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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Tens alguna habilitat especial? Saps ballar, cantar o fas màgia? Ets un gran malabarista o expliques els acudits millor que ningú? Si 
has contestat que sí a alguna d’aquestes preguntes, sens dubte has de participar en el Talent Parets, el concurs de talents impulsat 
per l’Ajuntament amb l’objectiu de descobrir nous artistes i donar-los a conèixer.
Per participar-hi, cal emplenar la butlleta que trobareu a l’adreça talent.parets.cat i adjuntar-hi un vídeo, en qualsevol tipus de format 
i d’una durada màxima de 90 segons, en què es mostri el talent amb el qual voleu prendre-hi part. El termini de presentació finalitza 
el pròxim 20 de juny de 2016. Pàg. 3

Acord de govern entre el PSC i CDC Parets
El el PSC i CDC de Parets han signat un acord de governabilitat per a 
tota la legislatura actual. Entre els punts de l’acord destaquen continuar 
apostant per les polítiques de participació; continuar ajudant els més 
necessitats, generar ocupació i creixement econòmic, garantir els ser-
veis socials i oferir una educació de qualitat, així com aprofundir en les 
polítiques de suport als comerciants. Segons l’acord signat, el regidor 
i portaveu de CDC, Raul Urtusol, és el nou regidor de comerç. Pàg.5

Parets acull la 9a Setmana de la Família
Del 9 al 15 de maig, Parets del Vallès celebra la 9a edició de la Setma-
na de la Família amb un programa d’activitats organitzat per la xarxa 
de debat educatiu XEF, amb l’objectiu de fer arribar a tothom el treball 
d’aquesta xarxa, en la qual es comparteixen inquietuds i reflexions per 
millorar i avançar en l’educació de la infància i l’adolescència i obrir les 
escoles a les famílies a través de diferents activitats que afavoreixen la 
seva participació en els centres. Pàg.12
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Concert Circular, una 
experiència de 360 graus

Entrevista:
Maica Torres

14 2054

Presentat el Pla d’Acció 
Municipal 2015-2019 

Parets, Punt d’Atenció 
a l’EmprenedorS’inauguren les obres 

del camí fluvial
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Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
93 573 99 99
Ajuntament Serveis Socials
93 573 79 79
Ajuntament. SLOP
93 573 88 96
Policia Local
93 562 14 04 / 691 367 630
RAP 107. Ràdio Parets 
93 573 81 81
Servei d’Esports
93 562 52 06
CAP Parets
93 562 16 89
Ca n’Oms. Casal d’Avis
93 562 14 02
Can Butjosa. Casal de Cultura
93 562 35 53
Can Butjosa. Biblioteca
93 562 23 53
Can Butjosa. Piscina
93 562 06 02
Can Rajoler. Biblioteca
93 573 98 01
Can Rajoler. Teatre
93 573 98 00
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93 573 98 59
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Casal Sant Jordi
93 562 26 38
Casal de Joves Cal Jardiner
93 573 72 00
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
ACESCO
93 562 16 24
IES La Sínia
93 562 48 71
IES Torre de Malla
93 562 32 03

Oficina de Català
93 573 98 00
Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Plataforma Afectats per la 
Hipoteca de Parets (PAH)
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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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

C
A

R
TI

PÀ
S

 M
U

N
IC

IP
A

L 
20

15
-2

01
9 Grup Municipal PSC-CP 

ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Berenguer i 
Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

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

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

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

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

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Convergència 
i Unió 
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane

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

41 Ballada de Gitanes i Memorial Pere Parera

Ja arriba la 41a Ballada de Gitanes a Parets i el XX 
Memorial Pere Parera. Serà el pròxim diumenge 8 de 
maig a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila. 
L’estem preparant amb moltes ganes i il·lusió, per-
què una vegada més passem junts una gran tarda 
de Festa.
Aquest any hi ha novetats respecte d’anys anteriors. 
Tindrem més balladors a la plaça, s’estrenarà la nova 
colla de veterans i la Colleta de l’Escola de Gitanes, 
uns nens i nenes que ballaran per primera vegada i 
de ben segur que a les seves cares s’hi veuran molts 
nervis però sobretot molta il·lusió, i no ens podem 
oblidar de la nostra Colla de Petits i de Grans que un 
any més ens faran gaudir amb balls nous.
Esteu tots convidats a venir a la plaça perquè gaudiu 
de la combinació de la tradició amb el ball, dels cos-
tums amb la xocolatada i el sorteig, i de la modernitat 
amb els grafits.
De quina manera? Vine i ho descobriràs!
A la plaça hi trobareu: novetats, nervis, sentiments, 
festa i moltes emocions a flor de pell que volem com-
partir amb vosaltres.

Ball de Gitanes Parets del Vallès

Ulls esperançats
L’alba licífera de cada dia
m’il·lumina, veig el demà més clar.
Em sento prenedor de la paciència,
ja que la creença m’ajuda a meditar.
Si em reprimir la melangia i d’ansietat,
o tal vegada trobar-me decaigut,
cerco consol i força de voluntat
per defugir de la fosca, trista solitud.
Mirant a distant se m’aclareixen els ulls.
Oh, divina visió de somnis i afany.
Ja ho sé, que sóc gran i em pesen els anys.
Però, em sento cofoi, hi ha justa mesura
mantinc l’esperança fidel i segura.

Josep Bernal

‘El tros que falta’
Enyors d’un somni
viscut a mitges,
el tros que falta
es va trencar
a trenc d’alba.

Imma Forment

El Niu d’Art Poètic, després de celebrar el I Congrés 
Poètic de Parets el diumenge 22 de maig a La Sa-
lut, portarà una de les ponents, la poeta badalonina 
Imma Forment, com a convidada de la trobada men-
sual del diumenge 29 de maig, a les 18 h, a la Sala 
Basart Cooperativa. Imma Forment és una poeta 
intimista però ben directa. L’amor, el mar i la lluna 
ronden pels seus versos com portes al món, com es 
demostra en el seu poemari Arran de mar, publicat 
recentment. A més, és una de les promotores de 
grups de poetes –molts d’ells coneguts a la xarxa- 
que volen fer força tots plegats i fer-se escoltar en 
el panorama literari actual. No us ho podeu perdre!

Niu d’Art Poètic

LÍNIA OBERTA

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

Divendres, 29 d’abril
-A les 18 , 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 L’Home invisible de H.G. Wells, 
a càrrec Carme Babot i Teresa Martorell. 
-A les 20.30 h, al Teatre Can Rajoler, gala amb motiu del Dia Internaci-
onal de la dansa, a càrrec d’Elite Dance. 

Dissabte 30 abril
-A partir de les 18 h, a la Sala Cooperativa, Festa patronal de la Unió de 
Germandats de Parets, amb concert a càrrec de la coral de l’Escola de 
Música. A les 18.30 h, entrega d’insígnies als socis més antics. A les 19 
h, exhibició de ball modern a càrrec de l’escola de dansa Fòrum Licano. 
A les 19.30 h, coca i vi dolç. 
-A la plaça de la Vila, sortida en autocar cap a Montserrat per fer la 
Marxa Montserrat-Parets. 

Diumenge 1 maig
-A les 10 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, sortida de 
cicloturisme. 
-A les 12 h, al Teatre Can Butjosa, Festa de Romania. 
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: You say tomato. 

Dilluns 2 maig
-A les 16.30 h, a la Sala Serra Cooperativa, projecte d’acollida d’immi-
grants. 
-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 3 maig
-A les 10 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller de jocs de falda. 
-A les 17.45 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: Mr. Bear can’t, a 
càrrec de Cambridge School. 

Dimecres 4 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 5 maig
-A les 15.30 h, a l’SLOP, píndola informativa ‘Vols vendre més?’ a càrrec 
de Joan Rubio.
-A les 17.30 h, al Casal Sant Jordi, presentació de la Memòria 2015 de 
la Residència Pedra Serrada. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tast de vins Serralada de Marina, 
a càrrec del celler L’AltraBanda. 

Divendres 6 maig 
-A partir de les 9.30 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, visites d’es-
colars de Parets a l’exposició La meva escola. 
-A les 14 h, a l’era de Ca n’Oms, arrossada. 
-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 de la Natura, 
i inauguració de l’exposició Empremtes del passat, de Joan Condal. 
-A les 18.30 h, a l’Escola de la Natura, xerrada tècnica L’estat de les 
poblacions del llangardaix ocel·lat i la reineta meridional a Parets. 
-A les 22 h, a l’Observatori Astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia per 
a public adult i familiar, amb nens a partir de 10 anys, amb l’observació 
de Júpiter, M13, M3 i M5. 

Dissabte 7 maig
-A partir de les 10 h, a les pistes d’atletisme, Cros 
escolar. Organització: Servei d’Esports
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Cafè Te-
atre: Reflexiones del hombre lengua, amb El Sevilla. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Imatge de la 40 Ballada de Gitanes de 2015
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Parets és cultura i és talent. Els que hi vivim sabem que això és el que es respira a l’ambient.

I en plena primavera, arriba el “Talent Parets”, un concurs artístic que culminarà amb l’elecció per part 
d’un jurat dels més destacats participants segons el seu criteri professional.

Aquests tindran el millor dels aparadors possibles del nostre poble per mostrar-nos el seu talent: Eixam-
plem la festa! i la Festa Major d’estiu. 

Podran participar en el concurs paretans/es i vallesans/es. De forma gratuïta i a partir dels 3 anys, sense 
límit d’edat. 

La iniciativa comptarà amb grans professionals que dirigiran tot el procés. I hi haurà premis, a banda de 
poder participar i mostrar el talent en grup o de manera individual davant centenars de persones, bé en 
directe damunt l’escenari, els que arribin a la fase final, o bé a través de les xarxes socials i de la televisió 
comarcal, en totes les fases del concurs.

Ja sabeu com i què heu de fer per participar-hi, ara només cal decidir-se a fer-ho. Us volem veure i volem 
gaudir del vostre talent. Volem viure junts aquesta experiència enriquidora. 

Parets ofereix una oportunitat única, per a molts la primera, de pujar a un escenari i experimentar el fet 
de posar-se davant del públic i d’un jurat professional.

Us animem a participar-hi però, sobretot, us animem a gaudir del talent en el marc de la nostra Festa!

Sergi Mingote

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

El Talent Parets, organitzat per l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, l’escola de dansa Elite Dance i el Centre d’Estudis 
Musicals Maria Grever, vol ser una mostra de les habilitats 
i els talents artístics dels ciutadans de la nostra comarca, 
amb l’objectiu d’oferir-los l’oportunitat, per a molts la 
primera, de pujar a un escenari i experimentar el fet de 
posar-se davant del públic i d’un jurat.

Com participar
Pot participar-hi qualsevol persona a partir dels 3 anys i 
sense límit d’edat, resident a la comarca del Vallès Oriental.
No és necessària cap experiència artística prèvia ni cap 
acreditació acadèmica o formativa dels participants.
Els menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització 
paterna i estar acompanyats, durant totes les fases del 
concurs, per una persona adulta.
La participació en el Talent Parets és totalment gratuïta.
S’estableixen quatre categories de participació:
MINIS: de 3 a 8 anys (nascuts entre 2008 i 2013)
KIDS: de 9 a 15 anys (nascuts entre 2001 i 2007)
TEENS: de 16 a 25 anys (nascuts entre 1991 i 2000)
SENIORS: a partir de 26 anys (nascuts abans de 1991)
La categoria dels grups de participants serà la que 
correspongui a la mitjana de les edats de tots els seus 
components.
Les persones interessades hauran d’emplenar la butlleta 
que trobaran a l’adreça talent.parets.cat i adjuntar-hi 
un vídeo, d’una durada màxima de 90 segons, en què es 
mostri el talent amb el qual volen participar-hi. El termini 

de presentació és fins al 20 de juny de 2016.
Les persones que no disposin de mitjans electrònics 
es poden dirigir al Centre Cultural Can Rajoler (carrer 
Travessera, 1 de Parets del Vallès) en horari d’oficina 
per emplenar la butlleta d’inscripció i presentar-la amb 
el vídeo adjunt.

Fases del concurs:

   Selecció. El jurat seleccionarà un màxim de 20 
participants per a cada categoria, que passaran a la 
fase següent, en la qual hauran d’exhibir el seu talent 
davant del públic. 

   Semifinal. Els seleccionats realitzaran una actuació 
davant el públic, dins dels actes de la programació 
municipal Eixamplem la festa! Els cinc millors  participants 
de cada categoria passaran a la fase següent.

