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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

El pròxim dijous, 7 d’abril, es presentarà a la ciutadania el Pla d’Actuació Municipal (PAM), el document que defineix els objectius, 
estratègies i projectes que l’Ajuntament de Parets del Vallès desenvoluparà fins a l’any 2019. L’acte tindrà lloc a les 19 hores, a la 
Sala Cooperativa. El PAM és un instrument que planifica i programa totes les accions previstes per a la legislatura 2015-2019, un 
document que, sota el títol ‘Compromesos amb tu’, es divideix en quatre àmbits estratègics: Junts, fem poble; Una gestió de qualitat, 
oberta, transparent i participativa; Economia, empresa i ocupació, per una gestió integral i Urbanisme sostenible: la millora de l’espai 
públic. Alhora, el PAM incorpora un recull de les principals actuacions amb el termini d’execució previst. Pàg. 3

Compromesos 
amb tu

PAM 2015-2016

85.000 euros destinats als ajuts a la contractació 
L’Ajuntament de Parets ha obert una nova convocatòria de subvenci-
ons per a les empreses que contractin persones aturades del municipi. 
Enguany es destinaran als ajuts 85.000 €, que es distribuiran en funció 
de la durada i tipologia dels contractes formalitzats. 
També s’han augmentat en un 100% les subvencions a les empreses 
que contractin de forma indefinida paretans i paretanes majors de 45 
anys. Pàg.11

Festa Parets, Poble Lector i Diada de Sant Jordi
La festa Parets Poble Lector coincideix amb la diada de Sant Jordi i el 
23 d’abril es faran actes per a tots els públics a la plaça de la Vila: rutes 
literàries, lectures en veu alta, presentacions de llibres d’autors locals, 
jocs i tallers infantils o una botifarrada. 
També hi haurà intercanvi de punts de llibres, actuació de castellers, 
recitals poètics i es lliuraran els premis ‘Superlectors’. Al matí, hi haurà 
xocolata i ‘Galletres’. Pàg.14
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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

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

Estampa d’Hivern

Bonics flocs de neu
mai cauen fora de lloc.
(Proverbi oriental)

Tant s’hi val! si l’hivern se’m fa llarg i trist,
em llevo més tard. Obro finestrons.
Els teulats són nevats. Em sento seduït
de neu, d’alegrois i xiscles de minyons.

A distant, clisso l’encant gelabror
colgant pels rostolls de gleva llaurada,
a on el gos, del laboriós pastor,
tot i la fredor, mana la ramada.

Tocant migdia, amb lucidesa de sol,
segueixo el curs del gèlid rierol.
Tot és calma, l’ocell fa niulada.
Caram! s’apropa grisa nuvolada.

Potser, tal vegada, en altres indrets,
farà fred, plourà o bé nevarà.
Oh, beneïda neu. Quin bé de Déu!
Quanta bellesa aflora la natura.
Josep Bernal

Nou acapte de sang ‘Amb una vegada no n’hi ha prou’
Sota el lema ‘Amb una vegada no n’hi ha prou’, l’As-
sociació de donants de Sang del Vallès Oriental or-
ganitzem un nou acapte amb l’objectiu d’augmentar 
les reserves i conscienciar la població que cal donar 
sang per cobrir les necessitats dels hospitals i clíni-
ques de Catalunya.
L’acapte tindrà lloc el dissabte 2 d’abril, de 10 a 14 h, 
al Casal Sant Jordi de Parets.
Associació de donants de Sang del Vallès Oriental

Vine a cantar a la Coral!
La Societat Coral Art i Unió, sota la direcció del mes-
tre Jordi Roma, prepara de nou la tradicional canta-
da anual de Caramelles, que aquest any es farà el 

3 d’abril, a partir de les 11 h, a la plaça de la Vila, 
davant de l’Ajuntament. Enguany, interpretarem les 
cançons Rosó, La gavina o Sols per tu, entre d’al-
tres.
L’endemà, 4 d’abril, la mateixa actuació es repetirà 
a la Residència per a la gent gran Pedra Serrada.
Si t’agrada cantar, passar-t’ho bé i has pensat a 
formar part d’una coral, vine a veure’ns i apunta’t a 
cantar amb nosaltres. 
Ens trobaràs tots els dilluns, a partir de les 17.30 h, 
a la sala de Ca n’Oms.
Societat Coral Art i Unió

Les tres paraules més estranyes 

Tot just que pronuncio la paraula Futur,
la primera síl·laba ja pertany al passat.

Tot just que pronuncio la paraula Silenci,
ja l’he destruït.

Tot just que pronuncio la paraula Res,
estic creant alguna cosa que no cap en cap no-res.

Wisłava Szymborska

A Parets intentem fer la festa de la paraula tot so-
vint. Després d’haver dedicat la trobada poètica del 
març a la Poesia de les Dones, el Niu d’Art presenta 
el VIII Festival de l’ESO, el pròxim dissabte 9 d’abril 
al Teatre de Can Rajoler, i acabarem el 24 d’abril, 
després de celebrar Sant Jordi, amb una trobada al 
voltant de les Poesies del Món, dels diversos idio-
mes que es parlen a Parets. 
Us esperem per celebrar la vetllada més diversa de 
Parets i valgui aquest poema de la Nobel polonesa 
Wisłava Szymborska com a agermanament de tots 
aquests actes. Serà el 24 d’abril a la Sala Coopera-
tiva a partir de les 18 h.

LÍNIA OBERTA

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

Dijous 31 març
-De 17.30 a 19 h, al Teatre Can Rajoler, reunió de mares i pares d’alum-
nes sobre la socialització dels llibres de text. 

Divendres 1 d’abril
-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. 

Dissabte 2 abril
-A partir de les 11 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, jornada de portes 
obertes. 

Diumenge 3 abril
-De 10 a 13 h i de 15 a 20.30 h, al Sot d’en Barriques, Festa infantil. 
-A les 11 h, a la plaça de la Vila, cantada de caramelles a càrrec de la 
Coral Art i Unió. 

Dilluns 4 d’abril 
-A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai llebreta.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 5 d’abril 
-A les 17.45 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: Three little pigs, a 
càrrec de Cambridge School. 

Dimecres 6 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 7 abril
-D’11 a 13 h, a diversos punts de la vila, Jornada de Salut 2016: Gaudeix 
del sol amb protecció, amb la participació de les farmàcies de Parets.
-A les 19 h, a la Sala Basart Cooperativa, presentació del Pla d’Acció 
Municipal (PAM). 

Divendres 8 abril 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, celebració del 33è aniversari 
de la Biblioteca. 
-A les 18.30 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’astronomia adreçada 
a grups familiars amb infants de 6 a 10 anys: Big Bang, l’origen de 
l’univers. 

Dissabte 9 abril 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, concurs de poesia escolar del Niu d’Art.
 
Diumenge 10 abril
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de titelles Akäshia. El viatge 
de la llum, a càrrec de la Cia. El Cau de l’Unicorn. 

Dilluns 11 abril 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group, a càrrec 
d’Elena Calvo. 
-A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Espai del Lector. 

Dimarts 12 abril 
-A les 13 h, a l’Escola Lluís Piquer, trobada de la XEF sobre l’ús saludable 
d’aparells tecnològics i aplicacions. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Hora del conte: El llibre de les 
bèsties, a càrrec de Carme Brugarola. 

Dimecres 13 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B.

Dimecres 14 abril
-Commemoració del 85è aniversari de la II República.

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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Compromesos amb tu

Des de l’inici d’aquesta nova legislatura estem desenvolupant el nostre full de ruta per a aquest període: el Programa 
d’Actuació Municipal (PAM) fins al 2019. 

En aquest principi de mandat, tant els regidors i regidores del meu equip com jo, com a alcalde, estem molt satisfets, 
perquè hem aprovat les ordenances fiscals i els pressupostos més socials dels últims anys; o perquè ja tenim el dis-
positiu a punt i aprovada la partida per complir un dels principals compromisos que vam contreure amb tu: la gratuïtat 
dels llibres escolars per als alumnes de primària a partir del curs vinent. Aquest any hi destinarem 220.000 euros. 

Benestar Social, Educació i Ocupació són els tres pilars del nostre compromís amb tu, són les nostres prioritats. 
Enguany, destinarem 400.000 euros a plans d’ocupació local, 85.000 euros per a ajuts a la contractació i 65.000 per 
fomentar l’emprenedoria i el cooperativisme, la creació d’empreses i la formació per a l’impuls de l’ocupació. 

Durant aquests primers mesos de legislatura, ja hi ha més de 300 paretans i paretanes que han trobat feina, o bé 
mitjançant els plans d’ocupació de l’Ajuntament o perquè s’han derivat des del Servei Local d’Ocupació de Parets 
(SLOP) i han estat contractats per empreses. I hem decidit augmentar en un 100% les subvencions a les empreses 
que contractin veïns i veïnes de Parets majors de 45 anys de manera indefinida.

Continuarem fent realitat totes les propostes que tenim previstes dur a terme en aquesta legislatura i que van en 
aquesta línia d’ajudar els més necessitats, generar ocupació, garantir els serveis socials i oferir una educació de qua-
litat. Arribarem allà on no arriben altres administracions supramunicipals perquè no poden o perquè prioritzen altres 
temes. L’Ajuntament de Parets no deixarà mai de donar els serveis que li pertoquen i de fer aquelles obres i actuacions 
de millora que necessita el nostre poble per continuar creixent i millorant dia a dia. 

