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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Segona fase de les obres de l’avinguda d’Espanya
La segona fase de les obres d’urbanització i supressió de barreres ar-
quitectòniques a l’avinguda d’Espanya, entre els carrers d’Alfons XIII i 
Josep Molins, ja està pràcticament enllestida. L’actuació té l’objectiu 
de convertir aquesta via en un nou espai d’identitat col·lectiva i un nou 
eix cívic de referència i de mobilitat sostenible per al barri. L’entorn de 
l’avinguda d’Espanya esdevindrà un espai de passeig i estada per als 
ciutadans, amb prioritat per als vianants i les bicicletes. Pàg.5

200 alumnes de P5 participen en el ‘Canta Parets!’
L’Escola Municipal de Música de Parets va celebrar una nova edició del 
‘CANTA Parets!’, amb els nens i les nenes de P5 de les escoles de la vila. 
L’activitat es va dur a terme el 22 de gener, al Poliesportiu municipal 
Joaquim Rodríguez, i va servir per treballar la música feta en grup amb 
els més petits. Durant l’acte, es va fer un reconeixement a Jordi Azagra, 
director de l’escola, per la seva implicació al llarg de 28 anys al capda-
vant del centre. Pàg.12
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Entrena’t per a la Cursa
Popular de Parets 2016

Entrevista: 
Adrià Viladomat

16 2057

Acord entre Pimec Vallès 
Oriental i Ajuntament

Trobada de l’alcalde 
amb joves de ParetsPortes obertes a les 

escoles i els instituts

11 15

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha estat seleccionat finalista per optar al ‘Premio de mejor proyecto de Transformación Digital’ en l’edició d’en-
guany dels premis del VI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS). El projecte presentat es basa en la gestió del canvi, inclòs 
en el Pla de Modernització del consistori (e-p@rets), que ha culminat l’any 2015 amb la digitalització de tots els expedients. En aquesta categoria 
de Transformació Digital, els altres dos finalistes són el Govern Basc i el Defensor del Pueblo. Els premis es lliuraran a Madrid, a la seu de la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre, el pròxim 3 de març. Segons ha comunicat el CNIS, en aquesta VI edició dels premis s’han presentat més de 
80 projectes d’un alt nivell de competència i qualitat que reflecteixen el compromís dels responsables públics per avançar en la transformació de 
les institucions, innovant i adaptant els serveis públics a les noves necessitats i tecnologies. Pàg. 3

e-p@rets opta 
al premi estatal CNIS 2016
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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 25 febrer
-A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, bingo. 

Divendres 26 febrer
-A les 17 h, al Casal Ca n’Oms, ball amb música. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura Fàcil en català, 
tertúlia al voltant de la lectura del llibre Les Mateixes estrelles, de Núria 
Martí.
-A les 20.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, inauguració de l’exposició 
Llegint entre costures. Es pot visitar fins al 13 de març. 

Dissabte 27 febrer
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, concert: Cordes del Món presenten 
Xavi Garriga & Hat Trick, amb peces pròpies i d’altres autors. Preu: 5€.
 
Diumenge 28 febrer
-De 12 a 19 h, a l’av. Pedra del Diable, davant de la Residència, Festa 
del Dia d’Andalusia.
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Diumenges de pel·lícula: 
Ciudad de Dios.
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, recital poètic d’homenatge a 
Jaume Carreras, amb fi de festa a càrrec de Sílvia Rovira i Rafel Sala.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, concert familiar interactiu Pere i el llop 
i joguines, a càrrec de Cordes del Món i Proyecto Beta. 

Dimarts 1 març
-A les 17.45 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: there was an old 
lady who swallowed a fly, a càrrec de Cambridge School.

Dimecres 2 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 3 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Club de Lectura Jove. 

Divendres 4 març
-A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de Contes. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del Conte: Mes del Silenci. 
-A les 19 h, a l’auditori de l’Escola Municipal de Música, presentació de 
la revista Parietes núm. 13.
-A les 18.30 h, a l’Escola de la Natura, xerrada tècnica sobre La detecció 
del quitridium a Catalunya (la malaltia dels amfibis). 
-A les 22 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Concert Març de Dones 2016, 
amb l’actuació de La Tia Carmen i DJ Sweet. 

Dissabte 5 març
-A la Sala Basart Cooperativa, balls de saló. 

Diumenge 6 març
-A les 9 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, sortida de la Marxa Violeta.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Cloaca. 

Dilluns 7 març
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai Llebreta: educar emo-
cionalment.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais, a càrrec de Marlen Castro. 
-A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai del Lector. 

Dimecres 9 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can 
Butjosa, xerrada Els rols femenins als contes i les 
novel·les juvenils.

APUNTA’T
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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
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Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
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Farmàcia Isern (Eixample)
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Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
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Ambulància i Bombers
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Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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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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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

En aquest número iniciem una sèrie de publicacions del ja desa-
paregut Enric Orti Brasó. Es tracta de textos, pensaments i refle-
xions que l’autor va recollir en un gran nombre de llibretes i que, 
molt amablement, ens ha fet arribar la seva vídua, Teresa Franch.
Són imatges escrites de la vida, del dia a dia del nostre poble; 
sensacions i emocions d’un gran home que va voler deixar com 
un llegat de valor incalculable un petit bocí d’històries que han 
fet història.
Avui publiquem una de les seves cartes, ‘Homenatge a un poeta’ 
que, en el seu moment, va dedicar amb tot l’afecte a un company, 
un amic, i un gran poeta de Parets que també ens va deixar, en 
Josep Malla.

Homenatge a un poeta (escrit el març de 2009)
M’han demanat que escrigui alguna cosa al·legòrica sobre 
aquest acte que avui celebrem. Són dos esdeveniments ben 
diferenciats i al mateix temps ben característics. Se celebra la 
Festa de la Poesia en forma d’aniversari, el XVI del Niu d’Art, 
dedicat a en Josep Malla.
Reconec que en sé ben poc d’aquest poeta i de la seva obra, però 
el que m’ha arribat m’ha colpit de gran manera. Qui no recorda 
el reguitzell de poemes que un dia sí, i un altre també, surten 
publicats a l’Informatiu Parets? Són d’una puresa i una dolçor 
extraordinàries que retraten un home que encara, a la seva edat, 
només pensa i viu per a la poesia. Beneïda poesia, que en la mà 
d’aquest poeta, i fent referència al seu cognom, Malla, ens en-
dinsa dins d’un teixit fet amb fil de seda. Quina finor...
Enric Orti i Brasó

Ballem Gitanes a les escoles
Com bé sabeu, l’any passat vàrem celebrar els 40 anys ininter-
romputs del Ball de Gitanes al poble.
L’any passat, amb motiu de la celebració vàrem portar a terme 
diferents accions i una d’elles va ser anar per les escoles fent 
unes xerrades, per tal que els nens de primària del nostre poble 
coneguessin el nostre ball, un ball exclusiu de les comarques 
del Vallès. Vàrem tenir molt bona resposta i complicitat per part 
de les escoles.
Aquest any, aprofitant aquesta bona predisposició, hem deci-
dit tornar a les escoles però ara destinat als nens de parvulari. 

La setmana passada ja vàrem començar per l’escola Nostra 
Sra. de Montserrat, on farem 2 sessions de mitja hora per a 
totes les classes de parvulari. En aquests moments ja tenim 
2 tardes concretades amb l’escola Pau Vila per fer una sessió 
amb els nens de P4 i P5; encara ens falta concretar dates amb 
les escoles Lluís Piquer, A.C.E.S.C.O. i Vila Parietes. L’objectiu 
d’aquestes sessions no és un altre que intentar que els infants 
del nostre poble s’interessin i engresquin a ballar aquest ball 
tan nostre.
La Colla del Ball de Gitanes de Parets ens hem posat com a 
objectiu principal el de “crear cantera”. És per això que hem 
creat la colla “Escola de Gitanes” on nens i nenes n’aprenguin 
tot jugant a ballar Gitanes. L’horari d’assaig és els dissabtes 
d’11 a 12 h del matí a la Sala Basart de la Cooperativa, on pre-
pararan un ball per sortir a ballar el dia 8 de maig a la plaça, dia 
que celebrem la nostra ballada juntament amb altres pobles.
Mantenir les tradicions és cultura i tots i ens hi hem d’implicar.
Colla de Gitanes Parets

Trist horitzó (fragment)

Posta de sol vermellosa,
negres ombres de xiprers,
lloses blanques com de marbre
amb corones de llorers.

Us contemplo des de fora,
des de fora del reixat;
si fos estrella us daria
de llum una infinitat.

Ara el sol ja és a la posta,
el Cel fa rica claror; 
sento quatre batallades,
és el toc de l’Oració.

Jaume Carreras

El Niu d’Art Poètic celebra el seu 23è aniversari i ho fa amb un 
homenatge a un dels seus poetes, el recordat Jaume Carreras 
i Carreras (1908-1980). Serà el pròxim diumenge 28 de febrer 
des de les 18 h a la Sala Basart Cooperativa. Un cop s’acabi 
la roda de poetes i rapsodes, la soprano Sylvia Rovira ens farà 
un fi de festa musical, líric i molt especial, amb la col·laboració 
del guitarrista Rafel Sala. I en lloc de pastís, brindarem amb 
cava per l’efemèride i que sigui per molts anys! Us hi esperem! 

En el número 151 d’aquest butlletí, corresponent al mes de 
gener, publicàvem l’obertura del nou local ‘Small Lift’ dedi-
cat als elements d’elevació. L’adreça correcta de la botiga  
és avinguda de Francesc Macià, número 11, de Parets.

FE D’ERRADES
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Una administració del segle XXI ha de ser una administració que respongui a les necessitats i expectatives de la 
ciutadania. Sovint, es té una visió dels organismes públics ancorada al passat, lenta en la seva transformació i poc 
adaptada als nous temps. 

A Parets fa molts anys que apostem per fer del nostre consistori, una administració capdavantera tecnològicament. 
Vam batejar amb el nom d’e-p@rets aquest Pla de Modernització de l’Ajuntament, amb la voluntat d’adaptar-nos de 
manera àgil a les noves demandes d’un entorn canviant, generant així noves formes de relació amb la ciutadania. 

Aquest trajecte no ha estat fàcil. Requereix la implantació d’eines de gestió complexes que sovint dificulten assolir 
l’objectiu de l’agilitat i garantir alhora l’acompliment de la normativa dels organismes públics. 

Era un repte que hem assolit. En breu espai de temps, hem estat capaços d’implantar un model de gestió d’expedients 
que ara ens reconeixen al CNIS 2016, el sisè Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, una trobada de 
referència en el camp de la innovació de les administracions públiques d’arreu d’Espanya.

De moment, ens han comunicat que som finalistes dels premis en categoria de Transformació Digital i estem a 
l’espera de conèixer si ens concediran el premi. 

Que el nom de Parets del Vallès sobresurti com a bona pràctica en gestió del canvi a l’administració és un orgull 
per a nosaltres. Això ens encoratja encara més a seguir treballant en aquesta línia. Sense la implicació de tots i 
totes les treballadores de l’Ajuntament no hauria estat possible. A tots, moltes gràcies. Gràcies per la feina feta i 
per contribuir a donar el millor servei públic a la nostra ciutadania. 

