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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

La difusió i la pràctica de l’esport són un valor imprescindible en la qualitat de vida de les persones. Per aquest motiu, l’Ajuntament 
de Parets ha iniciat les obres de l’anella esportiva i ruta saludable, un projecte inclós en el PAM 2015-2019 com una de les actuacions 
destacades d’aquesta legislatura. 
L’anella, que s’excutarà en dues fases, esdevindrà un eix de connexió vertebrador entre el Barri Antic i l’Eixample, i permetrà practicar 
diferents disciplines esportives. Amb iniciatives com aquesta, l’administració paretana vol incentivar l’adquisició d’hàbits de vida 
saludables i, alhora, posar l’esport a l’abast de tothom. Pàg. 3
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Èxit de la darrera Cursa 
Popular d’Atletisme

Entrevista a Elisabeth 
Córdoba, CEP Parets

17 20511

Circuit i Ajuntament
impulsen l’ocupació

Parets del Vallès, 
ciutat educadoraClou la 9a Setmana de 

la Família

13 14

Jornades ‘Els nostres avis’, l’homenatge a la gent gran
Parets del Vallès acull una nova edició de les jornades ‘Els nostres avis’ 
que enguany se celebraran entre els dies 27 de juny i 3 de juliol. L’ob-
jectiu de les jornades és oferir als nostres avis i àvies un ampli ventall 
d’activitats d’oci per fomentar la convivència, les relacions intergenera-
cionals i la participació en la comunitat. Puntaires, ball, bingo, música, 
poesia o havaneres són només una mostra de l’ampli ventall d’activitats 
d’aquestes jornades. Pàg. 9

Parets del Vallès, exemple de Bones pràctiques
Dos projectes de l’Ajuntament de Parets han estat reconeguts com a 
bona pràctica i pràctica significativa de la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonò-
mics i Locals.
Els projectes ‘Estudi assistit. Afavorir l’èxit escolar amb aturats amb 
formació pedagògica’ i Parets arreu del món’ són els darrers que s’han 
inclòs al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals. Pàg. 7

Anella Parets,
una ruta saludable 
per fer esport en família
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PARETS AL DIA

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
Residència Pedra Serrada 
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

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès

D.L. B- 21822/2005. Exemplar gratuït. 

Imprès en paper 100% ecològic 

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

Parets al dia es pot veure al web www.parets.cat
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

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

Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54
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9 Grup Municipal PSC-CP 

ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Berenguer i 
Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

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

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

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

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

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Convergència 
i Unió 
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane

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

Darrere les muntanyes, agotnades,
hi ha les nits
a punt per a saltar cimeres
abocar-se, vessar-se per la vall
fins a llepar els peus de la casa

se sent ja la remor trepidant
rodolen els rocs per pedreres
feréstega, la nit comença
la seva venjança

El Niu d’Art Poètic sempre està joiós de tenir els 
versos de l’Anna Dodas i Noguer ben presents. Què 
podria haver escrit si no hagués estat cruelment as-
sassinada la tardor del 1986 a punt de fer 23 anys? 
Paisatge amb hivern, El volcà i alguns poemes espar-
sos són el seu gran llegat. La recitarem en la trobada 
mensual del diumenge 26 de juny des de les 18:00 
a la Sala Basart Cooperativa. Hi haurà roda lliure de 
poetes i alguna sorpresa especial. Veniu a conèixer 
una de les veus més singulars de la poesia catalana, 
no hi podeu faltar!

Tomàquets de sucar pa

Del meu anar fent, faig allò que m’agrada;
llevar-me d’hora i entrar a camp obert
i flairar el seu verdosenc esplet.
Per costum, en acabar la migdiada
lligo tomaqueres, rego l’hortet
i ofereixo una rosa a l’estimada.
Enguany, els tomacons anar en rodó.
Nets i polits els penjo a la granera.
En tant que la portella tocant a l’era
quedar poc travada i fluixa de baldó,
entrar un afamat ratolí de rostoll
mancat de tota mena de mengera
i ratonejà fins a quedar-se sadoll.
Amb el bot ple s’escapolí de la ratera.
Caram quin escampall de polpa i pell.
Em poso les mans al cap del que succeí
i li barro el par al famèlic ratolí.

Josep Bernal

El passat dia de Sant Jordi, Diables Parets vam ha-
ver de suspendre l’actuació del 20è aniversari que 
teníem prevista per causa de la pluja. Però no us 
penseu que això quedarà així! 
Estigueu atents perquè, ben aviat, els diables CRE-
MAREM PARETS!, i aquest cop no hi haurà res que 
ens ho pugui impedir.
Prepareu-vos per viure i veure un espectacle inèdit 
de foc i música.
De debò us ho voleu perdre...?

Diables Parets 

LÍNIA OBERTA
Dijous 26 maig
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Del territori al cistell: productes 
locals, qualitat, proximitat i salut: xerrada a càrrec de Jordi Puig i Gemma 
Safon i Pere Comas.

Divendres 27 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: Mes de la Natura. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fàcil: tertúlia al 
voltant de la lectura del llibre Cavall de guerra, de Michael Morpurgo.
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració de l’exposi-
ció d’obres del taller de dibuix i pintura del Casal Can Butjosa.

Dissabte 28 maig
-D’11 a 13 h, a l’ASOVEEN, Festa de la Rosa. De 17 a 20 h, ball. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, gala benèfica anual de Parets contra 
el càncer, amb la col·laboració de diverses entitats locals. 
-A les 20 h, al Teatre Can Butjosa, II Botifarrada de l’Associació Protec-
tora d’Animals de Parets
-A les 19.30 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Batalla de galls (i gallines).

Diumenge 29 maig 
-A les 11 h, a la plaça de la Vila, trobada castellera dels Manyacs de 
Parets. 
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, recital poètic homenatge a 
Imma Forment i presentació del seu poemari Arran de mar.

Dilluns 30 de maig
-A les 9.30 h, a la Sala Serra Cooperativa, conferència Xarxes socials 
i networking, a càrrec de Laura Cespedosa, i entrega de diplomes de 
cursos de l’SLOP. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Taller: Crea la teva llibreta de 
ciència amb scrapbooking a càrrec de Gemma Garcia.

Dimarts 31 maig
-A les 10 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller de jocs de falda. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: La princesa verda, 
a càrrec de Mon Mas.
-A les 19.30 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, assemblea de joves La 
Factoría d’Idees. 

Dimecres 1 juny
-De 10 a 12 h, al mercat del Camp de les Peces, activitat informativa del 
Dia Mundial del Medi Ambient.
-A les 17.30 h, al Passeig Fluvial, passeig per conèixer l’entorn del nou 
tram del camí fluvial. A les 19 h, es farà un taller de caixes niu i exposició 
sobre el retorn de la llúdriga.
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Equip B. 

Divendres 3 juny
-De 10 a 12 h, a la zona comercial Iveco, activitat informativa del Dia 
Mundial del Medi Ambient. 
-A les 17 h, al Casal d’avis Ca n’Oms, Ball amb música. 
-A les 17.15 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Bressol de 
contes. 
-A les 18 h, a l’Institut La Sínia, festa de bateig de La Sínia, amb actu-
acions dels Manyacs i de l’alumnat de 4t d’ESO en col·laboració amb 
l’Escola de Música, acte oficial d’inauguració de l’institut, sopar orga-
nitzat per l’AFA i fi de festa a càrrec de Diables Parets. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Hora del Conte. 
-A les 19 h, a l’Escola de la Natura, xerrada col·loqui ‘Millorem en el 
reciclatge d’oli i la recollida de roba a Parets. 
-A les 21.30 h, al restaurant Llevant Park, Nit de Bo-
leros amb Emiliano Briceño. 
-A les 22 h, a Can Jornet, sessió d’astronomia infantil: 
Estrelles i constel·lacions des de Can Jornet. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

FE D’ERRADES
En el número 154 corresponent a aquest butlletí muni-
cipal, en l’apartat ‘Línia oberta’, on l’autor deia 
‘L’alba licífera de cada dia’, volia dir:
‘L’alba lucífera de cada dia’
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Ja han començat les obres de l’Anella Parets, un dels projectes més destacats d’aquesta legislatura i un dels com-
promisos que vam adquirir amb vosaltres. 

Es tracta d’una ruta de 9 quilòmetres per practicar esport en família, a partir d’un itinerari saludable, que connectarà 
el barri Antic i l’Eixample del nostre poble.

L’Anella Parets respon al nostre model de vila. Apostem per la mobilitat sostenible i els hàbits de vida saludables.

Aquest itinerari ha estat elaborat per tècnics especialistes a partir d’un acurat estudi de cada zona, i garanteix un 
circuit segur que connecta espais naturals d’alt valor paisatgístic. 

El projecte inclou nous carrils bici (en calçada, protegits i en vorera) i la millora dels ja existents; carrers de convi-
vència; zona 30; camins verds i pistes bici.

L’actuació s’executarà en dues fases. La primera, que estableix un circuit de 7,1 quilòmetres, inclou més de 3 quilò-
metres de camins naturals, gairebé 1 de camins urbans i prop de 3 discorren per zona urbana. Aquest itinerari parteix 
de la plaça de la Vila i discorre pels carrers Aragó, Víctor Català, passeig Fluvial, les avingudes Josep Tarradellas i 
Catalunya, Alfons XIII, passeig de la Ribera, els camins de la Riera Seca, de la Torre de Malla i de Can Serra, avinguda 
Lluís Companys, passeig Joan Miró i carrer de la Fàbrica.

La segona fase enllaçarà tots els equipaments municipals i acabarà de completar l’anella fins al total dels 9 quilò-
metres previstos. 

L’Anella Parets dóna resposta, en àmbits molt diversos, a les vostres demandes. I aquest és el nostre compromís i la 
nostra obligació, satisfer les vostres demandes i necessitats sempre que això estigui al nostre abast. Us convidem 
a gaudir d’aquesta nova proposta.