    Gran final. Els finalistes s’exhibiran, dins dels actes 
de la Festa Major, durant la qual s’anunciaran els 
guanyadors de cada categoria i es lliuraran els premis.

   Exhibició. Els quatre guanyadors tindran una nova 
oportunitat d’exhibir-se davant el públic, dins dels actes 
de la Festa Major.

Els tres primers premis en cadascuna de les quatre 
categories consistiran en un trofeu i lots de productes 
d’empreses patrocinadores. Les bases íntegres per 
participar es poden trobar al web parets.cat.

Volem posar de manifest el talent 
artístic i cultural de les persones 
de Parets i de tota la comarca, i 
donar-los la oportunitat que es 

visualitzi públicament”

“

Sergi Mingote
Alcalde de Parets 

Ets un artista? Tens una habilitat? Participa al Talent Parets!
La semifinal i la final del Talent Parets seran alguns dels plats forts de la Festa Major d’Estiu de Parets del Vallès d’aquest 2016

Miquel Pérez 
Regidor de Cultura

Aquest és també un repte per 
engrandir i millorar la nostra Festa 
Major. Volem donar una oportunitat 
a tothom que vulgui expressar les 

seves qualitats artístiques”

“

Ernestro Briceño
Director Musical

Kike Aranda
Director Artístic

Manel Carvajal
Gerent de Vallès Visió

L’objectiu és compartir i comunicar 
el talent. A Parets tenim un teixit 

molt ric en matèria artística i
 serà una gran plataforma per 

donar-lo a conéixer”

“

Estem en contacte amb la 
xarxa de televisions per fer-ne 

difusió a tot Catalunya. Nosaltres 
oferirem càpsules prèvies 

i retransmetrem la gran final”

“

Queremos que sea una puerta 
abierta a todas las personas
 interesadas en actividades 

artísticas y creativas. Aquí podran 
mostrar su talento y su trabajo”

“
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Can Rajoler acull una jornada sobre seguretat 
Aquesta setmana, el Teatre Can Rajoler ha acollit una Jor-
nada sobre la nova realitat social des de l’àmbit local, a la 
qual han assistit més de 200 persones del teixit associa-
tiu, institucions, autoritats i persones del món acadèmic 
i polític.
Durant el matí s’han tractat diferents temes i s’ha inci-

PLUSVÀLUASEGURETAT
dit en la detecció i prevenció del jihadisme, la figura del 
“compliance”, el blanqueig de diners o el finançament del 
terrorisme, com es produeixen i com es poden detectar.
La jornada ha estat organitzada conjuntament pel Servei 
de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Parets del Va-
llès, l’ACCOPOV2 (Associació de Caps i Comandaments 
de les Policies Locals del Vallès Oriental i Occidental) i 
associacions de Caps i Comandaments de la resta de 
Catalunya.
A l’acte han intervingut, entre d’altres, Pura Strong, lli-
cenciada en dret; Toni Pascual, Doctor en dret i José 
Luis Jiménez Díaz, professor d’intel·ligència criminal. 
Les ponèncias han finalitzat amb una taula rodona per 
reflexionar sobre el nostre sistema policial d’acord amb 
la nova realitat social. 
La presentació de l’acte i la cloenda de la jornada han 
anat a càrrec de la regidora de Relacions Institucionals, 
Àfrica Martínez.

A principis d’aquest mes d’abril s’ha presentat a la ciuta-
dania el document que defineix els objectius, estratègies 
i projectes que l’Ajuntament de Parets desenvoluparà 
durant aquesta legislatura. Sota el títol ‘Compromesos 
amb tu’, el PAM es divideix en quatre àmbits estratègics: 
Junts, fem poble; Una gestió de qualitat, oberta, trans-
parent i participativa; Economia, empresa i ocupació, per 
una gestió integral, i Urbanisme sostenible: la millora de 
l’espai públic. Alhora, incorpora un recull de les principals 
actuacions amb el termini d’execució previst.
L’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, va recordar 
“la importància de la participació dels paretans i les pare-
tanes en aquelles actuacions prioritàries per al nostre po-
ble. Aprofito per anunciar que, a banda de l’encàrrec que 
ja té i en el que està treballant el Consell d’Infants, cop-
sarem l’opinió dels nostres veïns i veïnes per al disseny i 
la confecció del futur parc central del Sot d’en Barriques”.

Pla d’Actuació Municipal 2015-2019

Regidors de barri. A peu de carrer 
El PAM inclou novetats destacables respecte de mandats 
anteriors. Una d’elles és la incorporació de la figura dels 
regidors de barri, amb la distribució del municipi en set 
zones, per donar a la ciutadania canals més àgils, directes 
i pròxims d’accés als seus representants polítics.
També incorpora noves accions en àmbits prioritaris, Edu-
cació, Benestar Social i Ocupació, i un pla d’actuacions 
amb temporalitat de les principals accions urbanístiques. 
En l’àmbit educatiu destaca el programa de gratuïtat dels 
llibres de text, a partir d’un model de socialització, per 
als ensenyaments de primària dels centres educatius de 
Parets. En Benestar Social, el milió d’euros que es desti-
narà a ajuts socials i pel que fa a l’àmbit de l’ocupació, el 
compromís de crear 1.000 llocs nous de treball mitjançant 
plans d’ocupació, ajuts a la contractació, gestió d’ofertes 
laborals i convenis amb empreses i indústries.

Més de 200 persones es van donar cita a la Cooperativa per conèixer les novetats del PAM

Reconeixement a la Policia Local de Parets 
A principis d’abril va tenir lloc, a Sant Fost, la celebració del 
Dia de les Esquadres 2016. Durant la cerimònia, es va fer 
un agraïment especial pel seu suport a l’inspector en cap 
de la Policia Local de Parets.
A l’acte també hi va ser present la regidora de l’Àrea Rela-
cions Institucionals, Àfrica Martínez.

DIA DE LES ESQUADRES

Mor Josep Idañez, president del Club Dòmino 
El passat 18 d’abril va morir, a l’edat de 73 anys, Josep 
Idañez Pérez, president del Club Dòmino Parets i vin-
culat a altres entitats del municipi. Idañez va formar 
un club i un equip de dòmino als anys 80 i va crear un 
dels torneigs oberts anuals amb més prestigi del Va-
llès. També va participar en dos mundials i nombroses 
competicions estatals i nacionals.

Nou contracte de lloguer assequible
Aquest mes d’abril, l’Oficina Local d’Habitatge ha ges-
tionat la signatura d’un nou contracte de lloguer asse-
quible. El contracte pertany a un pis situat al passatge 
de la Solidaritat, té una superfície útil de 65 m2 i està 
format per sala d’estar-menjador, dos dormitoris, un 
bany i una cuina equipada. L’habitatge pertany al Pro-
grama de Mediació de la Generalitat de Catalunya.

Botifarrada solidària de la Protectora ‘Peluts’
La Protectora d’Animals de Parets del Vallès organitza 
la II Botifarrada solidària, que es farà el dissabte 28 
de maig, a les 20 h, a l’exterior del Casal Can Butjosa. 
El preu del tiquet és de 5 euros i es pot adquirir a la 
clínica veterinària Bastet i a Dye&Dry. Durant la tarda, 
també hi haurà diferents activitats infantils a càrrec de 
l’Associació Looping, sorteig de regals i música.

Sortida nocturna de l’Escola de la Natura
L’Escola de la Natura de Parets organitza una sortida 
nocturna per observar els micromamífers. La passeja-
da tindrà lloc demà, 29 d’abril, de 20.30 h a 22.30 h amb 
sortida des de Can Jornet. En el marc de les activitats 
de primavera del centre, el divendres 6 de maig, a les 
18.30 h, s’ha previst una xerrada tècnica sota el títol 
L’estat de les poblacions del llangardaix ocel·lat i la 
reineta meridional a Parets, que es farà a l’equipament 
de l’escola.

EN 2 MINUTS...

Connecta’t amb
l’Ajuntament

incidències
notícies
telèfons

Descarrega-te-la cercant PARETS
Aplicació gratuïta
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Acte de commemoració de la II República
Parets del Vallès s’ha sumat a la commemoració del 
85è aniversari de la Segona República, amb diversos 
actes organitzats conjuntament per l’Ajuntament i la 
Taula de la Memòria Històrica de Parets. La celebració 
va començar amb la lectura d’un manifest institucional 
que va tenir lloc a la plaça de la Vila.
A la tarda, l’acte es va iniciar amb la projecció del docu-
mental ‘El llegat de la paraula’, que va donar pas l’ho-
menatge als familiars de les víctimes represaliats pel 
franquisme: Antoni Arimon Farrés, Joan Brunat Escona, 
Amadeu Pagès Xartó, Amadeu Ramon Briquets, Esteve 
Seguer Forés, Projecte Forns Ninou, Pere Xicota, Álvarez 
Jaume Massaguer Gallart i un homenatge especial a 
Jaume Rocabert, supervivent però condemnat a mort 
per la seva ideologia d’esquerres. 

HOMENATGE

Altres dels punts destacats de l’acord són continuar apos-
tant també per les polítiques de participació que permetin 
la implicació cada cop més activa dels veïns i veïnes en 
la presa de decisions dels projectes més destacats de la 
present legislatura; continuar ajudant els més necessi-
tats, generar ocupació i creixement econòmic, garantir els 
serveis socials i oferir una educació de qualitat, així com 
aprofundir en les polítiques de suport als comerciants 
locals. Segons l’acord signat, el regidor i portaveu de CDC, 
Raul Urtusol, és el nou regidor de comerç.
L’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote ha agraït “la 
bona predisposició entre les dues agrupacions locals i els 
dos grups municipals a l’hora d’assolir l’acord, prioritzant 
l’interès dels paretans i les paretanes damunt els inte-
ressos partidistes” i ha afegit que “es tracta d’un acord 

Acord de govern PSC i CDC Parets per a tota la legislatura

obert a qualsevol formació que, com CDC, vulgui sumar 
en positiu i aposti pel diàleg, el consens, la transparèn-
cia, la participació, l’ocupació, el benestar social i una 
educació de qualitat”. 
Per la seva banda, el regidor i portaveu de CDC Raul Ur-
tusol, ha assegurat que “es culmina el camí iniciat fa uns 
mesos, en el qual s’han anat donant passes de forma 
natural en el dia a dia, que ens han portat on estem”. I ha 
afegit que “només ens mou una voluntat i un objectiu que 
és treballar per construir un poble millor i és evident que 
això se’ns oferia des de l’equip de govern”.
Finalment, el portaveu del grup municipal del PSC de Pa-
rets del Vallès, Francesc Juzgado, afirmava que en aquest 
acord “hem arribat a nombrosos punts de confluència 
dels programes de totes dues forces”.

Destaca el compromís de les dues formacions per la transparència i la rendició de comptes

Plans d’Ocupació Local, pla de xoc contra l’atur
L’Ajuntament de Parets ha tancat el període de presen-
tació de candidatures a la nova convocatòria de Plans 
d’Ocupació Local.
En aquesta edició s’han presentat 134 sol·licituds per als 
28 llocs de treball disponibles, corresponents a 8 perfils 
professionals.

PLUSVÀLUAOCUPACIÓ
Les persones seleccionades donaran suport al desenvo-
lupament de diversos projectes municipals.

Més enllà de l’ocupació temporal
Els Plans Locals d’Ocupació impulsats per l’administració 
paretana tenen l’objectiu de promoure iniciatives que per-
metin dinamitzar el mercat laboral.
A més de l’ajut que suposa la contractació temporal, els 
Plans d’Ocupació Local estan dissenyats com un instru-
ment per oferir formació a les persones en situació d’atur, 
millorar les seves competències, augmentar-ne la capa-
citació i, alhora, proporcionar-los una experiència que els 
permeti ampliar les possibilitats d’una inserció laboral 
estable i continuada.
Per aquest motiu, l’Ajuntament incorpora, des de fa temps, 
mòduls formatius i d’orientació, que s’imparteixen al llarg 
dels sis mesos que duren els contractes, i que amplien el 
nivell acadèmic de les persones seleccionades.

