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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha aprovat el pressupost municipal per a l’exercici 2016. Els àmbits d’Educació, Ocupació i Benestar Social són 
els eixos prioritaris d’actuació, que n’incrementen la dotació econòmica. Una de les novetats més importants és la consignació d’una partida 
econòmica de 220.000 € per implantar un model de reutilització de llibres escolars per als alumnes d’Educació Primària dels centres educatius 
de Parets, que suposarà la gratuïtat dels llibres. La proposta ha estat consensuada entre l’Ajuntament, les direccions de les escoles i les AMPA, i 
s’implantarà a partir del pròxim curs escolar. El pressupost ascendeix a 23 milions d’euros, dels quals la meitat es destinen a programes de ser-
veis a les persones. S’incrementa la dotació per a Plans d’Ocupació Local, ajuts a la contractació i foment de l’emprenedoria, beques i ajuts i als 
programes d’atenció directa i pobresa energètica i d’atenció domiciliària referent a la llei de dependència. Pàg. 3

Acord per mantenir totes les línies de P3 a Parets
Parets mantindrà totes les línies de P3 per al pròxim curs escolar 2016-
2017. Aquest és l’acord final pres pel Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat després de la reunió mantinguda, dimarts passat, entre 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i els responsables dels Serveis Ter-
ritorials d’Ensenyament. Així, la proposta de la Generalitat de suprimir 
una línia queda aturada i es mantindrà la mateixa oferta educativa a les 
nou escoles de la vila. Pàg.12

Tot a punt per a la Festa Major d’Hivern
Amb l’arribada del nou any, Parets es prepara per viure una nova edició 
de la Festa Major d’Hivern, que enguany tindrà lloc els dies 22, 23, 24 i 
25 de gener. Els torneigs d’escacs, de tennis taula, la Calçotada popular, 
la Desfilada Infernal de Diables Parets, la fira Parets Medieval, la matinal 
d’adopció de gossos, el parc infantil d’inflables o l’actuació de Joan Pera 
al Teatre Can Rajoler són només alguns dels actes dels quals podrem 
gaudir durant aquesta Festa Major. Pàg.13
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Presentació dels 
equips Triple Bàsquet

Entrevista: 
Gerard Martí

16 2054

Toni Cortés, primer 
paretà del 2016

Segona edició del 
CANTA Parets!Nou setmanari digital 

del Consell Industrial

9 12

Pressupost 2016: 
llibres de text gratuïts
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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

Dijous 21 gener
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de lectura jove.

Del 22 al 25 gener
FESTA MAJOR D’HIVERN (consulteu el programa)

Dissabte 23 gener
-A les 12 h, a la Sala d’activitats del CEM Maria Grever, presentació del 
llibre Estones amb el meu silenci, de Joan Sala Vila, acompanyat dels 
músics Ernesto Briceño i Rafel Sala. 
-A les 22 h, al Teatre Can Rajoler, Classic 80’s hits. 

Dimarts 26 de gener 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: Especial 19è 
aniversari, a càrrec de Mon Mas. 

Dimecres 27 gener 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per adults, tertúlia 
al voltant de la novel·la Arrels nòmades de Pius Alibek. 

Divendres 29 gener
-De 16 a 22 h, a la Sala Cooperativa, fase prèvia del Campionat de Ca-
talunya d’Escacs d’edats del Vallès Oriental i Maresme. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 18 h, Casal de Joves Cal Jardiner, trobada de La Factoría d’Idees. 
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració de l’expo-
sició ‘Camino andado’ de Joan Guerrero i xerrada de l’autor.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura Fàcil en català, 
tertúlia al voltant de la lectura del llibre Jerusalem de Froilà Alexandre 
Galindo.

Dissabte 31 gener
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Diumenges de pel·lícula: 
Invictus.

Dilluns 1 febrer
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai llebreta. 
-A la Biblioteca Can Butjosa, inici del Mes de la Pau. 

Dimecres 3 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 4 febrer
-A les 16.30 h, al Club Sant Jordi, festa de Carnestoltes amb el Duo 
Camelot. 

Divendres 5 febrer
-A les 17 h. al Casal Ca n’Oms, ball de fidelitat.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 21 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Fancy-dress... Carnestoltes!

Dissabte 6 febrer
-A les 16.30 h, a l’ASOVEEN, festa de Carnestoltes amb el grup Choffers. 

Diumenge 7 febrer
-A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, ball en viu.
-A les 11.30 h, Carnestoltes. Inscripcions les 10.30 h. Sortida des del 
Pavelló d’Esports a les 11.30 h i desfilada de la rua  per l’av. de Catalunya 
fins a la plaça del Dr Trueta.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de 
teatre Zona Franca. 

Dimarts 9 febrer
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, taller de Car-
nestoltes: caretes i carotes. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Edició: Ajuntament de Parets del Vallès

Coordinació: Regidoria de Comunicació

Redacció: Mercè Alcayna, Rosa Díaz, Alberto 
Corbacho, Carles Font, Pilar Pereira, Sandra Piñero, 
Alícia Pozo, Roser Tintó, Assumpta Torres i Joan 
Vila.

Fotografia: Heribert Gallardo, Silvia Ferran

Maquetació i disseny: Mercè Alcayna, Heribert 
Gallardo, Pilar Pereira, Alberto Corbacho.

PARETS AL DIA

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
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
Residència Pedra Serrada 
93 573 98 59
Casal Sant Jordi
93 562 26 38
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Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola 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
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Plataforma Afectats per la 
Hipoteca de Parets (PAH)
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Tiratge: 8.500 exemplars
Impressió: Gráficas de Prensa Diaria, S.A.
D.L. B- 21822/2005. Exemplar gratuït. 

Imprès en paper 100% ecològic 

Per a la inserció de publicitat: 93 570 52 59
paretsaldia@contrapunt.cat
paretsaldia@parets.cat

Parets al dia es pot veure al web www.parets.cat
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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
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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

Agraïment
En nom de tota la família ens agradaria expressar 
el nostre agraïment a l’equip mèdic que va tractar 
l’Antònia Quirós en els seus darrers mesos i, espe-
cialment al sr. Fernando Cayuela i la Dra. Alsina de 
Parets, la sra. Domi i el Dr. Bosch de PADES i, en 
els últims dies, l’equip de l’Hospital Sociosanitari de 
Mollet del Vallès.
Tots Vosaltres heu contribuït a millorar el seu univers 
propi abans de marxar, com ella deia des de l’inici de 
la malaltia, plena de molta pau, molt d’amor, molta 
tranquil·litat i sentint-se completament estimada.
No tenim suficients paraules d’agraïment per la ten-
dresa i l’amabilitat amb què la vau tractar. Moltíssi-
mes gràcies a tots.
Familia d’Antònia Quirós Caba

20è aniversari de Diable Parets
La Colla de Diables celebra enguany el seu 20è ani-
versari. És per aquest motiu que volem fer una crida 
a totes les persones que puguin aportar objectes, 
fotografies o qualsevol cosa relacionada amb la colla 
durant aquests 20 anys, per tal de fer una mostra 
representativa de la nostra història. 
Us podeu posar en contacte amb nosaltres al telèfon 
677659344 o per correu electrònic a diablesparets@
gmail.com
Núria González

Oh vida, solc en el vent
i sembra de sol ixent
 en la maror!
Mentre el temps mata l’instant
la tija va somniant
 l’ascensió.

Agustí Bartra

La Festa Major d’Hivern de Parets mereix recordar 
un dels poetes més importants del segle XX, l’Agustí 
Bartra. El pròxim 24 de gener a les 18 h, a la Sala Ba-
sart Cooperativa, el Niu d’Art Poètic farem una adap-

tació de la seva obra cabdal, l’Ecce homo, acompa-
nyant-nos de música en  directe de la Marina Serra. 
En acabat, farem un brindis amb cava per a tots els 
assistents, per un 2016 ple de bons auguris!
A més, aquest mes de gener, el Niu d’Art Poètic tam-
bé presentarem dos poemaris, en col·laboració amb 
el CEM Maria Grever:
el 23 de gener, a les 12 h, Estones amb el meu silen-
ci, de Joan Sala Vila, amb acompanyament musical 
d’Ernesto Briceño i Rafel Sala; el 30 de gener, a les 
12 h, Miracle del vers, de Jaume Piquet, el flamant 
guanyador dos cops del festival de la poesia de Pa-
rets, amb l’acompanyament de la pianista Elisabet 
Torra.
Niu d’Art Parets

Ofici de pagès
Plaurem la destresa del pagès en veure’l atent, ai-
xafa terrossos i és disposat ésser laboriós en sega 
i amuntona garbes.
Fent l’arada del tot artesana. Invertir força, seny i 
permanència, per guanyar-se el pa de cada dia i en 
cap moment mostra desgana.
En veure grops de núvols plugissers, s’acosta al 
camp de blat espigat i suplicar pluja a mercè del cel.
Oh, pencaire, camperol de bons afers que, encorat-
jat, acompleixes fidel el teu esforç en haver feinejat.
Josep Bernal
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El Pressupost Municipal 2016 
prioritza Educació, Ocupació i 
Benestar Social

23.250.187,29 €
PRESSUPOST MUNICIPAL 2016

(Programa serveis a les persones 11 milions)

EDUCACIÓ
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA
I OCUPACIÓ

BENESTAR 
SOCIAL

BEQUES
I AJUTS

INVERSIONS
PROGRAMA SUPORT DISCAPACITATS.
AJUTS TRIBUTS MUNICIPALS PERSONES JUBILA-
DES I PENSIONISTES.
AJUTS IBI-URBANA PERSONES EN ATUR I FAMÍ-
LIES MONOPARENTALS.
AJUTS EN LA PLUSVÀLUA EN VIVENDA HABITUAL 
NECESSITAT EXTREMA.
BEQUES AJUNTAMENT MENJADOR ESCOLES.
AJUTS CASAL D'ESTIU I ALTRES.
BEQUES SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR.
BEQUES ESPORTISTES EN SITUACIÓ ECONÒMICA 
AMB DIFICULTATS.
BEQUES CULTURALS PER ALUMNES EN SITUACIÓ 
ECONÒMICA AMB DIF. 
PROGRAMA INCLUSIÓ SOCIAL.

SERVEIS TERRITORIALS 
Pel que fa a l’àrea de Serveis Territorials es destinaran 7.402.066 €. 
Destaquen algunes de principals accions, incloses al capítol 
d’inversions:

Sala polivalent Pau Vila, en 1a fase
Arranjament de la piscina municipal 
3a Fase de l’Avinguda Espanya
1a Fase actuació Carrers Travessera i Barcelona
Projecte esportiu complex Tenes
Nou aparcament a l’avinguda Espanya-Plaça Marcer

20.000 € 
14.000 €  

10.000 € 

6.000 € 

30.000 € 
9.000 € 

10.000  € 
4.000  € 

6.000 € 

4.000 € 

Una de les novetats més importants 
del Pressupost 2016 és la consignació 
d’una partida econòmica de 220.000 € 
per implantar un model de reutilització 
de llibres escolars per als alumnes 
d’Educació Primària dels centres 
educatius de Parets, que suposarà la 
gratuïtat dels llibres. La proposta ha 
estat consensuada entre Ajuntament, 
direccions de les escoles i AMPAS i 
s’implantarà a partir del pròxim curs 
escolar.

