
reconeixements especials.
En l’edició de l’any passat, es van escollir com a millors 
esportistes el jugador del sènior masculí A del Club Bàs-
quet Parets Franco Bertagno, i l’atleta del Club Atletisme 
Parets Vanessa Pérez. En l’apartat d’equips, el guanyador 
va ser l’infantil A del Club de Futbol Parets, que va quedar 
campió de lliga i va assolir l’ascens a Preferent.

RECONEIXEMENTS

Cursets de NATACIÓ
setembre 2015
Empadronats a Parets del Vallès

del 7 a l’10 de juliol
(el dia 7 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni cap 

altre mitjà que no sigui el presencial)

Horari d’inscripció: el dia 7, a partir de les 10 h. La resta 

de dies, a partir de les 7 h (màxim 4 inscripcions per 

persona)

No empadronats a Parets del Vallès

del 14 al 17 de juliol
(El dia 14 no s’acceptaran inscripcions per telèfon ni cap 

altre mitjà que no sigui el presencial)

Horari d’inscripció: El dia 14, a partir de les 10 h. La resta 

de dies, a partir de les 7 h  (màxim 4 inscripcions per 

persona)

Només per a empadronats a Parets 

Del 15 al 18 de setembre a partir de les 7 del matí
(les inscripcions poden fer-se per telèfon o presencialment) 

Es faran les inscripcions de tothom que vulgui entrar en el 

sorteig de les places i se’ls donarà un número d’ordre

Sorteig de les places

Dimarts 22 de setembre a les 11 h al vestíbul de la piscina

Inscripcions AQUAGIM 
octubre 2015
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El FS Eixample de Parets, campió a Ca n’Arimon
L’equip benjamí de Futbol Sala ‘l’Eixample de Parets’ s’ha 
proclamat campió de la lliga escolar Ca n’Arimon. Els nens, 
alumnes del Pau Vila entrenats per un dels pares, van par-
ticipar a la lliga escolar Ca n’Arimon, de Mollet, en la qual 
hi juguen escoles vingudes de diferents municipis.

CAMPIONS

Aquest dilluns, la Sala Basart de la Cooperativa ha aco-
llit la recepció institucional a deu equips de quatre clubs 
esportius paretans pels diferents èxits assolits durant la 
temporada. 
Durant l’acte, l’alcalde Parets, Sergi Mingote, va destacar 
l’exemple que representen aquests esportistes per posar 
de manifest que ‘al marge dels resultats i les classifica-
cions, hi ha al darrere valors molt més importants com 
l’esforç, la constància i el treball en equip’.
Els clubs i els equips que van rebre el reconeixement van 
ser:
el Futbol Sala Parets, sènior femení, per assolir el campi-
onat de Segona Catalana i l’ascens a Primera; el Club de 
Futbol Parets, cadet C, pel campionat de lliga del grup 33 
i l’ascens a Primera Catalana; el Club de Futbol Parets, 

Recepció a clubs i equips pels èxits de la temporada

aleví E masculí, per aconseguir el campionat de lliga de la 
3a Divisió grup 34 i l’ascens a 2a Divisió; el Club de Futbol 
Parets, cadet A masculí, pel campionat de lliga de 1a Divi-
sió grup 7 i l’ascens a Preferent; el Club de Futbol Parets, 
Escola A masculí, per guanyar el campionat de lliga i el 
torneig de primavera del Consell Esportiu; el Club Bàsquet 
Parets, mini B masculí, pel campionat de la fase regular 
del nivell C1 grup 3; el Club Bàsquet Parets, sots-21 mas-
culí, per assolir el campionat de lliga i l’ascens a categoria 
Preferent; l’Associació Paretana d’Escacs, primer equip, 
pel campionat de 1a Provincial i l’ascens a categoria Pre-
ferent; l’Associació Paretana d’Escacs, segon equip, pel 
campionat de 2a Provincial i l’ascens a Primera Provincial 
i l’Associació Paretana d’Escacs masculí, Promoció Sub-
12, per assolir l’ascens a Preferent Sub-12.