AJUTS
Ajuts 2016 per al pagament del lloguer
Ja s’ha obert la convocatòria per presentar les sol·licituds 
d’ajuts per al pagament del lloguer corresponents a l’any 
2016. El termini per presentar la documentació finalitza el 
pròxim 15 de juny.
Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars de 
contractes d’arrendament d’habitatge destinat a residèn-
cia habitual i permanent, ubicats a Catalunya.
Els requisits necessàris son els següents:
Tenir residència legal a Catalunya; destinar l’habitatge a 
residència habitual i permanent, ocupant-lo efectivament
durant el període subvencionable, i estar empadronats al 
mateix; l’import de la renda mensual de l’habitatge no serà 
superior a 600 €, a la província de Barcelona; que la unitat 
de convivència tingui ingressos suficients per poder pagar 
el lloguer, i que no superin el 2,8 IRSC; els ingressos que es 
tindran en compte són la suma de les quanties de la base
imposable general i de l’estalvi, de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques, corresponents a les declaracions 
de l’últim període impositiu (2014); tenir domiciliat el co-
brament de la subvenció en una entitat financera; estar 
al corrent de pagament de les rendes en el moment de 
presentar la sol·licitud.
El lliurament de sol·licituds es pot fer a l’Oficina Atenció al 
Ciutadà de Parets del Vallès, en el següent horari; de dilluns
a divendres 9 a 14 h, i els dilluns, dimarts, dimecres i dijous 
de 16 a 19 h.
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CONCERT CIRCULAR FAMILIAR

Un espectacle de música, so i benestar

Organitza:

Estrena mundial de cúpula experiència 360º

CONCERT CIRCULAR escoles

CONCERT CIRCULAR

SOT D’EN BARRIQUES · PARETS DEL VALLÈS · MAIG 2016

Dimecres 11, dijous 12 i divendres 13
de maig al matí

Divendres 13 de 20 a 21.30 h

Dissabte 14 dos passis: 18 a 19.30 h i 20.30 a 22 h

Diumenge 15 de 18 a 19.30 h

Entrada anticipada: 8 €. A taquilla: 10 €
Entrada concert escoles: 3,50 € per infant
*No inclou teràpia, aquesta es pagarà directament al terapeuta.

Venda d’entrades a: CEM Maria Grever, 

Ticketea.com o a la taquilla de la cúpula 

Col·labora:

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

Fem recerca de feina per internet (6 hores) 
2 i 9 maig / de 9.15 a 12.15 h 
Cal Jardiner

Entrevista curricular vs entrevista per 
competències (8 hores)
23 i 25 maig / De 9.30 a 13.30 h  
Sala Cooperativa

CURSOS

Treballs i rescat en alçada (6 hores) 
De 9 a 12 maig / Opció matí o tarda 
La Marineta

SAP, Business one (30 hores) 
De 23 maig a 3 juny / De 15 a 18 h 
Cal Jardiner

PROGRAMACIÓ FORMACIÓ MAIG 2016

Tota aquesta formació és gratuïta

PARETS

Més informació:

93 573 88 96
promocio.economica@parets.cat

EMPRESAa la carta

Píndoles formatives
dijous 5 de maig de 15.30 a 16.30h a l'SLOP

Vols vendre més? 

dijous 12 de maig de 15.30 a 16.30h a l'SLOP

Com calcular el meu marge brut? 

dijous 19 de maig de 15.30 a 16.30h a l'SLOP

Per què els clients m'han de comprar a mi? 

Posteriorment, tots els assistents que ho desitgin podran gaudir d'una hora 
d'assessorament personalitzat sobre la temàtica impartida.

Jornada 
Dimecres 11 de maig de 18.30 a 20 h

Com gestiones els canvis
Al Centre de Recursos Empresarials La Marineta

A càrrec d’Imma Estivill, motivadora emocional, coach i experta en 

comunicació empresarial

Tens un minut? T’interessa:

PARTICIPANTS
Pot pa�icipar-hi qualsevol persona a pa�ir dels 3 anys i sense límit 
d’edat, resident a la comarca del Vallès Oriental.

CATEGORIES
S’estableixen quatre categories de pa�icipació:
Minis: de 3 a 8 anys (nascuts entre 2008 i 2013)
Kids: de 9 a 15 anys (nascuts entre 2001 i 2007)
Teens: de 16 a 25 anys (nascuts entre 1991 i 2000)
Sèniors: a pa�ir de 26 anys (nascuts abans de 1991)

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Les persones interessades han d'emplenar la butlleta que trobaran a 
talent.parets.cat i adjuntar-hi un vídeo, en qualsevol tipus de format i 
d'una durada màxima de 90 segons, en què es mostri el talent amb el 
qual volen pa�icipar-hi. El termini de presentació és fins al 20 de juny 
de 2016.

PREMI 
Per als tres primers premis en cadascuna de les quatre categories , 
un trofeu i lots de productes d'empreses patrocinadores. A més, 
podran pa�icipar a les activitats 
Eixamplem la festa! 
i la Festa Major d’Estiu.

BASES PRINCIPALS

2016
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Caramelles a la plaça de la Vila i a la residència
El 3 d’abril va tenir lloc la tradicional cantada de Caramelles 
de la Societat Coral Art i Unió de Parets, amb un repertori 
de cançons de caràcter religiós i festiu que es canten habi-
tualment per Pasqua. A més, el dilluns 4 d’abril, a les 17 h, la 
coral va cantar caramelles als avis i àvies de la Residència 
Pedra Serrada de Parets.

CELEBRACIÓ

Festa anual de la Unió de Germandats
La plaça de la Vila acollirà, el 30 d’abril, la festa anual de 
la Unió de Germandats de Previsió Social. Com cada any, 
tindrà lloc l’homenatge i lliurament de pins als socis més 
grans, a la Sala Basart de la Cooperativa. L’acte comptarà, 
entre d’altres, amb un concert coral i a les 20 h, a l’església, 
una missa en record dels difunts de l’entitat.

CANTATA NATURA

Taller d’artròpodes a l’Escola de la Natura
Els alumnes de 1r d’ESO de Parets han participat en 
tallers d’artròpodes i camuflatge. Els estudiants van 
comprovar les característiques de diferents insectes, 
aràcnids, miriàpodes i crustacis, per tal de conèixer de 
primera mà aquestes espècies. A més, es van fer poesies 
sobre els insectes estudiats.

Les obres del camí fluvial del Tenes, al seu pas per Pa-
rets, ja estan enllestides. L’objectiu principal dels treballs 
ha estat aconseguir la connectivitat del camí fluvial del 
Tenes amb els d’altres rius de la conca del Besòs, com el 
Congost, el Mogent i el Besòs, i oferir així a la ciutadania 
una nova ruta esportiva i d’oci que permeti, alhora, gaudir 
de la natura.
Segons l’Alcalde de Parets, i també president del Consorci 
per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, Sergi Mingo-
te, “la recuperació d’aquest camí és una mostra més dels 
bons resultats de la feina conjunta entre administracions”. 
El batlle paretà també ha refermat “el compromís de tots 
els municipis per on passa el Tenes en la millora del camí 
fluvial, patrimoni natural que cal preservar per a genera-
cions futures”.
Les obres han consistit en l’arranjament d’un tram de camí 

S’inauguren les obres del camí fluvial del Tenes

de 2,1 km de longitud que va des de l’avinguda Josep 
Tarradellas fins a tocar a Montmeló, pel marge esquerre 
del riu. 
El punt fort d’aquest projecte ha estat l’obertura del tram 
final del camí, fins ara totalment inaccessible.
La inauguració de les obres tindrà lloc el pròxim 11 de 
maig, a les 12 h, i comptarà amb la presència de l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, i dels alcaldes i/o representants 
de la resta de municipis per on també passa el Tenes: 
Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, 
Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i 
Montmeló.
Els treballs, amb un pressupost de 118.000 euros, han 
estat finançats per l’Ajuntament de Parets, l’empresa 
Grifols, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 
Besòs i la Diputació de Barcelona.

L’actuació permet enllaçar el camí fluvial del Tenes amb el del Besòs, el Congost i el Mogent
Fem dissabte: neteja del riu Tenes
El dissabte, 7 de maig, a les 10 h, tindrà lloc la Jorna-
da de neteja del riu Tenes al Mirador del Tenes, situat 
al costat de les pistes d’atletisme. Les inscripcions es 
poden realitzar a través de la pàgina web de l’Escola 
de la Natura: escolanatura.parets.cat. L’activitat està 
emmarcada en el ‘Clean-Up Day Europeu’, on ciutats 
d’arreu d’Europa realitzaran activitats similars, el ma-
teix dia, per tal de conscienciar sobre el problema de la 
brossa i ajudar a canviar el comportament de la gent.

Canvi d’horari de la Deixalleria Municipal
Des del dia 4 d’abril, la Deixalleria Municipal tindrà el 
següent horari:
- Dimarts de 16 h a 19 h.
- De dimecres a divendres de 9.30 h a 13.30 h i en horari 
de tarda de 16 h a 19 h.
- Dissabte de 9 h a 15 h.
- Diumenge de 9 h a 14.30 h.
Durant el mes d’agost, l’horari de la Deixalleria Muni-
cipal serà:
- Dimarts de 14 h a 19 h.
- De dimecres a diumenge de 9 h a 14 h.
Aquests equipaments s’han d’utilitzar per portar pro-
ductes per a la seva reutilització i gestió de residus. 
Així, les restes de pintura, dissolvents, mobles, elec-
trodomèstics o runes, s’han de dipositar en aquests 
emplaçaments per al seu correcte tractament.

Iniciació a l’àrab en sis setmanes
L’associació IQRA Sociocultural es troba realitzant un 
curs d’Àrab a la Sala d’estudis Ca n’Oms. El curs, que 
pretén apropar coneixements bàsics de la llengua àrab 
als alumnes, va començar fa uns dies però encara ad-
met noves preinscripcions. El preu és de 20 € mensuals.

EN 2 MINUTS...
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PROPERES ACTIVITATS A

3 maig / 18 h 
Taller: Vull treballar de monitor/a 
de lleure, a càrrec de l'Oficina Jove 
del Vallès Oriental

15 maig / A pa�ir de les 18 h 
Stree�utbol: lligueta de futbol. 
No cal inscripció prèvia

21 maig / A pa�ir de les 19 h
Trencant el Binomi; xerrada 
+ festa contra la LGBTfòbia
Activitat conjunta amb l'entitat 
LGBT de Parets

A pa�ir del 17 de maig
Dima�s i dijous a pa�ir de les 18 h 
Curs de grafits a càrrec d'Eterno

A més, tots els dijous tallers de rimes, 

el 22 de maig jam session, els diven-

dres teatre per a joves, etc.

Més informació:

Cal Jardiner. C/ Montcau, s/n

Tel. 93 573 72 00 / caljardiner@parets.cat

Escola de la Natura
Carrer Galende, 12  
Tel.: 93 562 17 94  
A/e: escola.natura@parets.cat 
Twiter: @escolanatura 
facebook.com/escolanatura

Inve�ebrats,
biodiversitat i camuflatge

INFORMACIÓ

Inve�ebrats,
biodiversitat i camuflatge

exposició

del 18 d'abril al 27 de maig de 2016
Sala d'exposicions de l'Escola de la Natura

MANTIS · ARANYES · ESCORPINS · IINSECTES PAL · INSECTES FULLA… i molts més!

ENTRADA

L L I URE

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h

Visites conce�ades de grups: consultar al centre

Vine i veuràs de prop l'adaptació de les
diferents espècies a cada ecosistema

INSCRIPCIONS

Web: escolanatura.parets.cat

Organitza:
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A partir del pròxim mes de maig, les persones autòno-
mes i les Societats Limitades ja es podran donar d’alta al 
Punt d’Atenció a l’Emprenedor -PAE- directament des de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Els punts PAE permeten constituir Societats Limitades 
i autònoms de manera gratuïta, mitjançant l’ús d’una 
plataforma en línia que connecta amb els diferents or-
ganismes competents en el procés de constitució d’una 
empresa. Aquest sistema permet estalviar multitud de 
desplaçaments i gestions a la persona emprenedora que 
vol iniciar un negoci.
Actualment, només 36 ens locals de la província de Bar-
celona ofereixen aquest servei PAE.
Cal tenir en compte que una persona emprenedora ha de 
fer front a un cost per constituir-se com empresa, i aquest 

Parets, nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor
Els punts PAE permeten un important estalvi econòmic i de desplaçament als nous emprenedors 

cost depèn, en gran mesura, del procediment que utilitzi 
per donar-se d’alta.

Estalvi per a les societats limitades i autònoms
Segons les dades facilitades pel Ministerio de Industria, 
Energia y Turismo, basades en l’estudi Doing Business 
2013 i en la Guia Metodologica para la Elaboración de la 
Memòria del Analisis de Impacto Normativo, una persona 
emprenedora que utilitza el procediment presencial tra-
dicional haurà de fer front a uns 1.060 euros de despesa 
si es vol constituir com a S.L., o pagar 250 euros si vol 
fer-se autònom.
En el cas que l’emprenedor/a utilitzi un PAE, el cost per 
constituir-se com a S.L. serà de 540 €, o de 5 € si vol 
esdevenir autònom.