3.891.521,33 €

860.122,70 €
400.000 € per Plans d’Ocupació

1.103.875,03 €
150.000 € 
Increment de Programa d’atenció 
directa i pobresa energètica
    (Increment de 20.000 €)

30.000 €
Programa d’atenció domiciliària, 
referent a la llei de dependència                     
    (Increment de 24.000 €)

Increment de 106.000 €

Plans d’Ocupació Local 
(Increment de 25.000 €)
Ajuts a la contractació 
(Increment de 5.000 €)
Foment de l’emprenedoria i el 
cooperativisme, subvencions per 
al foment i creació d’empreses i 
formació per al foment de 
l’ocupació

400.000 € 

85.000 €

65.000 €

Es dóna resposta a la proposta més votada per la ciutadania en el procés de 
Participació al Pressupost, que prioritzava els Plans d’Ocupació Local, amb un 
increment de la partida econòmica. S’augmenta també la línia de subvencions 
‘Ajuts a la contractació’ que promou la inserció laboral a les empreses i que s’ha 
consolidat com una de les accions que generen més incorporacions dels 
paretans i paretanes al mercat de treball. 

GRATUÏTAT LLIBRES 
ESCOLARS

El pressupost municipal per al 2016 ha estat elaborat en clau social i abocat al servei a les perso-
nes. Educació, Ocupació i Benestar Social són els eixos prioritaris, d’acord amb la voluntat de 
destinar més recursos econòmics que contribueixin al benestar de la ciutadania i als col·lectius 
més vulnerables. El pressupost va aprovar-se al Ple celebrat el passat 22 de desembre, amb els 
vots a favor de PSC, Convergència Democràtica i Ciutadans, l’abstenció de Nova Opció per Parets 
i els vots en contra de Sumem Parets i Ara Parets ERC.

1.896.600 €

Entre tots ho hem aconseguit. Parets mantindrà totes les línies de P3 per al pròxim curs escolar 2016-2017
Hem aconseguit evitar la supressió de cap línia de P3 de les escoles del nostre municipi. I ho hem aconseguit entre tots.
El Departament d’Ensenyament ha mostrat la seva predisposició al diàleg. Hem assolit el compromís de tornar a seure 
un cop fetes les preinscripcions, per valorar la situació i reflexionar sobre la situació per a pròxims cursos.
Aprofito per agrair públicament tot el treball i la implicació de tothom. Junts hem fet possible mantenir l’oferta edu-
cativa de la nostra vila.
El pressupost municipal per al 2016, aprovat recentment, està dissenyat en clau social i prioritza els serveis a les per-
sones. Destinem més d’11 milions d’euros a aquest capítol, on destaquen les partides pressupostàries d’Educació, 
Ocupació i Benestar Social. 
Tal com ens van comprometre, vull destacar la gratuïtat dels llibres escolars per a alumnes de primària dels cen-
tres educatius de Parets. Enguany destinem una partida econòmica de 220.000 € per aquest concepte. La iniciativa 
tindrà un cost total aproximat de 355.000 euros i serà vigent el pròxim curs escolar. Vull agrair molt sincerament la 
col·laboració de les direccions de les escoles i les associacions de mares i pares d’alumnes del nostre poble per fer 
possible la implantació del model de reutilització de llibres.
També aprofito per donar les gràcies a tots els grups municipals per les seves aportacions en els comptes municipals 
d’enguany. 
Finalment, i al marge del pressupost, felicito el nostre Ajuntament, el qual, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, ha 
evitat el desnonament d’una família de Parets del seu pis de lloguer. Tenien dificultats econòmiques i no havien pogut 
fer front a diverses quotes del lloguer del seu habitatge, propietat d’una persona que requeria aquests ingressos. Les 
gestions realitzades van facilitar un ajut extraordinari de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya per a pagar els rebuts 
pendents i un ajut mensual del Ministeri de Foment d’Espanya per complementar la seva disponibilitat per pagar el 
lloguer. 
I hem iniciat un expedient sancionador contra un banc per tenir un pis buit des de fa més de dos anys.

Sergi Mingote

“Entre tots ho hem aconseguit. Parets 
mantindrà totes les línies de P3 per al 

pròxim curs escolar 2016-2017”

“Aprofito per agrair públicament tot el 
treball i la implicació de tothom. Junts hem 
fet possible mantenir l’oferta educativa de la 

nostra vila”

Segueix-me
sergi.mingote@parets.cat 
www.sergimingote.cat
facebook.com/sergi.mingote



21 de gener de 2016
4 ACTUALITAT

L’Ajuntament de Parets, a través de l’Oficina Local d’Habi-
tatge, ha aconseguit evitar el desnonament d’una família 
del municipi del seu pis de lloguer, previst per al pròxim 
12 de febrer de 2016.
La família patia dificultats econòmiques i no havia pogut 
fer front a diverses quotes corresponents al lloguer de 
l’habitatge, propietat d’una persona que requeria aquests 
ingressos.

Gestions per aconseguir ajuts i subvencions
Les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge 
han facilitat un ajut extraordinari per part de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, destinat a pagar els rebuts pen-
dents, i un ajut mensual per part del Ministeri de Foment 
del Govern Espanyol. Aquests tràmits han permès evitar 
el desnonament i, alhora, garantir el lloguer de l’habitatge 
a la família.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, posava de manifest la 
celeritat i eficàcia amb què els treballadors i responsa-
bles de l’Oficina Local d’Habitatge han actuat per evitar el 
desnonament i agraïa ‘la predisposició del propietari del 
pis, que ha demostrat ser una persona solidària i com-
promesa que en tot moment ha estat oberta a solucionar 
el problema’.

L’Ajuntament evita el desnonament d’una família de Parets
Els tràmits s’han dut a terme per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Parets

La policia evita l’ocupació il·legal de 4 pisos
La ràpida intervenció d’una patrulla de la Policia Local 
de Parets del Vallès ha evitat l’ocupació il·legal de quatre 
habitatges situats al Barri Antic del municipi.
Els fets es produïen el divendres 8 de gener quan, alertats 
per la trucada d’uns veïns que van identificar moviments 

PLUSVÀLUASEGURETAT CIUTADANA
estranys en un bloc de pisos, agents de la Policia Local es 
van desplaçar fins a l’edifici, on van comprovar que exis-
tien danys als panys dels habitatges que es volien ocupar.
Després d’interrogar els presumptes infractors, els agents 
van descobrir que es tractava de pisos desocupats des 
de feia temps, dels quals s’havien substituït els panys 
per uns de nous i ofert en lloguer a rendes baixes, que 
oscil·laven entre els 300 i 400 euros mensuals.
Immediatament, la Policia Local va obrir les diligències 
per imputar vuit persones per un presumpte delicte de 
danys materials i contra la propietat. Actualment, hi ha 
oberta una investigació entorn d’una suposada trama de 
negocis il·lícits d’ocupació d’habitatges.
Paral·lelament, la Policia Local també ha dut a terme les 
gestions necessàries amb l’empresa propietària dels im-
mobles per posar-la en coneixement dels fets i per tal que 
es facin càrrec de la custòdia i tancament dels habitatges.

Renovació d’un tram del carrer d’Enric Ballera
Recentment, els Serveis de Via Pública de l’Ajuntament 
de Parets han renovat part del carrer d’Enric Ballera. El 
tram, que s’ha dotat amb una nova vorera i il·luminació,  
permet connectar els barris Cerdanet i Cal Jardiner amb 
el nou Casal de Joves. 

VIA PÚBLICA

El consistori inicia un expedient per 
sancionar el BBVA per tenir un pis buit

L’Ajuntament de Parets ha posat en marxa els tràmits 
per iniciar un expedient sancionador contra el Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, per tenir un habitatge deso-
cupat des de fa més de dos anys. 
La decisió s’ha pres després de realitzar un estudi per 
conèixer la quantitat de pisos buits, propietat d’entitats 
bancàries, que hi ha a la població. L’estudi va donar 
com a resultat un total de set immobles, dels quals 
tres fa menys de dos anys que estan desocupats, dos 
són de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària, més coneguda per Sareb i, 
el darrer, va ser venut al mes de desembre. El setè pis, 
propietat del BBVA, és el que ha estat denunciat per 
part de l’Ajuntament.
La sanció arriba després de l’aprovació, el març de 
2014, d’una moció presentada per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca segons la qual l’Ajuntament 
de Parets sancionarà els immobles permanentment 
desocupats que són propietat d’entitats financeres i 
d’altres grans empreses.

HABITATGE
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El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat 
les obres de millora del nus de connexió entre l’AP-7 i la 
C-33 per incorporar-se a la C-17, amb la finalitat d’evitar 
les cues que formen els vehicles que van en direcció a 
Vic. Les obres consistiran en l’ampliació de l’actual con-
nexió d’un carril a dos (de 3,5 metres d’amplada, un voral 
exterior de 2,5 metres i un voral interior d’1 metre) que, 
quan arribin al tronc de la C-17, enllaçaran amb un tercer 
carril ja existent. 
Actualment, la incorporació a la C-17 en direcció a Vic 
dels vehicles procedents de les autopistes C-33 i AP-7 té 
problemes de congestió i formació de cues, sobretot a les 
hores punta. El motiu es deu al fet que el ramal té dos car-
rils, un procedent de la C-33 i un altre procedent de l’AP-7, 
que abans de la confluència amb la C-17 es transformen 

en un carril únic que és el que arriba al tronc de la C-17.
Per millorar-ne la situació, es preveu formar el ramal de 
connexió amb 2 carrils. 
En el tram de la C-17, a més dels tres carrils existents, es 
formarà una falca d’amplada variable (de 3,5 a 0 metres) 
i un voral interior d’1,5 metres.
Les obres inclouen pantalles antisoroll, de 300 metres 
de longitud, per protegir la Torre de Cellers. També està 
prevista la reposició de l’enllumenat existent, la millora 
del drenatge, la senyalització vertical i horitzontal, la re-
vegetació dels talussos i la desviació de diferents serveis 
elèctrics i de telecomunicacions. 
El pressupost d’execució és de 793.000 euros i el termini 
per als treballs és de quatre mesos, amb la previsió que 
puguin començar durant el primer trimestre de 2016.

La incorporació entre l’AP-7 i la C-17 a Parets guanya un nou carril
L’actual carril s’ampliarà a dos per evitar les cues que es produeixen a les hores punta

Nova marquesina de bus a l’estació de RENFE
La parada de bus de l’av. de l’Estació compta amb una 
nova marquesina. La instal·lació, de 2,80 cm de llargària 
per 1,5 cm d’amplada està equipada amb vidre de se-
guretat, sostre i una vitrina d’informació per als usuaris.

MOBILITAT

Resultat de les eleccions generals a Parets
En Comú Podem, amb el 32,6% del total dels vots emesos 
(3.353), va ser la força més votada a Parets del Vallès en 
les Eleccions Generals celebrades el passat 20 de des-
embre de 2015.

PLUSVÀLUAELECCIONS GENERALS
El Partit dels Socialistes de Catalunya va situar-se com a 
segona força, amb 1.750 vots (17,02%), seguit de Ciuta-
dans, amb el 15,31% dels vots emesos (1.574).
La quarta força en nombre de vots va ser Esquerra Re-
publicana de Catalunya- Catalunya Sí, amb el 13,4% del 
suport ciutadà (1.378 vots), seguit del Partit Popular, amb 
984 vots (9,57%) i Democràcia i Llibertat, que va comptar 
amb el suport de 829 electors (8,06%).
En el total dels col·legis electorals es van registrar 45 vots 
nuls i 51 vots en blanc.