Sergi Mingote

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

A principis d’aquest mes de maig han començat les 
obres de l’Anella Parets, un projecte d’anella esportiva 
i ruta saludable inclosa en el Pla d’Actuació Municipal 
2015-2019.
L’Anella Parets respon a un model de vila que aposta per 
la mobilitat sostenible i els hàbits de vida saludables, 
pensada per al benestar del conjunt de la població, que 
exercirà alhora d’eix de connexió entre el Barri Antic i 
l’Eixample, mitjançant un itinerari dissenyat sota els 
criteris de mobilitat segura i sostenible. 
Està previst que les obres de la nova anella s’executin en 
dues fases. La primera fase estableix un circuit de 7,100 
km i inclou més de 3 km de camins naturals, gairebé 1 km 
de camins urbans i prop de 3 km que discorren per zona 
urbana. La segona fase de les obres enllaçarà tots els 
equipaments municipals i acabarà de completar l’anella 
fins a cobrir els 9 km previstos.

Un recorregut de 9 quilòmetres per fomentar la pràctica de l’esport 
El projecte de l’Anella Parets, inclosa en el PAM 2015-2019, esdevindrà també un eix de connexió entre el Barri Antic i l’Eixample

L’esport a l’abast de tothom
L’Anella Parets té com a finalitat, entre d’altres, posar 
l’esport i la pràctica d’activitat física a l’abast de tothom,  
com a eix d’un estil de vida saludable que, a més, 
fomenta les relacions, la socialització i la integració de 
les persones. 
L’itinerari està dissenyat per viure i gaudir activament 
del traçat, amb la connexió de les àrees urbanes amb els 
parcs, places i paratges d’interés natural de la vila.

Senyalització del circuit
El circuit s’ha senyalitzat en 11 punts, a partir de panells 
informatius que mostren l’itinerari complet i el punt 
quilomètric en què es troben. 
La implantació d’aquesta anella està planejada amb 
l’adaptació òptima per a cada tipologia de tram viari per 
on passa. 

Pl. de la Vila 
Víctor Català 
Passeig Fluvial / Pistes petanca
Passeig Fluvial / Pavelló
Av. de Josep Tarradellas
Alfons XIII 
Passeig de la Ribera
Riera Seca 
Barri de Can Riera
Cal Jardiner
Can Serra

Itinerari alternatiu

SENYALITZACIÓ 

1

1 h 35 minuts 28 minuts

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10
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L’Ajuntament de Parets tanca l’any 2015 amb 
un romanent de gairebé 8 milions d’euros
En la mateixa línia que ens els últims exercicis, el consis-
tori paretà liquida el pressupost municipal corresponent 
a l’any 2015 amb un romanent de 7.741.200,59 €
Una altra dada significativa és la reducció de l’endeuta-
ment bancari en un 20%. Aquest es redueix fins al 35,41% 
dels ingressos corrents, una xifra molt baixa comparada 
amb municipis de dimensions similars a Parets.
Pel que fa als ingressos, s’han executat en un 93.74% i 
les despeses corrents en un 90,32%. Aquestes xifres ga-
ranteixen l’estabilitat pressupostària. 
A més, el període mitjà de pagament als proveïdors s’ha 
mantingut durant tot l’exercici per sota dels 30 dies que 
preveu la llei.
“Aquestes dades garanteixen la solvència de la institució 
i posen de manifest l’excel·lent gestió econòmica duta a 

PLUSVÀLUAPRESSUPOST
terme en els últims anys. Per cert, aprofito per tornar a 
reclamar els gairebé dos milions d’euros, 1.797.273,30 € 
per ser exactes, que ens deu la Generalitat de Catalunya, 
a dia d’avui, el nostre principal deutor”, afirma l’alcalde de 
Parets del Vallès, Sergi Mingote.
En el capítol d’inversions, s’han executat per valor de 
3.779.866,79 €, finançades en un 90% sense tenir que 
recórrer al finançament bancari.
Les partides més destacades de la despesa corrent, amb 
un total del 28%, han estat les destinades a polítiques 
educatives (3.283.610 €), serveis socials (1.058.041 €) i 
al foment de l’ocupació (949.166 €). 
En paraules de Mingote, “més de 5 milions d’euros 
(5.290.817 €) destinats als pilars de l’estat del benes-
tar posen de manifest quines són les prioritats del nos-
tre Ajuntament: ajudar els més necessitats, fomentar 
l’ocupació i garantir una educació de qualitat”.

A mitjan maig s’ha dut a terme la sessió d’acollida a les 
16 persones seleccionades per participar en la primera 
convocatòria dels Plans d’Ocupació Local d’aquest 2016.
Posteriorment, s’incorporaran les 13 persones restants, 
fins a cobrir les 29 places sol·licitades.

Criteris de Selecció
A més de complir els requisits generals, comuns a tots els 
candidats i candidates, i els específics, que van en funció 
del perfil que se sol·licita, els aspirants han de passar per 
un procés de selecció seguint els criteris que marquen les 
bases de cadascuna de les convocatòries.
Per fer la valoració, el tribunal té en compte:
a) que la persona es trobi en recerca activa de feina i 

16 nous contractes per mitjà dels Plans d’Ocupació Local 

participi en els programes del Servei Local d’Ocupació.
b) la formació i l’experiència professional en funció del 
lloc que cal ocupar.
c) la valoració de la situació socioeconòmica, és a dir, es 
tenen en compte les rendes més baixes, els ingressos de 
la unitat familiar, les càrregues familiars, el risc d’exclusió 
social, etc.
La darrera fase, i com a punt final del procés, preveu que 
els candidats han de fer una entrevista personal amb el o 
la responsable del servei a on pot ser destinat, i un o dos 
membres del tribunal avaluador.
Tots els processos selectius generen una borsa de tre-
ball per substituir possibles baixes mentre el Pla Local 
d’Ocupació està en vigor.

Aquest mes de maig ha tingut lloc la sessió d’acollida prèvia a l’inici del contracte de servei

El ple aprova el Codi de bon govern local
La sessió plenària ordinària del mes de maig va 
aprovar el Codi de bon govern local de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), que 
s’emmarca dins de la llei de transparència.
Altres punts destacats aprovats pel ple van ser 
l’inventari general de béns que formen part del pa-
trimoni municipal; la xifra provisional de població a 
Parets a 1 gener de 2016: 19.083 habitants, i la modi-
ficació de l’ordenança municipal de convivència ciu-
tadana i de via pública.
D’altra banda, es va donar compte de la liquidació 
del pressupost de l’any 2015. Algunes de les dades 
destacades en són el romanent, de gairebé 8 milions 
d’euros, i la reducció de l’endeutament bancari en un 
20%.

PLE MUNICIPAL

Eleccions generals del 26 de juny
Segons les dades registrades fins al moment, 14.096 
ciutadans i ciutadanes de Parets podran exercir el seu 
dret a vot a les pròximes eleccions generals, que se 
celebraran el 26 de juny.
En relació amb les eleccions anteriors, del passat 20 de 
desembre, no hi ha hagut cap modificació substancial.
En aquesta ocasió, es manté l’increment de 5 meses, 
per l’augment del nombre d’electors i la necessitat 
d’evitar cues i esperes a l’hora d’exercir el dret a vot.
Enguany els districtes electorals estaran distribuïts de 
la següent manera:

A - Escola Lluís Piquer - 8 meses - 4.747 electors
B - Escola Pau Vila - 6 meses - 3.404 electors
C - Escola Pompeu Fabra - 4 meses - 1.911 electors
D - Casal Can Butjosa - 5 meses - 2.225 electors
E - Casal d’avis Sant Jordi - 5 meses - 1.809 electors

Sorteig dels membre de les meses
El sorteig per al nomenament dels membres que hau-
ran de formar part de les messes electorals tindrà lloc 
el pròxim dilluns, 30 de maig, a les 18 h, a la sala de 
plens de l’Ajuntament.
El ple és public i pot assistir-hi qualsevol persona que 
hi estigui interessada.

ELECCIONS



26 de maig de 2016 5ACTUALITAT

Posicionament comú per al projecte de 
duplicació de via Parets-la Garriga de l’R3

El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) i set 
ajuntaments del Vallès Oriental (Parets del Vallès, Mo-
llet del Vallès, Montmeló, Canovelles, Granollers, les 
Franqueses del Vallès i la Garriga) han acordat un po-
sicionament comú i consensuat de les millores a in-
cloure en el projecte de duplicació de via del tram Pa-
rets-la Garriga de l’R3 de Rodalies, que està redactant 
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF). 
L’informe, emès pel Departament, és un conjunt d’al-
legacions a l’estudi d’impacte ambiental del projecte 
que elabora ADIF.
Les administracions han posat en valor que es tiri en-
davant el projecte, han demanat donar un impuls prio-
ritari a les obres i han sol·licitat a l’ens estatal la crea-
ció d’una comissió de seguiment tècnic per tractar de 
forma coordinada tant el projecte constructiu com el 
seguiment dels treballs. 
El projecte defineix la duplicació del tram de via única 
de 18,2 quilòmetres comprès entre les estacions de Pa-
rets del Vallès i la Garriga, seguint el corredor actual, així 
com el tancament perimetral del corredor, la millora de 
l’accessibilitat de les estacions i la modernització de la 
infraestructura ferroviària. 

INFRAESTRUCTURES

Ja s’ha dut a terme la inauguració oficial de les obres 
d’arranjament i connectivitat del tram final del camí fluvial 
del riu Tenes, al seu pas per Parets del Vallès.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Parets 
del Vallès i president del Consorci per a la Defensa de la 
Conca del riu Besòs, Sergi Mingote, que va estar acom-
panyat dels alcaldes de la subconca del Tenes, Josep Se-
rra, de Lliçà de Vall; Ignasi Simón, de Lliçà d’Amunt, i Anna 
Guixà, de Sant Quirze Safaja. També hi eren presents el 
vicepresident de la Divisió Industrial de l’empresa Grifols, 
Carlos Roura, així com regidors i tècnics del consistori 
paretà.
Tots els assistents van fer a peu un petit recorregut 
d’aquest nou tram de prop de 2,2 km, que va des de 
l’avinguda Josep Tarradellas fins a tocar de Montmeló, 

Inaugurades les obres del camí fluvial del Tenes 

pel marge esquerre del riu. En concret, han pogut veure 
com s’ha solucionat la part més complicada del projecte, 
que era obrir el tap final, d’uns 340 m, que impedia el pas, 
i donar continuïtat al camí, per enllaçar-lo amb Montmeló, 
on es troba amb el camí fluvial del Besòs, i tot remuntant 
una mica, amb els camins dels rius Congost i Mogent.
Després dels treballs de millora, aquest tram de camí dis-
posa d’una amplada de 2 m pràcticament en tot el seu 
recorregut, on s’hi han instal·lat també tanques als punts 
més perillosos i proteccions a les torres elèctriques, i s’hi 
ha col·locat senyalització vertical.
Les obres, que han tingut un cost final de 98.000 eu-
ros, han estat finançades per l’Ajuntament de Parets, 
l’empresa Grifols, la Diputació de Barcelona i el Consorci 
per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.