L’Ajuntament va oferir una recepció institucional a 10 equips de 4 clubs esportius paretans 
EN 2 MINUTS...
Nou entrenador del Futbol Sala Parets
Dani Mosteiro és el nou entrenador del sènior A mas-
culí del FS Parets per a la propera temporada, en 
substitució de Jordi Marín, que s’ha incorporat al Lliçà 
d’Amunt. Mosteiro, que havia fet de coordinador del FS 
Mollet i també havia entrenat el sènior del Sant Cugat, 
vol formar un conjunt competitiu, amb jugadors joves 
i amb alguns d’experimentats per a consolidar l’equip 
a Tercera Nacional. 

31a edició de les 24 hores de futbol sala
Del 29 de juny al 3 de juliol, de 19 a 20 h i al local de CDC 
(Avinguda Catalunya, 205), s’obren  les inscripcions per 
participar a les 31s 24 h de futbol sala. 16 equips par-
ticiparan al torneig que es jugarà al pavelló el cap de 
setmana del 18 i 19 de juliol.

Or i plata per al Club Atletisme Parets
Marc Rofes va aconseguit la medalla d’or en salt d’al-
çada al Campionat de Catalunya aleví celebrat a Caste-
llar del Vallès el passat 13 de juny. L’atleta Júlia Lahosa 
ha assolit la medalla de plata en categoria benjamí al 
mateix Campionat de Catalunya de pista a l’aire lliure 
en els 1000 metres llisos.

Toni Quiñonero, or a LKXA Barcelona Extrem 
Toni Quiñonero ha guanyat la medalla d’or de la ca-
tegoria wheelchair downhill cross en la competició 
LKXA Barcelona Extrem disputada al Parc del Fòrum. 
Enguany, aquesta competició es consolida com un re-
ferent europeu en esports d’acció.

Èxits del Club Natació Parets 
El nedador del CN Parets, Àlex Jimenez, ha quedat 3r al 
Campionat de Catalunya benjamí, i Norma Rodríguez va 
obtenir un diploma. Actualment, el nou tècnic del club, 
en les categories de nedadors a partir d’aleví, és Dani 
Martínez, en substitució de Fabio Pagès. 

L’Handbol surt al Carrer
El passat cap de setmana del 20 i 21 de juny, el Club 
Handbol Parets va organitzar l’activitat ‘Handbol al 
Carrer’ a la plaça Doctor Trueta i a la plaça de la Vila. 
Els nens i nenes van poder   fer un concurs de punte-
ria, concurs de penals, sortejos de material d’handbol 
i música en viu.

Ingrid Andrés, campiona de Catalunya júnior
L’atleta de Parets, Ingrid Andrés, es va proclamar cam-
piona de Catalunya júnior als 100 metres amb 12”20, al 
campionat celebrat a Lloret de Mar. L’atleta, que milita 
al FC Barcelona, torna a estar en un gran estat de forma 
i encara amb moltes ganes el Campionat d’Espanya 
que es farà el 4 de juliol a Valladolid.

Luque, medalles d’or al campionat d’Espanya
Doble medalla d’or per al nedador paralímpic, Miguel 
Luque, al Campionat d’Espanya de natació adaptada 
per clubs que va tenir lloc els dies 6 i 7 de juny al Cen-
tre de Natació Mataró. Luque es va proclamar campió 
d’Espanya en la prova dels 150 estils i en la de 50 braça.

Tennis Taula, campió de Catalunya de veterans
El Tennis Taula Parets es va proclamar campió de Ca-
talunya de veterans aquest passat 21 de juny. L’equip 
paretà, liderat per Miquel Molina, va derrotar a la final 
el TT Vic.

Cloenda de temporada de l’Escola Lee Young
L’Escola Lee Young de taekwondo va fer el passat 14 
de juny la cloenda de la temporada al Pavelló Joaquim 
Rodríguez, amb una exhibició de tots els alumnes. Des 
del club es valoren molt positivament els èxits obtin-
guts durant la temporada.

4 hores de BTT de l’AC Parets-Ravet Bike
L’AC Parets-Ravet Bike organitzen, el 18 de juliol, a les 
18 h, les 4 hores de BTT al voltant del pavelló Joaquim 
Rodríguez. Les inscripcions es poden tramitar a l’adre-
ça bttresistenciaparets.blogspot.com.es.