Novetats de la darrera convocatòria d’eleccions
En aquesta ocasió, i atès l’increment en el nombre 
d’electors al municipi, es van afegir 5 meses als col·legis 
electorals per tal d’evitar cues i esperes.
Dels 14.049 electors convocats a les urnes, un 73,52% 
van exercir el seu dret a vot (10.329), 5 punts per sobre de 
la participació en els darrers comicis generals de 2011. 

Tres noves entitats a Parets del Vallès
El Registre Municipal d’Entitats de Parets ha incorpo-
rat, aquest mes de gener, tres noves associacions de 
caire cultural, social i educatiu. Es tracta de l’Associa-
ció LGBT Parets, amb l’objectiu de defensar els drets 
i llibertats del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i 
transexuals del municipi; l’entitat IQRA, que programarà 
accions socials, conferències i activitats culturals en 
general, i l’associó INSERMA que destinarà els seus es-
forços a l’orientació, informació i integració de persones 
amb dificultat especials i en risc d’exclusió.

Finalitzen les obres d’apuntalament a Can Cot
Aquest mes de gener han finalitzat els treballs d’apun-
talament parcial de l’estructura i coberta de l’edifici 
principal i de l’edificació auxiliar de la masia de Can 
Cot. Les obres, executades per Construcciones y Edi-
ficaciones Gomis SL, s’han fet per raons de seguretat i 
per tal de conservar l’estructura fins que es puguin dur 
a terme els treballs de consolidació que es recullen al 
projecte executiu. 

El bus urbà augmenta en 945 passatgers
El servei de bus urbà, que ofereix l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès, ha tancat l’any 2015 amb un augment 
del nombre de passatgers. Concretament, han estat 
945 usuaris més que el 2014, és a dir, un 1% d’incre-
ment respecte de l’any anterior. Durant el 2015, un 
total de 104.157 persones han utilitzat el servei de 
bus urbà. El mes que va registrar un major nombre 
d’usuaris va ser el novembre, amb 9.915 passatgers.

Acollida als nous Plans d’Ocupació Local
Aquest gener ha tingut lloc la sessió d’acollida a les 13 
persones seleccionades a la darrera convocatòria dels 
Plans d’Ocupació Local corresponent al 2015. Les 13 
persones s’han incorporat als seus llocs de treball en 
el projecte vinculat al servei de neteja de la via pública.

EN 2 MINUTS...
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febrer 2016

Cursos
de català
presencials
i en línia

Vine i aprèn català!

Inscripcions

Del 8 al 16 de febrer de 2016

De dilluns a divendres de 10 a 13 h

Dimarts i dijous de 16 a 19 h

Oficina de Català de Parets

Centre Cultural Can Rajoler

Travessera, 1· Parets del Vallès

Tel. 93 573 98 00 (matins)

Tel. 93 573 98 02 (tardes)

A/e: parets@cpnl.cat / www.cpnl.cat

Convocatòria per pa�icipar a la

TROBADA DE LA JOVENTUT EUROPEA

EYE Project

L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca a les persones de la nostra vila 
interessades en pa�icipar a la Trobada de la Joventut Europea (EYE Project), 
que tindrà lloc a Estrasburg els dies 20 i 21 de maig de 2016, a presentar la 
seva candidatura.

El Servei de Joventut subvencionarà amb 250 € a les persones seleccionades 
(la subvenció correspon a pa� del viatge i l'allotjament del 19 a 21 de maig).

BASES PRINCIPALS

Condicions de les persones candidates

-Persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin entre 16 i 30 anys el 
20 de maig de 2016.

-Han de tenir el Ce�ificat d'anglès de nivell First Ce�ificate.

-Han d’estar interessades en els temes que es tractaran a la Trobada (pau, 
democràcia dinàmica, campanya contra la desocupació juvenil, el món laboral 
del futur i Europa sostenible). 

*Es valorarà haver realitzat algun tipus de voluntariat o pa�icipar en alguna 
de les entitats locals.

Documentació que cal presentar

La inscripció a la trobada només és possible amb un grup de 10 pa�icipants 
com a mínim.

La data límit per presentar les sol·licituds és el 28 de gener de 2016 a l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, adreçades al Servei de Joventut.

Ajuntament de Parets del Vallès

C/ Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

S’ha d’adjuntar la documentació següent:

- Instància de sol·licitud d’inscripció, fotocòpia del DNI i currículum vitae.

- Ca�a de motivació d'un màxim de 2 pàgines explicant els motius pels quals 
vols assistir a la trobada i una proposta de difusió de les conclusions que 
su�in de la Trobada. Es valorarà la redacció i la claredat de l’exposició.

- Ce�ificat d'anglès de nivell First Ce�ificate.

- Petit vídeo d’un màxim de 3 minuts, en anglès, amb una presentació 
personal i exposició de les expectatives envers el projecte. Es valorarà el nivell 
d’anglès. S’ha d’enviar per WeTransfer a caljardiner@parets.cat

Més informació:

Casal de Joves Cal Jardiner

Tel. 93 573 72 00

caljardiner@parets.cat

Podeu consultar les bases 

completes de la convocatòria

a www.parets.cat

Estrasburg, 20 i 21 maig 2016

 
 

 

  

   

   

  

  

 
 

 

 

 

L’inici dels cursos serà entre el febrer-març de 2016 a Granollers.

Hi estàs interessat? 

Contacta amb l'SLOP (Ajuntament de Parets del Vallès)

per telèfon (93 573 88 96) o per mail a: slop@parets.cat

Tens entre 16 i 25, estàs a l'atur i tens ganes de formar-te?

Vine a l'SLOP! L'Ajuntament de Parets del Vallès i el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental col.laborem en el programa Joves per l'Ocupació 

2016 on es busquen joves com tu.

S'ofereix:

Formació (a escollir entre un d'aquests dos cursos):

Curs d'Activitats auxiliars

de magatzem

Curs d'Administració en

empreses.

- Pràctiques en empreses.

- Tutorització i orientació.

- Possibilitat d’inserció laboral 

  i d'una beca en la formació.
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Toni Cortés Fernández, fill de Jennifer Fernández i David 
Cortés, ha estat el primer nadó de Parets nascut aquest 
2016. El Toni va néixer a l’Hospital de Mollet del Vallès, a 
les 20.40 h del dia 1 de gener, en un part que es va per-
llongar durant més de 12 hores. El menut va pesar 3,850 
kg i va mesurar 53 cm. El Toni porta el nom en honor al 
seu avi matern, Antonio Fernández, mort ja fa un temps.
Divendres passat, a l’Ajuntament, es va celebrar l’acte de 
benvinguda al primer paretà de l’any. L’alcalde, Sergi Min-
gote, va lliurar als pares del nadó un marc de fotos amb 

una imatge de felicitació personalitzada i un exemplar de 
la ‘Benvinguda’, la dona d’aigua de Parets. 
La Jennifer, paretana de naixença, i el David, de Mollet, 
es van mostrar molt il·lusionats pel detall i van agrair a 
l’alcalde i a la institució el regal, ‘que serà un record per 
a tota la vida’.
Sergi Mingote destacava que amb aquest acte ‘només es 
vol posar de manifest que Parets és la seva gent, la que 
arriba de nou i la que ja hi és, i que el regal simbolitza el 
futur, la força i la voluntat dels paretans i les paretanes’.

Toni Cortés Fernandez, primer paretà del 2016
El Toni va néixer l’1 de gener a les 20.40 h, amb un pes de prop de 4 quilos i una mida de 53 cm.

Nous cursos i tallers a Can Butjosa
El Casal Can Butjosa ja ha programat la nova edició 
de cursos i tallers que es duran a terme fins al mes 
de juny.
Enguany, es repeteixen els cursos amb més deman-
da ciutadana com ara els monogràfics de cuina, re-
bosteria, pintura i dibuix, fotografia digital o costura i 
reciclatge de roba. D’altra banda, es reediten aquells 
relatius a tenir cura del cos i el benestar emocional: 
ioga, Pilates, tai-txi, relaxació o el taller de cos, cons-
ciència i emocions.
Les entitats de Parets també tenen un espai en la 
programació amb cursos d’aeròbic, gimnàstica de 
manteniment i boixets per a dones, els tallers lúdics 
de l’entitat Rodola i els balls i danses a càrrec de 
l’Associació FlamenContemporani, Balles Oriental i 
Balls de Saló Parets.
Els cursos per a joves i adults de tapes creatives, 
fotografia digital, lightroom, anglès, dansa fusió, Bo-
llywood, ball flamenc, sevillanes o iniciació al piro-
gravat també tornen a formar part de la programació 
d’enguany.
Pel que fa als més petits, el casal proposa tallers de 
pintura, treballs manuals amb fang i ceràmica, dife-
rents nivells de cursos de teatre i rebosteria infantil.
Les inscripcions es poden realitzar a partir del pròxim 
26 de gener a les dependències del casal, al carrer la 
Salut, 50.

Exposició al Casal de Joves de Cal Jardiner
A partir de l’1 de febrer, el Casal de Joves Cal Jardiner 
comptarà amb una exposició de caràcter preventiu 
sobre l’alcohol, en la qual es tracten les actituds i 
conductes de risc que hi estan relacionades amb el 
seu consum.
L’exposició consta d’una dotzena de plafons i va 
acompanyada d’una guia amb continguts, objectius 
per treballar i propostes educatives.

ACTIVITATS

Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE
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febrer
7 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Zona Franca

Una comèdia intel·ligent que ens 
ofereix una mirada crítica al món 
laboral

de David Desola

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 15 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:
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febrer
21 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

A grito pelao

Un espectacle d’humor i rock en 
directe amb la popular Nines de la 
sèrie televisiva La que se avecina

de Cristina Medina

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 20 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

ACTIVITATS
21, 26 i 28 gener de 17 a 19 h 

Taller de grafits a càrrec d'Eterno.

22 i 29 gener de 18 a 20.30 h Bike 
Workshop a càrrec de Kilian.

27 gener de 17 a 19 h Imatge i 
Acció Creativa (projecte fotografia) a 
càrrec de Colmena Photo.

29 gener a les 18 h La Faktoria 
d'Idees (assemblea cal jardiner).

31 gener a les 18 h diumenges de 
pel·lícula amb ‘Invictus’.

De l'1 al 15 de febrer exposició 
Ètica Etílica, de l'Agència Catalana de 
Joventut.

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 i 25 febrer 
de 17 a 19 h Taller de grafits a càrrec 
d'Eterno.

3, 12, 17 i 24 febrer de 17 a 19 h 

Imatge i Acció Creativa (projecte 
fotografia) a càrrec de Colmena 
Photo.

5 febrer a pa�ir de les 21.30 h 
Fancy-dress… Carnestoltes! Vine 
disfressat i gaudeix de música en 
viu! 

9 de febrer de 16 a 18 h, 
Taller a càrrec de l'Oficina Jove 
Apunta't a la garantia juvenil… o no 
tindràs garanties!

12 febrer de 18 a 1 h Nits de 
Ghouls a càrrec de l'Associació 
Warghoul de Parets. Vine a jugar 
jocs de rol!