Aquest nou camí permet enllaçar ara amb els camins fluvials dels rius Besòs, Congost i Mogent

Reunió amb el veïnat de l’av. d’Espanya
Una quarantena de veïns i veïnes de l’avinguda d’Espanya 
van assistir a la reunió, que va tenir lloc el 7 de maig, on 
es va explicar la tercera i última fase de l’obra d’aquesta 
zona. De la reunió en van sortir diverses propostes i su-
ggeriments que s’estudiaran per poder incorporar-los al 
projecte abans de l’inici de les obres.Durant la trobada, els 

PLUSVÀLUAVIA PÚBLICA
assistents van comentar les incidències observades en 
les dues fases ja executades. Una de les coses que més 
els preocupa és el despreniment d’algunes llambordes, 
principalment en el tram comprés entre la rotonda de Pau 
Casals i el carrer Bailèn. El veïnat creu que les incidències 
són degudes al mal ús que en fan els camions i turismes 
que circulen de manera incorrecta pel carril bici. Aquesta 
consideració coincideix amb l’opinió de l’alcalde, Sergi 
Mingote, el regidor de Via Pública, Francesc Juzgado i 
els tècnics municipals, ja que l’espai està dissenyat per 
suportar exclusivament el pes de bicicletes i vianants. 
Finalment, i de manera consensuada, es va decidir subs-
tituir les llambordes actuals del carril bici per unes més 
petites idèntiques a les del carril de circulació de vehicles. 
També van sorgir altres propostes com ara reforçar la 
senyalització o imposar sancions als infractors. En aca-
bar, els veïns van considerar molt positiva la reunió, per la 
informació rebuda i per les propostes que van poder fer.

Les escoles bressol, amb la mobilitat segura
Els més petits de Parets també aprenen mobilitat d’una 
manera senzilla i divertida. Ho fan de la mà dels agents 
de la Policia Local que es desplacen, juntament amb el 
vehicle policial, fins a les escoles bressol, per tal que els 
nens i nenes es familiaritzin amb el cos de seguretat i els 
elements que els identifiquen. 

MOBILITAT
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Divendres 10 juny 2016
18 h Casal Ca n’Oms

L’acte comptarà amb la col·laboració de 
la colla castellera Manyacs de Parets, que 
ens farà una exhibició de castells.

Cloenda dels
cursos de català i del
Voluntariat per la Llengua

(

TALLERS D’ORIENTACIÓ LABORAL
I TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA 

Més informació
SLOP 

C/ Major, 1 - 08150 Parets del Vallès - Tel. 93 573 88 96 
www.parets.cat/formacio-slop

Coaching, autoconeixement i motivació per a un 
millor posicionament professional (20 hores)
1, 3, 6, 8 i 19 de juny de 9.15 a 13.15 hores
Sala Cooperativa. A càrrec d’Anna Serraïma (experta en coach i 
eines de comunicació)

CURSOS (La Marineta)

Word bàsic (30 h). 30 maig al 10 juny de 9.15-12.15 h

Excel bàsic (30 h). 13 al 27 juny de 9.15-12.15 h  

Carretoner retràctil (12 h). 6 al 9 de juny de 15 a 18 h 

Carretoner frontal avançat (6 h). 13 i 14 de juny 

de 9.15-12.15 h 

Carretoner frontal inicial (12 h)

Del 27 al 30 de juny de 15 a 18 h  

FORMACIÓ JUNY 2016

Formació gratuïta

5à edició

Programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement 

(pimes amb tres o més treballadors, d’un mínim de cinc anys de 

vida, amb el centre de decisió a la demarcació de Barcelona i amb 

voluntat de créixer).

El Servei d'Empresa de Parets hi col·labora com a centre referent.

De les candidatures rebudes es farà una selecció de les 50 empreses 

amb més potencial de creixement. Les empreses participants tindran 

l’oportunitat d’accedir a 37 hores de formació i altres 36 hores més 

d’assessorament especialitzat in company per abordar els seus 

projectes.

Les candidatures es poden presentar fins al 6 de 

juny de 2016.

Més informació 

www.acceleraelcreixement.com 

Servei d’Empresa de Parets al tel. 93 573 88 96 

o a promocio.economica@parets.cat

PARETS
EMPRESA
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Dos projectes de l’Ajuntament al Banc de Bones Pràctiques

Dos projectes de l’Ajuntament de Parets han estat reco-
neguts com a bona pràctica i pràctica significativa per la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Fundació 
Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.
Els projectes municipals ‘Estudi assistit. Afavorir l’èxit 
escolar amb aturats amb formació pedagògica’ i ‘Pa-
rets arreu del món’, han estat els darrers projectes de 
l’Ajuntament de Parets inclosos al Banc de Bones Pràcti-
ques dels Governs Locals.
‘Estudi assistit. Afavorir l’èxit escolar amb aturats amb 
formació pedagògica’ ha estat reconegut com una bona 
pràctica per l’aportació innovadora i de qualitat que aques-
ta experiència representa en la temàtica de l’educació. 
Aquest és un projecte educatiu que cerca afavorir l’èxit es-

Els projectes ‘Estudi assistit’ i ‘Parets arreu del món’ han estat reconeguts per l’FMC

Parets celebra el Dia contra l’Homofòbia
El passat dimarts, 17 de maig, coincidint amb el Dia In-
ternacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia, una de les 
astes situada la plaça de la Vila de Parets va lluir, durant 
tot el dia, la bandera irisada.
Aquesta decisió és fruit de l’aprovació, per part de la Jun-
ta de Portaveus de l’Ajuntament, de la moció presenta-
da el mes de gener pel grup municipal Ara Parets ERC, 

PLUSVÀLUACELEBRACIÓ
segons la qual Parets s’ha declarat respectuós amb la 
diversitat sexual i amb la realitat de les lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals i intersexuals, i contrari a la dis-
criminació de les persones per raó de la seva opció i/o 
identitat sexual.
Per celebrar l’efemèride, l’Associació LGBT Parets va or-
ganitzar un acte públic que es va iniciar amb una batu-
cada a càrrec de Diables Parets.
Posteriorment va tenir lloc la lectura d’un manifest de 
suport a la diversitat sexual i l’actuació de la colla cas-
tellera local Manyacs Parets.
Per cloure la celebració, l’entitat va proposar un petó 
col·lectiu entre els assistents.
En el marc de les activitats, el Casal Cal Jardiner va aco-
llir la xerrada ‘Trencant el binomi’, per treballar els rols i 
estereotips de gènere en el jovent, i contribuir al desen-
volupament lliure de la identitat i la sexualitat.
La bandera irisada també onejarà a la plaça de la Vila el 
pròxim 28 de juny, amb motiu del Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI.

colar i ajudar l’alumnat a desenvolupar actituds positives 
per a l’aprenentatge tot promovent el desenvolupament 
professional de persones en situació d’atur, mitjançant 
l’adquisició de competències i d’experiència laboral. 
Pel que fa a ‘Parets arreu del món’, inclosa al Banc de 
Bones Pràctiques com una Pràctica Significativa, és un 
concurs literari anual que promou el reconeixement de 
les persones immigrants i la convivència entre tots els 
veïns i veïnes del municipi.
Amb la incorporació d’aquests nous projectes, el Banc de 
Bones Pràctiques ja ha reconegut fins a tretze accions 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès, cinc d’elles com a 
bones pràctiques i les altres vuit com a pràctiques sig-
nificatives.

Reconeixement a l’equip del CAP de Parets
L’equip del Centre d’Atenció Primària de Parets ha estat 
el més ben valorat dels 22 que hi ha al Vallès Oriental. 
Així ho va reconèixer l’Institut Català de la Salut durant la 
celebració de la segona Jornada de Benchmarking de la 
Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord. El reconei-
xement és fruit de la valoració del funcionament dels cen-
tres d’atenció primària a partir de l’estudi de 31 indicadors.

RECONEIXEMENT

Càsting per al concurs Talent Parets
El càsting tindrà lloc el diumenge 12 de juny, de 10 
a 14 h, a la cúpula instal·lada al Sot d’en Barriques.
Ja s’han presentant els primers aspirants a guanyar el 
concurs de talents organitzat per l’Ajuntament de Pa-
rets, l’escola de dansa Elite Dance i el Centre d’Estudis 
Musicals Maria Grever. 
Pot participar-hi qualsevol persona a partir dels 3 
anys i sense límit d’edat, resident a la nostra comarca. 
Si tens alguna habilitat especial, saps ballar, cantar o 
fer màgia, ets un malabarista o expliques els acudits 
millor que ningú... participa al Talent Parets.
Accedeix a les bases al web parets.cat, emplena la 
butlleta i envia el teu vídeo a l’adreça talent.parets.cat
El termini de presentació finalitza el pròxim 20 de juny.

CÀSTING
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FESTA MAJOR D’ESTIU  2016

P A R E T S  D E L  VA L L È S

X X X V I I  C O N C U R S  D E

Tema: La música a Parets.

Pa�icipants: Pot pa�icipar-hi 
tothom, amb un màxim de 3 fotogra-
fies.

Categoria i format: S'estableix un 
únic nivell: format digital. La imatge 
fotogràfica ha de tenir un mínim de 
18 cm pel costat més petit, i pel 
costat més gran, un màxim de 30 cm. 
Ha d’anar muntada sobre un paspa�ú 
o ca�olina de 30 x 40 cm mínim 2 
mil·límetres de gruix. 