Sergi Mingote

“Les nostres prioritats són ajudar 
els més necessitats, generar 

ocupació, garantir els serveis socials
 i oferir una educació de qualitat”

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

PLA D’ACTUACIONS

1. Complex esportiu del Tenes. Ampliació
i transformació de la zona esportiva
2. Adequació d’un espai per a la Protectora d’Animals 
de Parets
3. Ampliació de la Residència Pedra Serrada
4. Parc central Sot d’en Barriques: gran espai lúdic
5. Anella Parets: ruta saludable
6. Camí Passeig Fluvial del Tenes
7. Sala polivalent i cuina a l’escola Pau Vila
8. Hotel d’Entitats
9. Pla de millora del Barri Antic: Arranjament dels 
carrers Travessera i Barcelona
10. Pla de millora del Barri Antic: Arranjament del 
Carrer Major
11. Pla de millora del Barri Antic: Arranjament dels 
carrers Ferrer i Guàrdia i Aurora
12. Renovació i millora de la plaça d’Espanya
13. Renovació i millora de la plaça de la Salut
14. Millora i modernització dels casals d’avis de
Ca n’Oms, Sant Jordi i Asoveen
15. Rehabilitació de l’avinguda d’Espanya
(3a fase)
16. Millora de l’equipament: Piscina municipal Miguel 
Luque
17. Millora de l’equipament: Camp de futbol
municipal Josep Seguer
18. Pla integral d’escocells d’arbrat viari
19. Arranjament del carrer de Lepant
20. Eliminació de barreres arquitectòniques 
a l’avinguda de Catalunya i carrer Súria
21. Creació d’un aparcament plaça Josep Marcer

‘Compromesos amb tu’ dóna nom al document municipal 
que recull totes les accions que es duran a terme al llarg 
de la legislatura. Algunes ja s’han executat durant els 11 
mesos de l’actual mandat, i la resta estan planificades per 
als tres anys que queden de legislatura. El Pla d’Actuació 
Municipal és molt més que un seguit de projectes i accions, 
és l’instrument que permet a l’Ajuntament planificar i pro-
gramar la temporalitat per poder executar cadascuna de 
les actuacions. 
La classificació de les accions respon a quatre grans àm-
bits estratègics:

-Junts, fem poble
-Una gestió de qualitat, oberta, transparent i participativa
-Economia, empresa i ocupació, per una gestió integral
-Urbanisme sostenible. La millora de l’espai públic

Educació, Benestar Social i Ocupació, les prioritats
El PAM incorpora novetats destacables respecte a man-
dats anteriors. Una d’elles és la incorporació de la figura 
dels regidors de barri, amb la distribució del municipi 
en set zones, que pretén donar a la ciutadania canals 
àgils, directes i pròxims d’accés als seus representants 
polítics.
D’altra banda, el programa d’actuació incorpora noves 
accions en els àmbits prioritaris de l’educació, el benes-
tar social i l’ocupació, així com un pla d’actuacions amb 
temporalitat de les principals accions urbanístiques.

Presentació pública del PAM: 7 d’abril
El pròxim dijous, 7 d’abril, a les 19 h, a la Sala Coopera-
tiva tindrà lloc la presentació a la ciutadania d’aquest 
document, el programa que determina totes les accions 
que es duran a terme en els 4 anys de legislatura.

La presentació pública del Pla 
d’Actuació Municipal 2015-2019 

tindrà lloc el pròxim 
dijous, 7 d’abril, a les 19 h, 

a la Sala Cooperativa.”

La figura del regidor de barri és 
una de les accions que recull el 
PAM i que s’ha anat implantant 
des de l’inici de la legislatura.”
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Youbari i Ajuntament promouen aules a Missirah
L’ONG local Youbari ha finalitzat un dels projectes impul-
sats en col·laboració amb l’Ajuntament de Parets per a la 
construcció de dues aules escolars adreçades a infants 
de la comunitat de Madjaly (Missirah).
A finals del mes de febrer, els dos equipaments es po-
saven en funcionament amb l’objectiu de garantir una 

PLUSVÀLUASOLIDARITAT
formació en condicions dignes per als nens i les nenes 
de la població.
Aquest no ha estat l’únic projecte de cooperació desen-
volupat conjuntament per l’entitat local i l’administració 
paretana.

Projectes de futur
Fruit d’un conveni signat entre l’associació Youbari, 
l’Ajuntament de Parets i la Fundació Sanitària Mollet, a 
finals de l’any passat es va fer arribar una dotació de 
material sanitari per al “Post de Santé” i la Maternitat de 
Missirah.
També es va poder dur a terme un programa de formació 
específica per al personal d’aquests centres.
Un dels darrers projectes que Youbari vol impulsar és la 
reforma del mercat públic de Missirah, per tal de millorar 
un espai que esdevé una font d’ingressos per a la pobla-
ció d’aquella comunitat.

La Policia Local de Parets ha iniciat l’elaboració d’un cens 
de les masies disseminades que actualment hi ha al ter-
me municipal. L’objectiu és agrupar en fitxes totes les 
dades dels habitatges disseminats i menys accessibles 
de la població, per tal de facilitar, entre d’altres, l’accés als 
serveis d’emergència, en cas que fos necessari.

La Policia Local elabora un cens de masies

El catàleg, que s’ha començat a fer aquest mes de març, 
incorpora les dades personals dels ocupants de la casa 
i dades del padró municipal, així com els itineraris i vies 
d’accés i fotografies de l’espai.
L’àrea de proximitat de la Policia Local ha destinat un 
agent que realitza les visites i es posa en contacte amb 
els propietaris, per tal d’explicar-los les característiques 
i objectius d’aquest catàleg.
Segons Joan Pérez, Inspector en cap de la Policia Local 
de Parets, el projecte s’ha desenvolupat “per tal de conèi-
xer les formes d’accés més ràpides en cas de qualsevol 
tipus d’incidència. A més dels serveis d’emergència, o 
necessitats sanitàries, també volem donar una resposta 
àgil a les necessitats i demandes dels ciutadans i ciuta-
danes que viuen en llocs menys accessibles.”

Les masies disseminades tindran una fitxa policial per facilitar l’accés als serveis d’emergència

Àfrica Martínez
Regidora de Seguretat Ciutadana

La nostra prioritat és vetllar per la
seguretat dels veïns i veïnes de Parets. 
Amb aquest catàleg, volem garantir l’accés 
ràpid dels serveis, en casos d’emergència, a
les persones que viuen fora del nucli urbà” 

“
Tallers sobre coneixements laborals 
Aquest mes de març, el Servei d’Acollida de l’Ajuntament 
de Parets ha posat en marxa un seguit de tallers per ad-
quirir una formació àmplia del món laboral. Els tallers són 
d’especial interès per a les persones nouvingudes que re-
quereixen un coneixement extens sobre l’entorn.

SERVEI D’ACOLLIDA

El Síndic de Greuges torna a Parets
Dijous 7 d’abril, de 9 a 14 h, l’equip d’assessors del Sín-
dic de Greuges, Rafael Ribó, establirà l’oficina itinerant 
al Casal de Ca n’Oms, per atendre tothom que vulgui 
fer consultes o presentar queixes. Per ser atesos cal 
demanar hora trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o 
bé adreçar un correu electrònic a sindic@sindic.cat. 

Inspeccions de sanitat fraudulentes
Des de fa un temps s’ha identificat un grup de per-
sones que visiten empreses i comerços per fer falses 
inspeccions de sanitat. Després de la detecció d’una 
incidència, demanen l’abonament d’una quantitat 
de diners per tal de solucionar el problema. Des de 
l’Ajuntament s’adverteix que cap administració cobra 
quantitats en efectiu i que, davant el dubte, us po-
deu posar en contacte amb el Servei de Comerç de 
l’Ajuntament. D’altra banda, l’Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona estan actualitzant el cens d’establiments 
alimentaris i de restauració de Parets. Aquest personal 
tècnic només demana dades sobre l’establiment, que 
en aquest cas sí que s’hauran de facilitar.

EN 2 MINUTS...

Diàleg, consens i celeritat sobre la C-17 
Els alcaldes vallesans reclamen diàleg, consens i celeritat 
al Govern català sobre el futur de la C-17.  Entre tots volen 
buscar la millor solució per evitar els col·lapses. No volen 
que es prengui cap mesura sense comptar amb el territori 
i volen solucions que no siguin provisionals.  

ALCALDES VALLESANS

app
Connecta’t amb l’Ajuntament
incidències · notícies · telèfons
Descarrega-te-la cercant PARETS. Aplicació gratuïta
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Es prorroga per sis mesos el contracte de 
servei de gestió i explotació del servei 
municipal de l’aigua
Aquest va ser un dels temes destacats del ple de l’Ajun-
tament del mes de març. La pròrroga servirà perquè 
l’equip de tècnics i l’Ajuntament valorin quina opció 
pot ser la millor. La voluntat és que el servei que rebi 
el ciutadà sigui el millor possible i que garanteixi l’ac-
cés a aquest servei bàsic als paretans i les paretanes. 
Aquest període de temps servirà per debatre entre totes 
les forces polítiques del consistori diferents opcions de 
gestió d’aquest servei. 
El punt va aprovar-se amb els vots favorables del PSC 
i CDC, l’abstenció d’ERC, NOPP i Ciutadans i el vot en 
contra de Sumem Parets.
També va aprovar-se (amb el vot afirmatiu de totes les 
forces polítiques, a excepció de Ciutadans que hi va 
votar en contra) crear una comissió de nomenclàtor 
que decidirà, en un màxim de tres mesos, si es canvien 
els noms amb relació amb el franquisme que encara 
hi ha a Parets. 
L’acord estableix que s’elaborarà un inventari de noms 
sobre el qual haurà de decidir la comissió. La supres-
sió de qualsevol nom s’haurà d’aprovar per ple. En la 
modificació del nom d’un carrer ja existent també es 
tindrà en compte l’opinió vinculant dels veïns afectats, 
resultant d’un procés participatiu.

PLE MUNICIPAL

La lluita contra l’incivisme és una de les grans apostes 
de l’Ajuntament de Parets. Per aquest motiu, el consistori 
paretà té previst engegar una campanya per conscienciar 
els propietaris dels gossos que cal recollir els excrements 
dels seus animals de companyia.

Multes als incívics
El projecte contempla la creació d’un banc d’ADN dels 
gossos del municipi, per tal d’identificar les defecacions 
de l’animal que s’hagin deixat a la via pública i multar 
l’infractor. Aquesta mesura servirà també per reconèi-
xer els gossos que hagin estat abandonats després 
d’extreure’ls il·legalment els xips.
La fase inicial passaria per una campanya informativa a 

Banc d’ADN dels gossos de Parets per acabar amb els 
excrements a la via pública i amb els abandonaments

càrrec d’agents cívics contractats per mitjà dels Plans 
d’Ocupació Locals, la inscripció posterior de la mascota 
-degudament identificada amb el xip- al cens d’animals 
domèstics i l’extracció d’una mostra, que faria un vete-
rinari autoritzat.
Posteriorment, es lliurarà al propietari una placa 
d’identificació i la documentació reglamentària.
Durant la campanya, les despeses derivades de l’extracció 
i l’anàlisi seran assumides per l’Ajuntament.
Encara que els animals no estiguin censats o no es pro-
porcionin les mostres per reconèixe’l, l’anàlisi dels ex-
crements que es recullin al carrer permetran obtenir una 
mena de retrat aproximat del gos, que inclourà el color, 
la raça o la mida.