14 febrer a pa�ir de les 19 h, 
Jam Session amb Back Line!

19 febrer a les 18 h, La Faktoria 
d'Idees (assemblea Cal Jardiner). 
Vine i digue's la teva!

19 febrer a pa�ir de les 21 h 

Conce� Jove. 

Casal de Joves Cal Jardiner
C/ Montcau, s/n
08150 Parets del Vallès 
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat

Rialles
els espectacles GENER

FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG

2016

10 24

14 28

13 10

GENER GENER

FEBRER FEBRER

MARÇ ABRIL

Les princeses també
es tiren pets

Canta’m un conte

Els tres porquets Akäshia
El viatge de la llum

de

Pere i el llop
i joguines

Preu: 7€ Socis Rialles gratuït
Tots els espectacles són 
per a públic familiar
www.rialles.cat

Departament de Cultura

Cia. del Nyiguit
Cordes del Món
i Projecte Beta

Dreams Teatre El Cau de l’Unicorn

24 8
ABRIL MAIG  

Contes amagats La rateta presumida

Marcel Gros Cia. T-Gràcia

Mag Enric Magoo

El rodamón,
un viatge màgic

TOTS ELS
ESPECTACLES 
ES FAN ELS 
DIUMENGES
A LES 18 h
AL TEATRE
CAN RAJOLER

El Replà Produccions
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Parets del Vallès és el sisè municipi amb 
el PIB més elevat del territori català

Parets del Vallès és, segons l’última actualització del 
PIB per municipis de l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya,  el sisè municipi català amb el producte interior 
brut per habitant més elevat de Catalunya.
Parets ocupa aquest lloc amb una renda de 57.200 
euros per habitant, més del doble que la mitjana ca-
talana, que és de 27.600 euros per habitant. 
Això situa el municipi només per darrere de poblacions 
com Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Castellbisbal, 
Martorell, Lliçà de Vall i Sant Esteve Sesrovires.
Aquest és un indicador de la capacitat productiva per 
veí i senyal del bon desenvolupament econòmic de la 
població. 
En el cas de Parets, la indústria genera el 59,9% de 
l’economia local; els serveis, el 37,9% i la construcció, 
el 2,2%.
L’informe, publicat al mes de desembre, recull les da-
des del PIB de les poblacions catalanes de més de 
5.000 habitants.

ECONOMIA

El Consell Industrial de Parets ha començat a editar el seu 
propi diari digital mitjançant el servei Paper.li. Aquesta 
eina permet endreçar totes les publicacions de les dife-
rents empreses que formen el Consell Industrial, així com 
les de les xarxes socials d’interès per a l’ens. El resultat és 
un diari en línia atractiu, on apareixen diferents seccions 
que es creen de manera automàtica i amb els continguts 
dividits i organitzats per categories.
Paper.li es nodreix dels tuits, posts, canals RRS, imat-
ges i vídeos publicats als webs i xarxes socials de les 
empreses que formen el consell. La primera publicació, 
editada al gener, es pot visualitzar a https://paper.li/e-
1451981156 i serà de periodicitat setmanal.

El Consell Industrial de Parets ja té el seu propi diari digital

El Consell Industrial també és present a les xarxes socials, 
té el seu propi perfil de Facebook i es pot seguir per Twit-
ter a @Consell_Indus. Recentment, també s’ha publicat el 
Pla d’acció 2012-2013 per mitjà del perfil de SlideShare, 
que es pot trobar a l’adreça http://www.slideshare.net/
consellindustrial.
D’altra banda, el Servei d’Empresa de l’Ajuntament de 
Parets té el seu propi perfil ‘ParetsEmpresa’ a les xarxes 
socials Facebook, Twitter i SlideShare.
Pròximament, també comptarà amb un canal de YouTube 
on es podran veure els vídeos de les diverses activitats, 
xerrades i presentacions que es duguin a terme des del 
servei.

La publicació, de periodicitat setmanal, es pot consultar a l’adreça https://paper.li/e-1451981156

Pepe Tomé presenta el seu llibre Conecta!
La sala d’exposicions Can Rajoler ha acollit, aquest mes 
de gener, la presentació del llibre Conecta! La empresa en 
la red social, de l’enginyer industrial Pepe Tomé.
Tomé, fundador de l’agència Zinkdo, va explicar en una 
xerrada prèvia a la presentació, la importància de les 

PLUSVÀLUAPUBLICACIÓ
xarxes socials per a qualsevol tipus de negoci: ‘el llibre 
pretén ensenyar a deixar d’utilitzar les xarxes socials com 
una eina de distracció, com una moda més, pel que fa 
als nostres negocis. L’objectiu és que l’ús de les TIC es 
comenci a veure com una cosa útil que ens pot ajudar a 
assolir els objectius reals de les nostres empreses i ne-
gocis i, així, aconseguir una relació millor i més estreta 
amb els clients.
La presentació del llibre forma part d’un projecte de su-
port a comerços i empreses desenvolupat pel Servei de 
Promoció Econòmica, que va incloure l’assessorament a 
una vintena de botigues sobre l’ús de les xarxes socials i 
les eines TIC per impulsar els seus negocis.
Segons el regidor, Toni Fernández, ‘el programa ha estat 
un èxit i pretenem continuar treballant-hi, ja que les no-
ves tecnologies i les xarxes socials són una plataforma 
imprescindible per donar a conèixer l’activitat empresarial 
dels nostres emprenedors i emprenedores.’

Reunió entre el Servei de Comerç i PIMEC
Aquest gener ha tingut lloc una reunió entre la regido-
ria de Comerç de l’Ajuntament de Parets i PIMEC per tal 
d’articular estratègies que permetin impulsar el sector 
comercial del municipi i cercar noves estratègies que con-
solidin encara més la població en aquest àmbit.

COMERÇ
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Dissabte 23 de gener
Poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez

a partir de les 22 h

SESSIÓ DJs
Discjòqueis de Parets alumnes del curs de

DJ del Casal de Joves Cal Jardiner 

DJ Galán
(reggaeton / dembow; house / deep house)

DJ Hardedgarcore
(makina & hardcore)

CONCERT

Wild Hearts
Band

a partir de les 0 h

MATÍ

10 a 21 h. Mercat medieval, 
 amb parades d’artesania
10 a 21 h. Taverna medieval
11 h.  Exhibició de falconeria
11 a 13 h. Jocs tradicionals de l’època,   
 escola de cavallers i tallers   
 medievals 
11.45 h Tabalada de diables
12.30 h.  Exhibició de combat medieval
13 h.  Pregó Domus Parietes

TARDA

16 a 20 h. Jocs tradicionals de l’època,
 Escola de cavallers i Tallers   
 medievals 
17 h. Exhibició de falconeria
19 h.  Vestir el cavaller

Tot el dia, exposició d’aus rapinyaires, exposició 

d’armament i armadures, i taller de pergamins

23 i 24 de gener
Placa de la Vila

Pregó Domus Parietes, jocs tradicionals de l’època, escola de cavallers i tallers medievals 

a càrrec de Festuka. Falconeria i exposició d’aus rapinyaires a càrrec d’Acariciando el Aire. 

Combat medieval, Vestir el cavaller a càrrec de Fets Històrics

Dia 23, a partir de les 20 h, al Mercat de la plaça Dr. Trueta, Tapa Medieval

MATÍ

10 a 21 h. Mercat medieval, 
 amb parades d’artesania
10 a 21 h.  Taverna medieval
10.30 h.  Exhibició de falconeria
11 a 13 h.  Jocs tradicionals de l’època,   
 escola de cavallers i tallers   
 medievals
11.10 h.  Tabalada de diables
13 h.  Pregó Domus Parietes
 
TARDA

14 h.  Exhibició de combat medieval
16 a 20 h.  Jocs tradicionals de l’època,
 Escola de cavallers i Tallers   
 medievals
17.30 h.   Exhibició de falconeria
19.15 h.  Tabalada de diables
19 h.  Vestir el cavaller

Tot el dia, exposició d’aus rapinyaires, exposició 

d’armament i armadures, i taller de pergamins

PARETS
MEDIEVAL

2016

dissabte 23 diumenge 24 

divendres 22
18 h Biblioteca Can Butjosa
Hora del conte de Festa Major 
d’Hivern
18.30 h Poliesportiu Municipal 
CANTA Parets! 2016
20 h Sala Serra Cooperativa
Un sopar d’òpera: ‘Pagliacci’

dissabte 23
9 h Poliesportiu Municipal 
Torneig Tennis Taula
10 h Poliesportiu Municipal 
Escacs per a tothom
10 a 21 h Plaça de la Vila
Parets medieval. Fira medieval 
de Parets
11 h Sota la Plaça de la Vila
Pessebre Monumental
13 h Casal Can Butjosa
XIX Calçotada Popular: dinar, 
espectacles, exhibicions i tallers
17 h Carrer Raval 
XIX Desfilada Infernal: xocolatada, 
cremat, tabalada i correfoc
20 h Mercat Central de Parets 
Tapa medieval
21 h Carrer la Fàbrica
repartiment de brou i espectacle 
pirotècnic 
22 h Teatre Can Rajoler
Concert de música:Classic 80’s Hits

22 h Poliesportiu Municipal 
Concert de Festa Major amb DJ de 
Parets i Wild Hearts Band

DIUmenge 24
10 h Parc la Linera / Passeig Joan 
Miró 
XIX Trobada i plantada de 
gegants de Parets

10 a 21 h Plaça de la Vila
Parets medieval. Fira medieval 
de Parets
10.30 h Pistes BMX
VI Circuit d’iniciació Club Puravi-
da 4x4
Costat del Poliesportiu (zona de terra)
10.30 h Matinal d’adopció de 
gossos
11 h Sota la plaça de la Vila
Pessebre monumental
11.30 h  Barri Antic
Passejada dels Gegants 
11.45 h Plaça de la Vila
Audició de sardanes a càrrec de la 
Cobla Principal de Terrassa
13.30 h Plaça de la Vila
Ballada dels Gegants 
18.00 h Teatre Can Rajoler
Espectacle familiar musical “Les 
princeses també es tiren pets” a 
càrrec de la Cia. El Replà Produccions 
18 h Polisportiu Municipal 
Ball de Festa Major a càrrec de 
Duet d’Ambient.
18 h Sala Basart Cooperativa
Trobada poètica dedicada a Agustí 
Bartra

dilluns 25
11 h Polisportiu Municipal 
Parc infantil: inflables, tallers, jocs, 
fira solidària de joguines, berenar
Polisportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
11 h Acapte de sang
19 h Teatre Can Rajoler
Teatre: Fer riure és un art, amb Joan 
Pera

22, 23, 24 i 25 de gener 2016

parets  del  vallès

Festa Major
d’hivern

actes principals
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Restaurant Parera: mig segle parant taula
Pere, Joan i Rosa. Tots tres amb el mateix cognom, Parera, tots tres germans i prota-
gonistes d’una celebració, que escau tot just avui, 21 de gener, en què el Restaurant 
Parera fa mig segle de vida. Els actuals propietaris s’emocionen en explicar com els 
seus pares van començar aquest projecte. Després de ser acomiadats de la seva feina, 
l’any 1966, van arreplegar estris de restauració que els seus antics caps els van oferir 
en forma de liquidació, i amb això van obrir a la cotxera de casa el restaurant que, en un 
principi, oferia menú de primer plat, segon i postres. 
Va ser anys després, durant una sortida familiar, quan el pare dels propietaris i fundador 
del restaurant, en Pere Parera Anfruns, va voler innovar i crear el primer restaurant de 
menjar casolà en format de bufet, tota una novetat en aquell temps al nostre municipi. 
Tant la clientela fixa de les empreses que es troben a la vora del restaurant, com les 
visites esporàdiques, coincideixen en destacar el bon servei i la qualitat del menjar com 
a factors decisius per fer que el restaurant continuï endavant en l’actualitat.