Sergi Mingote

“A Parets fa molts anys 
que apostem per una administració 

capdavantera tecnològicament”

“Ser reconeguts a nivell estatal 
per aplicar innovació i servei públic 

és un orgull”

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

Parets opta al premi CNIS 2016 pel projecte de Transformació Digital

‘Transformación digital al servicio de las personas’ és el 
lema de la sisena edició del Congreso Nacional de Innova-
ción y Servicios Públicos (CNIS), que enguany obre debat 
sobre com cal gestionar les administracions públiques a 
partir de l’aplicació de solucions innovadores i les noves 
tendències. 
En el marc d’aquest congrés, l’Ajuntament de Parets ha 
presentat la seva candidatura al ‘Premio de mejor proyecto 
de Transformación Digital’, del qual n’ha estat seleccionat 
finalista, juntament amb el Defensor del Pueblo, amb el 
projecte ‘La transformación digital en el Defensor del Pu-
eblo’ i el Govern Basc, amb ‘TRAMITAGUNE, herramienta 
para el buen gobierno’.
En categories similars d’edicions anteriors es van premiar 
organismes com els ajuntaments de Málaga o de Gijón.
Segons ha donat a conèixer el CNIS, en aquesta VI edi-
ció s’han presentat més de 80 projectes “d’un alt nivell de 
competència i qualitat que reflecteixen el compromís dels 
responsables públics per avançar en la transformació de 
les institucions, innovant i adaptant els serveis públics a 
les noves necessitats i tecnologies”. 
El lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim 3 de març 
a Madrid, a l’Auditori de la Seu de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. 

e-p@rets: la modernització de l’administració local
L’Ajuntament de Parets del Vallès s’ha presentat als pre-
mis amb el projecte Transformació digital en ajuntaments 

de menys de 20.000 habitants, centrat en la gestió del 
canvi. El projecte està inclòs dins el Pla de Modernitza-
ció de l’Ajuntament de Parets (e-p@rets) i es basa en la 
competència professional dels treballadors públics en 
el desenvolupament d’un projecte de digitalització de 
l’administració local. 
Els inicis de la Transformació Digital al consistori de 
Parets es remunten a l’any 2009, si bé l’assoliment dels 
objectius culmina l’any 2015, fruit de la posada en marxa 
d’un nou sistema de gestió d’expedients i seu electrò-
nica. En un breu espai de temps, la implantació del nou 
sistema ha permès la reducció dels terminis d’implan-
tació de les noves eines, la implicació de tot el personal 
de l’Ajuntament en l’ús de les aplicacions des de l’inici, la 
digitalització de tots els processos, amb la consegüent 
eliminació de l’expedient en paper i, entre d’altres, la for-
malització de l’ús de la signatura electrònica en tots els 
nivells de gestió i decisió.

CNIS: referència estatal en innovació i serveis públics
El CNIS, que se celebra des de l’any 2011, s’ha conso-
lidat com el principal punt de trobada nacional sobre 
administració electrònica i reuneix representants de les 
administracions públiques, les principals empreses del 
sector i experts en la matèria. Es constitueix com un 
marc d’intercanvi d’experiències i solucions per fer efec-
tiva la transformació de les administracions. Enguany, 
el congrés se celebra els dies 2 i 3 de març a Madrid. 

El projecte de Transformació Digital de l’Ajuntament ha quedat finalista, d’entre 80 participants, dels premis del Congrés d’Innovació i Serveis Públics 2016

e-p@rets dóna nom a un projecte d’ampli 
abast amb la finalitat de modernitzar 
l’administració local a partir de la transfor-
mació de la gestió administrativa i la millora 
dels serveis municipals mitjançant l’ús de 
les tecnologies. 

Innovació per a un millor servei públic

e-p@rets aposta per una administració 
accessible, transparent i participativa.

La implantació del nou model de tramitació 
electrònica ha permès:

*Digitalització de tots els processos

*Supressió dels expedients en paper

*Formalització de la signatura electrònica 

*Agilització dels processos administratius

*Integració de les diferents aplicacions de 
gestió municipal

*Ús de l’aplicació per part de tot el personal 
de  l’Ajuntament
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L’Associació protectora d’animals de Parets ‘Peluts’ tin-
drà la seva seu en uns terrenys situats al Centre de Re-
cursos Empresarials La Marineta. Concretament, l’entitat 
aprofitarà una edificació pertanyent a l’antiga masia que 
s’utilitzava com a quadra per al bestiar.
La decisió arriba després de barrejar diferents possibili-
tats per a la ubicació definitiva de l’entitat.

Un any de l’Associació ‘Peluts’
L’entitat paretana ha complert un any des de la seva 
fundació, durant el qual han aconseguit un gran nombre 
d’adopcions així com l’esterilització de prop d’una vui-
tantena de gats de carrer.
Durant aquests mesos, han organitzat diferents activi-
tats per recaptar fons que han destinat al manteniment 
dels animals que es troben en acolliment i a l’alimentació 
i despeses veterinàries dels gats i gossos trobats a la 
població. 
L’última de les iniciatives que han dut a terme ha estat la 
millora de les condicions de vida dels gossos d’una masia 
situada a l’espai de la Torre de Malla, als quals els han 
proporcionat mantes, casetes i pinso.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, destacava “la gran tas-
ca que de forma altruista fan els membres de la protec-
tora” i ha felicitat l’associació pel seu primer any de vida.

L’Associació ‘Peluts’ tindrà la seva seu definitiva a La Marineta
L’entitat, que acaba de complir un any d’existència, aprofitarà unes instal·lacions ja existents a l’equipament

Augmenten de les adopcions de mascotes 
El nombre d’adopció de mascotes a Parets del Vallès 
ha augmentat en un 175%. Així es desprén de l’informe 
facilitat pel servei de recollida d’animals domèstic que 
l’Ajuntament té concertat amb el centre de recollida 
d’animals de companyia Help Guau.

PLUSVÀLUAMASCOTES
L’informe, que recull la comparativa entre els any 2014 
i 2015, explica que durant el darrer any es van recollir 
a Parets un total de 73 animals: 47 gossos, 25 gats i 1 
fura. D’aquests, 17 van ser reclamats pels seus propie-
taris, mentre que 33 van trobar una nova llar per mitjà 
d’adopcions de particulars. Aquestes dades contrasten 
amb les de l’any 2014 durant el qual es van recollir 60 
animals i es van aconseguir 12 adopcions.

Col·laboració activa amb l’Associació ‘Peluts’
El centre Help Guap també ha col·laborat activament amb 
l’Associació Protectora d’Animals de Parets ‘Peluts’ en 
l’esterilització i control de les colònies de gats de carrer 
que es troben al municipi. 
Concretament, Help Guau fa la captura dels felins i du a 
terme l’esterilització, per tal que la protectora reintrodueixi 
l’animal a la colònia.

Detingut un jove gràcies a la Policia Local
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de 
Mollet, van detenir, el passat mes de gener, un jove de 
nacionalitat marroquina durant un robatori en un local 
d’aquella població. La detenció ha estat possible grà-
cies a la col·laboració de la Policia Local de Parets, que 
prèviament va identificar el noi com a presumpte autor 
d’un delicte al municipi. El jove va passar a disposició 
judicial i el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia va 
decretar-ne l’ingrés a presó.

Tractament de la processionària a l’arbrat viari
L’Ajuntament de Parets ha finalitzat el tractament de 
control de plagues per a l’eruga processionària, que 
afecta part de l’arbrat viari del municipi. L’actuació ha 
consistit en una fumigació dels arbres amb productes 
fitosanitaris de síntesi química, per eradicar la plaga, i 
l’eliminació de les bosses, mitjançant la retirada ma-
nual o amb cartutxos, als pins afectats.

Trobada amb CCOO per impulsar la formació
Tècnics del Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, representants del Comitè d’Empresa 
i un membre de la Fundació Paco Puerto de CCOO, 
han mantingut una reunió per tal de trobar eines de 
col·laboració en l’impuls de la formació ocupacional 
per als usuaris de l’SLOP. A la trobada també es va 
parlar de l’oferta formativa del sindicat per al personal 
de l’administració.

Suport a les persones aturades majors de 45 anys
Aquest febrer ha tingut lloc una reunió entre l’alcalde 
de Parets, el regidor de Promoció Econòmica i repre-
sentants del col·lectiu de persones aturades majors 
de 45. L’objectiu de la trobada ha estat donar suport a 
aquest col·lectiu en la recerca de feina, en el marc d’un 
projecte on es valoraran els seus perfils professionals, 
les seves aptituds i competències per tal de facilitar la 
seva inserció al món laboral.

La bandera irisada onejarà a l’Ajuntament
El municipi de Parets s’ha declarat respectuós amb 
la diversitat sexual i amb la realitat de les lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, i contrari 
a la discriminació de les persones per raó de la seva 
opció i/o identitat sexual. Aquest és el resultat de la 
moció presentada pel grup municipal Ara Parets ERC, 
i aprovada per la Junta de Portaveus de l’Ajuntament. 
Així, la bandera irisada onejarà a l’Ajuntament el dia 
17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i, el 
28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

EN 2 MINUTS...

Parets amb el projecte  joves per a l’ocupació
L’Ajuntament de Parets, per mitjà de l’SLOP, se suma un 
any més al projecte ‘Joves per a l’ocupació’ impulsat pel 
Consell Comarcal. Aquest febrer han tingut lloc les prime-
res trobades, que han donat com a resultat la preselecció 
d’una quinzena de candidats d’entre 16 i 25 anys
Finalment, el Consell Comarcal decidirà quins d’aquest 
joves podran optar als cursos d’Activitats auxiliars de 
magatzem o Administració d’empreses.

SLOP
Detecció d’un fong que afecta els amfibis
El Grup d’Investigació de l’Escola de la Natura de Parets 
ha estat el primer a detectar casos documentats a Cata-
lunya d’un tipus de fong que afecta els amfibis i els provo-
ca la mort (Batrachochytrium dendrobatidis). La detecció 
està vinculada al projecte Grafi, desenvolupat per l’equip 
d’investigació, amb la col·laboració dels veterinaris Ferran 
Bargalló Saumell (Societat Catalana d’Herpetologia) i Al-
bert Martinez Silvestre (Centre de Recuperació d’Amfibis 
i Rèptils de Catalunya). 
Durant un dels anàlisis genètics realitzats en el marc del 
projecte, els especialistes van descobrir positiu en aquest 
fong en un total de 6 individus de 4 localitats diferents. 
Les poblacions afectades estan localitzades al Vallès 
Oriental, Moianès, Ribera d’Ebre i Montsià. 
A la península Ibèrica va ser detectat per primera vegada 
al Parc Natural de Peñalara al 1997 en tòtil comú; des lla-
vors s’han fet estudis que confirmen la seva amplia distri-
bució i que el localitzen a l’Aragó, País Basc, Comunitat de 
Madrid, Extremadura, Andalusia i Comunitat Valenciana.

ESCOLA DE LA NATURA

Creix el nombre de seguidors a Facebook
Cada dia són més les persones que s’interessen per les 
actuacions municipals a través de les xarxes socials. 
Actualment, els seguidors de Facebook de Parets Con-
necta arriben a 2.051 amics, 451 més que al febrer de 
l’any 2015. Pel que fa a Twitter, ja té més de 1.663 sim-
patitzants i s’han publicat més de 13.700 twits.
D’altra banda, a la plataforma d’Instagram de Parets Con-
necta ja es poden veure prop 2.880 imatges.

XARXES SOCIALS

“

David Nocelo
President de l’Ass. Protectora d’Animals 

Saber que per fi tindrem un lloc per tenir 
cura dels animals és una gran notícia. 
Això facilitarà molt la nostra feina; a més, 
és un espai que s’adapta perfectament
a les nostres necessitats, on les mascotes 
podran tenir una segona oportunitat”
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Les obres d’urbanització i supressió de barreres arqui-
tectòniques a l’avinguda d’Espanya continuen en marxa.
A primers del mes de març, està previst que finalitzi to-
talment la segona fase de l’actuació, entre els carrers 
d’Alfons XIII i Josep Molins.
Aquesta ha estat una de les grans apostes del consis-
tori, en resposta a les reivindicacions veïnals, per posar 
aquest espai públic al servei de la ciutadania i dotar-lo 
d’identitat pròpia.
Les obres segueixen la línia marcada en altres indrets 
com ara l’entorn de la plaça de la Vila i els carrers Ma-
jor, Raval, La Mina o Monistrol, on s’ha actuat per donar 
prioritat als vianants i per crear espais per fomentar les 
relacions socials i veïnals.
Les obres de l’avinguda d’Espanya incorporen un tram de 
la nova anella esportiva per tal de potenciar una mobilitat 
sostenible i segura. També s’ha dotat la via d’una nova 

il·luminació, molt més eficient, i s’instal·larà mobiliari urbà 
i arbrat viari per incentivar l’activitat comercial i cultural 
sense interferències en el paisatge urbà.
Tot i que amb l’obra s’han reduït sensiblement les places 
d’aparcament, s’ha aconseguit controlar l’aparcament in-
discriminat i desendreçat, la congestió puntual del trànsit 
i els problemes d’asfaltat irregular a la zona. Pròxima-
ment, també està previst marcar, amb pintura horitzontal, 
els espais habilitats per a l’estacionament de vehicles.