Nova convocatòria de Plans d’Ocupació
Pròximament, l’Ajuntament de Parets donarà a conèixer 
una nova convocatòria de Plans d’Ocupació Local, amb 
l’objectiu de continuar impulsant iniciatives que permetin 
dinamitzar el mercat laboral. Aquestes actuacions són 
imprescindibles per a garantir la cohesió social del muni-

cipi i posen de manifest el compromís de l’administració 
paretana en projectes de suport a les polítiques socials 
per fomentar l’ocupació. L’oferta laboral que es posarà 
en marxa s’ha dissenyat després d’una anàlisi del perfil 
professional de la població en atur i de les necessitats de 
reforçar els serveis municipals. 
Els primers Plans d’Ocupació es van posar en marxa com 
un mecanisme per contribuir a generar ocupació i reduir 
la taxa d’atur a Parets.

La taxa d’atur es redueix de nou en el darrer any
Segons les darreres dades publicades per l’Observatori 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’atur registrat a 
Parets ha baixat del 16,28%, registrat al gener de 2015, al 
13,99% del gener de 2016. En xifres totals, això representa 
un descens del 2,29% en la taxa de persones aturades.
Enguany, l’Ajuntament de Parets destinarà un total de 
400.000 euros als Plans d’Ocupació Local.

PLUSVÀLUAOCUPACIÓ

Minut de silenci en record a les víctimes de l’accident oco-
rregut a Freginals (Tarragona).

Lectura del manifest i minut de silenci per condemnar els 
atemptats terroristes de Brussel·les (Bèlgica).

MINUTS DE SILENCI
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Dijous 7 abril 2016

19 h
Sala Basart Cooperativa

Presentació del 

Pla 
d’Actuació
Municipal

Organització

PAM 2015
2019

Commemoració
del 85è aniversari
de la Segona República

Dijous 14 d'abril de 2016

A les 13 h, a la plaça de la Vila

hissada de la bandera republicana i 

lectura del manifest commemoratiu del 

85è aniversari

A les 19 h, a la Sala Cooperativa 

acte d'homenatge a les persones 

represaliades pel franquisme i projecció 

del documental 'El llegat de la paraula'

Organització
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Ara fa un any, concretament el febrer de 2015, obria les 
portes un nou equipament destinat als joves i a les activi-
tats que els interessen. Es tracta de Cal Jardiner, un indret 
pensat per als joves que esdevé ja un espai aglutinador 
de l’oferta d’oci, on es treballen diversos àmbits, com ara 
l’educació, els hàbits culturals i de salut, l’ocupació, el 
lleure responsable o temes de gènere i participació.

Un any d’activitats per a joves, a Cal Jardiner

Jornada de portes obertes
Per celebrar el primer aniversari s’ha programat, amb la 
col·laboració de diferents entitats, una jornada de portes 
obertes que tindrà lloc aquest dissabte 2 d’abril, a partir 
de les 11 h.
Durant tot el dia, l’equipament acollirà activitats com 
ara la gimcana ‘AgroOlimpíades’, un dinar col·lectiu amb 
l’actuació dels Manyacs de Parets, una exhibició de gra-
fits i competició scooter amb Bestial Wolf, tallers de ro-
bòtica, de teatre o de bikeworkshop i un concert amb la 
col·laboració de Diables Parets.
L’equipament també acull, de manera estable, una àmplia 
oferta formativa amb cursos de monitoratge, a més de 
tallers estables de teatre, de rimes, un curs de robòtica, 
un de ping pong o un taller de viodeojocs.

El Casal compta amb una programació estable a més d’activitats puntuals per al jovent

Miquel Pérez
Regidor de Joventut

Cal Jardiner s’ha convertit en un espai de 
referència per al jovent de Parets. Estem 
molt satisfets de l’acollida que han tingut tant 
l’equipament com la programació d’activitats” 

“

Buscant parets per Parets!
El regidor de Joventut, Miquel Pérez, acompanyat d’una 
quinzena de joves de Parets, van programar una sortida 
en bicicleta amb l’objectiu de trobar espais autoritzats per 
pintar grafits. El grup va recórrer diferents indrets del Barri 
Antic, el Barri Cerdanet, l’Eixample o la zona poliesportiva 
del municipi.
Un cop identificats els llocs, a petició dels joves, 
l’Ajuntament es posarà en contacte amb els propietaris, 
en el cas de parets privades, per garantir que els artistes 
hi puguin plasmar els seus dibuixos sense problemes.
La sortida s’emmarca en una renovació del projecte cívic 
‘Aki pots!’ i és fruit de les propostes sorgides a la darrera 
trobada entre els joves, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
i el regidor de Joventut, Miquel Pérez.

JOVENTUT

Les obres de l’avinguda d’Espanya incor-
poraran un aparcament de vehicles gra-
tuït. L’actuació vol donar resposta a les 
demandes veïnals i potenciar l’activitat 
comercial de la zona. En aquest sen-
tit, l’Ajuntament de Parets ha iniciat els 
tràmits per arribar a un acord amb els 

VIA PÚBLICA

propietaris d’un solar pròxim, situat entre 
l’avinguda d’Espanya i el carrer de Sant Se-
bastià, per tal d’adequar-lo com a espai per 
a l’estacionament de vehicles.
Tot i que encara no s’ha posat data a l’inici 
de les obres, l’Ajuntament ja ha pressupos-
tat una partida econòmica per a l’execució 
dins l’any 2016.
Abans d’iniciar l’última fase de la rehabi-
litació de l’avinguda d’Espanya, el govern 
paretà té previst reunir-se amb els veïns 
i veïnes de la zona per tal d’informar-los 
d’aquest tema, així com per explicar les fa-
ses executades fins al moment i recollir les 
valoracions i suggeriments que es vulguin 
aportar.

L’avinguda d’Espanya tindrà un nou aparcament gratuït per a vehicles 

L’OAC amplia l’horari d’atenció a totes 
les tardes, excepte divendres. Els horaris 
a partir de l’1 d’abril són: de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14 h, i els dilluns, dimecres 
i dijous de 16 a 19 h. 
Com ja és habitual, els dimarts a la tar-

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

da, l’OAC de Serveis Territorials es manté 
oberta de 16 a 19 h.
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de Parets 
està situada a la plaça de la Vila; s’hi pot 
contactar al telèfon 93 573 88 88, fax 93 
573 88 89 i e-mail oac@parets.cat.
L’Ajuntament de Parets, en el marc del Pla 
de Modernització e-p@rets, va adherir-se 
a la Xarxa d’espais comuns d’atenció ciu-
tadana com a ‘Oficina de Contacte’. 
L’OAC és Oficina de contacte des de 2011 
i permet registrar documents adreçats a 
altres administracions públiques. 
Aquesta adhesió dóna la mateixa garantia 
i validesa jurídica que si es fés al registre 
de l’ens a qui va dirigit.

Nou horari de l’OAC per oferir un millor servei a la ciutadania 

Una vintena de persones van assistir a 
la xerrada tècnica sobre la detecció del 
quitridi a Catalunya, que va tenir lloc a 
principis d’aquest mes a l’Escola de la 
Natura. La ponència va anar a càrrec de 
Daniel Fernández Guiberteau, coordinador 

MEDI AMBIENT

del Grup d’Investigació de l’escola, que va 
explicar la naturalesa d’aquest fong, com 
afecta els amfibis i com es van detectar 
els primers casos al centre.

Activitats de primavera
En el marc de les activitats que l’Escola 
de la Natura programa durant els mesos 
de primavera, enguany es podrà partici-
par en les sortides nocturnes per la natu-
ra, als tallers d’ecologia domèstica o als 
monogràfics de fotografia.
També estan previstes les sessions 
d’astronomia per al públic familiar i adult, 
i les sessions d’astronomia infantil que 
començaran el pròxim 8 d’abril.

L’Escola de la Natura ofereix una xerrada tècnica sobre el quitridi

Els alcaldes dels municipis del Baix Va-
llès han mantingut darrerament una reu-
nió per establir línies de cooperació que 
permetin millorar la prestació de serveis 
al territori i impulsar el seu desenvolupa-
ment econòmic.
Entre d’altres, els alcaldes han fet propos-

ACORDS

tes per treballar conjuntament en aspec-
tes relacionats amb l’eficiència energèti-
ca, la sostenibilitat ambiental, l’habitatge, 
infraestructures com la B-500 i la C-17, la 
mobilitat i el transport públic, la tinença 
d’animals de companyia, la cultura o 
l’esport.

Coordinació entre administracions
L’acord, signat pels representants dels 
consistoris de Mollet, Parets, la Llagos-
ta, Montmeló, Sant Fost, Martorelles i 
Santa Maria de Martorelles, té la volun-
tat d’optimitzar els recursos en la presta-
ció de serveis i treballar de manera més 
coordinada.

Cooperació entre municipis per millorar la prestació de serveis 
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abril
3 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

El bon lladre

Un muntatge tocat per la vareta de lèxit 

en què l’espectador riurà i s’emocionarà 

amb les desventures del personatge

de Conor McPherson

Preu: 10 €

8 € menors de 18 i majors de 65

7 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 10 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

abril9 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

1001 gags
Jordi Ramos

   i Mònica Pérez

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

abril
17 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 18.30 h

aCORALats

No és una coral més, és la nostra. 

Més de 50 persones a l’escenari!

Coral d’Adults. Escola Municipal de Música

Preu: 7 €

7 € menors de 18 i majors de 65

4 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 10 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

10 abril 2016
18 h Teatre Can Rajoler

Akäshia. El viatge
de la llum
Cia. El Cau de l’Unicorn

Teatre musical de titelles

24 abril 2016
18 h Teatre Can Rajoler

Contes amagats
Marcel Gros

Espectacle d’humor
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De Birmingham a Parets a la recerca d’un besavi
Valerie Steven, de 70 anys, és una ciutadana de Bir-
mingham que aquest mes de març ha visitat Parets, per 
recollir el certificat de defunció del seu besavi, Hugh John 
Seeds, treballador de la Indústria Linera, mort a la pobla-
ció l’any 1898.
L’aventura va començar ara fa uns mesos quan Valerie, a 

PLUSVÀLUASOCIETAT
la recerca de les seves arrels per fer l’arbre genealògic de 
la família, es va posar en contacte amb el Centre Cultural 
Can Rajoler. L’única dada que tenia era que el seu besavi 
havia viscut a Parets i havia mort un temps després.
A partir d’aquí, el Servei d’Arxiu va començar a buscar 
els llibres del cementiri per trobar alguna referència de 
l’antic treballador. Finalment es va trobar un certificat de 
defunció del qual se n’ha lliurat una còpia a la besnéta.
També van esbrinar que el nom de Hugh John Seeds ja 
constava al llibre La fàbrica del camaleó. Indústria Linera, 
una colònia tèxtil a Parets del Vallès, de la historiadora 
Maria Gorina, que va ser present, juntament amb el regi-
dor de Cultura, Miquel Pérez, a l’acte de lliurament que 
es va fer davant de l’antiga xemeneia de la fàbrica tèxtil, 
al parc la Linera.
A més de la seva visita al municipi, Valerie Steven va anar 
fins a Barcelona per conéixer Pere Feliu, nét del fundador 
de la fàbrica.