Una mirada enrere
Els propietaris del restaurant van començar ajudant els seus pares quan eren joves i,  a 
poc a poc, van anant agafant el relleu per acabar fent-se càrrec del negoci. El Restaurant 
Parera va participar en la primera Mostra Gastronòmica de Parets, feta durant la Festa 
Major de l’any 1984, amb un plat de conill amb cargols. A dia d’avui, continua sent un 
dels establiments de referència de la nostra vila.

ANIVERSARI

Teniu problemes amb la hipoteca?
L’1 d’abril de 2015 va entrar en vigor una modificació del Codi de Consum de Catalunya, que 
preveu la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris 
relacionats amb l’habitatge habitual. Amb el protocol signat per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Agència Catalana del Consum, es coordinaran les reclamacions en matèria de 
deutes hipotecaris. L’Agència Catalana del Consum ha reconegut el servei Ofideute com a 
Organisme Públic de Consum perquè dugui a terme la mediació.
Ofideute és un servei públic i gratuït d’informació, assessorament i mediació sobre el deute 
hipotecari adreçat, entre d’altres, a les persones o famílies que  hagin adquirit el seu habitatge 
mitjançant préstec o crèdit hipotecari, que no poden atendre les quotes o preveuen que no 
les podran fer efectives en el futur. 
Abans de fer una reclamació us heu d’adreçar a la vostra entitat financera per demanar 
l’adaptació de les condicions del crèdit o préstec hipotecari a la vostra capacitat de pagament 
actual. En cas que no es pugui arribar a un acord, el Codi de Consum de Catalunya estableix 
que les parts, abans d’interposar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial, 
poden acudir a la mediació o poden acordar sotmetre’s a l’arbitratge. 

Per a més informació us podeu adreçar a Ofideute, trucant al 012, a l’Oficina Local 
d’Habitatge o al Servei d’Atenció al Consumidor (SCAC).

CONSUM

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

Small Lift, empresa dedicada a l’elevació
Aquest mes ha obert una nova empresa a Parets dedica-
da a la petita elevació amb preus econòmics. Es troben 
al carrer Anselm Clavé, 11 i disposen de plataformes ele-
vadores per al desplaçament de persones, elevadors de 
materials i càrrega portàtil, escales o bastides plegables.

PLUSVÀLUAEMPRENEDORIA

Nova xurreria al Mercat Central de Parets
La parada número 23 del Mercat de l’Eixample, situat al 
carrer Monistrol, s’ha convertit en la Xurreria Bon Jour. 
La inauguració va tenir lloc el 4 de gener i la iniciativa ja 
compta amb més de 200 amics al seu perfil de Facebook, 
on mostren fotografies dels productes que elaboren.

PLUSVÀLUANOVA PARADA PLUSVÀLUAINVERSIÓ

Alacer Mas amplia instal·lacions a Parets
El grup Alacer, dedicat a l’acer inoxidable i l’alumini, farà 
una inversió de 10 milions d’euros en els pròxims dos 
anys per millorar les seves instal·lacions. Entre elles, han 
comprat l’antiga fàbrica de Combursa per ubicar un nou 
centre logístic a Parets.
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Primera trobada de la XEF del 2016
El 19 de gener ha tingut lloc, a l’Escola Vila Parietes, 
la primera reunió d’aquest any de la Xarxa de debat 
Educatiu amb i per a les Famílies, la XEF. Es tracta 
d’un grup de famílies i professionals que compartei-
xen reflexions i recursos per fer que els infants puguin 
rebre una bona educació. A la reunió s’ha debatut so-
bre l’ús d’aparells electrònics i aplicacions mòbils, i en 
general sobre l’ús de les noves tecnologies i internet 
en família.

El Consell d’Infants treballa la Festa Major
La pròxima sessió que tindran els consellers i con-
selleres tindrà lloc el dijous, 28 de gener, a les 9 h del 
matí, a l’escola Vila Parietes. En aquesta ocasió nens i 
nenes debatran sobre el que l’alcalde de Parets els ha 
proposat, la Festa Major d’Estiu de Parets. Per fer-ho, 
elaboraran una enquesta entre tots els companys per 
conèixer què n’opinen sobre aquesta festa i quines són 
les propostes que volen aportar a la programació de 
la mateixa. El consell d’infants és una proposta que 
pretén donar veu als més petits del poble, per això 
els participants es reuneixen esporàdicament amb 
l’alcalde per tractar les seves inquietuds.

EN 2 MINUTS...

LECTURA

Ahir, 20 de gener, la Biblioteca Can Butjosa de Parets va 
realitzar una novedosa activitat amb una vintena d’alum-
nes de l’institut La Sínia. Es tracta de Detectius-B, en què 
els estudiants han recreat l’escena d’un crim i entre tots 
l’han resolt fent exploracions. L’activitat serveix per po-
tenciar l’ús de la biblioteca i conèixer les fonts d’infor-
mació que tenen al seu abast per millorar els estudis. 
Es tracta d’una experiència novedosa i impactant que ha 
permès atraure l’atenció dels participants.
Una altra activitat proposada per la mateixa biblioteca 
és Teen Lab, per als alumnes de 3r i 4t d’ESO. En aquesta 
ocasió, el que es recrea és un laboratori d’experimentació, 
on els alumnes d’ESO han fet un equip i han treballat en 
grup per trobar unes fórmules necessàries per resoldre 
un misteri. Per esbrinar la solució, han hagut d’utilitzar 
llibres de diferents categories com ara ciència o geografia.

Joves detectius, a la Biblioteca Can Butjosa ESCOLA DE MÚSICA
L’Escola Municipal de Música ha posat en marxa la 2a 
edició de Canta Parets! on participaran totes les escoles 
del municipi. L’activitat, que té com a objectiu principal 
potenciar la relació dels alumnes amb la música feta en 
grup, tindrà lloc el 22 de gener, a les 18.30 h, al Pavelló 
Municipal, en el marc de la Festa Major d’Hivern.
Els autèntics protagonistes d’aquesta actuació col·lectiva 
seran els nens i nenes de P-5 dels centres educatius de 
Parets. Més de 200 infants cantaran “Florinda, la vaca 
pallassa” de Manuel Justicia, amb la música de Sergi 
Esparza, Sara Hernández i Ferran Andechaga, arranja-
da especialment per a l’ocasió per Jordi Azagra, director 
de l’Escola Municipal de Música, que també ha dirigit la 
part musical del projecte. La preparació de l’activitat va 
començar el setembre.

Parets mantindrà totes les línies de P3 per al pròxim curs 
escolar 2016-2017. Aquest és l’acord final pres pel De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat després de 
la reunió mantinguda, dimarts passat, entre l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, i els responsables dels Serveis Ter-
ritorials d’Ensenyament. 
Mingote ha mostrat gran satisfacció davant la decisió 
final de mantenir l’oferta educativa de P3 a les 9 escoles 
de la vila: “Han estat més de dues hores de reunió amb 
els màxims responsables dels Serveis Territorials Vallès 
Oriental - Maresme en què els hi he pogut traslladar el 
nostre posicionament com a municipi en matèria d’Edu-
cació, la nostra aposta i la preocupació de veure perillar 
aquest model de qualitat i d’igualtat d’oportunitats amb 
la seva proposta de suprimir una línia de P3. Així mateix, 
els hi he fet lliurament de les més de 2.500 signatures.” 

Parets mantindrà, finalment, totes les línies de P3 el pròxim curs
En la reunió entre l’alcalde, Sergi Mingote, i el departament d’Ensenyament es va acordar mantenir l’oferta

D’altra banda, l’alcalde manifestava que des del Departa-
ment han mostrat predisposició al diàleg i s’ha adoptat 
alhora el compromís de tornar a seure un cop fetes les 
preinscripcions per valorar la situació i reflexionar sobre 
la situació per a pròxims cursos.

Comissió ‘Escoles de Parets. Ni una línia de menys’
Arran de la proposta de la Generalitat de tancar una línia 
de P3 a la vila, motivada pel descens de la natalitat i el 
cens escolar previst, va crear-se una comissió de treball 
formada per la comunitat educativa i l’Ajuntament que 
han desenvolupat diverses accions per evitar la implan-
tació d’aquesta mesura, que podia afectar les escoles 
Lluís Piquer o Pau Vila. Entre d’altres, s’han recollit més 
de 2.500 signatures que reivindicaven que es mantingués 
l’oferta

Canta Parets!, cantata de 200 escolars de P5
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Les tradicions surten al carrer amb la Festa Major d’Hivern de Parets 2016
La Fira Medieval, la Calçotada Popular, Gegants, Diables, música i teatre, vesteixen una festa carregada d’activitats i tallers per a tots els públics

Com cada gener, Parets s’engalana per tornar a viure la 
Festa Major d’Hivern. Més de trenta activitats s’han pro-
gramat del 22 al 25 de gener, on no faltarà el teatre, la 
música, els gegants, les activitats esportives i els tallers 
infantils. 
L’inici de la celebració tindrà lloc el divendres, 22 de gener, 
a les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, on es farà l’hora 
del conte. El mateix dia, el Pavelló Municipal d’Esports, 
acollirà la cantata Canta Parets!, protagonitzada per més 
de 200 alumnes de P-5 de la vila , juntament amb l’Escola 
Municipal de Música.
Un dels actes destacats és la fira Parets Medieval, en què 
hi haurà diferents parades de productes artesans, activi-
tats, i tallers durant tot el cap de setmana, de 10 h a 21 h, 
a l’entorn de la plaça de la Vila. Una altra cita tradicional 
és la Calçotada Popular, que arriba a la seva 19a edició, 
i la Desfilada Infernal de la colla de Diables Parets, que 
celebra 20 anys d’existència.

Diumenge, a les 10 h, es farà la trobada i plantada de 
Gegants, i la matinal d’adopció de gossos, amb tallers 
sobre tinença responsable d’animals de companyia i la 
possibilitat d’adoptar una mascota.
Dilluns serà l’hora d’anar amb els més petits al parc infan-
til instal·lat al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, 
on hi haurà inflables i activitats lúdiques, així com la fira 
solidària de joguines de Parets contra el càncer i tallers a 
càrrec d’AFIMOIC i Festuka. Al mateix pavelló, els adults 
tindran podran donar sang en horari de matí i tarda.

Música, teatre i esports per a tothom
A totes aquestes propostes s’han de sumar el concert de 
clàssics dels 80, activitats esportives com el tenis taula, 
la visita al Pessebre Monumental i la representació tea-
tral “Fer riure és un art” del reconegut Joan Pera. També 
hi haurà xocolatada i cremat de rom, el concert de Wild 
Hearts Band i sessió musical amb DJ de Parets.