SEGURETAT
Jornada per a empresaris i professionals: Com gestiones els canvis?

EMPRENEDORIA

El Servei d’Empresa de l’Ajuntament Pa-
rets ha dissenyat una nova oferta forma-
tiva adreçada a botiguers i comerciants. 
Les sessions, d’una hora de durada, seran 
impartides per Joan Rubio, mentor en Em-
prenedoria i Innovació del Tecnocampus 
de Mataró. Les inscripcions es poden fer 
a promocio.economica@parets.cat o al 
telèfon del servei 93 573 88 96.
La formació es durà a terme durant el mes 
de maig amb els continguts següents:
    Vols vendre més? 
Dijous, 5 de maig, a les 15.30 h, a les de-
pendències de l’SLOP.

Tens un minut? T’interessa! Noves píndoles formatives 
Com gestiones els canvis?, és el nom de 
la jornada adreçada a empresaris i pro-
fessionals, que tindrà lloc el pròxim 11 de 
maig, a partir de les 18.30 h, al Centre de 
Recursos Empresarial La Marineta.
La jornada, impartida per Imma Estivill, 
motivadora emocional, coach, experta 
en comunicació empresarial i gestió del 
canvi i màster en gestió de Recursos Hu-
mans, comptarà amb la presència de Toni 
Fernández, regidor de Desenvolupament 
Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, i de Jo-
sep Soto, president de PIMEC Joves Vallès 

     Com calcular el meu marge brut? 
Dijous 12 de maig, a les 15.30 h, a les de-
pendències de l’SLOP 

     Perquè els clients m’han de comprar a mi? 
Dijous 19 de maig, a partir de les 15.30 h, 
a les dependències de l’SLOP

Assessorament especialitzat gratuït
Com a novetat d’enguany, les persones 
que assisteixin a les sessions i que ho de-
manin, podran obtenir un tiquet vàlid per 
una hora d’assessorament personalitzat 
sobre la temàtica impartida.

Oriental.
Durant la ponència es parlarà, entre 
d’altres, de com reorientar un model de 
negoci, com integrar els col·laboradors 
en els canvis operatius, o què és un pro-
cés efectiu de millora.
La finalitat de la jornada és identificar i 
compartir objectius de millora professio-
nal, que ajudin a establir noves sinergies 
en el desenvolupament de l’activitat em-
presarial.
Les inscripcions es poden formalitzar a 
l’adreça promocio.economica@parets.
cat o al telèfon 93 573 88 96.

Nova secció de Turisme al web parets.cat 
L’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Ocupació, Co-
merç i Turisme ha creat una nova secció de Turisme al 
web municipal parets.cat, on es pot trobar informació 
del patrimoni de la vila i enllaços de les activitats que 
es fan des del servei de turisme del Vallès Oriental, 
Consorci de Gallecs, la Biblioteca Can Rajoler o la Bi-
blioteca Can Butjosa.

Vuit paretans a Joves per l’ocupació
Un total de vuit joves de Parets, un 26% del total de 
seleccionats, han estat escollits per participar en el 
programa Joves per l’ocupació, impulsat pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. D’aquests vuit joves, 5 
duen a terme el curs d’Activitats auxiliars de magat-
zem i 3 el d’Administració en empreses.

Villart Logistic amplia el magatzem de Parets
L’empresa paretana Villart Logistic ha anunciat 
l’ampliació de les seves instal·lacions situades al po-
lígon sector Autopista. Aquest nou magatzem consta 
ara de 3.000 metres quadrats d’estanteries i capacitat 
per a 5.000 palets.

Idilia compra l’empresa Sorribas-Biográ
El grup Idilia, fabricant de Cola Cao a Parets i de Nocilla
a Montmeló, diversificarà les àrees de negoci en el 
sector de l’alimentació amb la compra de l’empresa 
PDR Sorribas-Biográ. Aquesta empresa és la propie-
tària de la marca de productes alimentaris Biográ, que
s’elaboren a partir d’ingredients de cultius ecològics.

Grifols compra un proveïdor de plasma a EUA
El grup Grifols, amb seu a Parets, ha adquirit el 49% de
la societat Interstate Blood Bank (IBBI), amb seu a
Memphis, per tal d’ampliar la seva cartera de partici-
pacions minoritàries en altres companyies.

En 2 MINUTS...
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8 maig 2016
18 h Teatre Can Rajoler

La rateta presumida
Cia. T-Gràcia

A les 21 h Sopar amb barquetes (montaditos)

+ copa i música ofert per la Comissió de Festes

maig7 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

Reflexiones del 
hombre lengua
Miguel Ángel Rodríguez ’El Sevilla’

Venda per internet al web:

cultura.parets.cat

maig
1 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 19.30 h

You say
    tomato

Una joia teatral, una comèdia 
intensa i profundament humana

de Joan Yago

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 10 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:

maig
15 Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

diumenge
a les 19.30 h

Eva Fernández
          Group

La jove promesa del jazz català ens 

ofereix un repertori molt variat que dóna 

lloc a un espectacle fresc i sorprenent

Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove Parets

Durada: 1 h 15 min 

cultura.parets.cat

Venda per internet al web:
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Infografia del procés per obtenir ajuts a la contractació. Més informació al tel. 93 573 
88 96 o slop@parets.cat.

CONSUM

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

Actualització del directori municipal 
d’empreses i comerços de Parets del Vallès

Disposar de les dades de contacte actualitzades al di-
rectori municipal dels comerços i les empreses és cabdal 
per tal que els veïns i veïnes de Parets, i persones d’altres 
poblacions, sàpiguen quins productes o serveis poden 
trobar a la ciutat.
És per això que s’ha creat un formulari en línia per tal que 
les empreses i comerços del municipi interessats hi facin 
constar les seves dades. 
El formulari també inclou algunes preguntes d’interès per 
al servei, algunes d’opcionals.
L’imprès es pot trobar al Facebook ParetsEmpresa o bé 
al web de l’Ajuntament de Parets: http://www.parets.cat/
temes/empresa/directoriempreses.

WEB MUNICIPAL

Xerrada de la Policia Local als comerciants
La Policia Local de Parets, a petició de l’Associació de 
Serveis i Comerços de Parets (ASIC), oferirà una xerrada 
a comerciants i botiguers, que tindrà lloc el pròxim diven-
dres 29 d’abril, a partir de les 21 h, a la Sala Cooperativa.
Alguns dels temes que es tractaran durant la xerrada gi-

PLUSVÀLUACOMERCIANTS I SEGURETAT
raran al voltant de les càmeres de seguretat, com i a on 
és recomanable instal·lar-les; els tipus de tancaments 
i persianes per tenir la seguretat més gran possible; la 
diferència entre furt i robatori; com fer un inventari com-
plet per a la policia i les companyies asseguradores i en 
quines condicions; quin tipus de gravacions amb càmera 
o mòbil servirien com a prova per cursar una denúncia 
en cas de robatori o com actuar davant d’un atracament.
Els comerciants també s’han interessat per conèixer les 
conseqüències i tràmits posteriors a la imposició d’una 
denúncia: què passa quan un comerciant denúncia un 
lladre?, quin és el procés que se segueix?, quines penes 
s’imposen als lladres i atracadors?
La Policia Local de Parets també col·labora amb comer-
ços i botigues durant la campanya de compres de Nadal, 
per tal de donar-los consells i recomanacions de caràcter 
preventiu per evitar robatoris durant l’època festiva.

Xerrada informativa sobre les clàusules sòl
Recentment, un jutjat de Madrid ha resolt una demanda interposada per l’ADICAE, 
l’Associació d’Usuaris de Banca, contra una quarantena d’entitats bancàries per 
l’anomenada clàusula sòl de les hipoteques. La sentència, que arriba cinc anys després de 
la seva presentació, declara nul·les aquestes clàusules i condemna els bancs demandats 
a eliminar aquests punts dels seus contractes hipotecaris i a retornar als consumidors 
perjudicats les quantitats indegudament abonades a partir de la data de publicació de la 
sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013. 
La sentència no només afecta els consumidors que van participar en la demanda, sinó 
que afecta tots els consumidors que tinguin aquestes clàusules en els seus préstecs 
hipotecaris. 
Dimarts passat, l’SCAC, amb la col·laboració d’ADICAE, va organitzar una sessió informa-
tiva en relació amb aquest tema en la qual van participar una cinquantena de persones. 
Durant la sessió, es va tractar la situació actual de les demandes després d’aquesta 
sentència històrica, la possibilitat de reclamació dels afectats que 
encara no ho han fet i es van resoldre els dubtes i les consultes de les 
persones que hi van assistir. 

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
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Estudiants italianes visiten l’Institut La Sínia
Valentina Rezzuto i Anna Cornella són dues estudiants 
italianes que realitzen un Erasmus a la UB, i que van vi-
sitar La Sínia per conèixer com treballa l’Institut la inter-
comprensió lingüística. Aprofitant la seva visita i amabi-
litat, van participar en el taller d’italià que imparteix una 
de les professores del centre.

Jornada de la Salut 2016
‘Gaudeix del sol amb protecció’ ha estat el lema de la 
Jornada de la Salut d’enguany, en què les farmàcies de 
Parets han sortit al carrer per informar sobre la protecció 
solar. Els efectes de la radiació solar són cada com més 
presents, per això cal conscienciar la població sobre la 
cura de la pell, no només a l’estiu, sinó durant tot l’any.

PREVENCIÓ

VISITES ESCOLARS

Els alumnes de Parets visiten l’Ajuntament
Durant el mes d’abril, els alumnes de tercer curs de pri-
mària de les escoles Pompeu Fabra i ACESCO han visitat 
l’Ajuntament de Parets, per conèixer de prop el funcio-
nament de l’administració local. Al llarg del matí, els es-
tudiants han fet un recorregut per les instal·lacions del 
consistori amb el regidor d’Educació, Miquel Pérez, i han 
tingut l’oportunitat de parlar amb els treballadors, que 
els han explicat la seva tasca als diferents departaments 
com ara el de Comunicació, Alcaldia, Recursos Humans, 
Secretaria o Intervenció.

PLUSVÀLUAXXXXXX

Exposició escolar de ceràmica a Can Rajoler
Els alumnes de 4t curs de primària han realitzat un nou 
taller de ceràmica. El projecte pretén apropar els esco-
lars al coneixement dels conceptes propis del llenguatge 
visual i plàstic. Cada any es tria una temàtica concreta; 
en aquesta ocasió se centra en l’àmbit de l’educació i es 
podrà veure a la Sala d’Exposicions Can Rajoler.

EXPOSICIÓ ERASMUS

Famílies i educadors s’uneixen en la 9a Setmana de la Família
Del 9 al 15 de maig tindran lloc activitats lúdiques i educatives, el Concert Circular i la presentació d’un llibre

La Setmana de la Família és un programa d’activitats 
compartides amb la participació de les famílies. Els cen-
tres educatius i altres espais municipals programen un 
seguit d’activitats on els familiars hi tenen un rol prota-
gonista. Enguany arriba a la novena edició i, entre d’altres, 
del 9 al 15 de maig hi haurà tallers de prevenció d’alcohol, 
d’aprenentatge, gimcanes i xerrades sobre experiències 
personals, a més de les activitats a les escoles on les 
famílies hi participen de manera activa.

Ei, que creixo! Que no t’agafi de sorpresa
Com a novetat, el 9 de maig, a la Biblioteca Can Butjosa, 
es farà la presentació d’un llibre de desenvolupament in-
fantil entre els 0 i els 3 anys, a càrrec de l’equip de profes-
sionals del CDIAP Spai Tr3s de Parets, i de Dolors Torres, 

supervisora clínica. El llibre, que porta per títol ‘Ei, que 
creixo! Que no t’agafi de sorpresa’, arriba amb motiu del 
10è aniversari del CDIAP Spai Tr3s de Parets, un servei 
amb un equip especialitzat en desenvolupament infantil. 
La temàtica del llibre tracta sobre el creixement en els pri-
mers anys de vida i pretén servir com a acompanyament 
per a les famílies.

Una cloenda plena d’activitats
El diumenge, 15 de maig, d’11 a 14 h, al parc la Linera 
tindrà lloc la festa de cloenda per tancar la 9a Setmana 
de la Família. Es faran tallers relacionats amb les noves 
tecnologies i robòtica, jocs gegants repartits per tot el 
parc i inflables. Per finalitzar la jornada, es farà un pícnic 
on cadascú haurà de portar el dinar i una manta. 