La gent gran de Parets visita el Parc Taulí
Un grup d’usuaris dels tres Casals Municipals per a la Gent 
Gran de Parets i membres del grup de playback  La il·lusió 
no té edat, que anualment donen suport a la Marató de TV3, 
han visitat la Corporació Sanitària Hospital Parc Taulí, on 
els han donat a conèixer alguns dels estudis finançats amb 
les aportacions al programa.

GENT GRAN

Participació masiva a les activitats del Març de dones
La Marxa Violeta, el concert o la presentació del llibre Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos han estat alguns del actes d’enguany

Promoure programes i projectes específics per contribuir 
a fer un Parets cada vegada més igualitari; evitar actua-
cions que dificulten la igualtat de condicions entre homes 
i dones; sensibilitzar la població i prevenir la discriminació 
per raons de sexe. 
Aquests són només alguns dels objectius que, des de 
l’administració paretana, es plantejen en defensa de la 
igualtat d’oportunitats per a les dones. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament se suma cada any als ac-
tes commemoratius del Dia Internacional de les Dones, 
amb l’organització d’activitats i esdeveniments que ajudin 
a reivindicar i defensar els seus drets arreu del món.
Enguany, d’entre els actes, ha destacat de nou l’elevada 
participació al tradicional sopar de dones que va comptar 

amb més de 300 convidades. La Marxa Violeta, el con-
cert amb els grups La Tia Carmen i DJ Sweet, les hores 
del conte a les biblioteques, els tallers, les xerrades, o la 
presentació del llibre Transfeminismos. Epistemes, fric-
ciones y flujos, han estat també part de la programació 
del Març de Dones 2016.

Susanna Villa
Regidora d’Igualtat

Estic molt satisfeta per la gran feina 
transversal que s’està duent a terme
i que permet educar en l’àmbit de 
la igualtat a tot el conjunt de la població.”

“

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE



31 de març de 2016
10 PUBLICITAT

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

PRIMAVERA 2016

CAL FER RESERVA PRÈVIA
http: escolanatura.parets.cat

INSCRIPCIONS

PROGRAMA

Els rapinyaires 
nidificants a Gallecs
a càrrec de Xesco Macià, ornitòleg
Data: divendres 1 d’abril de 2016

Hora: 18.30 h

Lloc: Escola de la Natura

Preu: gratuït

Xerrada tècnica

PROPERES ACTIVITATS A

2 d’abril a pa�ir de les 11 h

Jornada de po�es ofe�es, amb agroolimpíades

(caldrà inscriure’s per equips), dinar popular, exhibició

i competició d’scooter, i conce� a les 23 h.

A pa�ir del 7 d’abril, els dijous de 18 a 20 h 

Curs Vols aprendre a fer fofuchas? 

a càrrec de Sílvia Garcia de Ávila. 

A pa�ir del 16 d’abril, els dissabtes de 10 a 14 h 

Curs de 24 h fem un cu�metratge

a càrrec de Gerard Lemes

A més, a Cal Jardiner hi trobareu tallers de rimes i d’introducció 

al ping pong i al baix elèctric, curs de pintura a l’oli, curs 

monitors/es de teatre infantil i de lleure infantil i juvenil, etc.

Més informació:
Cal Jardiner

C/ Montcau, s/n

Tel. 93 573 72 00

caljardiner@parets.cat

La setmana del 29 de març al 2 d’abril 

els bucs d’assaig seran gratuïts!

Requisits dels beneficiaris
-Desenvolupar una activitat i adherir-se com a empresa col·laboradora de 

l’SLOP de Parets del Vallès.
-Formalitzar un contracte laboral amb una persona usuària de l’SLOP en 
recerca de feina.

Termini per a la presentació de sol·licituds
Els sol·licitants poden demanar la subvenció fins al 31 de desembre de 

2016.

Quantia de la subvenció
Prenent com a referència la jornada completa:

Temps contractació Menors de 45 anys Majors de 45 anys

6 mesos  1.000€  1.500€

En contractes indefinits d'inici o que es transformin en indefinits, s'atorgarà 

un import addicional de 500€.

L'import de la subvenció dels contractes inferiors a 6 mesos o de jornada 

parcial, s'ajustarà a la durada corresponent.                                 

SUBVENCIONS per a la

contractació de persones 

en situació d’atur inscrites 

a l’SLOP (5a convocatòria)

Més informació:

Ajuntament de Parets del Vallès

Desenvolupament Econòmic

C/ Major, 1 -  08150 Parets del Vallès

93 573 88 96

promocio.economica@parets.cat

slop@parets.cat

12, 13 i 14 abril de 9.15 a 13.15 h 
Sala Cooperativa 

TALLERS D’ORIENTACIÓ LABORAL
I TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA 

Més informació

SLOP C/ Major, 1 - 08150 Parets del Vallès

93 573 88 96 / slop@parets.cat

Taller d’intel·ligència emocional (12 hores)

Màrqueting personal i competències (16 hores)

20, 22, 27 i 29 abril de 9.30 a 13.30 h  
Sala Cooperativa

CURSOS

Plataformes elevadores (12 hores)
Abril. De 9 a 13 h 
La Marineta 

Cursos EPIS Equips primera intervenció (6 hores) 

Abril. Opció matí o tarda 
La Marineta

Curs primers auxilis + DEA (12 hores)

Abril. Opció matí o tarda  
La Marineta 

PROGRAMACIÓ FORMACIÓ ABRIL 2016

Tota aquesta formació és gratuïta
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L’Ajuntament de Parets ha obert una nova convocatòria 
de subvencions per a les empreses que contractin 
persones aturades del municipi. Aquesta línia d’ajuts dóna 
continuïtat a la iniciada l’any 2012 a través del Consell 
Industrial de Parets.
Els ajuts tenen com a objectiu millorar l’ocupabilitat de 
les persones i la competitivitat de les empreses, així 
com fomentar l’ocupació de qualitat de les persones en 
situació d’atur inscrites al Servei Local d’Ocupació.
En aquesta ocasió, les subvencions prioritzen la 
contractació de les persones majors de 45 anys, amb la 
concessió d’un ajut a les empreses que contractin aquest 
col·lectiu, facilitant-los la incorporació de nou al mercat 
de treball i proporcionant-los experiència laboral recent.
Per fer-ho, l’Ajuntament ha augmentat en un 100% les 
aportacions a les empreses que contractin de forma 
indefinida paretans i paretanes majors de 45 anys.
Així, la contractació indefinida de persones majors de 45 
anys podrà obtenir una subvenció de fins a 2.000 euros, 

i de fins a 1.500 euros en el cas dels menors de 45 anys.
També es donarà prioritat a la contractació estable i de 
llarga durada.
Enguany, l’Ajuntament destinarà als ajuts 85.000 €, que 
es distribuiran en funció de la durada i tipologia dels 
contractes formalitzats.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 
31 de desembre de 2016. Les bases reguladores íntegres
es poden consultar al web parets.cat.

300 nous llocs de treball per mitjà dels ajuts
Fins ara, aquestes línies d’impuls a la contractació han 
donat lloc a la inserció laboral de 300 persones usuàries de 
l’SLOP, de les quals, 14,78% han aconseguit un contracte 
indefinit, i un 34,78% un contracte igual o superior a sis 
mesos. Es preveu que aquest 2016, els contractes que 
gaudeixin de la subvenció siguin prop d’un centenar.
Des de l’any 2012, i fins al 2015, l’Ajuntament de Parets 
ha destinat un total de 240.000 € als ajuts.

Amb aquests ajuts prioritzem la 
contractació estable i de qualitat i 

donem suport als paretans i les 
paretanes que tenen majors dificultats 

per incorporar-se al mercat laboral”

“

Toni Fernández
Regidor de Desenvolupa-
ment Econòmic, Ocupació, 
Comerç i Turisme

Tenim una responsabilitat amb la 
ciutadania per crear llocs de treball i ho 
estem fent. Fins ara hem aconseguit la 

formalització de 300 contractes, i 
enguany destinem 85.000 € als ajuts 

per refermar aquest compromís”

“

SEGURETAT
La Policia Local ofereix una xerrada sobre seguretat a Chep España

EMPRENEDORIA

L’Ajuntament de Parets està a punt de 
formalitzar la seva inserció com a Punt 
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), acreditat 
pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
Els punts PAE permeten constituir socie-
tats i autònoms gratuïtament mitjançant 
l’ús d’una plataforma en línia que connecta 
amb els diferents organismes competents 
en el procés de constitució d’una empresa, 
estalviant desplaçaments als emprenedors.

Punt d’Atenció a l’Emprenedor per facilitar la creació d’empreses

Sergi Mingote
Alcalde de Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets augmenta en un 100% les subvencions a les empreses 
que contractin de forma indefinida paretans i paretanes majors de 45 anys

El sergent de la Policia Local de Parets, 
Jordi Galera, en col·laboració amb el ser-
vei d’Empresa de l’Ajuntament, ha ofert 
una xerrada sobre seguretat viària en 
vies urbanes adreçada als treballadors de 
l’empresa Chep España, situada al polí-
gon industrial Sector Z de Parets. Durant 
la ponència, s’han tractat temes com els 
accidents de trànsit, l’assegurança dels 
vehicles, els controls d’alcoholèmia o l’ITV.
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Grifols invertirà 59 millons d’euros a Parets
El grup d’empreses d’hemoderivats Grifols invertirà prop de 59 milions d’euros en una 
planta de purificació d’alfa1-antitripsina en el complex industrial que la multinacional té 
a Parets del Vallès, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors (CNMV) aquest mes de març.
L’any 2014, la directiva de Grifols ja va donar a conèixer la voluntat de construir el nou 
equipament durant la inauguració de la planta de fraccionament de plasma, situada al 
polígon Llevant Industrial de Parets.