Parets Medieval, torna la fira

En el marc de la Festa Major d’Hivern de Parets, dissa-
bte 23 i diumenge 24 de gener, de 10 a 21 h, tindrà lloc 
Parets Medieval, una fira amb ambientació de l’època 
medieval on es podran trobar parades de productes 
artesans i nombroses activitats per a tots els públics. 
Un any més, la fira, organitzada per l’Ajuntament de 
Parets, estarà situada a l’entorn de la plaça de la Vila 
i permetrà gaudir de combats medievals, exposicions 
d’armadures i vestuari de cavallers. 
La colla de Diables Parets s’ha sumat la festa i ofe-
rirà una tabalada tant dissabte com diumenge. De la 
mateixa manera, Festuka protagonitzarà el pregó Do-
mus Parietes i s’encarregarà de la taverna medieval, 
de l’escola de cavallers, dels tallers i dels jocs tradi-
cionals de l’època. Tant les parades com els tallers i 
les activitats complementàries han estat pensats per 
a tot tipus de públic.

Exhibicions de falconeria i tapes medievals 
Una de les atraccions principals de la fira Parets Me-
dieval és l’exhibició de falconeria i l’exposició d’aus 
rapinyaires, que es podran admirar tots dos dies, en 
diferents horaris de matí i tarda, una activitat que sem-
pre ha despertat l’interès d’un públic molt nombrós.
D’altra banda, el dissabte 23, a partir de les 20 h, el 
Mercat Central de la plaça Dr. Trueta oferirà la Tapa 
Medieval, un bon lloc on fer un tast gastronòmic. 
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Tot just acabem de dir adéu a les celebracions nadalenques. Aquest any, la programació ha estat d’allò més variada, pensada per a tothom. El tret de sortida es va donar a princi-
pis de desembre amb la inauguració del Pessebre Monumental i, el 20 de desembre, la plaça de la Vila es va vestir de festa per acollir la tradicional Fira de Nadal, organitzada pels 
comerciants del municipi.
Durant aquests dies, també hem pogut veure com Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, durant el seu pas per Parets, visitaven la nostra gent gran, que van celebrar el Nadal amb 
una gran festa al Pavelló Municipal Joaquim Rodríguez. El tió de la Comissió de Festes, la Cavalcada, la gran Revetlla de Cap d’Any o el bingo solidari de Festuka, que enguany 
destinarà 624,56 euros a la Lluita d’Arnau, han estat només un exemple de tot el que hem viscut aquest Nadal a Parets. Aquí teniu un recull d’imatges però, si voleu veure’n més, ho 
podeu fer a través de la pàgina de Flickr de Parets Connecta.

Els paretans i les paretanes s’acomiaden de les festes de Nadal
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Tony Navarro i Anaís Medina van enregistrar un curtme-
tratge a finals de l’any 2014 que veurà la llum ben aviat de 
manera oficial. Moltes de les escenes de la història han 
estat gravades tant a Mollet com a Parets, concretament 
al sector IVECO i la zona de Can Butjosa. 
L’estrena del document, realitzat per la productora inde-
pendent Dawn Melodies, tindrà lloc el mes de febrer a Bar-
celona, però ja s’està buscant data per fer una projecció 
al Teatre Can Rajoler.
‘Subliminal’ és una crítica sobre les noves tecnologies 
i parla d’unes ulleres que tenen la capacitat de comu-

Doble premi per a un curtmetratge rodat a Parets
“Subliminal” és el títol del thriller que ha rebut dos premis a un festival de Romania 

200 escriptors de grafits a la Riera Seca
El passat mes de desembre va tenir lloc una nova edició 
de la trobada d’escriptors de grafits a la Riera Seca de 
Parets. Els participants van poder gaudir d’una jornada 
artística on es va cobrir de pintura aproximadament un 
quilòmetre del mur situat a aquest espai. L’activitat s’or-
ganitza anualment per l’Ajuntament de Parets, a través 
del servei de Joventut, i l’entitat Las Haches del Valle.

GRAFITSCONVOCATÒRIA

 Tony Navarro i Anaís Medina, autors del curtmetratge premiat a Romania

Rialles Parets engega una nova programació d’especta-
cles infantils amb diferents representacions que tindran 
lloc fins a finals de maig. Les actuacions es faran cada 
segon diumenge de mes al Teatre Can Rajoler.
El 24 de gener, a les 18 h, podrem veure ‘Les princeses 
també es tiren pets’, de la companyia El Replà Producci-
ons, i el 14 de febrer ‘Canta’m un conte’, de la companyia 
Nyiguit. El 28 de febrer gaudirem de l’espectacle ‘Pere i el 
llop i joguines’ de Cordes del Món, seguit del conte tradi-
cional ‘Els tres porquets’ de Dreams Teatre i del muntatge 
de titelles ‘Akäshia, el viatge de la llum’.

Més espectacles infantils
El 24 d’abril es representarà ‘Contes Amagats’, l’especta-
cle de Marcel Gros sobre les històries d’un pallasso. Per 
posar punt final a la temporada, el 8 de maig, la compa-
nyia T-Gràcia portarà a l’escenari ‘La Rateta Presumida’, 
un clàssic molt estimat per grans i petits, on la música 
també serà protagonista.

Nova temporada d’espectacles infantils

TEATRE

nicar-se amb els altres. Aquest nou producte fa que la 
gent pugui interactuar només amb el moviment ocular, 
un fet que crearà conflictes emmarcats en la ciència-
ficció. Aquesta circumstància convida els autors a parlar 
de com la societat confia plenament en la tecnologia, 
sense pensar en els perills que aquesta pot comportar 
en alguns moments.
El curtmetratge, a més d’haver estat seleccionat en di-
ferents festivals, ha rebut els premis a millor director i 
millor actriu a la dotzena edició del Months Film Festival 
de Romania.

Joves paretans viuran la política a Estrasburg
El Parlament Europeu convida milers de joves de la Unió 
Europea a conèixer la institució i els dóna l’oportunitat 
de reunir-se amb els polítics que hi treballen. La troba-
da, que porta per nom EYE Project, tindrà lloc els dies 20 
i 21 de maig a Estrasburg. Durant l’estada, es debatrà 
sobre temes innovadors, el futur dels joves a Europa i la 
diversitat cultural. És per això que, al llarg dels dos dies, 
es realitzaran diferents activitats i tallers polítics, jocs 
digitals, audicions i concerts. 
Per aconseguir una plaça, els joves han d’estar empadro-
nats a Parets, tenir entre 18 i 30 anys i demostrar tenir un 
nivell d’anglès mínim corresponent al B2 del Marc Euro-
peu Comú de Referència per a les Llengües. Per inscriu-
re’s, cal adreçar-se a l’OAC de l’Ajuntament i entregar una 
carta d’un màxim de dues pàgines explicant els motius 
pels quals es vol assistir a la trobada, un certificat acre-
ditant el nivell d’anglès i un vídeo de tres minuts amb una 
presentació personal on, a més, s’expliquin les expecta-
tives que es tenen d’aquest projecte.

Èxit del Concert Circular a l’Institut Guttmann
El 17 de desembre de 2015 va tenir lloc una nova edi-
ció del Concert Circular en el marc del 50è aniversari 
de l’Institut Guttmann. Els artistes participants van ser 
Shirai, Proyecto Beta, Ramon Elias i Cordes del Món, i 
Dàmaris Gelabert com a convidada.

Els premiats al concurs “Parets Arreu del Món”
Sis persones han estat premiades al concurs literari 
‘Parets Arreu del Món’ 2015. En  la categoria de relats,  
Marina Ramon Gorina ha obtingut el primer premi, dotat 
amb de 200€. El segon i tercer premi han estat per a  
M. Josep Figueroa i Pilar Anglarill. En la categoria de 
poesia, els premiats han estat Joan Cors, Petra Garcia 
Cardenal i Fatna Sebbak.

Els infants fan un recital de poesies a una gossa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa ha dut a ter-
me una activitat adreçada a estudiants de primària que 
consistia a llegir poesies a una gossa. L’activitat ha fet 
que els nens i nenes puguin practicar la lectura en veu 
alta d’una manera lúdica i participativa, amb un animal 
que, habitualment, fa que se sentin desinhibits.

El rei Carnestoltes visitarà Parets el 7 de febrer 
El pròxim 7 de febrer, Sa Majestat el rei Carnestoltes 
tornarà a presidir el tradicional concurs i desfilada de 
disfresses pels carrers de Parets. A partir de les 10.30 
h, la rua recorrerà el tram de l’av. de Catalunya, des del 
pavelló fins a la plaça del Dr. Trueta, on tindrà lloc el lliu-
rament de premis. Com cada any, el jurat, sota l’atenta 
mirada del rei dels pocasoltes, atorgarà els guardons a 
les disfresses més divertides, originals i esbojarrades. 
Les bases del concurs es poden consultar al web www.
parets.cat.

EN 2 MINUTS...
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BÀSQUET 

El torneig va tenir lloc a la sala Basart de la Cooperativa el 
10 de gener. Gerard Ayats (CE Llinars) i Arturo Vidarte (UE 
Montcada), van ser segon i tercer respectivament. Va ser 
un torneig de partides ràpides en el qual van participar 54 
jugadors. El primer classificat de la Paretana va ser Adrià 
Martorell, en dotzena posició.
Un dia abans va celebrar-se el I Torneig d’Escacs Actius 
Júnior. Després de vuit rondes, Pau Toquero (CE Llinars), 
de categoria sub16, va ser el vencedor, seguit de Sergi Riu 
(Foment Martinenc) i sub14 i Marc Garcia (CE Molins de 
Rei), també de la mateixa categoria. Els millors jugadors 
de la Paretana d’Escacs van ser Aleix Miró (segon en ca-
tegoria sub10 i desè en la General), Lucas Puente (també 
sub10 i tretzè) i Àlex López (sub14 i quinzè). En total, van 
participar 39 jugadors.
Alhora, el dissabte 9 de gener es va celebrar el Torneig 
de Reis d’escacs adreçat als més petits i en el qual hi 

van participar 62 jugadors. L’objectiu era iniciar els més 
jovenets en les competicions d’escacs. El vencedor va ser 
Ivan Planella (L’Esplugues Avenç).
Des de l’organització, es valora molt positivament aques-
ta nova estructura del Torneig Memorial Francesc Alsina 
d’Escacs i agraeixen la col·laboració de l’Ajuntament de 
Parets i de nombroses empreses que han apostatr per 
aquest nou format.
Pel que fa al Campionat Territorial Vallès Oriental-Osona-
Maresme, la Paretana d’Escacs participarà amb més de 
vint jugadors. Una bona classificació en aquesta prèvia 
permetria l’accés directe a la final del Campionat de Ca-
talunya per edats. Hi ha categories sub-8, sub-10, sub-
12, sub-14, sub-16 i Sub-18. Cada nen competeix només 
amb rivals de la seva categoria i el torneig es vàlid per ELO 
català. La sessió de cloenda tindrà lloc el 27 de fFebrer 
a Montmeló.