III OLIMPÍADES 
MATEMÀTIQUES
D’INFANTIL I PRIMÀRIA

PARETS DEL VALLÈS
2016

22 MAIG
16 a 20 h

20
16

Casal Can Butjosa i Pista Can Butjosa
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re

ts
 d

el
 V

al
lè

s

DIUMENGE

Eric López Puig (P4)

Guanyador I Concurs Dibuix matemàtic infantil

OlimpMatesParets @MatesParets

INSCRIPCIONS*: del 15 al 30 d'abril
*Només es poden inscriure alumnes de P3 fins a 6è de primària de qualsevol municipi.

Organitza:
Equip de les III Olimpíades Matemàtiques

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Parets del Vallès
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Tot a punt per a la III edició de les Olimpíades Matemàtiques
Proves, tallers, activitats i fotografia són els ingredients d’una iniciativa que es consolida a Parets

El Niu d’Art Poètic premia els alumnes d’ESO
El 8è Festival de la Poesia Escolar ha culminat amb els 
següents guanyadors de 1r a 4t d’ESO respectivament: 
Ainara Vidal, per ‘Despertar’; Sara Soto, per ‘Cor negre 
atzabeja’; Irina Xicota, per ‘Noia d’ales trencades’; i Ingrid 
Salvador, per ‘Rosa de sang’. A més, es van entregar altres 
premis i mencions dins de les mateixes categories.

POESIA

SOLIDARITAT

Alumnes del Vila Parietes ajuden als refugiats
Escolars de 4t B porten a terme una iniciativa per ajudar 
als refugiats de Síria. Cada dia, de 16.30 a 17 h, hi ha 
una paradeta a l’entrada del centre on es poden comprar 
llibres, polseres o fer donatius. La proposta ha estat im-
pulsada directament pels nens i nenes i s’inclou dins del 
projecte de Prosocialitat. L’alcalde de Parets ha estat con-
vidat a conèixer el projecte i a ajudar-los amb propostes. 
Els donatius seran gestionats per Creu Roja Granollers.

FORMACIÓ

Acaba el període de preinscripcions a Parets
Han finalitzat les preinscripcions escolars als centres 
educatius de Parets, pel que fa l’etapa de Parvulari, Edu-
cació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Les da-
des d’enguany han estat positives, ja que de les 225 pla-

PLUSVÀLUAPREINSCRIPCIONS
ces que s’oferien a P-3, s’hi han preinscrit 199 infants, fet 
que ratifica la previsió de mantenir tots els grups d’aquest 
nivell per al nou curs. Pel que fa l’ESO, s’oferien 152 pla-
ces, i hi ha hagut 176 sol·licituds de noves incorporacions, 
24 més de les que els centres de secundària poden absor-
bir. Ara, la Comissió de Garantia d’Admissió gestionarà les 
adjudicacions de places. El 20 de maig es publicaran les 
llistes d’admesos i, si escau, la llista d’espera als centres 
educatius de la vila.

Inscripcions per a altres estudis
Les dates per realitzar les inscripcions a batxillerat i ci-
cles formatius, estan pendents de confirmar per part de 
la Generalitat, tot i que es preveu que es facin al llarg del 
mes de maig. La informació relativa a aquests estudis es 
poden consultar al web www.gencat.cat.

Els alumnes de Parets i d’altres poblacions podran par-
ticipar en les terceres Olimpíades Matemàtiques que se 
celebraran el 22 de maig, de 16 a 20 h, a la nova pista 
coberta i al Casal Can Butjosa.
Aquesta iniciativa va néixer ara fa dos anys de la mà de 
l’AMPA del Pompeu Fabra, i compta amb el suport de 
l’Ajuntament, comerços, empreses i entitats. Tot aquest 
desplegament també és possible gràcies als voluntaris i 
voluntàries que hi col·laboren desinteressadament.
Durant la jornada, es posaran a prova les habilitats mate-
màtiques dels alumnes de 1r a 6è de primària, mitjançant 
una prova de lògica, per aquest motiu, per participar no és 
necessari tenir un gran coneixement sobre aquesta matè-
ria. Per als més petits, també hi haurà activitats adapta-
des a la seva edat. A més dels premis per als guanyadors, 
tots els participants obtindran una medalla com a record 
de la seva intervenció a la jornada.

Novetats d’enguany
Aquest any hi haurà tallers de robòtica, escacs i realitat 

virtual. A més, durant aquest mes, i fins al 8 de maig, els 
alumnes d’ESO poden participar en el I Concurs de Foto-
grafia ‘Formes Matemàtiques a Parets’. 
Les Olimpíades Matemàtiques van néixer l’any 2014 amb 
l’objectiu d’estimular el raonament dels nens i nenes en 
un entorn educatiu, lúdic i familiar.
El projecte vol aprofundir, millorar i divertir als participants 
mitjançant l’apassionant món de les matemàtiques. 
Les bases per participar es poden trobar a la pàgina  
www.facebook.com/OlimpMatesParets. 
Les inscripcions es poden fer fins al 30 d’abril a les es-
coles i biblioteques municipals, al pavelló, a la piscina i 
al club d’escacs.

Paola Gratacós
Membre de l’equip

No busquem grans matemàtics, 
es tracta de pensar, raonar i contestar 
correctament utilitzant la lògica, 
tan necessària en la vida quotidiana”

“

Nou cicle formatiu a l’Institut Torre de Malla
L’institut Torre de Malla incorporarà un nou cicle formatiu 
que es podrà estudiar a partir del pròxim curs. Es tracta 
del grau mitjà ‘Tècnic en activitats comercials’, que ha-
bilita l’alumne per desenvolupar activitats de distribució 
i comercialització de béns i serveis, i a gestionar petits 
establiments comercials, aplicant normes de qualitat i 
seguretat establertes. La durada d’aquest cicle formatiu, 
que substitueix l’antic cicle de Comerç, té una durada de 
2.000 hores, repartides en dos cursos escolars, i 350 ho-
res de pràctiques laborals que es realitzen en un centre 
de treball, per tal que l’alumnat pugui posar en pràctica 
els seus coneixements teòrics, i s’introdueixi en el món 
laboral. El 26 d’abril, a les 18 h, tots els interessats podran 
assistir a la jornada de portes obertes per obtenir-ne més 
informació.
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Concert Circular, una experiència única de 360 graus
 Països com Panamà o Israel s’han interessat en el projecte del Concert Circular, que es podrà tornar a viure a Parets entre els dies 11 i 15 maig

Parets acollirà de nou, el pròxim mes de maig, coincidint 
amb la Setmana de la Família, una nova edició del Concert 
Circular.
La novetat d’enguany serà l’escenari on es podrà escoltar 
i viure aquesta experiència terapèutica única en el seu 
gènere: una cúpula de 24x24, dissenyada i construïda es-
pecialment per a l’ocasió, que ens permetrà endinsar-nos 
en una increïble vivència auditiva, olfactiva i visual de 360 
graus, pensada per activar els nostres sentits i amb ac-
cessibilitat universal.
El Concert Circular esdevé un exercici d’intel·ligència 
emocional i so basat en reflexions de musicòleg i indòleg 
francès Alain Daniélou.
Per a Ernesto Briceño, impulsor del projecte, el Concert 

Circular “és una immersió binaural diferent del concepte 
tradicional de concert, amb sons, música, il·luminació i 
sensacions olfactives, concebut per viure una experiència 
multisensorial. És un viatge ancestral a la relació primi-
gènia de l’ésser humà i el seu origen sonor i vibracional”.
Enguany, a més, col·laboren en el programa persones tan 
rellevants com Ido Kagan, cofundador d’un referent escè-
nic mundial com és la companyia israeliana Mayumana, 
o Roberto Castillo, director de l’agrupació veneçolana 
Primate Percusión.

Una experiència per a tots els públics
El Concert Circular vol arribar a tothom, per això, aquesta 
edició s’obre als centres educatius, que podran participar 

de l’activitat entre els dies 11 i 13 de maig, al matí.
La cúpula, que s’instal·larà al Sot d’en Barriques, estarà 
oberta a la resta del públic els dies 13, 14 i 15 de maig, 
en horaris de tarda o nit. El preu per accedir-hi serà de 8 
euros, amb entrada anticipada, i de 10 euros a la taquilla. 
Les entrades es poden adquirir al CEM Maria Grever o 
per mitjà de Ticketea.com. La durada de cada passi serà 
d’uns 90 minuts. La informació completa es pot trobar a 
la pàgina de Facebook ‘concert circular’.

Parets exporta cultura
Parets és pioner també en matèria de cultura i, a més de 
Boston, on ja han gaudit de l’experiència, s’han interessat 
pel projecte països com Panamà o Israel.

ACORALats omple el Teatre Can Rajoler
Les prop de 50 veus de la Coral d’Adults de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Parets, capitanejades per la Montse 
Navarro, van omplir de gresca i alegria el Teatre Can Rajo-
ler amb el seu espectacle aCORALats. Les interpretacions 
van fer un repàs a tota mena d’estils: del gospel al rock 
passant pel pop, amb temes d’ABBA, els Beatles o Queen.

MÚSICA

Elite Dance triomfa a la World Cup Spain
L’escola paretana de ball Elite Dance ha triomfat a la da-
rrera competició de la World Cup Spain, on es va convertir 
en un dels centres més guardonats.
Elite Dance va presentar 15 coreografies i va obtenir dues 
medalles de bronze al Quartet Brim i individual adult a 
Máximo Pérez; dues medalles de plata a la coreografia 

PLUSVÀLUADANSA
grupal Too Much i al duet Hip Hop 2.0, i tres medalles d’or 
a les coreografies grupals Valerie, Tina Spirit i Flawless,
Maria Grima, de 6 anys, va ser guardonada com a millor 
ballarina en la categoria infantil.
A més, l’escola va rebre dos premis especials del jurat: a
la millor interpretació del campionat en la categoria Mini 
Children, amb la coreografia Valerie, i el premi a la millor 
ballarina mini amb la coreografia interpretada també per 
la petita Maria Grima.

Recepció institucional i celebració del Dia de la Dansa
Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, que se ce-
lebra demà, 29 d’abril, l’Ajuntament de Parets oferirà una 
recepció institucional a l’escola, coincidint amb la gala de 
PROdansa que tindrà lloc al Teatre Can Rajoler, a partir de 
les 20.30 h. Durant l’acte, es posaran en escena algunes 
de les coreografies presentades enguany per l’equip de 
competició d’Elite Dance.

Vols rebre

la informació

CULTURAL

de PARETS?

WhatsApp

Per mitjà de

Afegeix als teus 

contactes:

Parets Cultura

691 367 625

Envia’ns un 

WhatsApp 

amb la paraula 

‘ALTA’

Et mantindrem al 

dia de la nostra 

programació amb 

missatges breus

1

2
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Jornada de portes obertes a Cal Jardiner
El dissabte, 2 d’abril, va tenir lloc la jornada de pPortes 
obertes del Casal de Joves Cal Jardiner, fet que va 
coincidir amb el primer aniversari de l’equipament. Es 
van realitzar activitats com les Agro Olimpíades, el ta-
ller de xapes, la sessió de zumba i un dinar amenitzat 
amb música. A la tarda, van fer una xocolatada, una 
master mlass Dance Hall i a la nit va ser el torn de les 
actuacions de DJ Keal, Al Quadrat, Barretina Sound 
System i Diables Parets. Una de les properes activitats 
que durà a terme el casal seran les partides de Sing 
Star, el dissabte, 14 de maig, a les 17 h de la tarda.

La cultura de Parets, al WhatsApp!
Les persones interessades a rebre informació cultural 
de la vila tenen la possibilitat d’estar al dia a través de 
WhatsApp. Només cal enviar un missatge, per mit-
jà d’aquesta aplicació, al número 691367625 amb la 
paraula ‘ALTA’, i el servei de Cultura enviarà missat-
ges breus per mantenir als inscrits informats sobre 
la programació d’activitats culturals al municipi, com 
ara exposicions, representacions musicals i teatrals,  
o activitats organitzades pels equipaments de la vila.

AMACAT: una nova entitat a Parets
S’ha donat d’alta una nova entitat a Parets del Vallès 
sota el nom d’Associació Musicoterapeutes i Arttera-
peutes de Catalunya. AMACAT. L’objectiu que perse-
gueix aquesta agrupació és potenciar la divulgació i 
la formació de les arts, la creació de continguts cul-
turals en benefici de la salut social, investigar i crear 
productes musicals, difondre cultures tradicionals i 
donar suport al procés creatiu i educatiu de la música.