Reunions amb el veïnat per valorar l’actuació
Els tècnics i membres del consistori tenen previst re-
unir-se pròximament amb els veïns de la zona, per tal 
d’explicar les fases executades fins al moment i recollir 
les valoracions i suggeriments que es vulguin aportar.
Es preveu que la finalització de les tres fases que afecten 
la via estiguin enllestides el darrer trimestre de 2016.

La segona fase de les obres de l’avinguda d’Espanya ja està a punt
L’actuació s’executa amb la voluntat de convertir aquest indret en un nou espai d’identitat col·lectiva i un eix cívic de referència a la població

Volem crear espais ‘amables’, punts 
de relació i convivència pensats 
per a la gent, però conservant 
l’equilibri amb el trànsit rodat”

Necessitem indrets eficients, 
segurs i accessibles per a tothom, 
que esdevinguin un model de 
desenvolupament urbanístic“

En l’obra s’han tingut en compte 
les inquietuds i suggeriments 
del veïnat i s’han incorporat 
les propostes de la ciutadania”

Francesc Juzgado Mollà
Regidor de Serveis 
Territorials i Sostenibilitat 

L’objectiu és crear xarxes de 
vianants per incentivar les relacions 
veïnals i l’activitat comercial, cultural 
i econòmica del municipi”

Comencen les obres al camí del Tenes
Aquest mes de febrer han començat les obres de millora i 
condicionament al tram final del camí fluvial del riu Tenes, 
a Parets del Vallès.

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT
El projecte contempla, entre d’altres, l’arranjament 
d’un tram de camí de 2,1 km de longitud que va des de 
l’avinguda Josep Terradellas fins a tocar a Montmeló, pel 
marge esquerre del riu, on s’eliminarà canya americana, 
es refarà el sauló, es desbrossarà, es netejarà el camí i 
s’instal·laran proteccions a les torres elèctriques que hi 
ha en aquest espai.
El punt fort d’aquest projecte és l’obertura del tram final 
del camí, fins ara totalment inaccessible. Es tracta d’un 
tram d’uns 340 m on les màquines treballen per fer el 
camí per sobre de la mota, entre els conreus i el riu.

Col·laboració entre empreses i administracions
Les obres, finançades conjuntament per l’Ajuntament de 
Parets, l’empresa Grifols, la Diputació de Barcelona i el 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, tenen 

un pressupost de 118.000 euros.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, explicava com 
“l’arranjament d’aquest camí és una mostra més dels 
bons resultats de la feina conjunta entre administracions” 
També puntualitzava la importància mediambiental de 
l’obra que “permetrà mostrar com, després de molts es-
forços, els nostres rius tornen a estar nets i plens de vida 
i cal respectar el seu entorn”.
Durant la visita d’obres, que va tenir lloc a inicis de la 
setmana passada, el regidor de Serveis Territorials i Sos-
tenibilitat, Francesc Juzgado, posava de manifest la im-
portància de l’actuació que “aconseguirà acostar el riu a 
les persones i permetrà que tothom gaudeixi d’aquests 
indrets pensats per a les famílies i per als amants de la 
natura i dels esports”.
Es preveu que les tasques estiguin enllestides en un mes.
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març
6 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge

Cloaca

Una comèdia àcida sobre l’amistat 

de com l’afecta el pas del temps i 

l’ambició de poder i diners

de Maria Goos

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 55 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

A les 18 h, al vestíbul, 
actuació de Malacara & Wilson Band

a les 18.30 h

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

març12 Sala Cooperativa
Parets del Vallès

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

A les 22.30 h Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades

Malditas

El nou 
espectacle de 

l’humorista i 
polifacètic 
showman 

Quequé

de Quequé

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

canciones

març
20 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

Home is where
the heart is

L’artista revelació Ramon Mirabet ens farà 

pujar l’ànim amb una música que barreja 

energia desbocada i melodies de vellut

Ramon Mirabet

Preu: 15 €

12 € menors de 18 i majors de 65

11 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 30 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:
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L’Ajuntament de Parets i PIMEC Vallès Oriental han sig-
nat un acord de col·laboració amb l’objectiu d’assegurar 
la continuïtat de les empreses familiars immerses en un 
procés de relleu generacional.
La iniciativa neix de la col·laboració entre ambdues ins-
titucions per tal de sumar recursos i coneixements en 
el suport a les empreses i la promoció econòmica del 
municipi. 
El consistori se suma així al programa de relleu genera-
cional i protocol familiar de PIMEC que, per mitjà de con-
sultories expertes i individualitzades, dóna suport a les 
pimes en el procés de continuïtat de l’empresa familiar.
El president de PIMEC Vallès Oriental, Vicenç Paituví, du-
rant la seva intervenció, ha destacat la importància de 
la signatura que esdevé un pas important per afavorir el 

Ferma aposta per la continuïtat de les empreses familiars

món empresarial i garantir la continuïtat de les petites i 
mitjanes empreses.

Actualment, l’empresa familiar a Catalunya representa 
el 66% del teixit empresarial i proporciona un 57% de 
l’ocupació; la seva facturació arriba al 55% del total.

L’Ajuntament i PIMEC VO han signat un acord per garantir el relleu generacional de les empreses

Toni Fernández
Regidor de Promoció Econòmica i Comerç

Aquest és un exemple de la implicació de 
l’administració paretana per impulsar la 
creació de noves empreses, i per consolidar 
aquelles que, per continuar la seva activitat, 
han de passar per un relleu generacional”

“

Es presenta el projecte ‘Reinventa’t’
L’Ajuntament ha presentat el projecte ‘Reinventa’t’, un 
programa d’assessorament i acció empresarial adreçat 
a copsar els punts forts dels negocis, per promoure els 
canvis necessaris i ajudar-los a ser un referent. El projecte 
s’ha adreçat, com a prova pilot, al Mercat Central de Parets.

COMERÇ LOCAL

Jornada sobre novetats fiscals per al 2016
El Centre de Recursos Empresarials La Marineta ha aco-
llit una jornada per a pimes i autònoms, organitzada 
per Pimec Vallès Oriental i l’Ajuntament de Parets, amb 
l’objectiu de donar a conèixer les novetats fiscals i les 
noves mesures tributàries introduïdes aquest any.

JORNADA

Grifols inverteix en la recerca contra la SIDA
El grup Grifols ha apostat per un projecte que investiga 
un nou tractament contra la SIDA. L’empresa farà una 
contribució de 3,75 milions d’euros per tirar endavant 
un mètode en què uns anticossos podrien neutralitzar 
el virus i exterminar les cèl·lules infectades. Aquest 
projecte l’està desenvolupant AlbaJuna Therapeutics. 
La inversió que fa Grifols de manera inicial es podrà 
augmentar a mesura que el projecte avanci amb èxit.

MAT Holding millora els seus resultats
El grup MAT Holding, situat al polígon Can Volart de 
Parets, ha elevat un 37% la seva facturació el passat 
2015, fins arribar als 220 milions d’euros. Aquest fet 
és conseqüència de l’augment de producció per la de-
manda creixent dels mercats internacionals.

Calendari d’obertura de comerços en festius
Com cada any, s’ha establert el calendari d’obertura  
en diumenges i festius d’establiments comercials. 
Aquest 2016, els dies escollits per poder obrir, tot i ser 
festiu, són: el 3 i 10 de gener, el 3 de juliol, el 15 d’agost 
i els dies 6, 8, 11 i 18 de desembre. A aquests dies cal 
afegir els dos addicionals que l’Ajuntament autoritza: 
el 27 de novembre i el 4 de desembre.

En 2 MINUTS...

Reunió amb els treballadors de Bacardí       
Els treballadors i treballadores de l’empresa Bacardí de 
Mollet del Vallès s’han reunit aquesta setmana amb di-
ferents representants de tots els ajuntaments de la co-
marca afectats pel tancament de la planta de begudes 
situada al polígon Can Magarola. En la trobada, la plantilla 
ha anunciat les mobilitzacions previstes davant de la de-
cisió de Bacardí de tancar la fàbrica vallesana i traslladar 
la producció a Itàlia amb l’al·legació de la racionalització 
de l’empresa. Els representants dels treballadors i treba-
lladores afirmen que es tracta d’una estratègia i que no 
s’ha presentat cap pla alternatiu per garantir la continuïtat 
de l’activitat. L’Ajuntament de Parets del Vallès ha mostrat 
en tot moment la seva predisposició a donar suport a les 
persones afectades. En total, el tancament afectaria 82 
persones de forma directa, d’entre els quals una desena 
són de Parets, i de manera indirecta, als 266 treballadors 
i treballadores de l’empresa.

NEGOCIACIÓ
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PROGRAMA
PRIMAVERA 2016

Xerrades tècniques
La detecció del quitridium a 
Catalunya (la malaltia dels amfibis)
4 de març, 18.30 h    

Els rapinyaires nidificants 
a Gallecs
1 d'abril, 18.30 h

L'estat de les poblacions del
llangardaix ocel·lat i la reineta 
meridional a Parets
6 de maig, 18.30 h  

Preu: gratuït / Lloc: Escola de la Natura

Sortides
nocturnes
Els micromamífers
29 d'abril de 20.30 a 22.30 h

Els ratpenats
20 de maig de 20.30 a 22.30 h

Les granotes i els gripaus
17 de juny de 21.30 a 23.30 h

Els insectes nocturns
15 de juliol de 21.30 a 23.30 h

Preu: gratuït / Lloc: Can Jornet

Tallers d'ecologia
domèstica
L'hort i el jardí domèstic
10 i 11 de març de 17.30 a 19.30 h

Olis essencials i ungüents
14 i 15 d'abril de 17.30 a 19.30 h

Elaboració de postres saludables
12 i 13 de maig de 17.30 a 19.30 h

Preu: 2 € residents / 4€ no residents

Lloc: Escola de la Natura

Tallers
monogràfics
La macrofotografia a la natura
27 i 28 de maig  de 17.30 a 19.30 h
i de 9 a 13 h

Les sargantanes ibèriques
30 de juny, 1 i 2 de juliol de 17.30 a 
19.30 h i de 9 a 13 h

Preu: 2 € residents / 4€ no residents

Lloc: Escola de la Natura

Escola de la Natura de Parets del Vallès

Tel.: 93 562 17 94
A/e: escola.natura@parets.cat
Adreça: C/ Galende, 12 - 08150 Parets del Vallès
Horari: De dilluns a divendres 
de 10 a 13.30 i de 16 a 20 h

INFORMACIÓ
CAL FER RESERVA PRÈVIA
http: escolanatura.parets.cat

INSCRIPCIONS

activitats a

24 febrer de 18 a 20 h 

Master Class Ping Pong 

(fins al 16 març)

25 febrer de 17.30 a 19 h 

Final curs de grafits

26 febrer de 16 a 18.30 h

Teatre per a joves (fins al juny)

de 18 a 20 h Bike workshop 

(fins al juny)

27 febrer de 16 a 19 h 

Espai Jove - Inte�erències 

28 febrer 18 h 

Cinema fòrum: "Camarón"

3 març de 19 a 20.30 h 

Taller de rimes

(fins al 26 de maig)

4 març 22 h 

Conce� Març de Dones amb 

La Tia Carmen i DJ Sweet 

4 març de 18 a 20 h

Taller de baix elèctric 

(fins a l’1 d’abril)

6 març 9 h 

So�ida de la Marxa Violeta

11 març 8 h 

Presentació del llibre Trans-

feminismos, Epistemes, 

fricciones y flujos. Tot seguit, 

cinema fòrum: Boys don’t cry

19 març - 26 març, i 3 caps 

de setmana d'abril

Curs de monitor de lleure

27 de març 18 h 

Cinema fòrum: “Precious”

29 de març 18 h 

Faktoria d'Idees

Inscripcions:
A partir del 26/2/2016 a www.parets.cat

L’assistència mínima per obtenir el certificat és

del 75% de les sessions.