Torneig Memorial Jesús de la Torre del FS
El Futbol Sala Parets va posar el punt i final de la tem-
porada amb el Torneig Memorial Jesús de la Torre ce-
lebrat aquest dissabte. La jornada va retre homenatge a  
la figura de Jesús de la Torre, una persona molt vincu-
lada al club i a la qual es va recordar durant el torneig.

ANIVERSARI

La Penya Blaugrana clou els actes d’aniversari
La Penya Blaugrana Parets ha posat punt i final a la com-
memoració del 35è aniversari. La xerrada amb periodis-
tes esportius, a la qual hi va assistir una seixantena de 
persones, el II Trofeu Josep Seguer de futbol i el dinar de 
germanor han estat els actes centrals de la celebració. 

FUTBOL

ALA DELTA

Pedro García Morelli, 3r a la Flytec Race & Rally
El pilot d’ala delta Pedro García Morelli ha participat en 
el ‘Flytec Race & Rally 2015’, una competició americana 
que va començar al parc de vol “Quest Air” a Groveland, 
Florida, i va acabar a Americus, Georgia. Morelli va gua-
nyar una mànega i va a ser 3r en la classificació general.

El CF Parets frega l’ascens a 2a catalana
Malgrat una molt bona temporada, el CF Parets va perdre 
el global de l’eliminatòria contra el Joanenc, que li havia 
de donar l’ascens a 2a catalana. Els paretans van guanyar 
2 a 1 en la tornada al Josep Seguer, però el valor doble 
dels gols marcats a casa van fer impossible la remuntada.
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Sergi Mingote ha estat novament reele-
git alcalde de Parets. El PSC, partit que 
representa, va ser la força més votada a 
Parets a les eleccions municipals del 24 
de maig. Enceta, així, la seva segona legis-
latura com a alcalde de Parets, tot i que la 
seva experiència política, com a regidor a 
l’Ajuntament de Parets, es remunta a l’any 
2003.
Ha viscut sempre a Parets: de petit, a l’Ei-
xample, després al Barri Antic i, actual-
ment, al Cerdanet. Té 44 anys. És casat i 
té una filla, la Júlia. 
La política i l’esport són dues de les seves 
grans passions. Sindicalista des de ben 
jove, amb vocació de servei públic i, alpi-
nista reconegut, va fer el cim  de l’Everest 
en dues ocasions. És membre del Cen-
tre Excursionista, l’Associació Ciclista i el 
Club Triatló. 

Sergi Mingote, investit alcalde de Parets. Què ha significat aquesta reelecció?
Em sento profundament honorat per haver estat escollit alcalde del meu poble i més encara per ser reelegit a les ur-
nes amb més suport que ara fa 4 anys. Vull agrair a la ciutadania la confiança i la satisfacció amb la nostra gestió al 
capdavant de l’Ajuntament. Com dic sovint, ser investit alcalde del teu poble és, alhora, un honor i una responsabilitat 
molt grans. 

Com comença aquest nou mandat?
Iniciem una nova etapa, amb noves forces, amb energies renovades, i amb la mateixa il·lusió, la mateixa empenta i 
les mateixes ganes que el primer dia. És amb aquest esperit que comencem la nova legislatura. Ho fem amb el com-
promís de treballar amb els principis que sempre hem portat a la pràctica els socialistes de Parets: sumant pel bé del 
nostre poble, per continuar creixent i fent de Parets del Vallès una vila cada dia més atractiva, més amable i amb més 
oportunitats per a tothom.

El PSC ha estat la força més votada i es manté al govern, però l’escenari polític canvia molt…
Hi ha una renovació gran en la composició del Ple municipal. Hi apareixen noves forces polítiques i altres recuperen, 
després d’anys, representació al consistori. Considero que la pluralitat és bona i, més enllà de les nostres diferències 
polítiques, hem de procurar, com a gest de respecte envers la ciutadania, establir un marc de diàleg per al bé i el pro-
grés del nostre poble. Com vaig dir en el Ple de constitució del nou Ajuntament, estenc la mà a tots i a totes, de forma 
incondicional, si és per sumar, en positiu, pel nostre poble.