EN 2 MINUTS...

Art a la façana del Casal Cal Jardiner
L’obra escollida en el concurs per pintar grafits a la faça-
na del Casal de Joves Cal Jardiner, ha estat la d’Antonio 
Díez, conegut com a Eterno, un paretà que ha rebut el pre-
mi de 1.000 € i material de pintura. La façana representa 
un bosc encantat que intenta atrapar un skater, però en 
realitat és un lloc imaginari i representa les seves pors. 
L’altra façana representa la cultura del hip hop i com el 
moviment afavoreix la llibertat de les persones.

AKÍ POTS

Diables Parets ajorna la festa d’aniversari
L’entitat tenia previst realitzar un espectacle que combina 
la representació teatral, musical i pirotècnia amb motiu 
dels seus 20 anys de vida. El 23 d’abril, Diada de Sant 
Jordi, la pluja va impedir fer l’exhibició que la colla porta-
va preparant des de fa dos mesos. El muntatge ha creat 
molta expectació al municipi i ara s’estudia la possibilitat 
de fer la representació en una altra data que s’anunciarà 
pròximament.

DIABLES

Quarta edició del memorial Pere Parera
La Colla de Gitanes de Parets portarà a terme, el pròxim 
8 de maig, la tradicional ballada ‘memorial Pere Pare-
ra’. L’acte començarà a les 17 h a la plaça de la Vila. En 
aquesta representació hi seran convidades les colles de 
Castellar, Martorelles i Santa Perpètua. A la festa no hi 
faltarà el ball de la colla local i l’actuació de les colles 
convidades especialment per a l’ocasió. A més, durant la 
jornada hi haura una pintada de grafits a càrrec d’Eterno.

GITANES

El 23 d’abril, a la plaça de la Vila, Parets va viure una jor-
nada dedicada al llibre, a la rosa, i a una tradició: la Diada 
de Sant Jordi. Durant el matí, vam poder gaudir de l’es-
morzar ‘Charlie i la fàbrica de xocolata’, amb les Galletres 
com a protagonistes; el programa RAP107.edu, ‘Especial 
Sant Jordi’, que es va emetre en directe des de la plaça; 
una ruta literària que van preparar les Biblioteques Can 
Rajoler i Can Butjosa; diferents presentacions de llibres 
i la representació d’El Flautista d’Hamelin, a càrrec del 
grup de teatre de l’escola Nostra Senyora de Montserrat.
Durant la tarda, va tenir lloc una exhibició castellera que 
van realitzar Els Manyacs, un recital poètic i animació in-
fantil. 

La fórmula ‘Sant Jordi’ + ‘Parets, municipi lector’ triomfa
Llibres, roses, tallers i activitats culturals van omplir la plaça de la Vila en un ambient festiu esplèndid

 

III Festa ‘Parets, municipi lector’
Enguany, a la Diada de Sant Jordi se li ha sumat la fes-
ta ‘Parets, municipi lector’, fet que va afavorir, juntament 
amb el bon temps regnant durant el matí, que la plaça de 
la Vila estigués plena de gent que buscava llibres, roses, 
o volgués participar en un dels molts tallers i activitats 
que es van dur a terme al llarg del dia. 

El temps: una de freda, i una de calenta
Si al matí el sol va fer que hi hagués un dia perfecte, en-
trada la tarda el fred, el vent i la pluja van fer que el 23 
d’abril acabes remullat, havent de suspendre alguns actes 
i traslladant uns altres a les sales de la Cooperativa.

 Activitats realitzades amb motiu de la III Festa ‘Parets, municipi lector’ i la Diada de Sant Jordi



28 d’abril de 201616 ESPORTS

L’escola paretana de Taekwondo va aconseguir l’or individual a la categoria júnior a mans de Christian Villar Fenoy, i l’or 
a la categoria parella de més de 30 anys amb Soomi Jo Lee i José Luis Estudillo Vela. José Luis Estudillo Vela també va 
assolir la plata a la categoria trio de més de 30 anys conjuntament amb els seus companys Sergi de Castro i Joel Lee.

Èxit esportiu del LEE YOUNG a l’Open Internacional d’Espanya
Amb els resultats assolits, la classificació per al mundial de Perú d’octubre està més a prop

El CH Parets B puja a 3a Catalana Preferent
L’equip va certificar l’ascens quan encara restaven dues 
jornades per acabar el campionat. El filial paretà va gua-
nyar el seu compromís contra el Gavà C ja amb la satis-
facció de saber que tenia l’ascens assegurat. 
Es tracta d’un equip format per jugadors molt joves que 
vénen del planter de l’entitat. 
La victòria del Vallag sobre el quart, el Tortosa B, i la derrota 
del cinquè, el JH la Llagosta, va certificar l’alegria paretana 
el dissabte a la nit. Tot i això, el diumenge van imposar-se 
al Gavà C, 20 a 26. 

ASCENS

Arriba una nova edició del cros escolar
El cros està obert a nens i nenes d’entre els 3 i els 10 anys
Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer al Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez fins al pròxim divendres 6 
de maig a les 19 h, o tan bon punt s’arribi al límit de les 
inscripcions. 
Les curses tindran lloc el pròxim dissabte 7 de maig a partir 
de les 10 h del matí a les pistes municipals d’atletisme. 
Obtindran medalla els tres primers classificats masculins 
i femenins de cada categoria.

CROS ESCOLAR
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La Marxa Montserrat-Parets, organitzada pel Centre 
Excursionista de Parets (CEP), destina enguany la seva 
recaptació a una causa solidària. Així, de la inscripció de 
cada participant, 1 euro es destinarà a La Lluita d’Arnau, 
per a la investigació de la histiocitosi i el càncer infantil. 
Els autocars fins a Montserrat sortiran des de l’aparca-
ment del pavelló a les 5 del matí per a marxadors i a les 
7 per als corredors.

Aquest dissabte arriba la Montserrat-Parets 2016
Es tracta de la XIII edició de la marxa de resistència i trail

A partir de la 1 del migdia està previst un complet pro-
grama d’activitats a la plaça de la Vila de Parets, amb 
estands de col·laboradors, tabals de diables, música en 
directe, exhibició castellera i classe de zumba. Enguany, 
s’ha canviat el sentit de la marxa i l’arribada serà a Parets. 
Hi participaran més de 300 persones, hi haurà una bossa 
de regals amb samarreta tècnica inclosa i sorteig per a 
tots els participants. Tots els detalls a www.ceparets.com 

Martí Muñoz, 15è de Catalunya d’escacs 
Martí Muñoz Cozar, de la Paretana d’Escacs, va ser el pri-
mer classificat de Parets en categoria sub-8 del Campio-
nat de Catalunya celebrat a Vila-Seca la setmana del 19 
al 24 de març. 
En Martí, que ara té 8 anys d’edat i fa només 6 mesos que 
competeix amb la Paretana, va ser el 15è de Catalunya.

ESCACS

Freudenberg amb La Lluita TEAM
L’empresa Freudenberg se suma a La Lluita TEAM i orga-
nitza una nova acció solidària per recaptar fons en favor 
de la recerca sobre el càncer infantil.
Els treballadors de Freundenberg de Parets protagonit-
zaran el pròxim dijous 16 de juny, a partir de les 18 h, 
una passejada ciclista solidària al Circuit de Catalunya. 
Els diners que es recaptin es destinaran a la recerca de 
la histiocitosi i el càncer infantil que desenvolupa l’Obra 
Social de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Esport per una causa solidària!
L’objectiu és apadrinar el màxim nombre de quilòmetres, 
a un euro el quilòmetre. La xifra recaptada resultarà de 
multiplicar les voltes que es donin per la longitud del re-
corregut del Circuit (4,7 quilòmetres per volta). S’ha fixat 
un mínim de 662 voltes, tenint en compte que el recorre-
gut de la Titan Desert, primera competició on participarà 
La Lluita TEAM amb motiu d’aquesta causa solidària, és 
de 662 quilòmetres. 
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, és el membre de La 
Lluita TEAM que participa a la Titan Desert, la prova de 
mountain bikes per etapes més dura del món.

XIV Bicicletada del Besòs-Decabike 
La gran novetat d’aquesta edició, que tindrà lloc el pròxim 
diumenge 29 de maig, és la creació d’una nova sortida al 
riu Tenes, al terme municipal de Parets. La presentació es 
farà el 3 de maig a la seu del Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs, que n’és l’organitzador. Els treballs 
de connectivitat i l’arranjament del tram final del camí flu-
vial del riu Tenes, duts a terme recentment, han permès 
sumar aquest nou recorregut (d’uns 22,5 km de distància) 
a la prova. La sortida a Parets tindrà lloc a les 9.30 h del 
matí des del pavelló municipal. Més informació i inscrip-
cions gratuïtes a www.besos.cat / www.ciclisme.cat.

CICLISME PEDALADA

NATACIÓ

Miquel Luque guanya la SwimCup Eindhoven 
El nedador paralímpic paretà continua imparable i va vèn-
cer als 50 braça. Amb una marca de 50:87 va superar l’ac-
tual campió paralímpic de l’especialitat, l’holandès Michael 
Shoenmaker. Luque es manté en la marca assolida a Te-
nerife que li va permetre assegurar-se la plaça dels Jocs 
Olímpics de Rio de Janeriro (Brasil) del pròxim setembre.

EN 2 MINUTS...
Alicia Zambrano guanya el Ciutat d’Osca
Alicia Zambrano ha estat la guanyadora del XXIV Tro-
feu Ciutat d’Osca de Natació. La nedadora del Club 
Natació Parets va vèncer en categoria infantil la prova 
dels 50 metres lliures del campionat celebrat el pas-
sat dissabte 16 d’abril.

Campionat de Catalunya de patinatge
Destacada participació del Club Patí Parets al Campi-
onat de Catalunya de figures obligatòries. En catego-
ria cadet, Pau Garcia va ser campió de Catalunya; en 
categoria infantil, Aina Martin va ser la subcampiona, 
com ho va ser Gemma Serra en categoria júnior. En 
categoria sènior, Ivet Figueras va ser cinquena i Marta 
Carreras, desena.

Campionat de consells escolars de cros
Julia Lahosa, del Club d’Atletisme Parets, ha estat la 
guanyadora guanya del darrer Campionat de Catalu-
nya escolar de cros en la categoria benjamí femení. 
Van participar un total de 8 atletes del club paretà, 
tots ells van assolir uns bons resultats.

Purito amb la Gran Fondo BiCircuit 
Joaquim “Purito” Rodríguez apadrina la Gran Fondo 
BiCircuit del pròxim cap de setmana. El ciclista do-
narà el tret de sortida aquest diumenge 1 de maig, a 
les vuit del matí, des del pavelló municipal de Parets 
del Vallès. L’arribada d’aquesta marxa cicloesportiva 
serà al Circuit de Barcelona-Catalunya. La cursa té 
una distància de 162 km i 3.221 metres de desnivell 
positiu. 

Gran temporada del sènior del TT Parets
Victòria del sènior del Tennis Taula Parets en el darrer 
partit de la temporada 4-3 contra els Lluïsos de Grà-
cia. L’equip, que està fent una temporada brillant, ha 
quedat segon del grup 6 de Segona Divisió.

Recta final per a inscriure’s a la Cursa 2016
Les inscripcions es tancaran el pròxim dijous 5 de maig 
a les 20 h. Les inscripcions es poden fer al pavelló mu-
nicipal, a la botiga Runners Parets 42.2 o a través d’in-
ternet www.championchip.cat. Les tres curses previs-
tes són la Mitja Cursa de 5 km i les curses de 10 i 21,5 
km. A les 9 del matí del pròxim diumenge 8 de maig 
tindrà lloc la sortida de la cursa de 21 km i, a partir de 
les 9.30 h, les altres dues. La sortida de la Mitja Cursa 
es farà uns minuts abans que la Cursa de 10 km.

Victòries dels Sèniors A del CB Parets
Els dos sèniors A del CB Parets van aconseguir la vic-
tòria en els seus respectius partits. El Sènior A mas-
culí va guanyar el Sant Gervasi per 60-67 en un partit 
bastant igualat, més del que s’esperava. Amb aquesta 
victòria, continuen tercers a l’estela del Tona, que és 
el segon classificat, i amb opcions reals d’arribar a 
l’últim partit i estar a la promoció d’ascens. 