Coneixements laborals
Sessions per adquirir una formació àmplia del món laboral. Formen

part dels mòduls del Servei de primera acollida per oferir els recursos

necessaris a tothom que s’estableixi a Parets. 

Adreçades a tothom que hi estigui interessat.

Dijous 10 març 
16-18 h Sala Serra Cooperativa

Conceptes bàsics de la normativa sociolaboral.

Drets i deures laborals 

A càrrec de l’advocat José Javier Ordóñez Echeverría

Dijous 17 març 
16-18 h  Sala Serra Cooperativa

Informació sindical: representació legal, afiliació i 

negociació col·lectiva 

A càrrec del secretari de la secció sindical de Parets

de CCOO

Dijous 31 març 
16-18 h Sala Serra Cooperativa

Funcionament del mercat laboral

A càrrec de l’advocat José Javier Ordóñez Echeverría

Troba oportunitats on altres hi veuen adversitats              
Actitud positiva i ampliació de perspectives.              
Proactivitat. Reiventar-se.             
Dies 15, 16 i 17 març (total 10 hores). Sala Cooperativa             
Matins:  de 9.15 a 12.35 h             
Màxim nombre participants: 14             
Imparteix: Roser Sellés, coach i experta en PNL

TALLERS D’ORIENTACIÓ LABORAL 
per a persones en atur

La Intel·ligència emocional t'obre les portes. 
Les habilitats socials i la gestió emocional marquen 
la diferència                  
Autoconeixement i comunicació.                 
Dies 12, 13 i 14 abril (12 hores). Sala Cooperativa                 
Matins: de 9.15 a 13.15 h                 
Màxim nombre participants: 14                 
Imparteix: Roser Sellés, coach i experta en PNL

Inscripcions a l’SLOP. C/ Major, 1 · Tel. 93 573 88 96

TALLER 1

TALLER 2
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Èxit de participació a la Fira Parets Medieval 
Centenars de persones van participar de les activitats organitzades en el marc de la 
fira Parets Medieval, celebrada durant el cap de setmana de la Festa Major d’Hivern del 
municipi.
Va ser un autèntic viatge en el temps on les parades d’artesania, els jocs infantils, les 
simulacions de les baralles entre cavallers, o l’exhibició de falconeria van ser només 
un exemple de l’intens programa inclòs a la fira, que va resultar de nou un gran èxit de 
públic.
El regidor de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Parets, Toni Fernández, 
valorava l’activitat com “una gran experiència que ha permès, amb la incorporació, un 
any més, dels paradistes del mercat de l’Eixample, aprofitar una activitat que es con-
solida any rere any per donar a conèixer les possibilitats del comerç paretà. La suma 
de tots aquests esforços ha aconseguit convertir la fira Parets Medieval en un referent, 
i ajuda a impulsar l’activitat comercial al Mercat Central ”.

El Mercat Central de l’Eixample se suma a les activitats
Les parades del Mercat Central de l’Eixample es van sumar novament a la fira Parets 
Medieval amb l’elaboració d’una degustació de productes, elaborats seguint les receptes 
originals de l’edat mitjana. També van guarnir els establiments i es van disfressar de 
l’època. El resultat va ser un espai ple de color, on tothom que s’hi va acostar va gaudir de 
bons productes i la possibilitat de tastar autèntiques tapes amb l’esperit d’un altre segle.

PARETS MEDIEVAL CONSUM

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

Sànima, nou centre de teràpies alternatives
Tenir cura del cos, sense deixar de banda les arrels espiri-
tuals són alguns dels objectius de la nova botiga Sànima 
situada al carrer Prat de la Riba, 51. A Sànima també hi 
trobarem, entre d’altres, pedres terapèutiques i artesania. 
Pròximament el centre té previst oferir xerrades gratuïtes.

El bar-restaurant Can Pintxo té nou propietari
El bar-restaurant Can Pintxo, al carrer Salvador Espriu 25, 
ja té nou propietari. A més d’esmorzars de forquilla, menú 
diari, racions, plats combinats i entrepans de tota mena, 
l’Eduard posa a disposició dels clients les retransmis-
sions dels partits de futbol de Lliga i Champions.

De París a Parets en perfums d’equivalència 
París perfums d’equivalència és la nova perfumeria que 
aquest febrer ha obert les portes al carrer Fra Francesc 
d’Eiximenis 15, de Parets. A més de perfums, també hi 
trobarem cosmètica natural, ambientadors, sabons, es-
pelmes i tota mena de productes per a la cura del cos.

NOUS COMERÇOS A PARETS

324 consultes

224
presencials

100
telefòniques

163 expedients

130  80% 33

Tipologia de les reclamacions

30% Telefonia

15% Serveis bàsics

7% Assegurances

10% Entitats bancàries

7% Compres per internet

125 expedients (77%)
Vinculats a reclamacions econòmiques

Servei de Consum
i Atenció al Consumidor 2015:
“Les tramitacions han permès retornar 19.410 € als ciutadans”

45 expedients
19.410 € retornats als ciutadansTancats En tramits
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VISITES ESCOLARS

Alumnes de l’escola Lluís Piquer visiten l’Ajuntament per conèixer l’administració de prop
Els estudiants de tercer curs de primària de l’Escola Lluís Piquer han visitat les instal·lacions de l’Ajuntament de Pa-
rets durant tot un matí, en el qual han pogut descobrir el funcionament de les diferents àrees de treball del consistori. 
Al llarg de la visita, els nens i les nenes van poder veure, entre d’altres, els serveis d’educació, comunicació, alcaldia, 
intervenció, recursos humans i atenció ciutadana. 
Els alumnes van tenir l’oportunitat de formular preguntes als treballadors dels diferents departaments i també van tenir 
una estona per parlar amb l’alcalde i amb el regidor d’Educació. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal donar a 
conèixer als més petits com funciona l’administració local.

A partir del 4 de març, els centres educatius de Parets 
obriran les portes als futurs estudiants i als familiars. 
L’oferta formativa consta de 225 places de P3; 14 places 
de P4 i 9 places de P5 a les escoles Pau Vila, Pompeu 
Fabra, Lluís Piquer i Vila Parietes, juntament amb els cen-
tres concertats ACESCO i Nostra Senyora de Montserrat.
Entre tots aquests centres s’ofereixen 82 vacants en 
l’etapa de primària. A l’oferta, cal sumar les places de les 
escoles bressol municipals, que es donaran a conèixer 
en poques setmanes.
Tot i que la Generalitat de Catalunya plantejava el pos-
sible tancament d’una línia de P3 per al pròxim curs, es 
mantindrà tota l’oferta de places. Les accions de la co-
missió de treball ‘Escoles de Parets. Ni una de menys’ 
i les negociacions entre l’Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament han permès mantenir les 9 línies actuals.
Pel que fa a l’Educació Secundària Obligatòria, l’Institut 
Torre de Malla té disponibles 92 places de nova incorpo-

Jornades de portes obertes de les escoles i instituts de Parets
Del 4 de març al 27 d’abril es podran visitar els 11 centres educatius públics i concertats de la vila

ració, de les quals 84 són de 1r d’ESO. La Secció d’Institut 
La Sínia en té 71, 60 d’elles són d’incorporació al primer 
curs. ACESCO i Nostra Senyora de Montserrat tenen pos-
sibilitat d’incorporar 27 nous alumnes a l’etapa d’ESO.

Batxillerat i Cicles Formatius
Els alumnes que vulguin fer Batxillerat es podran preins-
criure a l’Institut Torre de Malla, que ofereix 50 places de 
primer curs i 10 per a segon curs. També ofereix la pos-
sibilitat de cursar cicles formatius de grau mitjà de Gestió 
Administrativa, amb 36 places disponibles entre primer i 
segon curs i Equipaments i Instal·lacions Elèctriques, amb 
25 vacants en total. Els interessats també poden cursar el 
cicle superior d’Administració i Finances, amb 28 places 
per al primer curs i 2 per incorporar-se al segon curs. 
A més, l’Institut Torre de Malla ofereix la possibili-
tat de realitzar el curs d’accés a cicles formatius de 
grau superior, formació per a la qual ofereix 32 places. 

En 2 minuts
Les Gitanes de Parets fan classe a les escoles
La Colla del Ball de Gitanes ha començat a fer classes 
als grups d’educació infantil de les escoles de Parets. 
L’entitat vol preparar una colla de petits balladors per 
realitzar una ballada en els pròxims mesos a la plaça 
de la Vila. La formació es duu a terme en horari es-
colar als centres educatius i els dissabtes al matí a la 
sala Cooperativa.

Els llibrets de la XEF, una bona pràctica
La revista de la Federació de Municipis de Catalunya 
ha publicat un article, en la categoria de Bones Pràc-
tiques, que parla dels llibrets d’orientació que realit-
za la Xarxa de Debat Educatiu amb i per les Famílies 
conjuntament amb el Servei d’Educació de l’Ajunta-
ment. Les publicacions tracten temes pedagògics per 
orientar les famílies sobre aspectes educatius. Fins 
ara, han publicat tres documents: ‘Créixer i conviure. 
Normes i límits’, ‘Temps per gaudir, temps per des-
cobrir’ i ‘Mengem de colors! Mengem sa!’. Els llibrets 
els elabora la XEF, un grup de mares, pares, familiars 
i professionals de l’educació que comparteixen i de-
baten diferents aspectes per posar idees en comú i 
extreure conclusions en forma de guia orientativa.

Un quart de segle de l’Institut Torre de Malla 
L’Institut Torre de Malla, que enguany arriba als seus 
25 anys de vida, es troba preparant un seguit d’activi-
tats per commemorar l’efemèride. El centre va obrir les 
seves portes per primera vegada el 3 de març de 1991. 
En l’actualitat, l’institut ofereix formació d’Educació 
Secundària Obligatòria, Batxillerat i diversos cicles 
formatius tant de grau mitjà com de grau superior. 
També realitza els cursos d’accés a cicles de grau su-
perior. Per celebrar les dues dècades i mitja, han creat 
una comissió de quatre professors que s’encarreguen 
de preparar una nodrida programació que donaran a 
conèixer aviat.

CONCURS

Guanyadors del concurs de dibuix CASSA
La 29a edició del concurs de dibuix infantil de la Fundació 
CASSA ha comptat amb mig centenar de participants. 
L’activitat ha volgut conscienciar sobre la cura del medi 
ambient envers l’aigua. El primer i segon premi han estat 
per la Laia Pérez i l’Ana Maria Cervera respectivament, 
de l’escola ACESCO. El jurat ha atorgat 3 accèssits per a 
Naijn Macies, Ferran Martínez i Mireia Ninou. 
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L’Ajuntament homenatja Jordi Azagra
En agraïment per la seva tasca a l’Escola Municipal de 
Música al llarg de 28 anys, l’Ajuntament de Parets ha fet 
un homenatge a Jordi Azagra Benito, director de l’escola, 
fent-li entrega d’una placa que reconeix la bona feina feta 
al capdavant de la institució, en la qual ha dut a terme 
multitud d’activitats culturals i educatives. El director ha 
agraït l’acte a l’Ajuntament i a l’alcalde Sergi Mingote.