Presentació i termini de presentació: 
Cada fotografia s’ha de presentar 
físicament i també en supo� digital 
amb un mínim de 1200 píxels pel 
costat més llarg, juntament amb la 
butlleta d’inscripció, al Centre 
Cultural Can Rajoler (carrer Travesse-
ra, 1, 08150 Parets del Vallès) adreça-
da al Servei de Cultura, fins al dia 1 

de juliol a les 14 h. 
La butlleta d’inscripció es troba al 
web www.parets.cat i impresa als 
equipaments municipals.

Premis: Els premis seran els següents:
1r premi: 400 € i trofeu
2n premi: 250 € i trofeu
3r premi: 150 € i trofeu
1r premi local: 150 € i trofeu
2n premi local: 100 € i trofeu

BASES 
PRINCIPALS

Consulteu les bases completes a: 
www.parets.cat

El tema d’enguany és la música a 

Parets. Els treballs han d’incloure 

aquest text: Festa Major 2016. Parets 

del Vallès. 22, 23, 24 i 25 de juliol.

Poden participar-hi totes les persones 

interessades majors de 16 anys, amb 

la presentació d’un màxim de tres 

propostes, originals i inèdites.

La proposta ha de ser aplicable a una 

samarreta i al programa de Festa 

Major (11 cm d’amplada per 15 cm 

d’alçada), amb la previsió de 3 mm 

de sang per cada costat del 

document. 

Les propostes s’han de presentar en 

un suport rígid i, a més a més, en un 

CD ROM amb els treballs preferen-

tment en programes de dibuix. S’han 

de treballar obligatòriament en sentit 

vertical sobre un fons de color blau, 

que es correspon amb el Pantone 

306 (76% de cyan, 0% de magenta, 

6% de groc i 0% de negre). 

Les propostes s’han de lliurar a les 

oficines del Servei de Cultura, al 

Centre Cultural Can Rajoler, abans del 

dia 3 de juny de 2016.

S’atorgarà un premi únic de 500 

euros bruts a la proposta guanyadora. 

CONCURS DE
DISSENY

FESTA MAJOR ESTIU 2016
P A R E T S  D E L  V A L L È S

Consulteu les bases completes a www.parets.cat

BASES
PRINCIPALS

aigua
energia

residus

mobilitat
medi natural

Dia Mundial del Medi Ambient
diumenge 5 juny

parc CAL jardiner

de 10 a 13 h

Espais informatius, jocs i tallers

A més, a la Sala polivalent de Cal Jardiner: 

Exposició Adéu al soroll! Contra la contaminació acústica

Hi haurà un espai amb inflables per als més petits

PROPERES ACTIVITATS A

29 de maig de 18 a 21 h 
Taller de Bricopalets 
a càrrec d'Arnau. 
Si ets menor d'edat, necessitem 
inscripció!

4 de juny a pa�ir de les 19 h 
Festival de cloenda de la Batalla de 
Galls (i gallines) 
amb Blon, Purenigga i Ktano.

18 de juny a les 20 h 
al Teatre Can Butjosa 
Presentació de l'obra ‘Hospitalitis’ 
a càrrec del curs de teatre jove Cal 
Jardiner 
Entrada gratuïta

Curs intensiu de teatre de l'oprimit
a càrrec d'Enruta't
per a joves de 14 a 30 anys
Dimecres i divendres de 17 a 19 h
Inscripcions fins al 15 de juny.

Més informació:

Cal Jardiner. C/ Montcau, s/n

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

Adéu Soroll! 
Fins al 5 de juny, l’Escola de la Natura, juntament amb el 
Casal de Joves Cal Jardiner, exposaran la mostra ano-
menada ‘Adéu soroll! Contra la contaminació acústica’. 
L’objectiu és conscienciar la gent en el control de la con-
taminació acústica i la millora de la qualitat de vida de les 
persones, per fer una vila més habitable.

Parets del Vallès ret homenatge a la gent gran del muni-
cipi amb la celebració de les 27es Jornades Els nostres 
avis, que comencen el 27 de juny a la Sala d’Exposicions 
Can Rajoler. Entre els actes que es realitzaran, hi ha 
l’espectacle de playback que farà el grup La il·lusió no 
té edat, una xocolatada a la Residència Pedra Serrada, 
un recital poètic-musical a càrrec del Niu d’Art i la Coral 
del Casal Sant Jordi i havaneres i cremat de rom al parc 
la Linera. 
Estrenant el mes de juliol, el dia 1, a les 17 h, es farà un 
bingo als casals de Parets, i de 22 a 01 h hi haurà ball. La 
jornada comptarà amb una trobada de puntaires, ballada 
de sardanes i un espectacle a la Sala Basart de la Coope-

Comencen les 27es Jornades Els nostres avis

rativa, que es farà el dissabte 2 de juliol.
Les jornades acabaran el diumenge, 3 de juliol, amb una 
sortida a Alcover en autocar, i un dinar al restaurant El 
Álamo. Els tiquets per assistir a aquesta activitat es po-
den adquirir al Centre Cultural Can Rajoler els dies 12, 
14 i 15 de juny de 10 a 13 h amb la presentació del DNI.

La tradicional celebració durarà una setmana i comptarà amb actuacions, sortides i activitatsVII Gala dels Premis Vallès Visió
El 27 de maig, el Casal Cultural de Vallromanes acollirà 
la setena gala de lliurament dels Premis Vallès Visió. 
L’acte pretén distingir aquelles persones o entitats que 
han destacat al darrer any per la tasca realitzada, per 
la seva trajectòria o bé per portar el nom dels muni-
cipis que formen part del Consorci Teledigital Mollet 
més enllà de les nostres fronteres. Durant la celebració 
es podrà gaudir de les actuacions del Grup de Gospel 
de Vallromanes i la Coral del municipi, exhibicions de 
hip hop i les interpretacions del grup de dansa infantil 
i teatre del municipi amfitrió. El lliurament de la sisena 
edició dels Premis Vallès Visió es podrà veure per la 
televisió del Baix Vallès dissabte, 28 de maig, a partir 
de les 19 h.

Botifarrada solidària
L’associació Protectora d’Animals de Parets organit-
za la segona botifarrada solidària per recaptar fons i 
continuar ajudant els animals del municipi. El preu de 
l’entrada és de 5 € i hi haurà botifarra amb pa i beguda. 
L’activitat es portarà a terme a Can Butjosa, al carrer 
Salut núm. 50 de Parets. Per a més informació, l’associ-
ació posa a disposició el número de telèfon 664127247.

Gala de Parets contra el càncer
El 28 de maig, a les 18 h, al Teatre Can Rajoler tindrà 
lloc la setena gala benèfica de Parets Contra el Càncer, 
la coneguda entitat dedicada a ajudar els malalts de 
càncer i les seves famílies. El preu de les entrades anirà 
destinat a poder mantenir tots els serveis professionals 
que l’associació ofereix. El públic assistent podrà gaudir 
d’actuacions musicals i de ball de la mà d’Elite Dance, 
Balls de Saló Parets, l’Escola Municipal de Música i el 
CEM Maria Grever.

EN 2 MINUTS...

L’Escola de la Natura, amb el medi ambient
El diumenge, 5 de juny, de 10 a 13 h, al parc Cal Jardiner, 
se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, organitzat per 
l’Escola de la Natura. Durant la jornada, hi haurà espais 
informatius, jocs i tallers, i també inflables per als més 
petits. A més d’aquest dia, l’Escola de la Natura realitza 
activitats que ajuden a entendre com podem intervenir 

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT
en el dia a dia per millorar el nostre entorn. Per això, els 
dies 30 de maig, 1 i 3 de juny, es faran actes informatius al 
mercat de Can Berenguer, al del Camp de les Peces i a la 
zona comercial Iveco. En aquests punts es podran recollir 
uns tiquets que es podran bescanviar el dia 5 de juny, al 
parc Cal Jardiner, per un embut per al reciclatge d’oli i una 
planta aromàtica. El divendres 3, a les 18 h, hi haurà una 
xerrada sobre el reciclatge d’oli i la recollida de roba, que 
es farà a les instal·lacions de l’Escola de la Natura.

Jornada de neteja del riu Tenes
L’Escola de la Natura i l’Ajuntament de Parets s’han adherit 
a la campanya ‘Let’s clean up Europe’, una jornada popu-
lar de neteja dels espais fluvials que pretén fomentar la 
consciència ciutadana respecte de la conservació dels rius 
i entorns fluvials. La jornada no es va poder dur a terme 
per manca de voluntaris, però van aprofitar l’estada per 
comprovar la bona vida de la qual gaudeix el riu.

Susanna Villa
Regidora de Gent Gran
Un any més, visibilitzem com la vellesa és 
plena de vitalitat. Per aquest motiu, treballem 
noves polítiques d’envelliment actiu.”