Èxit de la VII Bastarda / Klandestina
Els 500 participants van aportar més de 100 kg de pro-
ductes bàsics al Banc d’Aliments de Parets. La donació es 
feia a l’estació de Renfe abans de pujar al tren. Els atletes 
van arribar, com és habitual, a la Plaça de l’Ajuntament. 
L’organització va anar a càrrec del CAM, Club d’Activitats 
de Muntanya.

MARXA
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L’esperat acord de govern entre PSC i CDC, anunciat per ARA 
PARETS ERC en el CAVALL REPUBLICÀ de novembre passat, ha 
posat de manifest una mala praxis política: la desqualificació 
personal cap al portaveu republicà Jordi Seguer.

Fa un any, ERC no tenia representació al plenari però gràcies 
a l’intens treball de tota la secció local presidida per Enrique 
Villegas i al suport de la ciutadania, ens hem convertit en una de 
les veus amb més autoritat de l’oposició amb 3 regidors. Tenir 
les mans netes, totalment lliures per criticar allò que no veiem 
bé, no tenir cap interès personal en la gestió municipal i voler 
acabar amb gairebé 40 anys de Govern SOCIALISTA, provoca 
reaccions que no pensem tolerar.

Coincidint amb la convocatòria del ple on tota l’oposició de-
manàvem una auditoria dels comptes públics i que el PSC va 
impedir amb informes de secretaria, el nostre portaveu va rebre 
amenaces del primer tinent d’alcalde socialista durant la Junta 
de Portaveus. Tal com vam denunciar és inadmissible que li 
digués ‘Espero que no hagis de tornar mai més a treballar a 
l’Ajuntament de Parets’.

Quan surts dels arguments polítics per entrar en els arguments 
personals, significa que no tens arguments polítics. I això és 
el que ha fet en els darrers dies el president de CDC Parets: 
difamar al portaveu d’ARA PARETS ERC i publicar acusacions 
injurioses sobre la seva trajectòria professional i les seves vin-
culacions familiars. 

Tot perquè alguns no han acceptat la crítica política de la nova 
SOCIOVERGÈNCIA que governarà Parets fins al 2019. Nosaltres 
ho tenim clar: Raül Urtusol ha passat de ser l’alcalde del canvi 
a convertir-se en la crossa del Govern SOCIALISTA menys ca-
talanista de la història. 

Malgrat el pacte, totalment legítim, confiem que Urtusol no blo-
quegi cap de les iniciatives que l’oposició presenti per fer un 
Ajuntament més transparent i participatiu. Per això li donem un 
vot de confiança per tal que ens demostri que amb el seu pacte 
canviarà el tarannà del Partit Socialista que no vol dialogar amb 
les forces més critiques de l’oposició.

Per primera vegada en gairebé 40 anys, un acord incorpora Con-
vergència al govern de Parets, i des d’aquí ens agradaria fer-vos 
arribar breument quins han estat els motius.

D’entrada, hem trobat bona disposició a les nostres deman-
des per part del PSC. Així mateix, el fet  que en les darreres 
eleccions els veïns de Parets van votar-lo majoritàriament, ens 
ha fet entendre que la manera de donar estabilitat al govern i 
aportar el nostre granet de sorra al poble era ser-hi, però això 
de cap manera suposarà un xec en blanc. Des del govern s’han 
compromès, entre d’altres coses a:

-Realitzar un Estudi Econòmic (auditoria), per la Diputació de 
Barcelona. Una vella petició del nostre grup ja en l’anterior le-
gislatura.
-Tornar a portar els Mercats setmanals a la plaça de la Vila 
i Doctor Trueta, d’on nosaltres creiem que no havien d’haver 
marxat mai. Un estudi ens dirà com encabir-los correctament.
Desenvolupar el Programa “RADAR” adreçat a la gent gran. Ser-
virà per detectar les persones que necessiten ajuda, tant les que 
estan soles a casa com les que tenen cura d’un malalt, malgrat 
no la demanin ja sigui per desconeixença, o per qualsevol altre 
motiu.
-Revalorar i accentuar les festes de caire nacional, com ara 
l’11 de setembre. El lloc i la programació dels diferents actes, 
s’adaptaran per tal de fer-los més participatius a les entitats i 
veïns de Parets.
-Recuperar, ja enguany, els Focs Artificials de la Festa Major 
d’estiu. Principal acte que marcava la seva cloenda i tot un re-
ferent a la comarca.

La llista és més llarga i us demanem que confieu en la nostra 
manera de fer perquè sempre hem estat, i som, constructius. 
Escoltem les vostres demandes, suggeriments, i allò que ne-
cessiteu, sigui de l’àmbit que sigui. És per aquest motiu que el 
nostre regidor està a la vostra disposició.
Per acabar, deixeu-nos agrair d’antuvi la vostra confiança, tin-
gueu per ben segur que farem tot el que estigui a les nostres 
mans per millorar aquest poble que tant ens estimem. 

C’S PARETS. El PSC de Parets ha decidido anular sin diálogo a 
los partidos en la oposición y gobernar de forma fácil y cómoda, 
para ello ha pactado sin importarle cómo y con quien, en este 
caso con “Democracia y libertad” un partido independentista.
Con este pacto se ve claramente que al PSC, lo que le importa 
es ESTAR en la poltrona sin que nadie le incordie o le moleste 
y tomar decisiones de manera unilateral a veces contrarias al 
resto de grupos, ejemplo la negativa a la propuesta de C’s Parets 
aceptada por el resto de grupos municipales de colocar carpas 
festivas el día de Sant Jordi. Llegado a este punto, desde C´s 
Parets hemos interpretado que al PSC de Parets no le importa 
gobernar el día a día en los plenos y debatir las mociones, sino 
que han preferido pactar para gobernar cómodos los tres años 
restantes. No entendemos la bajada de “pantalones” de “De-
mocracia y libertad”, pero los ciudadanos de nuestro municipio 
sabrán ver que se les ha visto el “plumero”. Desde C´s Parets 
con nuestro regidor estaremos realizando políticas y propuestas 
para los ciudadanos de nuestro municipio, nunca pactaremos 
como otros por sillas o cargos. 

C’S CATALUNYA. Fa CENT dies del nou govern en el Parlament i 
encara no han sigut capaços de legislar ni una sola llei que con-
tribueixi a atendre les necessitats de la gent que s’ho està pas-
sant malament o es troben en una situació quasi o de pobresa, 
però sí estan estancats i sumits en una queixa permanent per la 
falta de diners, però no escatimen en despeses quan es refereix 
a obrir ambaixades o donar més de 30 milions d’euros a TV3.

C’S ESPAÑA. Estamos cerca de unas nuevas elecciones por la 
ineficacia y la falta de capacidad de llegar acuerdos entre los 
grupos parlamentarios y sus líderes. El único partido que ha 
demostrado capacidad de dialogo con todos y con capacidad 
de llegar a acuerdos ha sido CIUDADANOS con nuestro presi-
dente Albert Rivera y todo su equipo negociador han estado muy 
por encima de las circunstancias para conseguir lo mejor para 
España y para todos los españoles. 

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 

Prou desqualificacions personals!

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

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

Ciutadans 
 paretsdelvalles@ciudadanos-cs.org  

Acord de govern Ciutadans

Acord de governabilitat fins a finals de legislatura

Mesos després de treball en positiu per al nostre poble i de prio-
ritzar els interessos locals davant els interessos partidistes, PSC 
i CDC de Parets del Vallès hem signat un acord de govern fins a 
finals del present mandat.

La bona predisposició a construir, sumat a les nombroses coin-
cidències i prioritats programàtiques, han propiciat l’entesa. En 
aquest acord hem arribat a importants punts de confluència dels 
programes de totes dues formacions.

Una entesa que permetrà incidir i desenvolupar amb plenes 
garanties el nostre compromís comú per la transparència i la 
rendició de comptes; continuar apostant per les polítiques de 
participació que permetin la implicació cada cop més activa dels 
paretans i les paretanes en la presa de decisions dels projectes 
més destacats d’aquesta legislatura; continuar ajudant els més 
necessitats, generar ocupació i creixement econòmic, garan-
tir els serveis socials i oferir una educació de qualitat, a més 
d’aprofundir en les polítiques de suport als comerciants locals. 
Volem destacar la bona predisposició de les dues agrupacions 
locals i dels dos grups municipals a l’hora d’assolir aquest acord 
que prioritza l’interès dels nostres veïns i veïnes damunt els in-
teressos partidistes. Avui, en política, més que mai, el diàleg i 
l’acord són claus.

Aquest acord garanteix l’estabilitat que cal per dur a terme les 
polítiques avui necessàries per al nostre poble i per als nostres 
veïns i veïnes. 

I per acabar, volem recordar que mantenim la mà estesa a qual-
sevol formació que, com CDC, vulgui sumar en positiu i aposti pel 
diàleg, el consens, la transparència, la participació, l’ocupació, 
el benestar social i una educació de qualitat.

La sociovergència ja és aquí. El pacte entre PSC i CDC s’ha pre-
sentat i s’ha fet públic, ha vist la llum, s’ha retratat i surt als 
diaris, però és un no-pacte perquè només és fum. Fum perquè no 
concreta res. Fum perquè parla de vaguetats però no de concre-
cions. Fum perquè només són quatre bones intencions i poques 
propostes concretes. Fum, fum, fum... semblaria que s’acosta 
el Nadal...
I és de segon plat perquè CDC no va ser la primera opció del 
PSC, sinó la segona, ja que primer van venir a trucar a la porta 
del NOPP... però davant la nostra negativa a pactar fum, van triar 
un segon plat. I es que això ja ho vam fer per a les ordenances 
i per als pressupostes: reunions on es prenia nota del que pro-
posàvem però després no hi havia una sola partida per a fer-ho 
(i de fet no s’ha fet res de res del que vam parlar). Això sí, tot 
amb somriures i molt bones intencions, cosa sempre d’agrair: 
condició necessària però no suficient. Canvien les formes però 
no el fons i no n’hi ha prou.
També cal demanar coherència, perquè presentar-se com alter-
nativa i com a “l’alcalde del canvi” per acabar pactant amb qui 
tant s’ha criticat (legítimament i des de la discrepància política, 
sempre amb respecte i mantenint les formes) no sembla gaire 
coherent... És cert que hi ha moltes idees i propostes compar-
tides però també moltes més que ens separen. No és coherent 
passar-se una legislatura demanant la sortida de Vallés Visió, i 
acabar entrant a formar part d’un govern que no en pensa sortir, 
però on segur que ara sí que hi sortireu... (entre molts altres gri-
paus per empassar). Govern amb qui, per cert, es tenen judicis 
pendents...
I amb aquest pacte, el progressisme del PSC queda cada cop 
més en entredit: primer el PP i ara CDC. Govern d’esquerres o 
esquerra caviar? Però clar, si vas fagocitant tots els teus socis, 
com Saturn devorava els seus fills, en vas necessitant de nous 
i cada cop més lluny de la teva suposada ideologia federal... 
Tinguem des d’aquestes línies un moment de record per on han 
acabat ICV i PP, antics socis del PSC (...fora del consistori...)
Pel bé del poble esperem que el pacte no quedi en focs artificials 
i una fira gastronòmica a la festa major... Llarga vida a la socio-
vergència, pel bé del poble... és clar...

Pacte de fum i de segon plat

I ara què?

Desplaçats literalment al Ple de l’Ajuntament. Es nota que a 
Parets ens agrada molt l’esport, també als polítics. L’esprint fet 
per Raul Urtusol fa que passi de la cinquena a la segona posició. 
L’esprint ha sigut silenciós i a Sumem som els primers sorpre-
sos d’aquest acord. Ens hem assabentat per la premsa, i al Ple 
del 21 d’abril ja van córrer les cadires.
L’oposició a Parets tenia la majoria absoluta, això ens donava 
força per pressionar, per exigir al govern, per portar propostes 
conjuntes com vam fer amb l’Auditoria de comptes municipals. 

I ara què? Ara res de res... 

Fa unes setmanes el PSC va presentar el seu Projecte per la 
legislatura (Pla d’Acció Municipal, PAM), tot i no tenir majoria 
absoluta en aquell moment, el PSC va decidir no fer-ne partí-
cip a cap grup de l’oposició. Davant aquest fet veiem un Raul 
Urtusol crispat per l’actitud de l’equip de govern, i ara què? Ara 
pacta amb ells, tan sols unes setmanes després. Què deu haver 
passat?

Encara tenim massa properes aquelles paraules de l’inici de la 
legislatura, on el PSC deia que no pactarien, que serien valents 
i ho intentarien sols, buscant el diàleg i el suport puntual de 
diferents grups. I ara què? Ara res de res...