PLUSVÀLUAHOMENATGE

Gran èxit de la segona edició del concert infantil ‘CANTA Parets!’
La funció, representada el 22 de gener, va comptar amb més de 200 alumnes de P5, músics i mestres, sota l’atenta mirada de les famílies com a públic

L’Escola Municipal de Música de Parets va celebrar una 
nova edició del ‘CANTA Parets!’, una cantata en la qual els 
nens i les nenes de P5 de les diferents escoles del muni-
cipi van interpretar la cançó “Florinda, la vaca pallassa” 
sota la batuta de Jordi Azagra, director de l’escola.
L’activitat va tenir una acollida molt bona per part de les 
famílies, que van poder assistir a l’actuació portada a ter-
me al Poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez el 22 de 
gener. Aquest concert infantil ha servit per promoure la 

relació que tenen els alumnes amb la música creada en 
grup. En aquest sentit, els diferents centres han treballat 
de manera conjunta per crear aquest espectacle, on han 
participat més de 200 alumnes de P5.
El projecte ha anat a càrrec de l’Escola Municipal de Mú-
sica, però ha comptat amb la col·laboració dels mestres 
de música dels diversos centres educatius, que s’han en-
carregat de fer els assajos previs durant mesos perquè 
els alumnes coneguessin la cançó.

16a edició de la Festa dels Instrumentistes 
L’Escola Municipal de Música va celebrar la Festa dels 
Instrumentistes a mitjan febrer. Durant la jornada, els 
alumnes van tocar plegats en presència de familiars i 
professors. A més, es va oferir pastissos i truites elabo-
rades pels pares i les mares, i xocolata per als assistents. 
La festa va culminar amb una audició col·lectiva i un petit 
concert familiar.

PLUSVÀLUACELEBRACIÓ

DVD recopilatori de l’Orquestra de Guitarres
L’Orquestra de Guitarres de l’Escola Municipal de Música 
ha elaborat un DVD amb un repertori variat. El document 
recull peces interpretades en els anys 2013 i 2014, amb la 
participació d’una quinzena de músics. Durant la presen-
tació es va poder veure un making off de l’enregistrament 
del DVD. El recull de peces pretén plasmar la feina feta 
durant tants anys per la formació.

PLUSVÀLUAPRESENTACIÓ

Practica el català
Comparteix emocions
Participa en la 22a edició del Voluntariat
per la Llengua a Parets.
Només has de ser major d’edat,
disposar d’una hora lliure a la setmana
i tenir ganes de parlar en català.

Vine a informar-te’n a:
Oficina de Català de Parets 
C. Travessera, 1
Tel. 93 573 98 05
parets@cpnl.cat

És fàcil - És divertit - És enriquidor
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CARNESTOLTES
Centenars de persones han participat en la rua de carnaval presidida, com ja 
és habitual, per Sa Majestat el rei Carnestoltes. En aquesta ocasió, prop de 70 
participants es van inscriure en el concurs de disfresses en les categories infantil 
i adult, a més de les 15 comparses formades, cadascuna, per 5 o més membres. 
El jurat va concedir el primer, segon i tercer premis d’adults a les disfresses 
Rap peix, Arbre i Fades, respectivament. Els premis infantils van correspondre 
a Home sense cap, en primer lloc, i a Revista i Víking en segon i tercer lloc. Pel 
que fa a les comparses, les guanyadores van ser Brillant, en categoria adults, i 
Invasió Vera, en infantil, mentre que en segon lloc van quedar Temps al temps 
i Emoticones. Les escoles del municipi i els casals per a la gent gran de Parets 
també van celebrar la tradicional festa de Carnaval amb diferents activitats en 
els seus respectius centres.
Aquí tenim una petita mostra de la celebració, però es poden veure un grapat 
més d’imatges de la festa al Flickr de Parets Connecta.

 1r premi individual infantil

 1r premi individual adults

 1r premi comparsa adults  1r premi comparsa infantil
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FESTA MAJOR D’HIVERN
Aquest any, la Festa Major d’Hivern ha estat de nou un gran èxit. La calçotada, un dels actes 
centrals i més arrelats de la jornada de dissabte, la fira Parets Medieval amb la demostració 
de falconeria, les sardanes, la celebració del XIX aniversari del Teatre Can Rajoler, amb Joan 
Pera com a convidat d’excepció, la desfilada infernal, el ball de gegants o el parc infantil 
d’inflables han estat només una mostra dels actes que s’han dut a terme els dies 22, 23, 24 
i 25 de gener, durant els quals els nostres veïns i veïnes han sortit massivament al carrer per 
celebrar-ho. L’èxit de participació en totes les activitats i la implicació de tots els paretans i 
les paretanes demostra, un any més, que la nostra Festa Major d’Hivern és ja un esdeveni-
ment consolidat en el qual no han faltat els espectacles de cultura tradicional i d’animació 
infantil, les demostracions esportives i les iniciatives solidàries com la matinal d’adopció 
de gossos. Tenim molts i grans records de la festa, i un bon grapat d’imatges com les que 
us mostrem a continuació. Però, si voleu veure’n més, ho podeu fer al recull fotogràfic que 
trobareu al Flickr de Parets Connecta.

 Aquesta fotografia ens l’ha fet arribar l’Emmanuel Navas. Si voleu veure 
més fotografies del mateix autor, ho podeu fer a Parets Connecta

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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Curs de monitors/es de lleure a Cal Jardiner
En el marc del Pla Local de Joventut, l’Ajuntament de Pa-
rets ha organitzat un curs de monitors i monitores d’acti-
vitats en el lleure amb la finalitat de promoure la formació 
necessària per a poder treballar en centres de lleure com 
a monitors d’infants i/o joves. El curs tindrà lloc a Cal Jar-
diner i les inscripcions es podran fer fins al pròxim 15 de 
març. Més informació a l’adreça caljardiner@parets.cat.

MUNICIPI LECTOR

Aportació solidària a la Síndrome de Williams
L’empresa Aprotecnic ha fet un donatiu solidari a l’As-
sociació Catalana Síndrome de Williams per ajudar 
econòmicament en totes les tasques que fa l’entitat. 
Aquesta associació es dedica a millorar les oportu-
nitats en l’educació, la investigació i el món laboral 
de les persones que pateixen aquesta síndrome, així 
com a ajudar-los en matèria d’habitatge. El Centre 
d’Estudis Musicals Maria Grever, que anteriorment 
ha organitzat activitats conjuntes amb l’associació, 
ha volgut agrair aquest gest tant a l’empresa com als 
treballadors Anna Morcillo i Jordi Albacete, tots dos 
vinculats a l’escola de música paretana.

La petita biblioteca del Casal Sant Jordi
El Casal Sant Jordi i la Biblioteca Can Rajoler han en-
cetat un projecte col·laboratiu perquè la gent gran del 
casal tingui accés a la lectura d’una manera més fàcil 
i còmode. Es tracta d’un préstec bibliotecari en el qual 
el casal compta amb una sèrie de llibres que es troben  
a les seves instal·lacions, de manera que els usuaris 
poden fer-ne ús al mateix espai. En aquesta primera 
entrega, s’han cedit 26 llibres de temàtica diferent com 
ara cuina, pintura, ciència, curiositats i treballs ma-
nuals. Cada mes es renovaran els llibres i es portaran 
nous documents.

Es presenta la nova edició de la revista Parietes
El divendres 4 de març, a les 18.30 h, es presentarà el 
nou exemplar de la revista cultural del Centre d’Estudis 
Locals Parietes, concretament el número 13. L’acte 
tindrà lloc a l’auditori de l’Escola Municipal de Música. 
La publicació, que en l’actualitat s’edita anualment, 
pretén recuperar la memòria històrica mitjançant ar-
ticles i il·lustracions poètiques.

EN 2 MINUTS...

Llegint entre costures, un repunt a la lectura 
La Biblioteca Can Rajoler acollirà, del 26 de febrer al 13 
de març, una nova exposició anomenada ‘Llegint entre 
costures’, una mostra on diferents comerços de Parets 
presentaran propostes sobre com s’imaginen els vestits 
de diferents personatges femenins de 8 novel·les reco-
negudes. Els encarregats de crear aquests vestits ho han 
fet a partir dels fragments de les novel·les on els autors 
descriuen els personatges. Els escriptors treballats en 
aquesta exposició són, entre d’altres, Xavier Bosch, Ma-
ria Barbal, Sílvia Soler o María Dueñas. Les botigues que 
s’han inspirat per imaginar els vestits han estat: Atre-
veix-te, Bania, Ladies Glam, La Guineu, Maria Vila, Mia, 
Punta Tacó i 22:22.

Homenatge en forma d’exposició a Joan Guerrero
La mateixa sala d’exposicions Can Rajoler va acollir una 
mostra del fotoperiodista Joan Guerrero, membre de l’As-
sociació Fotogràfica de Parets, entitat que li va voler fer 
aquest homenatge per la seva carrera professional re-
sumida en 42 fotografies. El dia de la inauguració, el 29 
de gener, va comptar amb l’assistència del protagonista 
i autor de les fotografies, que s’han pogut veure fins al 
21 de febrer.
El fotògraf és tot un referent en el món del periodisme 
d’imatge, professió que ha exercit durant més de 5 dè-
cades. En aquest temps, ha pogut realitzar treballs per 
mitjans de gran tirada com ara ‘El País’, ‘El Periódico de 
Catalunya’ o ‘La Vanguardia’. A més, l’any 2009 l’Ajun-
tament de Barcelona li va atorgar la Medalla d’Or en re-
coneixement al seu treball en benefici de la societat i la 
cultura.

EXPOSICIONS

Parets, de blanc i verd: l’autèntica festa andalusa
El 28 de febrer, a les 12 h, a l’avinguda Pedra del Diable, 
tindrà lloc la celebració del ‘Día de Andalucía’, a càrrec 
de les entitats Hermanados-Agermanats i Casa de An-
dalucía. La jornada comptarà amb actuacions musicals, 
inflables, migas preparades amb ingredients de Chilluévar 
i Santo Tomé, i postres. Les entrades es poden adquirir al 
bar Quibus de Parets per 8 €.

DIA D’ANDALUSIA

IGUALTAT

Jaume Anfruns torna a la cuina: gust de tradició
Llet, sucre, rovells d’ous, midó, canyella, pela de llimona i 
un ingredient secret que el mestre pastisser es vol guar-
dar per sorprendre aquells que tindran el plaer de tornar 
a tastar una recepta del conegut confiter Jaume Anfruns. 
I és que el pròxim 18 de març, a les 15 h, Anfruns oferirà, 
als afores de Can Oms, crema catalana per als 150 avis i 
àvies del casal. El paretà Jaume Anfruns vol recuperar la 
tradició per la vigília de Sant Josep, una activitat que ja 
havia fet l’any 2004, com es pot veure a la imatge.

CUINA
Març: un mes de dones, un mes de tothom
La vaga de les treballadores nord-americanes del sec-
tor tèxtil (1857), l’incendi de la fàbrica Cotton o el de la 
Triangle Shirtwaist Company, de Nova York, on van morir 
142 dones obreres, són alguns dels fets originaris de la 
commemoració del 8 de març com el Dia Internacional de 
la Dona Treballadora. 
Parets se suma anualment a les reivindicacions en defen-
sa dels seus drets amb la celebració del ‘Març de dones’, 
un ampli programa d’activitats que té l’objectiu de refer-
mar la identitat femenina, acabar amb els estereotips de 
gènere i lluitar per la igualtat de drets.

La ‘Marxa Violeta’ recorrerà els carrers amb noms de dona
Tallers emmarcats en projectes de gènere, concerts, la 
presentació del llibre Transfeminismos. Epistemes, fric-
ciones y flujos, a càrrec de Miriam Solá i Elena Urko, cin-
efòrums o la ‘Marxa Violeta’ que recorrerà els carrers de 
Parets amb noms de dones, són alguns dels actes que 
podem trobar a la programació.