500 propostes en el seu programa electoral. Quines són les prioritàries?
La nostra prioritat per a aquest mandat continua sent la mateixa: les polítiques socials, fent èmfasi especial en el fo-
ment de l’ocupació i les polítiques destinades a les persones. Ara bé, el nostre programa, com dius, té 500 propostes 
que abasten tots els àmbits: la millora dels nostres carrers i barris, la cultura, l’esport, la solidaritat, l’educació, el medi 
ambient, el comerç, les polítiques de joventut, d’igualtat de gènere i molts altres aspectes. Totes les accions que pre-
sentem estan avaluades abans de fer el programa i són factibles i executables. 

Si n’hagués de destacar algunes?
Tenim alguns projectes molt interessants. D’alguns ja hi hem començat a posar fil a l’agulla, com és la gratuïtat dels 
llibres escolars per als alumnes de primària. Ja ens hem trobat als equips directius de les escoles i properament ho 
farem amb les AMPA per posar-ho sobre la taula i treballar conjuntament amb una proposta de model inicial. 
El Parc Central del Sot d’en Barriques és un projecte ambiciós i molt atractiu. Adequarem aquest espai com una gran 
zona lúdica multigeneracional, amb zones d’esbarjo, pícnic i oci per a totes les edats. L’Anella Parets, com a ruta sa-
ludable, el complex esportiu del Tenes o l’hotel d’entitats són, potser, altres de les propostes més novedoses i signifi-
catives del nostre programa.

Ja hi ha calendari?
No encara, però en breu el tindrem. Tot just comencem a traslladar tot el programa electoral al Pla d’Acció Municipal, 
que és el nostre compromís amb Parets. Val a dir que és un programa sòlid, realista, factible, que recull les sensibilitats 
de tots els barris i dels veïns i veïnes del nostre poble.

Parli’ns del cartipàs…
El cartipàs municipal no respon al repartiment de carteres habitual. Amb la visió posada en el ciutadà, hem volgut fer 
un tomb al model tradicional. És així que apostem per les regidories de barri. Hem dividit el territori en franges que 
correspondrien a set àmbits territorials i instituïm la figura del regidor de barri com a principal interlocutor amb els 
veïns de la zona. Amb ells es podrà parlar de qualsevol temàtica. Busquem poder interactuar més amb els ciutadans 
i que ells, alhora, tinguin sempre una persona de referència. 

Quin és el major repte d’aquesta legislatura?
Contribuir a generar ocupació, reduir l’atur i seguir fent de Parets una vila per viure i per conviure.

Sergi Mingote
Alcalde

en primera persona

“Ser investit alcalde del 
teu poble és un honor i, 

alhora, una responsabilitat 
molt gran”
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Se non è vero, è ben trovato
Ja fa deu anys que «L’aparador de l’Arxiu» arriba a casa vostra i comparteix 
amb tota la ciutadania documents de l’Arxiu Municipal. Per celebrar-ho –
qui signa aquest escrit és de l’opinió que cal celebrar tot el que s’escaigui–, 
us tornem a parlar de l’Avinença tal com ho vam fer l’any 2005. Aquesta 
mutualitat es va crear a Parets ara fa 100 anys perquè els veïns que teni-
en algun cap de bestiar equí poguessin recuperar part de la inversió de la 
compra en cas de mort natural dels animals o per causa d’accident. Era 
com una mena d’assegurança dels cavalls –o eugues, rucs, mules...
Precisament l’any 1915, Parets va celebrar la primera fira de bestiar entre la 
riba dreta de la riera Tenes i el Camp de les Peces. Es mostrava tota mena 
de bestiar però, sobretot, cavalls de «bona estampa, edat i alçada». Aquesta 
fira no va tenir massa edicions però va gaudir de molta anomenada a la 
comarca mentre es va celebrar.
Aproximadament durant aquells mateixos anys, van comen-
çar a aparèixer els cavalls en l’escut de Parets i hi ha qui 
apunta la teoria de relacionar l’antiga fira  amb l’escut paretà, 
encara vigent. Se non è vero, è ben trovato… 

QUÈ N’OPINES DE...
l’oferta dels Casals d’Estiu a Parets?

M. Rosa Arqués
És una molt bona idea 
perquè els infants pu-
guin gaudir del temps 
lliure sense escola, però 
amb activitats guiades 
per professionals. Ells 
s’ho passen bé i els pa-
res tenen on deixar-los si 
treballen.