A Sumem no teníem constància que el PSC busqués un soci 
de carrera. Deu ser que les esquerres no els agradem gaire. A 
l’anterior legislatura van pactar amb el PP i ara amb la dreta 
catalana CDC, sota els pilars de la transparència, la rendició de 
comptes i la participació. Algú s’ho creu? 

Pel que fa a Sumem, continuarem treballant com fins ara. Sa-
bem que les circumstàncies se’ns compliquen, però ja sabíem 
que no seria fàcil. La nostra oposició continuarà sent ferma, 
exhaustiva, transparent i constructiva.
Tot i que ara podran realitzar les accions quan i com vulguin, 
Sumem Parets estarà allà per informar-vos, assessorar-vos, i 
realitzar la política propera per la qual ens vam presentar a les 
eleccions municipals d’ara farà un any. 
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PARETS EN IMATGES

Cel de Parets

Fotografia de Jennifer Castedo 

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

Tot cercant els orígens
Almenys un cop al mes, a l’Arxiu Municipal es rep alguna 
sol·licitud de consulta de documentació que pugui ajudar a 
trobar els orígens de la persona peticionària. 
Avui mateix, bona part de la feina que hem dut a terme al 
servei d’Arxiu ha consistit precisament en aquesta mena de 
recerca. Una senyora va visitar el nostre servei mesos enrere 
perquè volia conèixer els seus avantpassats i les persones 
que havien habitat casa seva al llarg del temps, anys i gene-
racions enrere. Ara hi ha tornat per acabar de tancar el seu 
cercle particular.
Documents com el que il·lustra avui aquest article –una acta 
de naixement–permeten començar a dibuixar un arbre que, 

a poc a poc, va florint amb la història personal de cadascú. Hi ajuden, també, les actes de matrimoni, 
les defuncions, els padrons municipals d’habitants, els censos electorals o les cèdules personals, entre 
altres diverses tipologies documentals que poden estar dipositades en arxius municipals com el nostre.
En el present document, en Josep, un pare ben cofoi, ens presenta el seu fillet acabat de néixer, de nom 
també Josep, mentre aquest dormia, agombolat, en braços de la Lola...

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Per Sant Jordi, Parets homenatja Ramon Llull (1232-1316)

Per Sant Jordi, Parets es va afegir als actes de commemoració dels 700 anys de la mort de Ramon Llull, un dels mà-
xims exponents de la cultura i el pensament a Europa.

Ramon Llull és un personatge excepcional per múltiples motius. És un laic que va escriure sobre temes científics i 
teologia en una època en què el saber era pràcticament reservat als eclesiàstics i transmès en llatí. Llull volia demos-
trar, a través de la raó i la lògica, l’existència de Déu al món, i s’hi va dedicar amb totes les seves forces. Amb aquesta 
voluntat d’arribar a tothom, va escriure en llatí, català, occità i, probablement en àrab. És considerat, doncs, com un dels 
primers escriptors d’obres cultes en llengua romànica i el principal contribuïdor a la formació de la llengua catalana 
literària. L’abast i la influència que assoliren obres com Llibre d’Amic e Amat, Llibre de meravelles o Blanquerna l’han 
convertit en la figura més internacional de la cultura catalana de tots els temps. 

En aquest fragment de la Vida coetània, ell mateix fa una síntesi de la seva vida:
“Jo he estat un home casat, he tingut fills; era bastant ric, lasciu i mundà. Vaig deixar-ho tot de bon grat per poder-me 
dedicar a fomentar l’honor de Déu i el bé públic, i a exaltar la santa fe. Vaig aprendre l’àrab i vaig anar 
moltes vegades a predicar als sarraïns; per causa de la fe vaig ser pres, empresonat, colpejat. He tre-
ballat quaranta-cinc anys per aconseguir que l’Església i els prínceps cristians s’interessessin pel bé 
públic. Ara sóc vell, ara sóc pobre, i encara tinc el mateix propòsit, i el tindré fins a la mort si Déu voldrà.”

QUÈ N’OPINES DE...
el concurs ‘Talent Parets’ per descobrir nous artistes?

José Moreno
Me parece perfecto. A 
ver si la gente se anima y 
participa en este tipo de 
actividades que dan la 
oportunidad de mostrar 
talento. 

Carmen Sánchez
És una idea fantàstica, 
perquè tenim molt jovent 
al poble que necessita 
aquestes oportunitats per 
animar-se a fer coses. Tot 
el que es faci per animar el 
poble em sembla bé, que de 
vegades sembla que Parets 
estigui una mica aturat.

Lorena García
Tengo que decir que yo no 
me presentaría, pero me 
parece una buena idea si 
va a servir para darle una 
oportunidad a todas esas 
personas que tengan un 
talento especial y quieran 
demostrarlo.

Sergi Pomar
Segurament serà una idea 
perfecta per aquella gent 
que hi vulgui participar. Ara 
bé, jo no tinc talent per poder 
presentar-me a aquest tipus 
de concurs! 

Josep Obradors
Haurien de començar a 
fer-ho ara mateix, el po-
ble està molt apagat i 
iniciatives com aquestes 
sempre són benvingudes 
a Parets. El concurs sem-
bla una molt bona idea.

Elisabet Negre
Aquesta és una bona 
manera de fer que la gent 
participi en activitats del 
poble, que molta gent ha 
de marxar als pobles del 
costat per poder fer co-
ses. S’haurien de fer més 
activitats com aquesta, 
però de veritat, per ani-
mar Parets.

RAP107RAP107

Vallès en Blanc-i-Blau

RAP107 FM dóna la benvinguda a un nou programa radiofònic 
que tot just enceta la seva primera temporada. Es tracta de 
‘Vallès en Blanc-i-Blau’, un espai dirigit per Daniel Pérez i Ja-
vier Arabia, que neix per ser l’altaveu de l’àrea social del ‘Reial 
Club Deportiu Espanyol’, en el qual trobem el món penyístic, 
que aglutina gairebé 200 penyes. Cada dijous, a partir de les 
18.30 h, el programa informa sobre tot el relacionat amb el 
teixit associatiu espanyolista.
La bona acollida d’audiència de les primeres emissions, fa 
que ‘Vallès en Blanc-i-Blau’ s’hagi convertit en un element 
protagonista a les xarxes socials, on els aficionats escolten 

les entrevistes a personatges populars dins de les penyes, la història del RCD Espanyol, actes socials, l’agenda o 
l’actualitat blanc-i-blava. El programa compta amb el suport de la Federació Catalana de Penyes del RCD Espa-
nyol i del RCD Espanyol, així com de totes les penyes blanc-i-blaves del Vallès. Per conèixer més a fons aquesta 
iniciativa, podeu visitar el blog oficial del programa (vallesbib.wordpress.com), la seva pàgina de Facebook (Vallès 
en blanc-i-blau) o seguir l’actualitat del programa a Twitter (@vallesbib).

 Alberto Corbacho
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Per què decideixes fer-te voluntària de Brigada a Eko-Idomeni?
Porque este mundo no es mío. No me gusta el mundo en el que vivimos y no podemos girar la cara 
ante tanto sufrimiento. Es muy fácil estar en casa, con todas las necesidades cubiertas, lamentarse 
y no hacer nada. Aunque en mi caso todo empezó mucho antes, durante la adopción de mi segundo 
hijo, Rubén. Mi marido y yo viajamos hasta Ucrania para adoptarlo, tenía 7 meses y pesaba 2,5 Kg. 
Allí todo tenía un precio. En el orfanato, la vida de los niños sólo valía lo que pudieras pagar por 
ellos. Lo que vimos allí me cambió para siempre. No podía soportar no hacer nada.

Quin és el tracte que es dóna als voluntaris i voluntàries en els camps de refugiats?
Sé que han detenido a mis compañeros y es cierto que, la última vez que fui, la policía me hizo 
desempaquetar todo lo que llevaba, me  pidieron la documentación, me cachearon... Pero no puedo 
decir que me hayan tratado mal. 

Hi ha alguna experiència que t’hagi marcat especialment?
Todas... Especialmente lo que afecta a los niños. Pero esta última vez hubo una cosa que me 
conmovió. Una familia de Siria con un bebé. Por lo visto en su país eran gente acomodada. Tenían 
tres niños. Uno de ellos, de 7 años, tiene una enfermedad que paraliza todo su cuerpo, no se puede 
incorporar y apenas puede comer. Lo trasladan de un lado a otro en un carro de bebé porque no 
tienen otro sistema. viven cinco personas en una tienda de campaña para dos. Sus padres lo llevan 
a una organización cercana y allí lo lavan cada día. Los voluntarios y sus hermanos cuidan de él, 
lo alimentan, le dan masajes, lo visten... Esa criatura tiene la sonrisa más preciosa del mundo, 
nunca para de sonreír, no deja de agradecer con la mirada. Eso te hace darte cuenta de que las 
personas allí son especiales.

Un conflicte que afecta a tothom sense distinció.
Es un desastre a todos los niveles. Pero no solo en Grecia: en Palestina, en Siria, en Irak... Sobretodo 
los niños. No deberíamos consentir que las criaturas sufrieran a causa de conflictos políticos o 
territoriales. Es absolutamente indignante. Todos somos refugiados, de una manera o de otra. En 
algunos campos están en condiciones deplorables. No sé como hay quien no entiende la huida 
de todas estas personas. En sus países están expuestos a diario a ser asesinados impunemente. 
¿Acaso alguna madre no lo dejaría todo para huir si supiera que su hijo esta en peligro constante?. 
¿Que en cualquier momento lo pueden secuestrar, encarcelar, torturar y someterlo a todo tipo de 
abusos?

Què es pot fer de manera individual? Com es pot ajudar totes aquestes persones?
Para ayudar hay que ir. Eso sería lo más importante. Si todo el mundo viera lo que ocurre allí no 
permanecerían impasibles. Tenemos tantas y tantas cosa que no necesitamos, y hay tantas per-
sonas que no tienen nada... Pero en todo caso allí se necesita ropa de verano, chanclas, cremas y 
protectores solares, sartenes, ollas y cosas para cocinar porque cocinan en latas de aceite... Pronto 
enviaremos un contenedor; mientras tanto, pueden traer esas cosas a c. Alfons XIII, 47, casa 1.

Maica Torres. Voluntària de Brigada a Eko-Idomeni
La Maica pertany a un grup de persones que podriem dir poc comuns. Aquells éssers 
humans que, segurament, trobem rarament a la vida. Ella és una voluntària plena 
de passió, d’energia i d’entrega cap als altres. Té 43 anys, 5 fills i 7 gossos. Tot i la 
càrrega que podria suposar tenir cura d’aquesta gran família, ella no va dubtar ni un 
segon a l’hora de viatjar en dues ocasions al camp de refugiats d’Idomeni, a Grècia, 
per ajudar les persones que pateixen i que ho necessiten.
La Maica va tornar amb experiències inoblidables i amb dos tatuatges molt visibles al 
seu front que, segons diu, la defineixen perfectament: ‘Soy refugiada’ ‘Soy humana’.

M’agrada... 

La sonrisa de los niños.
El amor, que mueve el mundo.
La generosidad de corazón.

No m’agrada...

El sufrimiento a ningún nivel.
La impasiblidad ante el padecer ajeno.
La hipocresía y el egoismo.

“Todos somos refugiados, de una manera o de otra”

Del 9 al 15 maig 
A les escoles, instituts i espais municipals de Parets, diferents activitats 

amb motiu de la Setmana de la Família (tallers formatius, audicions, 

exposicions, gimcanes, jocs, berenars, etc)

Dilluns 9 maig
A les 17.30 h a la Biblioteca Can Butjosa

presentació del llibre Ei que creixo! Que no 

t’agafi de sorpresa. Desenvolupament 0-3 anys 

a càrrec de  l’equip de professionals del CDIAP Spai Tr3s 

de Parets i de Dolors Torres, supervisora clínica del CDIAP.

Servei de cangur amb inscripció prèvia a 

xef.educacio.parets@gmail.com

Dies 11, 12, 13, 14 i 15 maig, al Sot d'en Barriques, Concert Circular

Diumenge 15 maig
D’11 a 14 h al parc la Linera

festa de cloenda de la Setmana de la Família: 

tallers amb Qpertin amb tablets i de robòtica, bombolles de sabó, El Traginer 

de jocs, ludoteca infantil, inflable, màquina de crispetes i dinar pícnic (porta 

el dinar i una manta i queda’t a dinar a la Linera)
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DEL 9 AL 15 MAIG 2016

P A R E T S  D E L  V A L L È S