Miguel Ángel Muñoz guanya el Torneig Memorial Francesc Alsina
Muñoz (UE Montcada) va ser el guanyador del Torneig que organitza l’Associació Paretana d’Escacs

Presentació de la temporada 2015-16 de l’Asso-
ciació Triple Bàsquet amb Diversitats Funcionals
Durant la presentació van jugar-se diferents partits amis-
tosos amb representants dels partits polítics locals.
“La inclusió és el camí cap a la igualtat”. Era el lema de les 
samarretes i de la jornada esportiva celebrada al pavelló 
municipal d’esports Joaquim Rodríguez, que va servir per 
donar el tret d’inici oficial a la temporada.
L’Associació Triple va néixer l’any 2012 amb l’objectiu 
de crear un equip de bàsquet amb disminuïts psíquics. 
Actualment, el club presidit per Enric Núñez compta amb 
una desena de jugadors.

Carnes
   toltes

2016

Diumenge 7 de febrer

CERCAVILA
10.30 h a l'aparcament del pavelló,

inscripcions al concurs individual 

11.30 h arribada del Rei Carnestoltes  

i sortida de la rua.

itinerari: pavelló - av. Catalunya - 

carrer Monistrol (on es deixaran les 

carrosses i els vehicles) 

13.30 h a la plaça Dr. Trueta, 

lliurament de premis del concurs 

amb animació a càrrec de Jordi Rius 

i comiat del Rei Carnestoltes

CONCURS

INDIVIDUAL: Inscripcions a 

l’aparcament del pavelló. 

COMPARSES: Les comparses 

han d'inscriure's prèviament a 

Can Rajoler (carrer Travessera, 

1, telèfon 935739800) en horari 

d'oficina, on se'ls donarà les 

normes de participació.

El jurat valorarà la participacíó 

exclusivament durant la rua. 

PREMIS
INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €
(1r premi en vals de compra a les botigues 
col·laboradores)

INFANTIL comparsa (a partir de 
5 components): 300 i 150 € (en efectiu)

ADULT individual:
300, 200 i 100 € (en efectiu)

ADULT comparsa (a partir de 
5 components): 600 i 300 € (en efectiu)

Organització:

Col·laboració:

La rua anirà des del pavelló fins a l'Eixample. L’exhibició i la deliberació 
del jurat es farà exclusivament durant la rua i el lliurament de premis
tindrà lloc a la plaça Dr. Trueta, on no hi poden accedir les carrosses.

L'avinguda Catalunya, entre l'av. 

Francesct Macià i el carrer Monistrol, 

estarà tancada al trànsit durant tot el 

recorregut de la cercavila

De 10 a 14 h no es podrà aparcar a:

davant del pavelló, c/Monistrol i c/Fra 

Francesc d’Eiximenis
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3X3 DE BÀSQUET

La paretana Ingrid Andrés va proclamar-se campiona de 
Catalunya de clubs sub-20 de pista coberta al Campionat 
de Catalunya de pista coberta que va tenir lloc a Sabadell.
Ingrid, que té 19 anys, va fer una gran marca de 24”94, 
que estableix el nou rècord sub-20 català de la prova en 
pista coberta. 
La paretana, en assolir el primer lloc de la prova, va aju-
dar també al seu equip a imposar-se en la classificació 
general del campionat català sub-20.

EN 2 MINUTS...

Paretans al Cros de Sant Sebastià de Sabadell
Gerard Corbera, del Club Atletisme Parets, va ser se-
gon a la categoria aleví masculí del 55è Cros de Sant 
Sebastià a Sabadell. Destaca també la classificació de 
tres atletes més entre els 10 primers: Martí Ullar, Cesc 
Ullar i Laia Soler. A més, el club també va participar a 
la 34 edició del Cros de Ripollet, amb la primera posi-
ció de Hugo Rubio, a la categoria prebenjamí, i el tercer 
lloc de Gerard Corbera a la categoria aleví masculí. 

Projecte 4000, del Centre Excursionista Parets
El Centre Excursionista Parets ha fet públic el Pro-
jecte 4000, que preveu pujar al Mönch (4.107 m, Alps 
Bernesos), del 23 al 26 de juny. El Mönch forma part 
dels tres pics més alts del massís de la Jungfrau, 
juntament amb l’Eiger i el Jungfrau. Per participar en 
aquesta activitat cal acreditar coneixements tècnics, 
experiència i preparació física i/o haver participat al 
curs de formació dels dies 2 i 3 d’abril. Si voleu parti-
cipar en aquesta sortida cal que feu arribar un e-mail 
amb les vostres dades a calendari@ceparets.com.

Calçotada anual de la Penya Blaugrana Parets
La Penya Blaugrana Parets organitza, un any més, 
la tradicional calçotada anual per a socis i simpatit-
zants, que enguany tindrà lloc el pròxim 21 de febrer. 
La sortida es farà des del local de la Penya, a les 8.30 
h. La jornada inclou el viatge en autocar, una excursió 
d’interès a l’Alt Camp, prèvia al dinar, i el típic àpat a 
base de calçots, carn, begudes, cafè i postres al res-
taurant Cal Ganxo (Masmolets). Els tiquets es poden 
adquirir al local de la Penya, al preu de 48 euros, o bé 
per telèfon als números 636 11 17 33 i 686 29 82 08. 

L’atleta paretana Ingrid Andrés guanya el 
català sub-20 d’atletisme amb el FC Barcelona

Andrés va establir el nou rècord català dels 200 metres llisos de la categoria, amb una marca de 24”94

NATACIÓ

Nous reptes i noves fites per al 2016
Ingrid Andrés ha començat l’any amb molt bones sensa-
cions després que en les dues darreres temporades hagi 
patit algunes lesions que no li han permès estar al seu 
més alt nivell.
Aquest any Ingrid apostarà més pels 200 metres llisos 
que no en distàncies més curtes, com ara els 60 metres,  
perquè creu que en aquests tipus de proves hi ha menys 
risc de lesionar-se.

Miguel Luque ja té la marca en 50 metres braça 
per participar als Jocs de Rio de Janeiro (Brasil)

El paretà l’ha aconseguit durant la seva participació a 
l’Open Internacional de Natació Paralímpica de Tenerife. 
El Tenerife Top Training va tenir lloc el dissabte 16 de ge-
ner. Luque va nedar els 150 metres estils i els 50 metres 
braça, modalitat en què és l’actual campió del món de 
la seva categoria. El nedador culminarà la temporada el 
setembre als Jocs Paralímpics de Rio de Janiero (Brasil).

5 equips participen al 3x3 de bàsquet solidari 
en favor de les persones refugiades

La jornada va celebrar-se durant el matí de dissabte 9 de 
gener al Casal de Joves Cal Jardiner.
El CB Parets va col·laborar amb aquesta iniciativa soli-
dària de l’Ajuntament, el Pla Local de Joventut i el Casal 
de Joves Cal Jardiner. 
Els diners recaptats van ingressar-se al compte corrent 
Refugiats Parets. 

FUTBOL

El Club Futbol Parets guanya al Montmeló per 5 
a 0 al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer

La inspiració de Nicolás va ser clau en la golejada del Pa-
rets el passat dissabte. Batlle va obrir el marcador al minut 
11, després d’una jugada col·lectiva. A la segona part, els 
paretans es van sumar a l’atac, amb nombroses ocasions 
de gol. Nicolás va fer el segon, després d’una pilota robada 
al mig del camp i amb una bona definició. A partir d’aquí, 
el partit va ser per als locals. Nicolás va fer tres gols.

 A més del triomf personal, Ingrid Andrés va contribuïr amb aquest rècord en la classificació general del seu equip al campionat català sub-20

Fotografía: Raul Gracia
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Manuel Losada Seivane té 45 anys i resi-
deix a Parets des de l’any 1990. Empre-
sari, propietari d’un negoci de l’àmbit de 
la decoració i la fusteria. Casat i pare de 2 
filles i 1 fill. 

Va afiliar-se a C’s l’any 2008. Va presen-
tar-se a les eleccions municipals de l’any 
2011 a Parets, on la seva formació va que-
dar-se a només 32 vots d’obtenir repre-
sentació a l’Ajuntament. Al maig de 2015 
sí que va obtenir representació i actual-
ment és regidor i portaveu de Ciutadans 
Parets. També és el subdelegat territorial 
del Vallès Oriental i Osona, i membre del 
Consell General de C’s, òrgan encarregat 
d’aprovar tot el que es decideix a l’Execu-
tiva Nacional d’aquesta formació.

Manuel Losada és el primer representant de Ciutadans a l’Ajuntament de Parets. Què se sent?
Satisfacció i responsabilitat. Estic molt satisfet. No ha estat fàcil arribar fins aquí, ni per a mi ni per al meu partit en 
línies generals. Vam començar amb 500 afiliats i avui som 6.000 a Catalunya i 31.000 afiliats i afiliades al conjunt d’Es-
panya, i 40 diputats al Congrés. Això posa de manifest que som un projecte consolidat i no una marca com Podemos 
o marques succedànies com Sumem Parets, que treballen amagats darrere de la marca d’altres.

Quin és el paper de Ciutadans a Parets?
Desde el primer minuto de la presente legislatura, ya durante el acto de investidura, dije que íbamos a ser un partido 
que mirase por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Parets. Con un regidor no podemos decidir muchas 
cosas pero si nos sentimos cómodos con las cosas que dice el equipo de gobierno, en este caso el PSC, las aproba-
mos y votamos. Somos un partido constitucionalista que no quiere la separación entre municipios ni la ruptura del 
Estado. Es el caso de formaciones como Sumem, que como Podemos, quiere un referéndum que no vemos y el resto 
de formaciones con representación en el Ayuntamiento como ERC, CDC y NOPP, ya sabemos que buscan esa ruptura 
con la que no estamos de acuerdo. Nos acusan de acercarnos mucho al PSC, pero es que es el partido que más se 
asemeja a nuestra ideología en este debate.

Recentment van donar suport als pressupostos municipals per aquest any 2016. Per què?
El senyor Mingote, alcalde de Parets, ens va demanar que ens reuníssim amb ell per a dissenyar uns pressupostos 
coherents i beneficiosos per als nostres veïns i veïnes. Ens van trobar còmodes amb la seva invitació i moltes de les 
nostres propostes socials i econòmiques, com ara potenciar la marca de Parets per promocionar el nostre municipi, 
van ser ben rebudes per l’equip de govern. Som coherents amb allò que diem i pensem i per això els vam donar el 
nostre suport.

Quin balanç fa d’aquests primers mesos de legislatura?
Han pasado 7 meses que si bien han sido positivos, nos han servido para vislumbrar que en muchas ocasiones se 
tratan temas supramunicipales que, en nuestra opinión, no tocarían. Nos llevamos bien en el terreno personal con 
todos, pero políticamente estamos en las antípodas de muchas fuerzas políticas. Nos gustaría que éstas miraran más 
por el tema local ya que es para lo que nos han votado los y las paretenses.

Quines coses canviaria i milloraria a Parets? Quines són algunes de les seves propostes per fer-ho?
Crec que és necessari potenciar la marca Parets per ser referència a la nostra comarca. Estem contents però volem 
fomentar encara més l’ocupació per a tenir-ho tot. L’ocupació és el motor de qualsevol municipi. Impulsar la marca de 
Parets és beneficiós per a tothom. Cal encarregar un estudi que analitzi al detall el nostre municipi. Fer una diagnosi 
real dels sectors industrial, empresarial i econòmic.