“
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PER SEMPRE

Teatre Can Rajoler

Cal recollir invitacions
a la mateixa escola

Dimarts 7 de juny a les 19 h

Concert de fi de curs

Dilluns 27 de juny

A les 17 h a la Sala d’exposicions de Can 
Rajoler
Inauguració de l’exposició dels treballs fets 
pels alumnes dels tallers

A les 18 h al Teatre Can Rajoler
Espectacle de playback ‘Visca la gent’ del 
grup La il·lusió no té edat

Dimarts 28 de juny

A les 16.30 h a la Residència Pedra Serrada
Xocolatada 

 

Dimecres 29 de juny

A les 17 h al teatre de Ca n’Oms
Actuació de les alumnes de gimnàstica i 

ioga de Ca n’Oms

Dijous 30 de juny

A les 18 h als jardins del Casal Ca n’Oms
Recital poètico-musical a càrrec del Niu 
d’Art i la Coral del Casal Sant Jordi, Josep 
Mauri i Manuel Torres

A les 22 h al parc la Linera
Havaneres amb el grup Barca Mitjana i 
cremat de rom 

Divendres 1 de juliol

A les 17 h, als casals
Bingo 

De 22 a 01 h, a l’era de Ca n’Oms
Ball de les Jornades

Dissabte 2 de juliol

De 10 a 12 h, al parc la Linera
Trobada de puntaires

A les 12 h, al parc la Linera
Sardanes amb la Cobla Sabadell

A les 20 h, a la Sala Basart de la Cooperativa
Espectacle Paco Calonge

(cal comprar entrada, preu 3€)

Diumenge 3 de juliol

A les 11.30 h, 
a l’aparcament del camp de futbol
Sortida en autocar a Alcover

A les 14 h, al Restaurant El Álamo d’Alcover
Dinar i ball de cloenda de les Jornades
Preus: 10€ per als avis del poble majors de 65 
anys. 20€ per als acompanyants

Venda de tiquets i entrades: 
Centre Cultural Can Rajoler (Dies 13,14 i 15 de juny 
de 10 a 13 h - imprescindible portar DNI)

ELS NOSTRES
AVIS
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DEL 22 AL 28 JUNY 2016 

JORNADES

Lluís Piquer

Associació Rodola

rodola.lluispiquer@gmail.com 

Pompeu Fabra

Associació Rodola

rodola.pompeufabra@gmail.com

Vila Parietes 

Looping espo� i Lleure 

loopingespo�illeure@gmail.com 

Pau Vila

Looping espo� i Lleure

loopingespo�illeure@gmail.com 

Campus futbol

CF Parets 

info@alwaysoccer.com

Campus basquet 

Clus Bàsquet Parets

campus@cbparets.com

Campus handbol

Club Handbol Parets             

chparets@handbolpares.com

CASALS D’ESTIU CASALS ESPORTIUS

a 
pa

re
ts
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el

 v
al

lè
s

CONFERÈNCIA:

Més informació: a l’SLOP · c. Major, 1 · Parets del Vallès · tel. 93 573 88 96

Sala Cooperativa, dilluns 30 maig de 9.30 a 12 h

Conferència de Laura Cespedosa 
(desenvolupadora de talent)

A la recerca de feina:
caçadors d’ofe�es de feina 2.0

Tot seguit, lliurament de diplomes de cursos 
organitzats per l’SLOP

Tot el que cal saber fer perquè les empreses et trobin

Obe�ura de l’acte a càrrec del regidor Toni Fernández
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Sessió de treball del Consell Industrial
El 9 de maig, va tenir lloc la darrera jornada de treball de 
la Comissió de Seguretat per a les persones i per a les 
empreses del Consell Industrial de Parets del Vallès.
La sessió va comptar amb la participació dels delegats 
d’algunes empreses que formen part del Consell Indus-

PLUSVÀLUACONSELL INDUSTRIAL
trial, així com dels cossos de Mossos d’Esquadra, Bom-
bers, Policia Local, representants de l’Ajuntament de Pa-
rets i tècnics del Servei Parets Empresa.
La reunió ha servit per impulsar accions en l’àmbit de la 
seguretat i la prevenció: risc químic, mobilitat, formació, 
simulacres, plans d’autoprotecció, plans d’emergència, 
etc, i per posar en comú idees i propostes per a arribar a 
l’excel·lència en temes de seguretat a Parets.
Les trobades periòdiques d’aquesta comissió serveixen 
per abordar les principals actuacions dels cossos de se-
guretat així com les inquietuds en matèria de seguretat en 
l’àmbit industrial, debatre i recollir els suggeriments dels 
participants, i programar l’inici d’accions incloses en els 
objectius d’aquest ens. Aquestes sessions posen de ma-
nifest la utilitat del Consell Industrial com un instrument 
de col·laboració público-privada en el desenvolupament 
local del municipi.

Generar ocupació i oportunitats, treballar pel desenvo-
lupament del territori, enfortir les relacions entre el Cir-
cuit Barcelona-Catalunya, l’administració i les empreses 
paretanes, impulsar l’economia local... Aquests són al-
guns del objectius de l’acord signat, ara fa uns dies, entre 
l’Ajuntament de Parets del Vallès i el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya, en el marc de les accions impulsades pel 
Consell Industrial.
L’acte va estar presidit per l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote; Joan Fontserè, director general del Circuit de 
Barcelona-Catalunya i Antoni Fernández, regidor de Des-
envolupament Econòmic i director del Consell Industrial. 
D’entre les accions immediates, l’acord preveu donar a 
conéixer les instal·lacions del Circuit a les empreses pa-
retanes o reforçar els vincles entre el teixit empresarial i 
l’equipament esportiu com a motor per crear nous marcs 

Acord de col·laboració entre el Circuit de Catalunya i l’Ajuntament
La signatura d’aquest acord permetrà un treball en conjunt per al desenvolupament del territori

de treball en comú. 
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, posava de mani-
fest la rellevància d’aquest conveni ‘com un exemple 
de col·laboració per sumar en la millora del territori’. 
També destacava la voluntat ‘d’impulsar el Servei Local 
d’Ocupació com a referent a l’hora de proveir el Circuit 
de personal’.
Joan Fontseré puntualitzava, en referència a la signatu-
ra, ‘la disposició del Circuit d’acostar-se a la ciutadania 
i de prioritzar les oportunitats per als veïns i veïnes dels 
municipis més propers’.
Per la seva banda, Antoni Fernández, regidor de Des-
envolupament Econòmic, manifestava la importància 
‘d’enfortir la relació entre els equipaments de la comarca 
i la indústria per crear noves oportunitats que donin com 
a resultat la millora econòmica i social del territori’

Nova edició del programa ‘Reinventa’t
L’Ajuntament de Parets, per mitjà del servei ‘Parets 
Empresa, organitza una nova edició de ‘Reinventa’t’, 
un programa d’assessorament i acció empresarial 
adreçat a copsar els punts forts d’empreses per tal de 
promoure els canvis necessaris per a la seva millora i 
ajudar-los a ser un referent en el sector.
El projecte està adreçat a qualsevol empresa del mu-
nicipi que vulgui fer una introspecció del seu negoci i 
marcar objectius de millora i creixement.
Les sessions es duran a terme a l’SLOP a partir d’avui, 
dijous 26, de 15.15 a 16.30 h, i es desenvoluarà fins a 
finals del mes de setembre.
El programa preveu tant sessions grupals com indivi-
dualitzades per cada projecte.
Per a inscriure-s’hi, cal enviar un correu electrònic 
amb les dades de l’empresa a l’adreça promocio.eco-
nomica@parets.cat.

Parets participa a ‘Accelera el creixement’
Parets del Vallès formarà part, com a centre local de 
referència, d‘“Accelera el creixement”, un programa 
promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEC amb 
la voluntat de donar suport a empreses amb un elevat 
potencial de creixement. 
Els objectius bàsics d’aquest programa són propor-
cionar les eines necessàries per portar a terme una 
reflexió estratègica i identificar els factors claus d’èxit 
per al creixement empresarial; estructurar un full de 
ruta per al creixement de l’empresa i contrastar-lo amb 
experts amb una dilatada experiència en el foment del 
creixement de projectes empresarials; i proporcionar 
eines de recolzament perquè els projectes de creixe-
ment es puguin materialitzar.
Per a qualsevol consulta referent al programa, cal 
adreçar-se al servei Parets Empresa, al carrer Major, 
1, o bé enviar un correu electrònic a l’adreça promocio.
economica@parets.cat.

En 2 MINUTS...

INAUGURACIÓ

Nova botiga de roba per a infants, ‘7 colores’
A Parets ja tenim una nova botiga de roba infantil i juvenil 
amb la millor moda per a nens i nenes de 0 a 16 anys.
Es tracta de 7 colores, un local situat al carrer de Monics-
trol, 1. També podeu veure tota la informació i les novetats 
de la botiga a la seva pàgina de facebook.
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CONSUM

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

Que no t’enredin! Alguns consells sobre la publicitat

És molt importat saber que la publicitat que fa una empresa és vinculant, és a dir, es pot exigir 
el seu compliment. Això és important sobretot quan parlem d’ofertes i promocions. En aquest 
cas, la publicitat ha d’incloure: 
   La data d’inici de la promoció o l’oferta.
  La durada de la promoció o l’oferta, el nombre d’unitats disponibles o el nombre de
   persones que es poden beneficiar de la promoció.
  Els requisits que han de complir les persones consumidores per poder obtenir els
   articles oferts.
Els següents tipus de publicitat es consideren il·licits: 
    La publicitat que atempti contra la dignitat de les persones, estereotips, discriminació, 
    violència de gènere, etc. 
    La publicitat dirigida a menors que els inciti a la compra explotant la seva inexperiència
    o presentant-los en situacions perilloses.
    La publicitat subliminal, aquella que pot influir sobre el públic sense ser conscientment
    percebuda.
    La publicitat enganyosa, que és aquella que ens pot induir a error. 
     La publicitat deslleial, aquella que, pel seu contingut, forma de presenta- ció
    o difusió fomenta el descrèdit d’una persona o empresa.

Grifols compra el 20% de Singulex

La farmacèutica catalana Grifols, amb seu 
a Parets, ha anunciat l’adquisició del 20% 
de la nord-americana Singulex després de 
subscriure una ampliació de capital per 
valor de 50 milions de dòlars (44 milions 

ADQUISICIÓ
d’euros), segons ha comunicat la multina-
cional a la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors (CNMV). 
Singulex és una empresa de diagnòstic 
amb seu a Alameda (Califòrnia), que ha 
desenvolupat i patentat la innovadora 
tecnologia d’ultrasensibilitat SMC, amb 
àmplies aplicacions en diagnòstic clínic i 
en l’àmbit investigador.
En el marc d’aquesta operació, a més, s’ha 
atorgat a Griífols una llicència exclusiva 
d’àmbit mundial per a l’ús i comercialitza-
ció de la seva tecnologia per al cribratge 
de plasma i donacions de sang que permet 
una major garantia de la seguretat de les 
transfusions i els productes derivats del 
plasma.