L’educació, els bucs d’assaig o els espais per pintar gra-
fits són alguns dels temes que l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, i el regidor de Joventut, Miquel Pérez, van trac-
tar durant la trobada que va tenir lloc divendres passat 
a Cal Jardiner amb una cinquantena de joves paretans i 
paretanes.
Durant prop de dues hores, l’alcalde, el regidor, i els nois 
i noies van debatre de manera distesa sobre temes tan 
importants com l’oferta formativa, el vandalisme o la di-
namització dels espais destinats al jovent.
L’alcalde es va comprometre a estudiar les demandes 
dels joves i a trobar solucions de consens en els temes 
que més els preocupen. Per la seva banda, ells van con-
venir donar suport a l’ajuntament i buscar vies alternati-

Diàleg i consens entre l’alcalde i els joves de Parets
La trobada, a la qual van assistir una cinquantena de joves, va tenir lloc al Casal de Cal Jardiner 

ves i acords mutus en aquelles coses en les quals poden 
intervenir de manera activa.
Finalment, tothom es va mostrar molt satisfet del resultat 
de la reunió i es va acordar repetir les trobades periòdica-
ment, per tal de treballar plegats en la millora del municipi 
i de la convivència.

Miquel Pérez
Regidor de Joventut

A Parets tenim la sort de comptar amb joves 
compromesos, nois i noies que es preocupen 
i s’impliquen, i aquesta trobada és un bon 
exemple de la voluntat d’arribar a acords 
per millorar la convivència mútua”
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CELEBRACIÓ

El Club Atletisme Parets i l’Ajuntament de Parets del Va-
llès ja han obert les inscripcions per participar al programa 
d’entrenaments gratuïts per preparar la Cursa Popular que 
enguany tindrà lloc el pròxim 8 de maig.
Per poder prendre part en els entrenaments és necessari 
fer la inscripció al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodrí-
guez o a la Piscina Municipal Miguel Luque. 

Estan previstes trenta sessions, aptes per a tothom, que 
tindran lloc del 7 de març al 4 de maig, els dilluns, dimecres 
i divendres, de 19.30 a 20.30 hores. 
Tots els entrenaments estaran dirigits pels entrenadors del 
Club Atletisme Parets i seran supervisats pel coordinador 
tècnic del club.

Inscripcions obertes
Per a més informació, podeu contactar amb el Servei Mu-
nicipal d’Esports, de 9 a 13 h i de 15 a 21 h, o bé podeu 
trucar al 93 562 52 06.
L’any 2015, van participar a la cursa més de 400 persones 
que van poder optar, per primera vegada, a una de les tres 
distàncies que oferia el recorregut.

Obertes les inscripcions per als entrenaments de La Cursa Popular 2016
“No ho deixis córrer! Prepara’t per a la cursa” és l’eslògan per engrescar tothom a prendre-hi part

Una seixantena de persones, a la calçotada anual 
organitzada per la Penya Blaugrana Parets
Més d’una seixantena de persones, entre socis, amics, 
familiars i simpatitzants, van assistir, el passat diumenge, 
a la calçotada que organitza anualment la Penya Blau-
grana Parets.
L’inici de la sortida es va fer a les 8.30 h, des del local de 
l’entitat, on tothom va recollir una bossa amb obsequis 
per als participants. 
L’esmorzar va tenir lloc en un reconegut restaurant de 
Vallirana, des d’on el grup es va traslladar fins al petit 
poble d’Aiguamúrcia, a les Bodegues Visendra, on després 
de fer una visita a les instal·lacions es va fer una cata de 
vins i caves a càrrec dels joves propietaris. La jornada va 
cloure amb el dinar a base de calçots i carn al restaurant 
Cal Ganxo i una parada a la fàbrica de galetes Rifacli.

“

 En l’edició de 2015, els entrenaments preparatoris van comptar amb un centenar de persones inscrites

Dídac Cayuela
Regidor d’Esports

Preparar-se per a la cursa és molt més que 
preparar-se per córrer. Volem crear vincles 
entre les persones i fomentar valors com 
l’esforç, el compromís i el companyonia”
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Mònica Gordi del CA Parets, amb un temps de 4h 10’ 08”, 
va aconseguir la segona posició de la seva categoria en 
la marató de les Vies Verdes celebrada el passat cap de 
setmana a Girona.
No menys destacada va ser la classificació d’un altre dels 
membres de la delegació paretana, Kiko Sánchez Pavón 
qui, amb 1h 20’ 02” en la mitja marató, va ser quart de 
la seva categoria i dotzè a la classificació general final.  
A més de la mitja i la marató, a les Vies Verdes es podia 
córrer a les disciplines dels 10 i els 30 km. 

EN 2 MINUTS...
Sergi Mingote, a l’Ultraman de Granada
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, participarà el mes 
de maig a l’Ultraman més dura del món. Mingote ha 
estat triat per l’organització per participar a l’Ultraman 
més dura del món, la UltraTri de Motril (Granada). La 
prova esportiva consisteix en fer 10 km seguits nedant 
en mar obert, 421 en bici i 84 corrent (doble marató) en 
3 dies. Mingote ha anunciat que farà d’aquesta invita-
ció una causa solidària. L’alcalde de Parets desvetllarà 
quin és el motiu humanitari en les properes setmanes.

Curs d’introducció al ping pong a Cal Jardiner
Núria Campreciós serà l’encarregada d’impartir aquest 
curs per a joves, tots els dimecres de 18 a 20 hores, del 
24 de febrer al 16 de març. El curs està organitzat pel 
Casal de Joves de Cal Jardiner amb el suport del Pla 
Local de Joventut i l’Ajuntament de Parets. Per a més 
informació, podeu adreçar-vos al telèfon 93 573 72 00 
o bé a l’adreça electrònica caljardiner@parets.cat 

Bona actuació de l’Atletisme Parets a Sabadell 
L’atleta cadet Gerard Fuentes va obtenir la segona po-
sició en salt d’alçada amb una marca de 1,66 metres. 
Fuentes va aconseguir la seva millor marca personal i 
va quedar a només cinc centímetres de la mínima per al 
Campionat d’Espanya. En aquesta mateixa prova, Quim 
Zanuy va fer 1,45 metres, millor marca personal en el 
seu primer any de cadet. Pel que fa al Cros de Caldes, 
l’escola del club va aconseguir els podis de Cesc Ullar 
(2a posició Infantil masculí), Martí Ullar i Gerard Corbe-
ra( 2a i 3a posició aleví masculí); Laia Soler i Ana Txell 
Martínez 2a i 3a posició Aleví femení, i Júlia Lahosa 
2a posició categoria benjamí femení. L’atleta veterana 
Ana Butjosa va quedar tercera als 5 quilòmetres.

Destacada representació paretana a les Vies Verdes de Girona
L’Atletisme Parets i el Club Triatló també van participar amb un gran nombre d’atletes a la Mitja de Granollers

El bon temps i el bon ambient va marcar la nombrosa 
participació paretana el passat cap de setmana en terres 
gironines.

Paretans a la Mitja de Granollers
Pel que fa a la Mitja de Granollers celebrada a principis de 
mes, els primers paretans classificats van ser en “Naza” 
Garcia del Club Triatló Parets amb 1h 18’ 14”, Sergi Cara 
(Club Triatló Parets) amb 1h 26’ 30” i Jose Luis Garcia, 
del CA Parets, amb 1h 26’ 35”.

 Un nombrós grup d’atletes de Parets s’han donat cita a les darreres competicions esportives celebrades al territori català

El Club Patí Parets ha estat el guanyador 
en la categoria de quartets al Campionat 
de Catalunya de Grups Xou de Patinatge 
Artístic.
Òscar Molins, Carles Gasset, Isabel Repu-
llo i Alicia Rodero van guanyar amb el Xou 
‘Maria’ el campionat celebrat a Vic.

GUARDONS

També va ser notable la participació del 
Club Patí Parets al Campionat de Barcelo-
na de figures obligatòries en les categories 
cadet, junior i sènior. En categoria cadet, 
Pau Garcia va proclamar-se campió de 
Barcelona, classificant-se per al Campio-
nat de Catalunya. 
En categoria sènior, Ivet Figueras va pro-
clamar-se campiona de Barcelona i Marta 
Carreras va ser novena. Totes dues van 
classificar-se per al Campionat de Cata-
lunya. Finalment, en Categoria junior Gem-
ma  Serra va ser cinquena i va classificar-
se per al Campionat de Catalunya. L’Anna 
Carreras va ser vintena i participarà a la 
Copa Barcelona.

El Club Patí, premi al Campionat de Catalunya de Grups Xou

El paretà Aleix Miró va guanyar set de les 
vuit partides i va ser el campió de la cate-
goria sub-10. Lucas Puente ha estat quart 
classificat amb sis victòries
Amb aquests resultats, Miró i Puente han 
estat convidats per la Federació Catalana 

PRESENTACIÓ

d’Escacs per disputar la final de Catalun-
ya que se celebrarà a (Tarragona). Matías 
Ojeda, amb cinc punts, també es va clas-
sificar per a la final en la categoria sub-8. 
La resta dels jugadors de la Paretana que 
jugaven al sub-10 han estat Marc López, 
Bernat Ruíz, Iker Muela i Àlex Sanz. Pel que 
fa a la resta de categories, els paretans han 
disputat la penúltima ronda.
Ferran Martínez va fer taules i porta 5,5 
de 8 punts i encara manté possibilitats de 
classificar-se per a la final de Catalunya.  
En sub-14 tots tres van guanyar la seva 
partida: l’Àlex L. (3/5), la Indira i el Genís 
(2/5). A la categoria sub-16 l’Àlex F. va per-
dre la seva partida.

Bona actuació de la Paretana d’Escacs al Campionat del Vallès Oriental
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Tres setmanes després de la celebració de les eleccions muni-
cipals del 14 de gener de 1934, es va constituir el primer Centre 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a Parets del Vallès. Va 
ser el 6 de febrer de 1934 quan ESQUERRA es va formar com a 
partit polític paretà i ho va fer al Bar Rajoler, on actualment hi 
ha el Centre Cultural Can Rajoler. Per commemorar-ho, la nostra 
Secció Local organitza un acte avui dijous 25 de febrer, a les 19 
hores, al mateix indret on vam néixer fa 82 ANYS. Comptarem 
amb la presència de Josep Vall, de la Fundació Irla, i del diputat 
de Junts pel Sí, Chakir El Homrani.

Durant l’acte es presentarà el número 2 del diari informatiu 
‘CAVALL REPUBLICÀ’ que repassa tota l’activitat que genera el 
grup municipal d’Ara Parets ERC. De fet, la portada del butlletí 
explica les raons per les quals vam dir NO al pressupost 2016. 
Un document de 23 milions d’euros que NO DESTINA cap euro 
a l’adquisició d’habitatge social. Malgrat valorar positivament 
que el Govern Socialista ens convidés a presentar propostes, 
finalment no vam poder influir de la manera que hauríem desi-
tjat. Nosaltres no vam voler donar, com altres forces, un xec 
en blanc a un Govern que no va acceptar propostes tan sim-
bòliques com la retolació del cotxe oficial, la retallada del 50% 
de les dietes d’alcaldia o la sortida de Vallès Visió (estalvi de 
126.000€). El pressupost consigna una partida de 87.000€ per 
reparar ‘el nyap’ de la coberta de la pista esportiva de Can Bu-
tjosa, inaugurada tot just fa un any.

D’altra banda, a proposta d’Ara Parets ERC, el ple del 21 de gener 
declarava Parets,  municipi respectuós amb la diversitat sexual 
i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals. Entre els compromisos adoptats hi ha la redacció 
durant el 2016 d’un Pla Local contra la LGTBfòbia, inclòs dins 
del Pla d’Igualtat, i fer onejar la bandera irisada a l’Ajuntament 
el 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia) i el 28 de 
juny (Dia Internacional de l’Orgull LGTBI), i posar el llaç vermell 
l’1 de desembre, el Dia de la Lluita contra la Sida.