Juan Nieto
Mi nieto ya está apunta-
do al casal del mes de ju-
lio. Gracias a este tipo de 
activitades, los niños no 
se aburren, ya que tienen 
muchos meses de vaca-
ciones y los padres, no. 
Es difícil conciliar la vida 
laboral con la familiar.

M. José Armenteros
Els casals són una eina 
molt bona per quan els 
pares treballem i no ens 
podem fer càrrec dels fills 
quan acaben les classes. 
També són molt útils per 
descarregar de feina als 
avis.

Antonio Pérez
Una propuesta muy bue-
na para que los niños es-
tén ocupados con alguna 
actividad guiada durante 
el mes de julio. El proble-
ma viene en agosto; en 
Parets no hay opción de 
casal ni ninguna activi-
dad. 

Margarita Fernández
Los ‘casals’ son una 
opción para el verano. 
Pero son un poco caros 
y muchas familias no 
nos lo podemos permi-
tir económicamente y 
tenemos que pedir a los 
abuelos que los cuiden 
en ese tiempo.

Jesús Torrecillas
Són molt cars i, si tens 
més d’un fill, és una ru-
ïna total, perquè no és 
tan sols el casal, sinó 
el menjador, l’acollida... 
Crec que a Parets no hi 
ha molta oferta on triar, ni 
els preus estan adaptats 
a les situacions actuals 
que vivim.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Comerços, entitats i Voluntariat per la llengua 

Una bona part del teixit comercial i associatiu de Parets col·labora en el programa Voluntariat per la llengua, una 
iniciativa que facilita que les persones que aprenen català puguin practicar-lo fora de l’aula, amb les seves parelles 
lingüístiques o, també, anant a comprar a un dels 77 establiments col·laboradors del municipi. Aquests establi-
ments són comerços que es comprometen a atendre en català els aprenents que vagin a comprar-hi o a fer-hi 
alguna gestió. Tenen un adhesiu a l’entrada que els identifica. Aquest 2015, s’hi han adherit 20 comerços nous i 
16 més han renovat el seu suport. 

D’altra banda, les entitats, tant culturals com esportives, també ajuden a difondre el Voluntariat per la llengua i a 
fer possible que tothom pugui aprendre català i el pugui fer servir, si vol, en qualsevol situació quotidiana. A Pa-
rets comptem amb 15 associacions: Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, Amics de l’Òpera del Vallès Oriental, 
Associació de Comerciants del Barri Antic, Associació de Dones Africanes, Associació per la Difusió de la Cultura 
Romanesa, Associació Pessebrista, Balls de Saló Parets, Càritas Parroquial, Centre d’Estudis Locals 
Parietes, Colla del Ball de Gitanes, Comissió de Festes, Niu d’Art, Parets Contra el Càncer, Penya 
Blanc-i-Blava Parets-Lliçà, Penya Blaugrana i el grup teatral  Som i Serem.
Animem tots els comerços i entitats —culturals, ciutadanes o esportives— a ser-ne. Envieu un c/e a 
parets@cpnl.cat i us n’informarem. És fàcil, no té cap cost i pot donar molta satisfacció.

RAP107

Gent de Parets: els records de la nostra vila 
A RAP 107, els dimecres a les 18.30 h estan dedicats a recor-
dar com era Parets fa uns anys. El polifacètic Jaume Anfruns, 
medalla d’or de la vila i vinculat a un munt d’entitats i projectes 
del  nostre poble, és el conductor del programa Gent de Parets, 
en el qual fa una entrevista a algun paretà o paretana que ens 
recorda com era el nostre poble ara fa uns anys.
Aquest programa ha tingut altres noms al llarg dels darrers anys, 
com per exemple Temps era temps, però la idea sempre ha estat 
la mateixa: recordar com era el nostre poble, les nostres entitats, 
els nostres costums, la nostra gent, els nostres edificis i molts 
altres aspectes de la vila. 
Hem pogut recordar com era la nostra emissora en els seus 
inicis, la vida política, les festes, l’Eixample, el Barri Antic, oficis  

quasi desapareguts, com es vivia el futbol, l’handbol o el bàsquet, la Corefo, alguns restaurants mítics del nostre 
municipi i molts altres temes.
Per aquest programa hi han passat molts convidats que ens han deixat aquest record de Parets del Vallès. El pro-
grama el repetim els dissabtes a la tarda dins l’especial Carrer 107.