Passejada ciclista de Freudenberg

L’empresa Freudenberg se suma a La 
Lluita TEAM i organitza una nova acció 
solidària per recaptar fons en favor de la 
recerca sobre el càncer infantil. Els treba-
lladors de Freundenberg de Parets prota-

SOLIDARITAT EMPRESARIAL
gonitzaran 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 recer-
ca de la histiocitosi i el càncer infantil que 
desenvolupa l’Obra Social de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona.
L’objectiu és apadrinar el màxim nombre 
de quilòmetres, a un euro el quilòmetre. 
Així, la xifra recaptada resultarà de mul-
tiplicar les voltes que es donin per la lon-
gitud del recorregut del Circuit (4,7 km per 
volta). S’ha fixat un mínim de 662 voltes, 
tenint en compte que el recorregut de la Ti-
tan Desert, primera competició on va parti-
cipar La Lluita TEAM amb motiu d’aquesta 
causa solidària, va ser de 662 quilòmetres. 

3a Fira del motor i concentració de camions decorats

El dissabte, 18 de juny, a partir de les 10 h, Parets del Vallès es convertirà de nou en 
l’aparador del sector de l’automòbil amb la celebració de la 3a Fira del Motor i concen-
tració de camions decorats. 
La fira ocuparà l’entorn del restaurant Llevantpark, al polígon industrial Llevant, i l’espai 
del Bosc de Taules, on s’instal·laran carpes amb una mostra de novetats i productes 
relacionats amb el món dels vehicles.
L’objectiu de la jornada és aprofitar la proximitat del Circuit de Barcelona-Catalunya, 
considerat un dels actius diferencials de la comarca, atès el seu elevat grau de projec-
ció en l’àmbit nacional i internacional, per tal de dinamitzar i reforçar de cara al futur la 
indústria del sector del motor situada al municipi.

Activitats per a grans i petits
L’esdeveniment començarà a les 10 h, amb l’exposició de vehicles al carrer del Tenes. 
Posteriorment, els camions decorats desfilaran pels carrers del poble per mostrar les 
creacions artístiques que llueixen les caixes dels vehicles. 
En el marc de la fira, també hi haurà inflables amb simuladors, actuacions musicals, un 
concurs de pols, discjòquei, una xerrada, un dinar popular i un grapat més d’activitats 
per a tots els públics. 
Les activitats clouran a les 23 h, amb un concert a càrrec d’un grup de la localitat.

FIRA
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‘La Meva Escola’, l’exposició escolar de fang
La Sala d’Exposicions Can Rajoler acull la mostra ‘La 
Meva Escola’, en què els alumnes de Parets exposen tre-
balls manuals que versen sobre el seu centre educatiu. Els 
infants han creat figures de fang per a aquesta exposició, 
que es podrà visitar de dilluns a divendres de 16 a 20 h, i 
dijous i dissabtes de 10 a 13 h.

EXPOSICIÓ

VISITES ESCOLARS

L’ajuntament rep els alumnes de primària
Els alumnes de 4t curs de primària de l’escola Pau Vila 
han visitat l’Ajuntament de Parets per conèixer de prop el 
funcionament de l’administració local. Durant la seva visi-
ta, acompanyats per l’alcalde i el regidor d’Educació, han 
passat pels diferents departaments on els treballadors els 
han explicat les tasques principals que hi realitzen. Cada 
mes, una escola visita la casa de la vila, una iniciativa 
que fa que els alumnes de Parets prenguin consciencia 
sobre què és un ajuntament, què hi poden trobar i quina 
importància té per a l’organització del municipi.

Tallers, xerrades i concursos omplen la 9a Setmana de la Família
La setmana, carregada d’activitats, s’ha fet coincidir amb el Dia Mundial de la Família, el 15 de maig

El cap de setmana del 13 al 15 de maig ha finalitzat la 
Setmana de la Família, un programa d’activitats compar-
tides amb la participació de familiars i personal educatiu. 
Durant tota la setmana, que es va iniciar el 9 de maig, 
s’han fet 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. 

Presentació d’un llibre de desenvolupament infantil 
La Biblioteca Can Butjosa va acollir la presentació d’un lli-
bre de desenvolupament infantil entre els 0 i els 3 anys, a 
càrrec de l’equip de professionals 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. La cloenda de la Setmana va tenir lloc el diu-
menge, 15 de maig, al parc la Linera, on es van preparar 
tallers relacionats amb les noves tecnologies i robòtica, 
jocs gegants repartits per tot el parc i inflables per a la 
canalla. Per finalitzar la jornada, es va fer un pícnic on 
cada persona va portar el menjar i una manta. 
Durant la cloenda es va fer entrega dels premis als gua-
nyadors del concurs de dibuix de la imatge de RAP107 
FM, amb motiu del seu 35è aniversari.
La Setmana de la Família és un programa d’activitats 
organitzat per la Xarxa de debat Educatiu amb i per a 
les Famílies (XEF) i el Servei d’Educació de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès. L’objectiu principal del programa és 
compartir i obrir les escoles a les famílies a través de 
diferents activitats que afavoreixen la seva participació 
en els centres educatius del municipi.

Èxit de les Olimpíades Matemàtiques a Parets
La tercera edició del certamen es va celebrar el diumenge, 
22 de maig, i va gaudir d’una alta participació, amb 289 
inscrits. Els participants, alumnes d’infantil i primària, van 
poder gaudir de les activitats i tallers que es van realitzar, 
a més de les proves que anaven destinades només als 
estudiants de primària.

PLUSVÀLUAMATEMÀTIQUES
Els tallers de més èxit van ser els de realitat virtual, rubik 
i escacs. Com a novetat, enguany s’ha fet un concurs de 
fotografies per a alumnes d’ESO. Les imatges havien de 
tenir una temàtica relacionada amb les ‘formes mate-
màtiques a Parets’.
Durant la jornada, es va fer el programa radiofònic infantil 
‘RAP107.edu’ en directe. Totes les activitats es van fer a 
la pista i al casal de Cultura Can Butjosa i no se’n va haver 
de suspendre cap a causa de la pluja.

Els premis
Cada categoria, des de P3 fins a 6è, van tenir tres pre-
mis. L’entrega dels obsequis va ser possible gràcies a la 
col·laboració de comerços i empreses de Parets que van 
oferir articles dels seus establiments. Les Olimpíades van 
sorgir, ara fa tres anys, impulsades per l’AMPA de l’Escola 
Pompeu Fabra, i compten amb el suport de l’Ajuntament 
i de la resta d’AMPA dels centres de Parets.
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La tasca dels consellers
El Consell d’Infants de Parets del Vallès es 
va reunir fa uns dies amb l’alcalde de Pa-
rets, Sergi Mingote, i els regidors de Cul-
tura i Urbanisme, Miquel Pérez i Francesc 
Juzgado, en un acte on també va assistir 
l’arquitecte encarregat de la realització 
del nou parc situat al Sot d’en Barriques. 

CONSELL D’INFANTS

La setmana cultural més musical
Del 17 al 20 de maig, l’Escola Municipal 
de Música ha portat a terme la Setmana 
Cultural, on famílies, alumnes i profes-
sors han compartit la seva passió per la 
música. Les activitats han tingut un cai-
re participatiu i durant la setmana es va 
poder assistir al taller d’estimulació mu-

MÚSICA
sical per a nadons, adreçat a infants de 13 
a 24 mesos, al taller de danses tradicionals 
amb música en directe, i a la tradicional bo-
tifarrada per a pares, alumnes i professors, 
al parc la Linera. El fi de festa va consistir 
en una jam session oberta tant a alumnes 
com a no alumnes, gimcanes i el concert 
de professors. A més d’aplegar tot l’equip 
de professionals, alumnes i familiars de 
l’escola, aquestes jornades tenen com a ob-
jectiu donar a conèixer l’escola, la formació 
que ofereix i la possibilitat d’iniciar estudis 
musicals per a aquelles persones que no 
formen part del centre.
L’Escola Municipal de Música és un centre 
d’ensenyaments musicals de caràcter ofi-
cial, tant de nivell elemental com de grau 
professional en especialitats instrumentals.

Bateig de l’Institut La Sínia
El pròxim 3 de juny tindrà lloc el bateig de l’Institut La 
Sínia, on al llarg del matí es podrà gaudir d’activitats i 
tallers destinats als alumnes. A la tarda, a partir de les 
18 h, tindrà lloc una actuació dels Manyacs, la Colla 
Castellera de Parets del Vallès, a més de l’acte d’in-
auguració oficial de l’institut i un fi de festa que han 
preparat la colla Diables Parets.

Ajuts per pagar el menjador escolar
Demà acaba el termini per sol·licitar l’ajut al menja-
dor escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per al curs 2016-2017. Per fer-ho, cal demanar cita 
prèvia trucant al 93 573 79 79. Les sol·licituds es po-
den recollir a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament, o a Serveis Socials.

25è aniversari de l’Institut Torre de Malla
25 anys han passat des que va obrir per primera ve-
gada les portes l’Institut Torre de Malla. Per celebrar 
l’efemèride, el 10 de juny, a les 19 h, hi haurà actuaci-
ons de ball, castellers, gegants i, a les 20 h, una boti-
farrada popular al pati de l’institut. El tiquet per assistir 
a la botifarrada es pot comprar a la consergeria de 
l’institut per 3 € abans del 8 de juny. En el fi de festa hi 
haurà un pastís d’aniversari.

Acapte de sang dels alumnes d’ACESCO 
Els alumnes de 1r d’ESO de l’escola ACESCO han or-
ganitzat recentment un acapte de sang on van acon-
seguir 53 donacions, 7 provinents de nous donants. 
L’acapte, el disseny de la publicitat i la difusió de l’ac-
tivitat van estar organitzats directament pels estudi-
ants, que van comptar amb el suport del professorat 
i l’Associació de donants de Sang del Vallès Oriental.

EN 2 MINUTS...

El disseny de l’espai és el nou encàrrec que 
han rebut els infants per part del consisto-
ri. Per això, en aquesta primera reunió, els 
membres  del consell d’infants van pregun-
tar sobre el tipus de material amb què po-
dien comptar per fer les seves propostes, el 
pressupost que tenien, i van obtenir un plà-
nol del parc sobre el qual poden treballar. 
Ara és el torn de fer les seves aportacions al 
projecte del nou parc.

Plenari de clausura
El 31 de maig tindrà lloc el darrer plenari 
del consell d’infants, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, en què es farà una valora-
ció de la seva tasca durant aquest curs i 
s’acomiadaran els alumnes de 6è curs de 
primària.