Inversions globals per valor de 326,3 milions d’euros
En total, la companyia preveu fer una inversió de 326,3 milions d’euros en la construc-
ció de quatre noves plantes, amb l’objectiu d’ampliar la seva capacitat productiva de 
medicaments derivats del plasma. El pla inclou la construcció de quatre plantes: una 
de fraccionament de plasma i una de purificació d’immunoglobulina als Estats Units; 
una de purificació d’albúmina a Irlanda i l’equipament de Parets.
Amb aquestes noves inversions, Grifols incrementa la seva capacitat productiva per 
seguir donant resposta a la creixent demanda prevista de productes plasmàtics fins 
als anys 2028-2030.
Tots els projectes seran dissenyats i executats per Grifols Engineering, S.A. tal com és 
habitual amb aquest tipus d’inversions dins del grup.

INVERSIÓ CONSUM

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

Bikenyrgas reinaugura les instal·lacions 
La botiga de reparació i venda de bicicletes Bikenyrgas 
ha reinaugurat les seves instal·lacions del carrer Llibertat 
9 de Parets. A Bikenyrgas també es pot trobar tota mena 
de components, accessoris i vestuari relacionat amb el 
món de la bici.

INAUGURACIÓ

El Jardí rep el distintiu ‘Km0-Slow Food’
El Restaurant El Jardí de Parets ha estat reconegut aquest 
mes de març amb el distintiu ‘Km0-Slow Food’ que, de 
forma anual, atorga aquesta organització als restaurants 
de Catalunya que han apostat pels aliments ecològics i de 
proximitat. La filosofia dels plats elaborats als restaurants 

PLUSVÀLUADISTINCIÓ
de Km0 prioritzen la pagesia propera i ecològica, utilitzen 
aliments de temporada, eviten l’ús de transgènics, recu-
peren productes dels Baluards d’Slow Food i cuinen amb 
peix capturat de forma sostenible.
Actualment, Catalunya compta amb 65 restaurants Km0 
d’Slow Food.

El Jardí, al col·lectiu CuinaVo
A més, el restaurant El Jardí de Parets està agrupat al 
col·lectiu CuinaVO.
CuinaVo és una agrupació voluntària de cuiners i restau-
rants del Vallès Oriental nascuda l’estiu de 2013, que han 
format una plataforma amb l’objectiu de donar a conèixer 
les virtuts i singularitats de la cuina vallesana. Està basat 
en una cuina de territori, de proximitat i de qualitat que 
promou els productes locals i els productors artesans 
del Vallès Oriental.

Dia Mundial del Consumidor, a RAP107
El passat 15 de març es va commemorar el dia mundial del consumidor. Aquesta diada es cele-
bra anualment des de l’any 1962 en què John F. Kennedy, president dels EUA, va pronunciar un 
discurs, davant el Congrés d’aquest país, incidint en els drets dels consumidors. Alguns anys 
més tard, el moviment consumidorista internacional va començar a celebrar cada 15 de març 
el Dia Mundial dels Drets del Consumidor per augmentar la consciència mundial sobre aquests 
drets, data que va quedar definitivament instaurada de forma oficial per l’ONU l’any 1983.
Coincidint amb l’habitual programa de ràdio, “Consumir amb coneixement” que l’SCAC rea-
litza cada segon divendres de mess, es va portar a terme un programa especial en el qual els 
protagonistes van ser els consumidors. Es va convidar consumidors de Parets perquè expli-
quessin les seves experiències en l’àmbit del consum. Alguns dels temes tractats van ser les 
problemàtiques relacionades amb les companyies de telefonia, les comissions bancàries, el 
subministrament elèctric, la compra fora d’establiment comercial, els productes perillosos, etc.
Com a conclusió final, els participants van estar d’acord en la necessitat de seguir impulsant 
el consum responsable i sobretot treballar en l’àmbit de la formació i la informació als consu-
midors, com a mesura imprescindible per evitar reclamacions i conflictes. 
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Es posa en marxa la gratuïtat dels llibres de text a les escoles
Avui, a les 17.30 h, al Teatre Can Rajoler, es presenta la socialització de llibres en l’etapa de primària

Un dels punts més rellevants en els pressupostos muni-
cipals d’aquest any ha estat la dotació econòmica per  al 
projecte de gratuïtat dels llibres de text per als alumnes  
d’educació primària del municipi. 
Després de treballar el model de manera conjunta i con-
sensuada amb les direccions de les escoles i les AMPA, 
s’ha plantejat una proposta de socialització de llibres com 
a mesura òptima per tirar endavant aquest projecte. El 
model de reutilització de llibres fa que la comunitat edu-
cativa s’hagi d’involucrar de manera directa amb aquesta 
iniciativa, alhora que es fomenta la responsabilitat dels 
estudiants vers la cura del material escolar.
L’Ajuntament destina aquest any una dotació econòmica 
de 220.000 € per adquirir llibres de text de 1r a 6è de Pri-
mària. Un cop acabat el curs, aquests llibres s’assignaran 
als nous alumnes que canvien de curs i es vulguin sumar 
a la socialització. Per  donar a conèixer amb detall el plan-

El Cirerer implanta un projecte musical
L’escola bressol municipal El Cirerer ha iniciat un pro-
jecte d’aprenentatge organitzat per la Dàmaris Gelabert, 
anomenat Tot Sona. La iniciativa realitza activitats per a 
les persones que es troben a càrrec d’infants d’entre 0 i 
3 anys i pretén oferir recursos musicals per treballar les 
àrees de desenvolupament cognitives dels infants.

PROJECTE
tejament i la posada en marxa del programa de gratuïtat 
dels llibres de text, s’ha programat una reunió informativa 
que tindrà lloc avui dijous, 31 de març, a les 17.30 h, al 
Teatre Can Rajoler. 

Preinscripcions escolars
La presentació  de la gratuïtat de llibres de text coincideix 
amb el període de preinscripcions als centres educatius de 
Parets. A partir del 30 de març i fins al 7 d’abril, restaran 
obertes a les escoles d’educació infantil i primària i als 
centres de secundària. Pel que fa les escoles d’Educació 
Infantil de primer cicle, es farà aquest tràmit del 2 al 13 
de maig, demanant cita prèvia a l’OAC a partir del 18 
d’abril. L’Escola Municipal de Música obrirà el termini del 
9 al 19 de maig, de 16 a 21 h. Els dies per preinscriure’s a 
Batxillerat i Cicles Formatius estan pendents de comunicar 
per part de la Generalitat de Catalunya.

EXPOSICIÓ

L’institut Torre de Malla: un quart de segle
El 3 de març de 1991, va néixer l’Institut d’Educació Se-
cundària Torre de Malla. Durant el 2016 celebra els seus 
25 anys de vida. Quatre mestres del centre formen una 
Comissió que proposa activitats per incloure dins la pro-
gramació d’actes per celebrar l’efemèride. Actualment, 
han fet una exposició fotogràfica on es poden veure imat-
ges repartides en 25 plafons de la història del centre.

Parets acull una nova Jornada de la salut
‘Gaudeix del sol amb protecció’ serà novament el tema en 
què se centrarà la Jornada de la salut de 2016, prevista el 
dijous 7 d’abril, Dia Internacional de la Salut. Entre les 11 i 
les 13 h, a diversos punts, les farmàcies sortiran al carrer 
per informar sobre la protecció de la llum solar.

SALUT

L’Escola Municipal de Música fa 25 anys de vida combinant sons i veus que creen art
Està situada al parc la Linera i aquest 2016 compleix mig segle de vida. Va ser l’encarregada de continuar la formació 
musical que, fins a la seva posada en marxa, el 5 de maig de 1991, l’Ajuntament oferia a ca n’Oms. En un primer moment, 
es va situar a l’edifici de l’antiga Torre del Director i més tard es va traslladar a l’emplaçament actual, on ofereix formació 
oficial i activitats complementàries com la coral infantil o la Setmana Cultural, que s’encarrega de posar punt final 
al curs. L’Escola participa en les festes locals, el que fa que tingui molta presència entre els ciutadans del municipi.

EFEMÈRIDE
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AGENDA

Parets, Poble Lector és un projecte que té com a objec-
tiu principal fomentar la lectura en tots els àmbits i que 
s’adreça al conjunt de la població. La iniciativa està molt 
present a Parets per l’afició a la lectura dels ciutadans 
del nostre municipi. Així es demostra en les activitats que 
organitzen, majoritàriament, les biblioteques de la vila. 
Aquest any, s’ha programat la festa Parets, Poble Lector 
coincidint amb la diada de Sant Jordi, on es faran actes 
per a tots els públics a la plaça de la Vila; com les rutes 
literàries, que ens portaran a passejar per carrers amb 
noms de reconeguts autors, lectures en veu alta o jocs 
on l’acció de llegir és la protagonista. Hi haurà intercanvi 
de punts de llibres i, a més, es lliuraran els premis ‘Su-
perlectors’, un club dirigit a nens i nenes per fomentar la 

Parets, Poble Lector se suma a la jornada de Sant Jordi el 23 d’abril
La festa Parets, Poble Lector i Sant Jordi s’agrupen en una celebració plena d’activitats

ACTIVITATS PARETS, POBLE LECTOR 
I SANT JORDI

PLAÇA DE LA VILA
10.30 h: esmorzar: Charlie i la fàbrica xocolata
10.45 h: RAP107.edu en directe
12.15 h: presentació del llibre ‘Parietes’
12.25 h: presentació premis ‘Parets, poble lector’
12.40 h: lliurament de premis ‘Superlectors’
13.00 h: representació ‘El Flautista de Hamelin’
14.00 h: castellers: actuació d’Els Manyacs
14.00 h: activitats lúdiques i tallers de Sant Jordi
16.00 h: botifarrada
16.20 h: exhibició fusió ball oriental amb llibres
17.00 h: Rats! Flautista de Hamelin
18.15 h: presentació del llibre ‘The wind cries Mary’ 
18.30 h: presentació del llibre ‘Ulls del temps ploren’
19.00 h: lectura: El Llibre de Bèsties
19.30 h: recital poètic
20.00 h: activitats lúdiques i tallers de Sant Jordi
21.00 h: Grans Lectores i Històries, de dona a dona
21.00 h: 20 anys de Diables Parets
21.00 h: les Galletres de Parets
22.00 h: representació: Història Diables Parets

EIXAMPLE I BARRI ANTIC
12.30 h: ruta literària pel Barri Antic
12.30 h: ruta literària per l’Eixample
12.30 h: tabalada 20 anys de Diables Parets
18.30 h: ruta literària pel Barri Antic
18.30 h: ruta literària per l’Eixample

III Festa 
Parets, poble lector
Sant Jordi, 23 d’abril 2016

de 10 a 22 h a la plaça de la Vila
Parades de llibres i flors (Floristeria El Sol, Floristeria 

Tin Ram, Llibreria Farrés i Llibreria La Guineu)

Marató de lectura

Presentacions de llibres d’autors locals

Recitals poètics

Tallers i espais lúdics

Mercat d’intercanvi de punts de llibre

Premis Parets, poble lector i Superlectors

Rutes literàries

RAP 107.edu 

Exposicions

Espectacles

Exhibicions (castellers, balls...) 