Vostè ocupava el número 12 per Barcelona a les eleccions generals del passat 20 de desembre. Com valora els esce-
naris polítics d’Espanya i de Catalunya?
A nivel de España es cierto que quizás no cumplimos las expectativas, pero internamente estamos muy contentos 
porque pasar de 0 a 40 diputados en el Congreso es un resultado óptimo. Creo que tendríamos que llegar a un pacto 
de Estado con PP y PSOE y separarnos de partidos que necesitan sumar diferentes corrientes, la mayoría de ellas 
independentistas. En el caso de Cataluña, con el señor Puigdemont es más de lo mismo que teníamos. No supone 
ningún cambio y Junts pel Sí se ha vendido a un 8% del electorado catalán que es lo que representa la CUP. El modelo 
local Sumem Parets es una copia del modelo estatal Podemos, de sumar un poco de todo y un poco de nada, en el 
que, como ha sucedido en la CUP, las asambleas acaban teniendo un papel puramente testimonial.

En primera persona

“Desde el primer minuto 
de la presente legislatura, 

ya durante el acto de 
investidura, dije que 

íbamos a ser un partido 
que mirase por el bienestar 

de los ciudadanos y 
ciudadanas de Parets”

Manuel Losada
Regidor i portaveu de Ciutadans Parets
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PARETS EN IMATGES

Si vols que publiquem alguna de les teves fotografies ens la pots fer arribar per 
correu electrònic a premsa@parets.cat, o la pots penjar al Flickr de Parets Con-
necta amb les teves dades, o bé al nostre perfil a instagram utilitzant les etiquetes 
#paretsconnecta o #parets. 

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Al febrer, nous Cursos de Català per a Adults 
Si voleu aprendre català, el mes vinent en començaran nous cursos. Les inscripcions es faran del 8 al 16 de febrer 
a Can Rajoler (matins de 10 a 13 h i dimarts i dijous de 16 a 19 h). Oferim els cursos següents:
Bàsic 3 (dimarts i dijous de 19.30 a 21 h a l’Institut Torre de Malla): Amb aquest mòdul podreu obtenir el Certificat 
oficial de nivell bàsic de català (A2). Si ja enteneu força el català, però el sabeu parlar molt poc, aquest és el vostre 
curs. 
Elemental 3  (dimarts i dijous de 9.30 a 11 h a Ca n’Oms): Amb aquest mòdul podreu obtenir el Certificat oficial de 
nivell elemental de català (B1). Si ja parleu força el català, però encara no us sentiu prou segurs per expressar-vos 
en segons quines situacions, aquest curs us pot ajudar. 
Suficiència 1 (dimarts i dijous de 15 a 16.30 h a Ca n’Oms): És el primer mòdul per poder obtenir el Certificat de 
nivell de suficiència de català (C1). Si ja teniu el nivell B2 i sempre heu volgut treure-us el nivell C, no us ho penseu 
més i apunteu-vos-hi. 
I si no sabeu el nivell que teniu, veniu a Can Rajoler i us farem una prova de col·locació. Si a Parets 
no es fa el nivell que us toca, us podreu inscriure en una altra població de la comarca. A més a més, 
si esteu a l’atur, tindreu un 70 % de descompte (hi ha també descomptes per a jubilats, famílies nom-
broses i monoparentals). 
Abans, però, us volem desitjar una molt bona Festa Major d’Hivern. Gaudiu-ne tant com pugueu!

RAP107
Nova temporada del programa RAP a la Carta
Després d’una pausa nadalenca, l’equip del programa RAP a la Carta està 
enllestint els darrers detalls per començar novament el directe que ofereix 
cada diumenge de 10 h del matí a 12 h del migdia. El programa, que torna el 
pròxim 7 de febrer, és un espai dedicat a tots els oients, autèntics protago-
nistes del darrer dia de la setmana, ja que són ells qui truquen i demanen les 
cançons que més els agrada.
El magazín familiar cobreix un espai radiofònic amb un caliu molt especial. 
De fet, ells mateixos es defineixen com el programa més familiar de la ràdio, 
i no els falta raó; els seus col·laboradors fa dècades que protagonitzen els 

moments més emblemàtics de RAP 107. L’Elisabet Negre i la Montserrat Martí s’encarreguen de la secció de cuina, 
on ens descobreixen tot un món culinari, el Pere Planas és el nostre particular home del temps, poques vegades 
s’equivoca. I El Martí Manzanares és qui s’encarrega de portar la llista de trucades que reben en directe i de donar 
els premis que cada diumenge sortegen entre tots els participants, gràcies a la col·laboració dels establiments 
comercials de Parets.

 Alberto Corbacho i Rosa Díaz

QUÈ N’OPINES DE...
la gratuïtat dels llibres de text a Parets...

Juan Barcia
Me parece perfecto. 
Cuantas más ayudas 
ofrezcan a los niños 
para que puedan estudi-
ar, mejor.

Isabel Nalda
Si eso es así, sería perfec-
to, porque la economía no 
acompaña a muchas fa-
milias en los tiempos que 
vivimos.

Pilar Villaroya
Hay mucha gente que lo 
está pasando muy mal, 
hay mucha crisis. Estas 
medidas van bien para 
empezar a dar solucio-
nes.

Antonio García
Bueno, eso de gratuitos... 
No es que sean gratis, por-
que alguien los tiene que 
pagar. Tenemos que re-
cordar que el ayuntamiento 
trabaja con los impuestos 
de los ciudadanos.

Jordi Rebull
La iniciativa està molt bé. 
Però la qüestió és que 
després aquests llibres 
els aprofitin perquè, en 
cas contrari, no serveix 
per res.

Posta de sol
Fotografia de
Mercè Ginés 

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Si és només una barraqueta!
Això mateix argumentaven molts dels propieta-
ris que, durant una bona colla d’anys, van anar 
aixecant construccions senzilles en el creixent 
Eixample de Parets. Anaven sorgint com bolets 
en temps de tardor, una aquí, una altra més enllà, 
fins a aconseguir que el nostre municipi fos una 
mena de paradigma digne d’un merescut rècord 
Guinness a la població amb més eines del món! 
I és que sota la denominació de «casitas para 
herramientas y enseres», s’amagaven petits habi-
tatges que feien la funció de les actuals segones 

residències i que, amb aquella categoria, esquivaven el pagament d’unes taxes que els haurien suposat un esforç econòmic 
més elevat. El moment polític, de poc control per a segons quins àmbits de la vida de la ciutadania, ja la propiciava, aquesta 
vista grossa –per a segons quins altres, el control no tan sols era exhaustiu sinó fins i tot asfixiant. 
L’any 1958, el Govern local va dir prou i va acordar que qualsevol d’aquelles casetes no podia ultrapassar els 
13,50 m² i havia d’estar constituïda per una  única dependència. Tot i així, tothom sap que feta la llei, feta 
la trampa... Les casetes d’eines, de denominació entranyable amb la perspectiva del temps, van ser l’origen 
de moltes de les construccions actuals del nostre Eixample, un barri que ha esdevingut senyal d’identitat de 
Parets del Vallès.
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Com has arribat a tenir aquest nivell en el món dels videojocs?
Bé, has de tenir una predisposició per aprendre, perquè si no tens aquestes ganes, per moltes 
hores que t’hi dediquis, no s’aconsegueixen bons resultats. De fet, jo no crec que li dediqui massa 
temps als videojocs, però sí que tinc facilitat per aprendre les tècniques necessàries. Així és que 
jo diria que he arribat fins aquí gràcies a l’interès sobre els videojocs.

Com vas viure la teva experiència al Gamergy, la trobada a Madrid on vas quedar tercer?
Va ser molt divertit, perquè vaig començar molt relaxat jugant a diferents videojocs per aconse-
guir estrelles, que et donaven quan complies els objectius de cada joc, per exemple superar una 
partida en un temps límit. Aleshores vaig aconseguir 3 estrelles a tots els jocs i em van cridar 
com a classificat per jugar davant de tothom el torneig de Street Fighter 2. Aquí sí que et poses 
una mica nerviós perquè et sents observat i pel tema dels premis, pensa que el primer premi era 
d’uns 3000 euros. No sabia què pensar, si m’eliminarien a la primera ronda o si potser arribaria 
més lluny. Finalment vaig quedar tercer.

Com veus el món dels videojocs en l’actualitat?
Crec que hi ha hagut una clara evolució amb aquest tema. Avui dia hi ha gent que es guanya la 
vida molt bé gràcies al temps i l’esforç que hi dediquen. Un bon exemple d’això seria el joc Lea-
gue of Legends. M’agrada molt jugar-hi i cada any se’n fa un mundial. En la darrera edició, els 
guanyadors es van endur un milió de dòlars. A més, hi ha molta gent que comparteix les seves 
partides de videojocs en directe explicant els seus trucs i estratègies i posa publicitat a aquests 
vídeos. Funciona de manera similar a un canal de televisió i es poden guanyar diners gràcies als 
patrocinadors i al nombre de seguidors que s’aconsegueixin.

Com veu la gent a persones que, com tu, teniu passió pels videojocs?
En general, la gent pensa que només som uns friquis, però cada cop hi ha més gent que coneix 
aquest món i el respecta. La realitat és que encara estem lluny del fet que els videojocs estiguin 
igual d’acceptats com a altres països, podem posar l’exemple de Corea. Els joves s’ho prenen 
molt seriosament i fins i tot acaben dedicant la seva vida professional als videojocs. Però bé, 
tinc esperances perquè, per exemple, el Gamergy de l’any passat es va fer en un lloc més petit, hi 
havia menys gent. Aquest any ha tingut un gran èxit pel que fa a públic. Jo convidaria la gent que 
conegués el tema dels videojocs per veure què és realment.

Es necessita una inversió econòmica elevada per dedicar-se als videojocs i estar al dia?
No. És clar que pots arribar a gastar una gran quantitat de diners si vols, però no és necessari en 
absolut. Per exemple, el joc del qual et parlava, el League of Legends, és gratuït. Necessites un 
ordinador normal per jugar bé. Si en tens un, amb millors condicions, evidentment es veurà tot molt 
més maco, però amb un ordinador dels que avui dia costen uns 400€ hi pots jugar perfectament.

A la dreta: Gerard Martí, tercer en una de les modalitats del Gamergy
Gamergy és una coneguda trobada de jugadors del món en línia i videojocs amb diferents 
categories que se celebra a Madrid. El paretà Gerard Martí, després d’aconseguir tres 
estrelles en 10 jocs diferents, va arribar a classificar-se per participar en el torneig i va 
quedar tercer a la marató de la quarta edició de Gamergy, al torneig de Street Figther 2 de 
màquines recreatives. El premi que va rebre està valorat en 200€ en perifèrics d’ordinador. 
Per aconseguir aquesta posició, va haver de jugar davant de tot el públic assistent a 
aquest esdeveniment amb els seus contrincants.

M’agrada... 

El color taronja
Els gats
Els videojocs

No m’agrada...

La impuntualitat
El tabac
La mala educació

“En general, la gent pensa que només som uns friquis”
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23 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

dissabte
a les 22 h

Classic 
80’s hits

Una oportunitat única per reviure els 

grans èxits pop dels 80 en versió lírica

Novaria Artists i Bohemia's Prodccions

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1h 30 min 
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:
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25 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

dilluns
a les 19 h

Fer riure 
és un art

El reconegut artista Joan Pera ens 

presenta un espectacle únic per celebrar 

mig segle de carrera professional

de Joan Pera

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1h 45 min 
cultura.parets.cat

Venda per internet al web:
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