Parets del Vallès esdevé  un referent en educació
Parets liderarà la comissió ‘d’Acompanyament a les famílies en la construcció de ciutats educadores’

Parets del Vallès i la ciutat d’Avilès lideraran, conjunta-
ment, la comissió ‘d’Acompanyamenta les famílies en la 
construcció de ciutats educadores’ en el marc de la Red 
Española de Ciudades Educadoras. La RECE ha valorat la 
candidatura de Parets per la tasca d’impuls a l’educació 
amb la participació activa de les famílies i les AMPA en el 
projecte educatiu global del municipi. Els objectius prin-
cipals d’aquest grup de treball són, entre d’altres, acon-
seguir la implicació del nombre més gran de famílies per 
tal de seguir millorant els ratis d’èxit escolar i la qualitat 
del nostre sistema educatiu.
Els eixos sobre els quals es treballarà seran principalment 
reforçar el paper actiu de les famílies dels infants i joves 

en un model de ciutat concret; la reflexió conjunta en les 
mesures que impliquin les famílies per assolir l’objectiu 
comú de millora de l’èxit escolar i una educació de qua-
litat i l’anàlisi del paper de les Ciutats Educadores en les 
polítiques relacionades amb Família i educació.

Miquel Pérez
Regidor d’Educació
Amb aquest lideratge es posa de manifest 
la feina ben feta i el compromís que 
l’Ajuntament i la XEF tenen amb l’educació, 
com a eina de futur i de transformació social”

“

FESTA DEL 25è ANIVERSARI 

DE L’INSTITUT TORRE DE MALLA

Divendres, 10 de juny de 2016

A les 19 h
Actuacions de diverses entitats del poble com ara ball de
gitanes, castellers i gegants. 

A les 20 h
Botifarrada popular (menjar i beguda) al pati de l’institut 
(Cal comprar el tiquet per 3€ a la consergeria de l’institut abans del 8 de juny) 

A les 21 h
Pastís d’aniversari i actuacions dels alumnes de l’institut
i de les escoles de música del municipi.

A les 22 h
Fi de festa amb la colla de diables de Parets.

Hi esteu tots convidats!

“Bateig” de La Sínia
Divendres, 3 de juny de 2016

18 h    Taller i actuació a càrrec de la colla castellera Manyacs de Parets

19 h    Acte oficial d’inauguració de l’Institut

19.30 h  Actuacions diverses a càrrec d’alumnes de 4t d’ESO, amb la 
      col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Parets

20.30 h  Acte de comiat dels alumnes de 4t d’ESO

21.30 h  Sopar organitzat per l’AFA (Associació de Familiars d’Alumnes)
      Jam Session

23.30 h  Fi de festa a càrrec dels  Diables de 
      Parets del Vallès
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El ball de gitanes triomfa amb el 4t Memorial
La 41a ballada “4t Memorial Pere Parera”, que es va por-
tar a terme el 8 de maig, a la plaça de la Vila, ha estat un 
èxit de participació, amb les colles de Castellar, Martore-
lles i Santa Perpètua com a convidades. La trobada, que 
va tenir un ambient festiu, va comptar amb pintades de 
grafits a càrrec d’Eterno i una xocolatada. La jornada va 
servir per recordar la tradició que aquest ball té a Parets.

BALL

4a Edició del Fotographic Parets
El divendres 10, dissabte 11 i diumenge 12 de juny, se 
celebra una nova edició de Fotographic Parets, que arriba 
a la seva quarta edició amb tallers de la mà de Carles 
Calero, Pere Larrègula, Miguel A. Muñoz i altres profes-
sionals del món de la fotografia. Tots els tallers seran 
gratuïts i, a més, es podran veure exposicions de les mi-
llors col·leccions de fotografia.

FOTOGRAFIA

El Concert Circular es farà el 10 i 11 de juny
El Concert Circular, que estava previst al maig, tindrà lloc 
finalment els dies 10 i 11 de juny al Sot d’en Barriques. La 
novetat d’enguany serà l’escenari on es podrà escoltar i 
viure aquesta experiència única. El Concert Circular esde-
vé un exercici d’intel·ligència emocional i so basat en re-
flexions del musicòleg francès Alain Daniélou. En aquesta 
edició, hi participarà el reconegut músic Ido Kagan.

CONCERT

II Edició del Festival Parc de la Linera
Arriba la 2a edició del Festival Parc de la Linera, orga-
nitzada per Binary Emotions Knights, amb propostes 
musicals independents del Vallès. Power Burkas, Pane, 
The Crab Apples o Pacífico són alguns dels noms con-
firmats per la cita del 9 de juliol. Com a novetat, hi 
haurà activitats musicals matinals per a la canalla. 
El festival començarà a les 11 h del matí, i s’allargarà 
fins a les 3 h de la matinada. L’entrada serà gratuïta.

Menjar saludable a la Biblioteca Can Rajoler
La Biblioteca Can Rajoler ha programat activitats so-
bre la cuina i l’alimentació saludable. Sota el nom de 
‘BiblioTeca km0’,  ha realitzat tasts de vins, tallers in-
fantils i hores del conte. Avui, a les 19 h, es farà una 
xerrada sobre productes locals, qualitat, proximitat i 
salut. I el dimarts, 31 de maig, tindrà lloc una hora 
del conte sobre la princesa que només menja fruites i 
verdures de color verd, a càrrec de Mon Mas.

Exposició dels alumnes del taller de Can Butjosa
Del 27 de maig al 19 de juny, a la Sala d’Exposicions 
Can Rajoler, es podran veure les obres que han creat, 
en aquest curs, els alumnes del taller de pintura i di-
buix del Casal Can Butjosa de Parets.

Presentació d’un llibre de poesia
‘Amb la mirada als equinoccis’ és el títol del llibre 
que Eulàlia Ripoll presentarà el 4 de juny a la gelate-
ria ‘Jijo’, al carrer Antoni Feliu. La presentació anirà 
a càrrec d’Isidre Oller, del Niu d’Art Poètic de Parets.

Bateig dels Manyacs de Parets
El 29 de maig, a les 11 h, a la plaça de la Vila, tindrà lloc 
el bateig de la Colla Castellera de Parets. A l’acte estan 
convidats els castellers de Mollet i Caldes de Montbui.

EN 2 MINUTS...

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa enceta una 
nova Escola d’Estiu, que arriba a la 10a edició per par-
lar sobre els joves, la lectura i els contextos. L’activitat 
es durà a terme els dies 5, 6, 7 i 8 de juliol a les instal-
lacions de la biblioteca. L’objectiu principal és oferir eines 
per aconseguir apropar els joves a la lectura, de manera 
que es tractaran temes com el perfil de l’adolescent, la 
comunicació amb joves, què llegeixen i quins usos fan 
de la biblioteca i com es troba el mercat editorial pel que 
fa a obres literàries.
Per portar a terme les jornades, es comptarà amb els pro-
fessionals Óscar Vilarroya, Marina Forcén, Zubia Leal, Jú-
lia Baena, Vicenç Pagès, Joaquim Noguero, Joan Portell, 
Carles Batlle, Lluís Serrasoles, Emma Armengod i Gemma 

La Biblioteca Can Butjosa programa la 10a Escola d’Estiu 
Les activitats aniran destinades a conèixer el món adolescent i sobre com apropar-los a la literatura

Ciuró, que respondran les preguntes que els assistents 
puguin plantejar, així com aquells temes recurrents quan 
parlem de joves i adolescents. També es treballarà amb 
un Encontro Imaginari, escrit per Narcís Comadira, on 
Jaume Mallofré interpretarà Josep Carner, príncep dels 
poetes catalans, periodista, autor de teatre, traductor 
català i el màxim representant de la poesia del Noucen-
tisme. Alhora, Carme Sansa serà Mercè Rodoreda, con-
siderada l’escriptora de llengua catalana contemporània 
més influent.
El preu és de 60 € i es poden reservar entrades fins al 
20 de juny. Per a més informació sobre les activitats i 
adquisició d’entrades, podeu contactar amb la biblioteca 
a través de bibut@parets.cat
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L’empenta dels aficionats que van aplegar-se al pavelló 
municipal Joaquim Rodríguez va ser determinant per as-
solir l’ascens a Lliga Catalana. 
Només durant el primer quart d’hora hi va haver equilibri 
en el marcador, però un parcial de 4 a 0 dels paretans els 
va permetre encarrilar el triomf i va arribar al descans amb 
un avantatge de fins a sis gols.
A més del Parets, també pugen de categoria l’Handbol 
Cooperativa Sant Boi i el Sabadell.

Ascens a la lliga catalana del sènior A masculí de l’Handbol
L’equip de Jaume Solé va certificar l’ascens, en guanyar 28-22 el Terrassa, i jugarà de nou la Lliga Catalana  

Excel·lent temporada del Club Futbol Parets 
Els benjamins A i B han guanyat la lliga i pugen a preferent 
i a primera respectivament. Fa unes setmanes, el cadet 
Ctambé es proclamava campió de lliga i puja a primera. 
D’altra banda, ja es coneix el nom del nou entrenador del 
primer equip, David Parra, que substituirà Pablo Martínez 
i Xavi Estudillo, que ha fet de segon tècnic.

ASCENS

Després de diversos anys a Primera Catalana, els pare-
tans van celebrar amb eufòria aquest ascens tan meres-
cut després d’una excel·lent temporada.

Resultat de la darerra jornada de la temporada
Els paretans van empatar a l’última jornada, 27 a 27, al 
partit disputat al camp del BM La Roca. D’aquesta manera 
posaven fi a la temporada, que ha comportat el tan desitjat 
ascens a la Lliga Catalana. 

Pau Garcia va guanyar el Campionat de Catalunya cadet celebrat a 
la Seu d’Urgell i Mercè Garcia va assolir la quarta posició.
Pel que fa al Campionat de Barcelona júnior i sènior celebrat a Mal-
grat de Mar, les patinadores del club van assolir una bona classifica-
ció: en categoria sènior femení, Sara Castillo va ser 1a; Ivet Figueras 
7a, i Berta Ferrer, 10a. En sènior masculí, l’Oriol Terrades va ser el 3r 
classificat. En júnior femení, Silvia Rodriguez va ser 2a i, en júnior 
masculí, David André va quedar primer. 
Tots van classificar-se per al Campionat de Catalunya. 