Diables 20 anys

Botifarrada

Photocall

Col·laboració:

Ara Sarau, Associació Balles Oriental, Associació Rodola, Cambridge 

School, Diables Parets, Els Manyacs, Grup de teatre NS Montserrat, Niu 

d’Art Poètic, RAP 107, Rialles Parets, etc.

lectura, que organitza la Biblioteca Can Rajoler. D’altra 
banda, durant la jornada es donaran a conèixer les bases 
del concurs Parets, Poble Lector 2016, i es podrà veure 
l’espectacle ‘El flautista d’Hamelin’, una llegenda en for-
mat de musical organitzada per Rialles Parets.

Llibres, flors i activitats per a tota la família
Durant tot el matí, la plaça de la Vila acollirà activitats 
per a grans i petits: xocolatada, com a acompanyament 
de les ‘Galletres’ de Parets que, en aquesta ocasió, ama-
garan premis en el seu interior; l’actuació d’Els Manyacs, 
la colla castellera local; l’emissió en directe del programa 
radiofònic RAP107.edu; les parades destinades a la venda 
de novetats literàries i, naturalment, els estands de roses.
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El diumenge, 28 de febrer, a l’avinguda Pedra del Diable, es va celebrar la ‘Fiesta 
del dia de Andalucía’. La jornada va estar organitzada per les entitats Hermana-
dos-Agermanats i la Casa de Andalucía, i va comptar amb actuacions musicals, 
inflables per a la canalla, migas amb ingredients originaris de Chilluévar i Santo 
Tomé, begudes i postres. La festa va acabar amb xocolatada per a tothom. Des 
de les 12 h fins a les 19 h, es va viure una jornada on els assistents van crear 
un ambient càlid i festiu, amb la cultura andalusa  com a protagonista, tant a 
l’escenari com al carrer. Tal com l’organització tenia previst, l’acte va ser tot un 
èxit amb una afluència de més de 300 persones. Els avis de la residència també 
van poder gaudir de la festivitat acompanyada pel bon temps.

Èxit de participació en el ‘Día de Andalucía’
La jornada va comptar amb menjar, begudes, postres, actuacions i activitats per a tots els públics 

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa ha acollit el Concert de les Paraules
Per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, dedicat a Olga Xirinacs, el 18 de març, la Biblioteca Can Butjosa va fer ‘El 
Concert de les Paraules’, amb el suport del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. El Concert va estar 
produït pel FLIC, el Festival amb Playmodes Audiovisual Research, i va consistir a utilitzar una instal·lació interactiva 
que generava petites peces audiovisuals abstractes a partir de les veus dels nens que recitaven poemes. La creació 
resultant va ser una peça única registrada digitalment. Els alumnes de les escoles i dels instituts de Parets i els usuaris 
de la biblioteca van tenir l’oportunitat d’experimentar aquesta iniciativa al Teatre Can Butjosa. L’activitat, a més, ha 
coincidit amb el 33è aniversari de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa.

LITERATURA

Jaume Anfruns recupera la crema catalana
El 18 de març, Jaume Anfruns va oferir una de les postres 
més típiques de Catalunya, la crema catalana,  als afores 
de Ca n’Oms, per als 150 avis i àvies del casal. Els assis-
tents van poder tastar el gust tradicional que el pastisser 
vol revifar amb aquesta iniciativa, on tothom va poder 
veure l’elaboració de la recepta que ja va fer l’any 2004, 
amb motiu del Milcentenari de Parets, a la plaça de la Vila.

TRADICIÓ

Isidre Oller presenta el seu primer llibre 
The wind cries Mary és el primer llibre de poemes d’Isidre 
Oller, paretà estretament vinculat a la literatura i al món 
cultural del municipi. 
La presentació de l’obra, a càrrec de Miramelsmots, ha 
tingut lloc aquest mes del març al CEM Maria Grever i ha 
comptat amb la col·laboració del poeta granollerí Joan 
Sala Vila.

POESIA

ESPECTACLE
20è aniversari de la Colla de Diables 
Diables Parets fa 20 anys. Per celebrar-ho, l’entitat ha 
preparat un espectacle ple de sorpreses on es farà un 
repàs a la història de la colla des del 1996.
La representació tindrà lloc el pròxim 23 d’abril, coinci-
dint amb la Diada de Sant Jordi, i inclourà l’exhibició de 
tots els elements i figures que, al llarg d’aquests 20 anys, 
s’han incorporat al bestiari de la colla.
L’obra comptarà amb més d’un centenar de participants 
entre els quals s’inclouran alguns dels membres que van 
fundar l’entitat.
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RECONEIXEMENT

Organitzada pel Centre Excursionista Parets (CEP), de 
la inscripció de cada participant a la marxa, 1 euro es 
destinarà a La Lluita d’Arnau, per a la investigació de la 
Histiocitosi i el Càncer Infantil.
Les inscripcions es poden fer online a Runedia (http://
www.runedia.com/) o bé de forma presencial al Pavelló 
Poliesportiu Joaquim Rodríguez o al CEP. Les inscripcions 
es poden fer fins al 17 d’abril o fins a arribar al màxim de 
participants (350).
Els autocars fins a Montserrat (inclosos al preu de la ins-
cripció, 20 euros), sortiran des de l’aparcament del pavelló 
a les 5 del matí per a marxadors i a les 7 per als corredors.
A partir de la 1 del migdia està previst un complet progra-
ma d’activitats a la plaça de la Vila de Parets, amb stands 

de col·laboradors, tabals de diables, classe de zumba (Ba-
lla Balla Parets), música en directe (“The Brothers Verdes”, 
pop rock), exhibició de la colla castellera i, després del 
lliurament de premis, l’actuació en directe de “Richie”.

Modalitats i recorreguts per a tots els participants
Hi ha les opcions de participar en la modalitat de marxa-
dors amb 15 hores per completar el recorregut caminant, 
o l’opció trail competitiu per a corredors. Hi haurà bossa 
de regals amb samarreta tècnica inclosa i sorteig per a 
tots els participants. El recorregut comptarà amb 8 avi-
tuallaments més final a la plaça de la Vila.
Tots els detalls de la marxa els trobareu a www.ceparets.
com apartat Parets Monsterrat.

El 30 d’abril tindrà lloc la marxa de resistència i trail Montserrat-Parets 2016
Enguany, el sentit de la marxa serà l’invers a l’habitual amb sortida des de Montserrat i arribada a Parets

L’Ajuntament de Parets, reconegut durant 
la gala de la Federació Catalana d’Handbol

El consistori paretà va rebre un reconeixement com a seu 
d’un partit de la selecció catalana femenina el desembre 
de 2004. El partit, que Catalunya va perdre davant Islàndia 
per 34 a 36, s’emmarcava en els actes del 50è aniversari 
del club paretà.

Reconeixements i homenatges
El Club d’Hanbol Parets també va rebre un altre reconeixe-
ment durant la Festa Inaugural dels 75 anys de la Federació 
Catalana d’Handbol celebrada aquest mes de març a Sant 
Joan Despí. 
El reconeixement dels clubs d’handbol del Baix Vallès va 
ser per la seva trajectòria esportiva dins de la Federació. 
Joan Volart, actual president del CH Parets, també va rebre 
un reconeixement. Volart és president des de l’any 2004 i 
està vinculat al club des dels 14 anys.
La gala, a la qual van assistir més de 500 convidats, va 
servir, a més de retre homenatge als diferents clubs del 
Baix Vallès, com a recordatori dels equips històrics i per-
sonalitats vinculades a l’handbol.
Altres clubs que van rebre la distinció durant la gala van ser 
el CH Sant Fost, el HC Vallag i el JH la Llagosta.

 La Marxa de Resistència i Trail Parets-Monserrat celebra enguany la XIII edició

Jornada de la

Salut 2016

Gaudeix del sol 
amb protecció

Dijous 7 d’abril

D’11 a 13 h,
a diversos punts de la vila,
les farmàcies surten al carrer per informar-vos sobre la protecció 
de la llum solar, amb motiu del Dia Internacional de la Salut.

Farmàcia del Poble:
Plaça de la Vila

Farmàcia Central: 
Avinguda Catalunya (Sot d'en Barriques.
Al costat del CAP)

Farmàcia Arribas de Parets: 
Avinguda Catalunya a l'altura del número 116 
cantonada carrer Monistrol

Farmàcia Isern:
Avinguda Catalunya a l'altura número 98, 
cantonada carrer de la Mina.



31 de març de 2016 17ESPORTS

El paretà Jordi Domènech Lozano intentarà la Traves-
sa Integral del Pirineu pel GR-10 Francès, en 33 etapes, 
recorrent els seus 900 km i 100.000 metres de desnivell 
acumulat.
Segons afirma Domènech a la pàgina creada amb mo-
tiu del projecte, http://transpyrinea.com/, “més enllà del 
repte esportiu que suposa, el projecte Transpyrinea neix 
amb l’objectiu de permetre’m viure una experiència de 
comunió íntima i personal amb la natura i la muntanya”.
Jordi Domènech convida a qui vulgui a acompanyar-lo 

EN 2 MINUTS...
Ingrid Andrés, subcampiona d’Espanya Júnior
L’atleta paretana Ingrid Andrés (FC Barcelona) ha estat 
subcampiona d’Espanya Júnior dels 200 metres llisos 
en pista coberta (Sabadell). A la final, Andrés va fer el 
segon millor registre, amb el seu millor temps a l’es-
tatal, amb 24,55 segons, a menys d’una dècima de la 
campiona, Ane Petrirena. Dues setmanes abans, ha-
via estat cinquena a la final dels 200 metres llisos al 
Campionat d’Espanya Absolut amb molt bona marca 
(24”57). I una setmana abans d’aquesta cinquena po-
sició, havia guanyat el Campionat de Catalunya Júnior 
de 200 metres llisos en pista coberta (Sabadell), amb 
un crono de 24”88. 