 Carles Font
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Què és el Neurodesconcert?
És una fusió entre art i ciència. Hi volem mostrar la neurociència vinculada a l’experiència 
musical. Es tracta d’una xerrada científica, acompanyada d’un concert d’un grup que 
tenim de rock, en què expliquem diversos aspectes relacionats amb el cervell.

Com va sorgir?
És una activitat impulsada pel Centre de Regulació Genòmica. Va néixer de la inquietud 
que tenim alguns científics de traslladar el coneixement científic a la societat. Fruit 
d’aquesta idea, han sorgit diverses actuacions, entre les quals hi ha la Setmana Inter-
nacional del Cervell i, també, el Neurodesconcert.

Per què és important la música?
La música la fem amb el cervell, i en gaudim i ens emocionem també amb ell. Però 
nosaltres intentem explicar aquesta relació entre música i cervell amb exemples reals, 
en aquest cas musicals. Crec que el públic que hi participa s’ho passa molt bé. L’última 
vegada que vam fer aquesta activitat va ser a la Setmana Internacional del Cervell i vam 
tenir molt èxit.

Per què ens costa més escoltar música clàssica?
L’esforç que requereix una música més elaborada i sofisticada necessita d’un aprenen-
tatge. En aquest sentit, cal aprendre a apreciar aquesta música. És com, per exemple, l’art 
abstracte. La primera vegada que un en veu no el sap apreciar, perquè no té el costum 
d’observar-lo.

En quin projecte està treballant actualment?
Des fa temps, estem estudiant com es deterioren els processos cognitius de les perso-
nes quan hi ha una malaltia mental. Quan vam començar, treballàvem molt el tema de la 
discapacitat intel·lectual. Ara, tot i que continuem estudiant-la, intentem també utilitzar 
eines o teràpies que puguin contribuir a millorar aquestes malalties.

Va estar al Concert Circular que va fer el CEM María Grever a Parets. Què li va semblar?
Va ser una idea magnífica. Crec que és un concepte molt original i molt neurobiològic, 
perquè, tant la música com les teràpies, ajuden a millorar la nostra salut. El fet que et 
puguis relaxar escoltant un concert, i no estiguis estressat, permet que la música faci 
el seu treball.

Mara Dierssen, neurobiòloga

El Centre d’Estudis Musicals María Grever acollirà, el pròxim 3 de juliol, el Neurodes-
concert, una activitat entre la ciència i la música creada per la prestigiosa neurobiòloga 
Mara Dierssen. L’espectacle permetrà conèixer moltes qüestions científiques, com 
ara per què ens costa tant escoltar música clàssica o com fer música amb les ones 
cerebrals. Dierssen va néixer l’any 1961 a Santander, tot i que viu a Catalunya des de 
fa anys. Treballa al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.

M’agrada... 

La música. El grup U2 és un dels meus fa-

vorits.

La lectura.

Poder fer activitats solidàries.

No m’agrada...

La falsedat de les persones.

Que la societat sigui poc solidària. 

La violència en tots els sentits.

“La música la fem amb el cervell i també ens emocionem amb ell”

juliol 2015
De 18 a 22 h, al Sot d’en Barriques, 

megaparc infantil Sot Park (porteu 

banyador i tovallola perquè hi haurà 

atraccions d’aigua). A la mateixa hora, 

Fira del Comerç, amb parades de boti-

gues locals i activitats complementàries.

A les 20.30 h, a la plaça Dr. Trueta,

actuació de l’escola de dansa Elite Dance. 

Tot seguit, botifarrada oferta per la 

Comissió de Festes i, a les 22.30 h, 

cinema amb la projecció de la pel·lícula en 

català Big Hero 6

A les 21.30, h a la plaça Dr. Trueta 

concert-ball amb l’actuació dels grups 

1972 Rock Band i La Salseta del 

Poble Sec.

Servei de bar i planxa

a càrrec de la Comissió de Festes.

VENDA de vals de Festa Major solidària