Volem començar aquest article demanant-vos disculpes. Per 
què? Hi ha molta gent que ens para pel carrer i ens diu, amb raó, 
que no som prou actius pel que fa a les xarxes socials. És veritat 
en aquesta legislatura ho tenim bastant abandonat. Prometem 
posar-nos les piles i actualitzar-nos. Hi ha molta gent que ho 
segueix i, sens dubte, té la seva importància, però tenim una 
bona raó, estem treballant per millorar el nostre poble. I què hem 
fet? Doncs hem començat per negociar les Ordenances Munici-
pals (els impostos) i, si bé el punt de sortida era un augment, el 
govern municipal va escoltar la nostra proposta i hem congelat 
els de l’any passat. Això és important perquè si bé hi ha grups 
que volien baixar-los, és important disposar de prou recursos 
per dur a terme polítiques de protecció social que d’altre manera 
no hi haguéssim arribat.

També hem treballat amb èxit els pressupostos, cal dir que hem 
trobat bona disposició del govern a les nostres propostes i així 
hem aconseguit aprovar partides per millorar el manteniment 
dels equipaments esportius (vestidors del camp de futbol que 
estaven molt deteriorats, instal•lacions de la piscina Miguel Lu-
que i la pista de Can Butjosa que tants problemes ha donat als 
veïns). Hem aconseguit també que s’augmentés la subvenció a 
una entitat emblemàtica com és Parets contra el Càncer que fa 
una labor social importantíssima i que patia un ofec econòmic 
que en feia perillar la seva continuïtat. Hem negociat amb la di-
recció del Circuit de Catalunya per a què Parets accedeixi també 
als 10.000 contractes que el circuit ofereix anualment als pobles 
del seu entorn i als quals, fins ara, només hi accedia Montmeló. 
A partir d’enguany Parets, mitjançant l’SLOP, s’oferiran també 
a aquestes contractacions. Hem aconseguit que el govern es 
comprometi a realitzar un estudi per tornar a portar els Mercats 
setmanals a les places de la Vila i del Doctor Trueta.

I tot això i un munt de coses més que, per espai, no podem enca-
bir en aquest article. N’estem orgullosos de la feina feta, que ha 
estat molta, per millorar Parets. Per fer safareig, crítica o propa-
ganda per les xarxes ja hi ha altres grups amb molt més temps 
lliure que nosaltres i, val a dir, que ho fan la mar de bé. El grup 
de Convergència està obert per treballar de veritat per Parets.

CIUTADANS PARETS DEL VALLÈS
Está recién acabado el año 2015, en el cual hemos sido im-
prescindibles para que el equipo de gobierno municipal actual 
pudiera desarrollar las medidas y actuaciones necesarias para 
reemprender una nueva legislatura para el próximo año. Desde 
el día de nuestra investidura como partido político C´s Parets, 
siempre hemos querido que Parets fuese un municipio gober-
nable para el buen funcionamiento del Ayuntamiento, pero sobre 
todo para los ciudadanos que residimos en él. Recién empeza-
do este año 2016, estaremos muy pendientes que se cumplan 
los acuerdos en los presupuestos que el gobierno actual pudo 
introducir gracias a C´s Parets, y si no fuese así, realizaremos 
las críticas necesarias para que se cumplan. Nos gusta que 
Parets sea un municipio gobernable pero que también que se 
tenga en cuenta nuestras políticas sociales, de empleo y de 
bienestar, ya que nos debemos a nuestro electorado, nuestras 
políticas son para los ciudadanos de nuestro municipio, no para 
cargos o sillas.
CIUTADANS CATALUNYA
Per fi tenim un govern a Catalunya, però no per unir i treballar 
per als catalans a parts iguals, sinó per separar-nos els uns als 
altres. Un gallec, un madrileny, un andalús o un català tenim els 
mateixos drets. En democràcia es pot guanyar o perdre, però 
mai s’ha de llençar la tovallola política. Nosaltres no ho fem! 
Seguim lluitant, dia rere dia, per solucionar els problemas dels 
catalans. A Ciutadans no volem una frontera per sortir de Ca-
talunya i veure a familiars i amics a la resta d´Espanya. Hem 
aconseguit assolir un equilibri entre estabilitat i canvis. No ve-
nim a trencar sinó a reformar.
CIUDADANOS EN ESPAÑA
La vieja política, gracias a millones de españoles que votaron 
a Ciudadanos, empieza a asumir regeneración. Pedimos a los 
grandes partidos que piensen más en los españoles que en sus 
agendas, los españoles no se han equivocado. Se equivocan 
quienes no saben leer el resultado de las urnas, Ciudadanos 
no llegará a ningún acuerdo de gobierno de España sin un gran 
pacto nacional contra la corrupción. No firmaremos un acuerdo 
para que todo siga igual, los españoles nos han pedido cambio, 
y en C´s trabajamos y trabajaremos para ello.

Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat/ 

Sumem Parets 
https://sumemparets.wordpress.com/ 

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles 

82 anys d’Esquerra Republicana a Parets

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Convergència Democràtica de 
Catalunya 
www.ciu.cat/parets/ 

Ciutadans 
 paretsdelvalles@ciudadanos-cs.org  

Disculpeu-nos C’s: trabajando para cambiar la vieja política

Desdoblament de la carretera C-17

El Pla Territorial Metropolità contempla el desdoblament de la 
C-17 entre Parets del Vallès i Lliçà d’Amunt.

Es tracta d’una de les carreteres principals i estructurants de 
Catalunya, que uneix varies comarques com el Ripollès, Osona 
i Vallès Oriental, al voltant de la qual s’aglutina un fort teixit 
industrial i econòmic. Actualment té un alt grau de congestió, 
especialment en el seu pas per la nostra comarca i principal-
ment en el tram municipal de Parets del Vallès, en els accessos 
a l’autopista AP-7 i a la C-33.

El PSC ha presentat una proposta de resolució al Parlament de 
Catalunya, a través del nostre diputat Jordi Terrades, demanant 
que es redacti el projecte executiu de desdoblament durant el 
2016 d’aquesta variant entre Parets i Lliçà d’Amunt i que, en els 
pressupostos de la Generalitat del 2017, s’incorporin la licitació, 
adjudicació i inici de les obres.

Tot el que sigui evitar col•lapses i guanyar en fluïdesa de trànsit 
és bo per millorar la competitivitat del nostre teixit industrial i 
econòmic i també per atreure a nous operadors que veuen Pa-
rets com un lloc molt atractiu per instal•lar la seva indústria.

De fet, en els propers mesos es posaran en funcionament diver-
ses activitats econòmiques que generaran un increment impor-
tant de la mobilitat en aquest tram en concret i que agreujaran 
la saturació que avui ja existeix.

Per altre banda, servirà per dotar de més seguretat els accessos 
a la C-17, tant en direcció Barcelona com en direcció Vic i reduir 
el risc d’accidents.

El Grup Municipal del PSC hem presentat alhora una moció pel 
Ple de l’Ajuntament demanant també a la Generalitat la redacció 
del projecte executiu pel 2016 i que contempli en el pressupost 
pel 2017 la licitació, adjudicació i inici de les obres.

Fa uns anys el servei d’aigües de Parets era de titularitat mu-
nicipal, venia del traspàs que es va fer des de la COREFO, una 
societat privada, que va construir la primera xarxa d’aigua po-
table al poble.
Posteriorment, aquest servei es va externalitzar, és a dir, es va fer 
una concessió a l’empresa Cassa (societat curiosament partici-
pada per l’Ajuntament de Sabadell). Des del NOPP sempre hem 
estat en contra de la seva privatització.
Externalitzar de vegades és necessari, sobretot amb alguns ser-
veis que, per la seva complexitat, ho requereixen. Aquest seria 
el cas de la recollida i eliminació d’escombraries, que resultaria 
d’una complicada gestió directa, sobretot pel que representa 
l’eliminació de les deixalles i la brossa. 
El cas de l’aigua, però, és un cas molt concret que no s’hauria 
d’haver privatitzat mai.
Sense llum o sense gas és complicat viure, però sense aigua és 
impossible. 
Amb una gestió directa és més fàcil ajudar a qui no pot pagar el 
servei, amb ajudes socials i bonificacions, i surt més econòmic 
gestionar la totalitat del servei.
No és una bona política d’esquerres tenir una administració do-
tada de recursos humans suficients, com és el cas de Parets, 
i anar fent adjudicacions en temes i matèries que es podrien 
gestionar des de la pròpia estructura. I tot això ho podem fer 
sense haver d’ampliar plantilles, amb el personal propi i amb 
plans d’ocupació.
El mateix valdria pel cas de moltes adjudicacions de mante-
niment de la via pública, que es podrien fer amb una brigada 
municipal, completada amb plans d’ocupació. Estalviaríem re-
cursos i es donaria feina a gent que d’altra manera es difícil que 
s’incorpori al món laboral. Mentrestant i sorprenentment, fem 
plans d’ocupació per netejar la via pública quan tenim el servei 
de neteja adjudicat a una empresa.
Ens cal millorar i reflexionar sobre com es gestionen els serveis 
públics. Ens agradaria poder fer aportacions al que ha de ser el 
servei d’aigües del futur en el nostre poble i canalitzar-lo cap al 
camp de la gestió pública. Creiem que amb això coincidim amb 
altres grups municipals i creiem que ha arribat el moment de 
treballar en aquesta direcció.

Cal millorar els serveis públics 

Dues oportunitats úniques

Ens trobem davant de dos moments importants per fer de Pa-
rets un poble més democràtic, participatiu i transparent. Per una 
banda, al darrer Ple es va aprovar fer una comissió integrada 
per totes les forces polítiques de l´Ajuntament per actualitzar 
el nostre Reglament Orgànic Municipal (ROM) i, per altra, s´obre 
un període per poder estudiar, debatre i portar a terme un re-
ferèndum pel que fa a la municipalització de la gestió de l´aigua 
a Parets.

El ROM és com la Constitució de cada Ajuntament i regula entre 
altres coses els drets i deures de l´alcalde i regidors, el fun-
cionament dels plens i la relació de l´Ajuntament amb la seva 
ciutadania. Juntament amb el reglament de Participació Ciu-
tadana, constitueixen dues eines fonamentals per involucrar el 
ciutadà en les decisions d´importància del nostre municipi, com 
és el cas de la peatonalizació de l’avinguda Espanya. 

La modificació del ROM suposa el primer pas per desenvolupar 
una política més propera i per millorar  la fiscalització de l´equip 
de govern. Igualment, Sumem Parets proposarà la creació d’un 
reglament per pressupostos participatius, ja que només quatre 
preguntes en aquest mitjà de comunicació ens sembla un pro-
cés participatiu de molt dubtosa efectivitat.

Per altra banda, portem des de l´any 1997 amb una concessió 
a l´empresa CASSA per la gestió de l´aigua, i durant aquest mes 
d’abril es realitzarà la tercera pròrroga del contracte por dos 
anys més. En aquests temps podria estar justificada la gestió 
privada per les inversions a realitzar. No obstant això, actual-
ment ciutats com Berlín i París i molts municipis catalans estan 
apostant per recuperar la seva gestió. 

El que és de tots ha de ser gestionat per tots, sense negoci pel 
mig. Des de Sumem Parets entenem que ja és l´hora de debatre 
i estudiar si volem seguir amb aquest model o optar per ges-
tionar nosaltres mateixos el nostre patrimoni natural, garantint 
l’accés de tots i totes els paretans i les paretanes a aquest bé 
de primera necessitat.
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PARETS EN IMATGES

Atardecer en Gallecs

Fotografia de Rafa Moral

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 Connecta amb les 
teves dades, o bé al nostre perfil a insta-
gram utilitzant les etiquetes #paretscon-
necta o #parets. 