El CN Parets, al Trofeu Ciutat d’Osca 
El Club Natació Parets participarà al Trofeu Ciutat d’Os-
ca que se celebrarà el pròxim 16 d’abril. En l’edició de 
l’any passat, la cita esportiva va comptar amb 900 par-
ticipants de tot el territori estatal. L’equip tècnic del club 
paretà considera necessari participar en aquest tipus 
de competicions, on hi ha molt bon nivell de natació, per 
viure una experiència interessant, i on tots els nedadors 
poden competir amb nedadors de fora de Catalunya.

Luque, campió d’Espanya en braça i estils
Miquel Luque s’ha proclamat campió d’Espanya dels 50 
metres braça i 150 estils. El nedador paretà també va 
ser segon en 4 x 50 metres estils al Campionat estatal 
celebrat a Sabadell el segon cap de setmana de març.

Clàudia González, or al Campionat d’Espanya 
Clàudia González ha estat medalla d’or en combo al 
Campionat d’Espanya de natació sincronitzada. La 
nedadora paretana, del Club Natació Granollers, ja ha-
via aconseguit la medalla de plata del Campionat de 
Catalunya en combo celebrat a Reus el mes de febrer. 
Dues setmanes després, va guanyar l’or en combo al 
Campionat celebrat a Torrevella (Alacant). 

El Club Patí guanya el Campionat d’Espanya
El quartet de xou del Club Patí Parets va revalidar el 
Campionat d’Espanya de patinatge artístic celebrat a 
Alcoi (Alacant). El Reus Deportiu i l’Aurora van ser segon 
i tercer classificats. L’equip, format per Òscar Molins, 
Carles Gasset, Isa repullo i Alícia Rodero, va procla-
mar-se campió amb l’actuació ”María” amb 4 puntu-
acions de 9’9 i un 10. 

El BiCircuit Festival al Circuit de Catalunya
El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el 30 d’abril 
i l’1 de maig, per primera vegada, el BiCircuit Festival. 
A l’esdeveniment hi haurà curses en bicicleta i una fira 
específica amb material de mercat de segona mà, entre 
altres. Pel que fa a la competició esportiva, destaca la 
marxa Gran Fons de 162 km i 3.221 metres de desni-
vell entre Parets i el Circuit; una altra marxa de BTT 
de 35 km; la prova de resistència 24 hores Madforn; el 
campionat del món de Brompton, el campionat de Ca-
talunya infantil i una prova de la Copa Catalana Junior 
i Fèmines Elit.

Transpyrinea, la travessa integral dels Pirineus de Jordi Domènech
L’aventura que es planteja Domenech uneix el mar Mediterrani i el mar Cantàbric, origen i destí del seu viatge

en alguna de les etapes. Només cal posar-se en contacte 
amb ell a través de la pàgina i posar-se d’acord en el dia 
i el lloc.
Domènech afegeix que vol “deixar per uns dies un món 
conegut, quotidià i confortable per explorar-ne d’altres 
de ben diferents, però també molt apassionants. Si més 
no per a mi, que enlloc més que a la muntanya hi trobo 
quelcom que em fa sentir viu, net i en comunió amb la na-
tura. I tot plegat, sense pressa però sense pausa, seguint 
el ritme i els capricis que dicti la natura”.

 L’atleta paretà Jordi Domènech té previst recórrer els 900 km de la travessa entre els mesos de juliol i agost

Pel que fa al Campionat de Catalunya d’escacs (Vilaseca, 
del 19 al 24 de març) Aleix Miró ha estat 5è  per edats en 
categoria sub-10.
Miró ha estat becat per la Federació per anar al Campio-
nat d’Espanya. 

A la fase prèvia del Campionat de Catalunya, la Paretana 
d’Escacs va classificar-se en segona posició per equips 
i l’Aleix Miró va ser primer en la categoria sub-10. 
Destaca la classificació de tres jugadors com l’Aleix Miró, 
Lucas Puente (primer i quart respectivament en sub-10) i 
Matías Ojea, segon en categoria sub-8. Santi Fernández 
va ser finalment el millor jugador de la Paretana en sub-
12, classificat en la 12a posició. 
En la categoria sub-14, Àlex López va finalitzar en la 13a 
posició, Indira Guerrero en la 20a i el Genís Badosa en la 
24a. Tots tres també aniran al Campionat de Catalunya.
En categoria sub-16, Àlex Fernández va ser 10è i està 
progressant cada vegada més.
L’entrenador, Adrià Martorell, destaca el planter de juga-
dors que té l’Associació Paretana d’Escacs i la gran feina 
que es fa a les escoles. Ara tenen 120 nens i nenes.

ESCACS
Destacada participació de la Paretana d’Escacs a la fase prèvia i al Campionat de Catalunya 
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Raul Urtusol Bou té 46 anys. 
Va néixer a Parets del Vallès, on sempre 
ha residit, al Barri Antic. 

Està casat amb l’Anna Maria, amb qui té 
dues filles, la Núria (16) i la Clara (13). 
Fa 8 anys que es dedica a la política. Va 
ser el número 2 i regidor per CiU a les elec-
cions municipals del 2011. 

Acabats els estudis de Batxillerat i COU, 
va decantar-se per l’àmbit professional. 
Des d’aleshores es dedica al mateix ram.
Des de 2005 és gerent d’una empresa de 
serveis ubicada a Parets.

Quin és el paper de CDC a Parets?
Som un grup de l’oposició i som conscients que tenim dues funcions bàsiques: d’una banda, treballem per millorar el 
benestar del poble i el benestar de la gent; també treballem per fiscalitzar l’acció del govern amb la màxima profes-
sionalitat. Em motiva més la primera que la segona. M’agrada més construir que destruir. És més difícil però és més 
engrescador i més útil.

Per què van donar suport a les ordenances i als pressupostos d’aquest any 2016?
La resposta va directament vinculada amb l’anterior. M’agraden les dues tasques i ens mou construir. Després de 
treballar amb diferents reunions amb representants de l’equip de govern, encapçalades per l’alcalde, tenint present 
que van tenir a bé atendre en els pressupostos diferents propostes nostres, no podíem fer una altra cosa que donar-hi 
suport. També, dins aquestes converses vam arribar a una sèrie d’acords que, si bé no es poden plasmar, sí que hi ha 
el compromís de treballar-les i desenvolupar-les amb l’equip de govern.

Quin balanç fa del que portem de legislatura?
Portem poc més de 8 mesos de legislatura. Crec que és poc temps per fer balanços profunds però sí que és veritat 
que han estat 8 mesos de legislatura molt còmoda per l’actual equip de govern on, des d’una gran minoria estan de-
senvolupant les seves voluntats com si tinguessin majoria. Crec que és una llàstima que, tot i ser majoria de regidors 
d’oposició, durant 8 mesos no hàgim tingut la capacitat d’entendre’ns per tirar endavant qualsevol proposta com a 
oposició.

Quines coses canviaria i milloraria a Parets? Quines són les seves propostes?
Essent conscient de la situació que estem vivint, parlaré per ordre de prioritats. En primer lloc, la prioritat bàsica és 
treballar per atendre totes les necessitats bàsiques de les persones més desafavorides, especialment aquelles que 
estan al llindar de la pobresa i amb un risc seriós d’exclusió social. Hem d’invertir tots els recursos que podem en 
l’àmbit dels serveis socials, garantint i assegurant llum i aigua, un sostre i un plat calent com a mínim cada dia a taula. 
En aquest sentit, nosaltres portàvem al nostre programa diferents propostes al respecte. Seguint amb l’ordre de pri-
oritats, treballem per tota la gent aturada del nostre poble. En aquest àmbit sóc crític amb el funcionament del Servei 
Local d’Ocupació que, malgrat s’està reconduint, crec que queda molta feina per fer. Parets és un municipi amb molts 
recursos i amb molts casos no prou ben aprofitats. Per exemple, estem a tocar del Circuit de Catalunya, que genera 
anualment 10.000 contractes laborals, dels quals Parets no en gestiona cap. 
Treballar per a la gent gran és una altra de les nostres prioritats. Hem d’aconseguir ampliar les places de residència 
de dia però de gestió municipal. I a nivell d’educació, una prioritat és aconseguir implementar una nova línia al nostre 
Institut Torre de Malla relacionada amb l’àmbit químic que, sens dubte, és el sector industrial de referència del nostre 
municipi. Tenim pocs instituts al nostre voltant que estiguin oferint estudis d’aquest àmbit. A nivell urbanístic divergim 
del projecte que està desenvolupant el PSC. No compartim el projecte aprovat al sector central amb edificis de 8 plantes 
d’alçada ni el projecte que s’ha desenvolupat a l’avinguda d’Espanya. Nosaltres visualitzem un projecte urbanístic i 
estratègic de reconvertir l’avinguda d’Espanya en un gran cordó umbilical que serveixi per relligar els dos nuclis que té 
el nostre municipi i que, en molts casos, acaben semblant dues realitats ben diferents. I, finalment, recuperar la nostra 
essència de poble, començant per reforçar i desenvolupar un teixit comercial de proximitat.

Per acabar, com veu el panorama polític estatal i nacional?
A l’àmbit estatal, poca cosa a dir. Jo ja he desconnectat.
A l’àmbit nacional, que és el que m’ocupa, interessa i preocupa, crec que estem vivint un moment històric. Em sento 
plenament protagonista de la història d’aquest país i malgrat tots els entrebancs que hem patit, que patim i que patirem, 
hem de ser fidels als nostres principis, a les nostres voluntats i, sens dubte, ens en sortirem.