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

Cançonetes

Des de l’escola Cultura Musical Popular, al carrer d’Aragó de 
Barcelona, l’any 1931 arribava a l’Ajuntament de Parets la tar-
geta de la imatge que bé podem qualificar, amb llenguatge col-
loquial, com una «monada». Ho són moltes de les obres del seu 
autor, Torner i Esquius, senzilles, amables i amb un punt naïf 
molt revelador. Va il·lustrar diversos reculls de cançons infantils 
i catalanes de la compositora Narcisa Freixas, fundadora de 
l’escola de música esmentada més amunt.
Amb aquesta targeta, els ajuntaments que així ho desitjaven 
podien encarregar el quadern Cançons d’Infants per 15 o 25 
pessetes i, d’aquesta manera, col·laboraven amb el seu funcio-

nament i la divulgació de la cultura musical catalana. Consultat el registre de sortida de documents d’aquell any, no 
consta cap enviament al «Comité [sic] Narcisa Freixas», així que el nostre Ajuntament no es va gratar 
les butxaques per a aquest fi; devia tenir altres prioritats.
I parlant de les composicions de la Narcisa Freixas –ben relacionada amb poetes, músics i artistes des-
tacats de l’època–, qui no ha cantat allò d’«Així fan, fan, fan els petits bonics titelles... »? Una «monada».

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Nous Cursos de Català a Parets i activitats a la vista

El dijous 18 de febrer van començar els nous Cursos de Català a Parets. Hi ha tres grups en marxa, amb un total d’uns 
40 alumnes, que, a més de millorar els coneixements de català, podran participar en diferents activitats per poder 
relacionar-se en català.

D’una banda, es pot practicar a través del programa del Voluntariat per la llengua. Per fer-ho, només cal ser major 
d’edat i disposar d’una hora a la setmana per conversar en català. La 22a edició s’inicia amb 9 parelles lingüístiques, 
moltes de les quals continuen de l’edició anterior. Animem tothom a participar-hi. 
D’altra banda, comptem amb el Club de lectura fàcil, que es fa l’últim divendres a cada mes a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Can Rajoler, i que condueixen d’una manera molt dinàmica i participativa dues voluntàries lingüístiques: 
la Carme Babot i la Teresa Martorell. 

En tercer lloc, aquest any hem començat, gràcies al Centre d’Estudis Musicals María Grever, el taller gratuït ‘Cantem 
en català’, amb l’objectiu de formar un grup amb gent de tot arreu per aprendre la llengua i la cultura 
catalanes a través de la música, les cançons i el ball. Cantem diferents tipus de cançons, des de les 
més tradicionals, com ‘Ton pare no té nas’ o ‘La cançó del lladre’ fins a la rumba catalana. Amb cada 
lletra descobrim una mica més la riquesa cultural que amaga el nostre patrimoni musical. Ens trobem 
cada dijous d’11.15 a 12.15 h al CEM María Grever. Si voleu venir a cantar, hi sereu molt ben benvinguts. 

RAP107

35 Anys de RAP107: la festa continua

RAP 107 FM va néixer l’11 de setembre de 1980. Va ser la desena 
emissora municipal de Catalunya que va entrar en funcionament i 
la segona del Vallès Oriental. El passat mes de setembre va fer 35 
anys d’ençà que es va inaugurar, i és per això que el dimecres, 9 
de març, de 10 h a 13 h, l’emissora traslladarà els seus estudis al 
carrer per emetre el programa matinal ‘RAP Matí’ des del Camp de 
les Peces, coincidint amb el Mercat Setmanal del Barri Antic.
Al programa, emmarcat en els actes de celebració dels 35 anys de 
vida de l’emissora municipal, es faran entrevistes a les persones 
que hi ha al mercat i comptarà amb diversos tertulians i entrevistes 

a membres de Càritas Parets, Biblioteca Can Rajoler, Ajuntament de Parets del Vallès i altres entitats del municipi.
El programa especial comptarà amb alguns dels espais que ofereix de manera habitual en la seva programació. 
Per exemple, es podrà escoltar ‘Trending Ràdio’, on es fa un repàs dels temes més destacats a Twitter. A més, 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, farà presència a l’estand preparat per a l’ocasió i serà entrevistat en directe 
per parlar del 35è aniversari de la ràdio. Altres actes de celebració, dels quals anirem informant, seran una gala 
especial a Can Rajoler i l’emissió en directe del programa RAP a la Carta des del mateix teatre, amb públic.

 Carles Font

QUÈ N’OPINES DE...
el nou espai de la Protectora d’Animals

Secundina Castro
Me parece estupendo. 
La verdad es que desco-
nocía que existiera una 
protectora de animales 
en Parets, pero es una 
iniciativa muy buena y 
deben tener un espacio 
para poder hacer sus 
funciones.

Francisco Gallego
Está muy bien. Ahora úni-
camente necesitamos que 
se haga algo para que los 
propietarios respeten de 
una vez por todas al resto 
de la ciudadanía, en cuanto 
a los excrementos en la vía 
pública. Pero que los ani-
males tengan un sitio para 
que los cuiden, me gusta.

Caridad Andújar
Yo tengo tres perros y 
dos gatos. Me encantan 
los animales, así es que 
todo lo que sea un bien 
para ellos será bienve-
nido. 

Leandro Guirao
No sé qué pensará la gente, 
pero a mí, personalmente, 
me parece una buena idea. 
Tenemos que cuidar a los 
animales.

Mari Ortiz
Creo que las personas que 
tienen una mascota tienen 
una gran responsabilidad. 
Son seres vivos que sufren 
y necesitan una serie de cui-
dados, así que espero que 
este nuevo lugar dé oportu-
nidades a los animales que 
lo necesiten.

Ramon Córdoba
Es una buena opción. 
Pero creo que lo lógico es 
que las personas que no 
puedan comprometerse 
a tener un animal, que no 
lo tengan. Así seguro que 
evitaríamos muchos pro-
blemas.
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Explica’ns en què consisteix el Bocuse d’Or.
És un dels concursos de cuina més reconeguts mundialment. De fet, la gent el cataloga com les 
olimpíades de la cuina. Existeixen tres fases: la primera es fa en l’àmbit nacional per seleccionar 
els representants de cada país. A Espanya, es va fer a Valladolid i la va guanyar el xef Juan Manuel 
Salgado. Aleshores, per anar a la segona fase, havia d’escollir un equip on hi hagués un ajudant 
de cuina, i em va escollir a mi. Ara anem a la segona fase del concurs, l’europea, que se celebra a 
Budapest, i els 11 finalistes competiran a la tercera fase, la mundial, que es farà a Lyon l’any 2017. 
En la fase actual hem de preparar un plat de peix, un de carn i fer una safata amb aquest darrer.

Quin ha estat el procés per escollir-te com a ajudant de cuina?
Juan Manuel va venir a l’escola on estudio, la CETT, buscant un ajudant i ens vam presentar uns 70 
alumnes. Els professors van fer una primera selecció d’aquells 5 que ells creien que podien tenir 
aquest perfil. I dels 5, el xef n’havia d’escollir un. Ens va fer una entrevista a tots, parlant sobre temes 
culinaris, però també personals, i un dia em va trucar dient que la junta directiva del concurs em 
volia conèixer. En arribar, em va dir que m’havien escollit a mi. Vaig plorar de l’emoció. Ara començo 
a creure-m’ho. És impressionant.

Quina és la teva funció al concurs?
Sóc un suport a la cuina, és a dir, el xef dirigeix i organitza tot el procés, jo haig de dedicar-me a 
elaborar tot el que es necessita per fer que el plat surti impecable. En aquest sentit estic molt con-
tent, perquè veig que em té molt en compte i em demana opinió, realment sento que tinc un paper 
dins de l’equip. A més, al concurs es valora de manera positiva que l’ajudant faci les funcions que 
li pertoquen i no unes altres.

Com veus el món culinari com a professió en l’actualitat?
Ara hi ha molts programes televisius que han tornat a posar de moda la cuina, i això m’agrada 
molt, perquè fa que creixi l’interès per la qualitat i el producte, però aquests programes mostren la 
professió de cuiner com una cosa molt divertida i entretinguda, i ho és, però ser cuiner també és un 
treball molt dur i sacrificat. Tot i així crec que avui en dia es valora la feina ben feta.
Parlem del futur. On et veus d’aquí a uns anys?
Obrir un restaurant per fer la meva pròpia cuina seria el màxim, però parlo d’un futur no massa proper, 
jo vull crear la meva entitat i per això has de conèixer diferents models de cuines d’altres països, 
haver viatjat molt per tenir un criteri propi i adquirir experiència en diferents contextos. També haig 
de dir que tenim molt bona cuina a casa. Personalment m’agrada treballar el peix, el marisc i l’alta 
cuina. Es fa difícil parlar del futur, però serà a la cuina, això segur.

A banda de guanyar o no el concurs, què suposa per a tu participar-hi?
Una gran motivació. Als entrenaments que estem fent busquem l’excel·lència, i veure’m dins d’un 
equip que treballa de valent per a un esdeveniment tan important, fa que tingui moltes ganes de 
continuar en aquesta línia de treball sever i de dedicar hores i hores per obtenir un resultat perfec-
cionista. Tot això m’està fent aprendre moltíssim, és fantàstic.

Adrià Viladomat
Jove cuiner paretà, escollit per participar al Bocuse d’Or

El Bocuse d’Or és un prestigiós concurs biennal de cuina que ara es troba en la fase 
semifinal. En primer lloc es realitza una etapa per escollir el representant de cada país 
al certamen i, a Espanya, la va guanyar el xef Juan Manuel Salgado. Aquest cuiner ha 
de formar un equip per participar en la segona fase del concurs, que es durà a terme a 
Budapest els dies 10 i 11 de maig. Com a ajudant de xef, ha seleccionat el paretà Adrià 
Viladomat, un estudiant de cuina de 19 anys que s’està preparant amb la resta de l’equip 
per aconseguir classificar-se per a la darrera fase del concurs, d’àmbit mundial, que se 
celebrarà l’any vinent a Lyon.

M’agrada... 

La gastronomia
La constància
La gent feliç

No m’agrada...

Dependre de ningú
Les opinions sense criteri
Els xafarders o les xafarderes

“Ara començo a creure-m’ho. És impressionant.”

Del 26 de febrer al 13 de març 
Sala d’Exposicions Can Rajoler
Exposició Llegint entre costures

26 de febrer, 1 i 3 de març
Institut La Sínia 
Tallers del projecte gènere a l’institut per a l’alumnat de 4t, a càrrec 
de l’Associació Candela 

4 de març
22 h Casal de Joves Cal Jardiner
Concert Març de Dones amb La Tia Carmen i DJ Sweet

4, 11 i 18 de març
Dies 4 i 11 a Can Butjosa. Dia 18 a Sala Serra Cooperativa
De 17 a 20 h
Tallers Recordant la nena que vaig ser, per cultivar la dona sàvia 
que sóc, a càrrec d’Isabel Erill

Ajuntament de
Parets del Vallès

6 de març
9 h Casal de Joves Cal Jardiner
Sortida de la Marxa Violeta (10 km) pels carrers amb noms de dones
Inscripció: 1€ · Donatiu a Tamaia Viure sense violència: 1€

11 de març
18 h Casal de Joves Cal Jardiner
Presentació del llibre Transfeminismos. Epistemes, fricciones y 
flujos.
A continuació, cinema fòrum amb Boys Don’t Cry

18 de març
21 h Sala Basart Cooperativa
Sopar de dones: porta el teu plat i el teu somriure!

Més activitats a les biblioteques Can Rajoler i Can Butjosa
(hores del conte, xerrades, clubs de lectura, etc... sobre les dones)

2016
PARETS DEL VALLÈS

març de
tothom