En primera persona

“La política és un 
instrument que ha de 

servir per millorar 
els nostres pobles 

i fer més fàcil la vida 
de la ciutadania”

Raul Urtusol
Regidor i portaveu de CDC Parets
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PARETS EN IMATGES

Las Américas

Fotografia d’Eduard Chalaux 

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

Anem al cine
Com a reclam per captar l’atenció, no estava malament: «¡Alto amigos!» –esclar 
que, contextualitzada en el marc històric del moment, aquest «alto» podia fer 
mitja por.
Amb aquest díptic, el cine Victoria, el de la cooperativa La Progressiva, presenta-
va la temporada 1956-57, «porque se acabaron ya los calores estivales y el viejo 
carrusel de la ilusión se detiene [...] para volcar su carga de diversión y fantasía».
S’anunciaven clàssics mundials com Niágara (amb la Marilyn) o Pan, amor y... 
(amb la Loren). Però també la «película de actualidad más palpitante», La mujer 
más guapa del mundo (amb la Lollobrigida). 
Queda palès que no eren temps de l’anomenat cinema d’art i assaig, que vindria 
més tard, quan les consciències es començarien a desvetllar. Era l’hora del «pit 
i cuixa», però amb mesura, naturalment. Més constatacions d’aquella progra-
mació: Pan, amor y celos o El bígamo...
Si sou dels que hi éreu en aquella època, ho recordareu. Si sou més 
joves i mai heu vist la deliciosa Cinema Paradiso, busqueu-la a la 
xarxa i viureu un moment ben llunyà, però tanmateix entranyable.

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

El Voluntariat per la llengua a Parets

La 22a edició del Voluntariat per la Llengua a Parets del Vallès ha començat amb una desena de parelles lingüístiques, 
la majoria de les quals continuen d’edicions anteriors. 

Aquesta iniciativa va néixer l’any 2003 amb la voluntat de fomentar l’ús del català a través de la conversa. Es basa 
en la creació de parelles lingüístiques, formades per un voluntari, que parla català, i un aprenent, que vol adquirir 
fluïdesa. Només cal ser major d’edat i disposar d’una hora a la setmana per parlar català. 

A Parets, va començar l’any 2005 i, durant aquests més de deu anys, s’han format unes 300 parelles lingüístiques. El 
VxL també compta, d’una banda, amb una quinzena d’entitats col·laboradores, que són organitzacions educatives, 
cíviques i culturals que hi donen suport i, de l’altra, amb els establiments col·laboradors, que són comerços que es 
comprometen a parlar en català als aprenents lingüístics que vagin als seus establiments, encara que no l’acabin de 
parlar bé. A Parets, ja hi ha una vuitantena d’establiments compromesos que, sens dubte, contribueixen de manera 
decisiva a fer que el VxL sigui possible. 

El pròxim dissabte 30 d’abril celebrarem 10a Trobada dels Alumnes dels Cursos de Català i del Vo-
luntariat per la Llengua del CNL del Vallès Oriental, que aquest any es farà a Granollers. Alumnes, 
voluntaris i aprenents de tota la comarca ens trobarem a la capital del Vallès Oriental per passar un 
bon dia de germanor tots plegats. 

RAP107  Carles FontRAP107

RAP107: en directe des del Camp de les Peces

El 9 de març, RAP107 FM va traslladar els seus estudis al carrer 
per donar veu als paretans i paretanes, en un programa que 
es va realitzar en directe des del mercat setmanal situat al 
Camp de les Peces, en el marc dels actes previstos per la ce-
lebració del 35è aniversari de la ràdio municipal. Es va fer una 
programació especial durant tot el matí, en què les persones 
que passejaven pel mercat eren les autèntiques protagonistes. 
D’aquesta manera, els ciutadans van poder parlar sobre els 
inicis de Ràdio Parets i els records que tenen sobre la ràdio del 
seu poble. Molts dels entrevistats havien col·laborat en algun 
moment en l’emissora, realitzant programes musicals, d’en-

trevistes o esportius. La majoria d’ells van recordar com la ràdio s’encarregava de les retransmissions esportives, 
d’informar sobre les notícies de Parets i dels programes infantils i musicals que aleshores ja es duien a terme. 
A més, tots van coincidir en destacar la implicació dels voluntaris que van fer possible una programació estable, 
gràcies a les ganes que hi posaven, sobretot tenint en compte que, aleshores, la tecnologia no era tan avançada 
com avui en dia i per això es necessitava molta dedicació, la mateixa que ells oferien amb molt de gust.

 Alberto Corbacho

QUÈ N’OPINES DE...
els ajuts a la contractació impulsats per l’Ajuntament

Luz Vázquez
Es muy interesante. Creo 
que esto ayudará a per-
sonas en mi situación a 
encontrar trabajo. Ahora 
falta que las empresas 
se tomen el tema en se-
rio y consigamos traba-
jar, porque al final eso es 
lo único que queremos.

Pedro Mondéjar
Me parece una iniciativa 
muy interesante por parte 
del Ayuntamiento. Ahora 
falta que las empresas se 
sensibilicen un poco con 
los problemas que tene-
mos las personas de mi 
edad para encontrar tra-
bajo.

Juana Martínez
Me parece estupendo. 
Ahora falta que los em-
presarios se impliquen 
en el proyecto. Ellos ti-
enen la última palabra. 
Son la parte que falta 
para solucionar el pro-
blema del paro en los 
mayores de 45 años.

Sergio Cánovas
Encontrar trabajo cuando 
tienes más de 45 años es 
muy difícil. Hay que buscar 
opciones y alternativas, y 
si estas son interesantes 
para los empresarios, si-
empre son interesantes. 
Habrá que esperar para ver 
si funcionan. 

José Camps
Me parece estupendo que la 
administración se implique. 
Pienso que realmente es-
tas ayudas pueden animar, 
sobretodo a los pequeños 
empresarios, a contratar a 
mayores de 45 años. 
Ahora hay que esperar a ver 
los resultados.

Ildefonso Hermoso
Creo que las ayudas pu-
eden ser muy benefici-
osas. Yo formo parte de 
el colectivo de parados 
mayores de 45 y todo lo 
que sea facilitar la con-
tratación es bienvenido. 
Ahora les toca actuar a 
las empresas.
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Com i per què neix el grup ‘Actius majors 45’?
Montse: Tot va començar durant un curs de formació i motivació per a persones aturades majors 
de 45 anys, que va oferir l’SLOP l’octubre de 2015. Allà ens vam conèixer. Un grup de persones 
amb el mateix problema... Teníem moltes afinitats. Durant la formació ens van preguntar quin era 
el nostre projecte de futur, i va ser com una mena de reflexió interna: el nostre projecte immediat 
era trobar feina. Així que vam decidir formar un grup per ajudar-nos. En això hem d’agrair molt 
el suport que hem rebut per part de les persones de l’SLOP. Ens ajuden, ens informen i ens fan 
aportacions constants per millorar professionalment i personalment.

Quin és l’objectiu del vostre grup?
Jordi: Bàsicament l’objectiu és trobar feina, però també volem demostrar que la gent de més de 
45 anys encara tenim molt per oferir. Nosaltres podem proporcionar valors que possiblement per-
sones més joves no han adquirit per manca d’oportunitats: experiència, voluntat, responsabilitat, 
coneixements... Una altra de les nostres prioritats és que la formació que rebem sigui reglada, 
oficial o homologada; no només obtenir un diploma, sinó anar més enllà.
També ens donem suport i ens ajudem si cal: repartim els nostres currículums, si és necessari 
busquem formes d’arribar a la feina, i tot el que faci falta. Però una de les coses més importants 
és que ens donem suport moral els uns als altres i ens animem mútuament. En la nostra situació 
això és quasi tan important com l’ajuda pràctica. Lluitem junts dia a dia per fer front als problemes, 
per sobreviure, i ens acompanyem per trobar el nostre camí personal, que és igual d’important.

Per què el col·lectiu de majors de 45 anys està especialment castigat en temes d’ocupació?
Montse: aquesta és una pregunta que nosaltres hem volgut fer sempre als empresaris. Per què? 
Les empreses volen gent més jove perquè pensen que nosaltres no tenim la mateixa força o la 
mateixa capacitat... Estan molt equivocats. Si les empreses ens diguessin que és el que volen de 
nosaltres, en què fallem, ho resoldríem, però el cas és que no ens volen contractar i no ens diuen 
el perquè.

En temes d’ocupació encara queda molt per fer...
Jordi: Tenim molta feina pendent, sobretot en l’àmbit polític, institucional i social. No només per 
als més grans de 45 sinó també pel que fa a l’ocupació per als joves, a la recuperació dels nostres 
drets laborals i socials o al respecte i l’educació en valors vers la nostra gent gran.

Si algú està interessat, com us pot trobar i posar-se en contacte amb vosaltres?
Montse: Ens poden trobar tots els dilluns a la tarda, excepte els festius, a les oficines de l’SLOP. 
També tenim un grup de facebook on compartim ofertes de treball i altres temes, ‘ACTIUS MAJORS 
45’, on tots els més grans de 45 anys que busquin feina són benvinguts.
Només cal que siguin actius i tinguin ganes de treballar i d’aportar idees. Des d’aquí convidem a 
tothom que vulgui a saltar del sofà, posar-se les piles i formar part del nostre grup.

Montse Pozo i Jordi Aran. Impulsors del grup ‘Actius majors 45’

La Montse i el Jordi són els impulsors del col·lectiu ‘Actius més 45’, un grup de persones 
aturades majors de 45 anys que s’han unit per posar en comú iniciatives que els permetin 
trobar feina.
La Montse, aturada des de fa 3 anys, té 5 fills i 4 néts. Té 55 anys i ha treballat durant més 
de 34 anys. Ha fet de manipuladora i de comercial, entre moltes d’altres coses.
El Jordi, un paretà de 56 anys, té 2 fills i fa més d’un any que no treballa, tot i que ante-
riorment també va estar a l’atur durant prop de 4 anys. Abans havia treballat d’encarregat 
d’un supermercat, d’ajudant de magatzem i d’algunes altres coses...

M’agrada... 

La gent sincera.
L’honestedat.
Les persones actives.

No m’agrada...

Deixar que la vida passi.
Els problemes que es generen per l’atur.
El treball precari i poc digne.

“La gent de més de 45 anys encara tenim molt per oferir”

Ajuntament de
Parets del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Nou horari d'atenció al públic

MATINS, de dilluns a divendres de 9 a 14 h

TARDES, dilluns, dimecres i dijous de 16 a 19 h
dimarts de 16 a 19 h a OAC c. Major, 1

DISSABTES tancat

OAC Ajuntament de Parets del Vallès
Plaça de la Vila, 1 
Tel. 93 573 88 88 / Fax. 93 573 88 89
oac@parets.cat

A partir de l'1 d'abril de 2016

Més i millor servei a la ciutadania!