Pau Garcia i Mercè Garcia del Club Patins Parets, classificats per al campionat d’Espanya

Vine a experimentar amb els millors fotògrafs del moment: 

Carles Calero, Pere Larrègula, Miguel A. Muñoz i molts més.

Tots els tallers són gratuïts.

Només cal fer la reserva a www.fotographicparets.com

Exposició de les millors col·leccions de fotografies...

Divendres 10 juny inauguració a les 19 h

Dissabte 11 juny de 10 a 21 h

Diumenge 12 juny de 10 a 13 h

10, 11 i 12 DE JUNY - 4a EDICIÓ

Organitza:

Amb el suport de:
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Otmane Btaimi i Eva Sans, en 10 quilòmetres, Juan Miguel 
López i Laia Soler en 5 quilòmetres i Javier Pizarro i Va-
nesa Pérez en 21,5 quilòmetres han estat els vencedors 
d’aquesta nova edició de la Cursa de Parets, organitzada 
pel Club Atletisme i l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
Tot i la pluja, hi van participar 108 corredors en la de 21,5, 
149 en la de 5 quilòmetres i 239 en la de 10 quilòmetres.

Guanyadors de la cursa 
En la cursa de 10 quilòmetres, Otmane va ser molt supe-
rior i va fer un temps de 34.38, superant Joan Palomeras 
(37.19) i Raúl González (39.43).

Otmane Btaimi torna a guanyar la Cursa Popular de Parets
El CA Parets suma dues victòries amb Vanessa Pérez en la mitja marató i Laia Soler als 5 quilómetres 

Eva Sans va fer 48.02, davant Cristina Peicasat, que va fer 
49 minuts i Magda Gil, amb 51.30.
En la de 5 km, Juan Miguel López va fer un temps de 17.37 
superant en cinc segons Antonio Huerga i Carlos Gámez, 
que va arribar més tard. Laia Soler va fer un temps de 
21.24 davant de Marta Martín i Mariona Lahosa. 
Finalment, en 21,5 quilòmetres, Javier Pizarro va fer un 
temps de 1.25.26, superant en gairebé dos minuts David 
Marginedas i Jordi Bonilla en tres. 
Vanesa Pérez va fer un temps de 1.41.28, seguida d’Eva 
Martos i Mariona Soler. 

EN 2 MINUTS...
XIV Bicicletada del Besòs-Decabike 
Per primera vegada, Parets del Vallès serà un dels 
punts de sortida de la Bicicletada del Besòs-Decabike 
organitzada pel Consorci per a la Defensa de la Conca 
del riu Besòs. L’activitat tindrà lloc aquest diumenge, 
29 de maig, a partir de les 9.30 h. El punt de sortida 
d’aquesta nova ruta, de 22,5 km de distància, serà el 
Poliesportiu  Municipal Joaquim Rodríguez i l’itinerari 
transcorrerà per camins fluvials de la conca del Be-
sòs. Les inscripcions, totalment gratuïtes, es poden 
formalitzar a www.besos.cat i www.ciclisme.cat. El 
nombre màxim de participants és de 1.500, i el perío-
de d’inscripció restarà obert fins assolir aquesta xifra.

Excel·lents resultats del CAP al trofeu Pratenc 
El Club Atletisme Parets ha obtingut uns resultat 
excel·lents durant el trofeu Pratenc, celebrat a Sitges. 
Els atletes participants van obtenir uns resultats molt 
destacats a les pistes d’atletisme Moisès Llopart del 
Prat de Llobregat. Sara Gómez va ser la 1a classifi-
cada en 100 m llisos cadet femení; Gerard Corbera 1r 
classificat a 600 m llisos aleví masculí; Marc Revelles 
3r classificat 80 m llisos infantil masculí; Marc Rofes 
7è classificat en longitud infantil masculí i Alba Ra-
mírez, 7a classificada als 100 m llisos cadet femení.

El sènior A del TT Parets no farà l’ascens
El sènior A del Tennis Taula Parets no farà la promoció 
d’ascens a Primera Nacional. Tot i tenir possibilitats 
de fer-ho en quedar segon classificat, la idea del club 
és continuar a Segona Nacional la temporada vinent i 
fer-hi participar jugadors joves de casa que vénen de 
l’equip de Preferent.

El Cros Escolar i els jocs esportius repar-
teixen medalles a la il·lusió i l’esportivitat

El matí de dissabte passat va estar marcat pel bon ambi-
ent entre tots els participants que van desfilar per la pista 
del Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. El Servei 
d’Esports va organitzar, com a part de les activitats, una 
exhibició esportiva i recreativa per part dels participants a 
les activitats al llarg de tot el curs.
L’acte de cloenda dels jocs esportius va coincidir amb el 
Cros escolar, que havia estat suspès per la pluja uns dies 
abans. 
Al Cros escolar van participar més de 300 infants, nascuts 
entre els anys 2006 i 2012, que van córrer des de la cate-
goria de debutants (200 metres) fins a la de benjamí (900 
metres).
El bon ambient, la il·lusió dels nens i nenes participants i 
l’esportivitat van ser els protagonistes de la jornada.

JOCS ESCOLARS

Cap de setmana d’activitats amb el 36è 
aniversari de la Penya Blaugrana 
El pròxim cap de setmana, la Penya Blaugrana Parets ce-
lebrarà els actes del 36è aniversari. El dissabte 4 de juny, a 
les 19 h, hi haurà diverses actuacions al Teatre Can Rajoler.
L’endemà, diumenge 5 de juny, es jugarà el V Torneig d’Es-
coles del CF Parets-Memorial Josep Seguer i, a les 14 h, 
es farà el dinar de germanor a la Sala Basart Cooperativa, 
amb música i ball en directe.

PENYES

El CN Parets, al setè lloc de la segona fase 
de la Lliga Absoluta del grup C
El club paretà va organitzar dissabte 7 de maig la trobada 
a la piscina municipal Miguel Luque. 
El millor classificat després d’aquesta fase va ser el CN 
Mataró, dominador de la sèrie. La resta de clubs partici-
pants van ser l’AT Barceloneta, Badalona, Vallirana, Piera, 
Santa Perpètua i Sant Boi.

NATACIÓ

Miguel Luque es proclama subcampió 
d’Europa dels 50 metres braça
El nedador paralímpic paretà, que entrena al Club Natació 
Granollers, s’ha proclamat subcampió d’Europa als 50 bra-
ça (categoria SB3) a l’IPC Europeu Open celebrat a Funchal, 
a l’illa portuguesa de Madeira. La seva marca de 50.21 
suposa la tercera millor marca mundial de l’any i el situa 
en la lluita per a les medalles als Jocs Olímpics de Rio.

NATACIÓ

Fantàstica experiència amb l’arribada a 
Parets de la XIII Montserrat-Parets 
A l’entrevista de la contraportada podeu conèixer alguns 
detalls d’aquesta nova edició de la marxa de resistència i 
trail Montserrat-Parets organitzada pel Centre Excursionis-
ta Parets (CEP). Enguany, es destinava part de la recaptació 
a una causa solidària. De la inscripció de cadascun dels 
300 participants va destinar-se un euro a La Lluita d’Arnau, 
per a la investigació de la histiocitosi i el càncer infantil.

MARXA
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Rosa Martí i Conill és regidora de l’Ajunta-
ment de Parets i portaveu del grup muni-
cipal Nova Opció per Parets.
Va néixer el 1952 al Barri Antic de Parets 
del Vallès, on resideix.

És llicenciada en Química, Farmàcia i Dret, 
i treballa com a tècnica superior al Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la Gene-
ralitat de Catalunya des de 1995. 

Va encapçalar la llista del NOPP a les elec-
cions municipals del 2011. La seva tra-
jectòria política es remunta al 1978, quan 
va ser escollida alcaldessa de Parets del 
Vallès per la Unió d’Esquerres i es va con-
vertir en la primera dona que ocupava un 
càrrec en el govern local. 
Del 1987 al 1995 va ser Diputada al Parla-
ment de Catalunya.

És una persona inquieta i una apassionada 
de l’art, la literatura i la història local.  

Quin és el projecte del NOPP a Parets?
Des de fa molt temps, nosaltres defensem el nostre projecte basat en tres àmbits. Una de les nostres prioritats és la 
lluita contra l’atur i, especialment, l’atur entre els joves. També, i en la mateixa línia, pensem que hi ha poca implicació 
activa de l’Ajuntament en el tema de l’ocupació. Tenim un municipi amb molta indústria i, malgrat això, les dades, pel 
que fa a l’atur, són percentualment semblants a les de municipis de l’entorn, que tenen molta menys indústria. Això vol 
dir que, si les indústries no contracten gent del nostre poble, alguna cosa no s’està fent prou bé. Cal treballar molt més 
en aquest sentit.
Una altra de les nostres reivindicacions és la recuperació del riu com un eix de connexió entre el Barri Antic i l’Eixample, 
un espai de passeig per gaudir-ne. Aquest projecte s’hauria de desenvolupar de mica en mica, perquè el riu és viu i ha 
de tenir una continuïtat i un seguiment. Sempre hem defensat viure de cara al riu.
Finalment, considerem l’educació i la formació una prioritat per als nostres joves. Volem nous mòduls de FP relacionats 
amb l’entorn industrial que tenim i no estem d’acord amb l’emplaçament actual dels barracons de l’institut La Sínia, 
perquè estan en una zona amb perill d’inundacions. Tot i que les probabilitats que n’hi hagi són poques, pensem que 
és un risc i que caldria situar-lo en un altre emplaçament. Un bon lloc seria entre l’av. Catalunya i can Fradera. Aquesta 
seria una ubicació molt més adient.

Ara tot just fa un any de les darreres eleccions municipals. Quin balanç fa d’aquest any de legislatura?
Penso que el govern ha estat molt relaxat tot aquest temps, amb una activitat de mínims, sense cap projecte engrescador 
més enllà del dia a dia i de tapar forats. No hi ha cap projecte global de poble ni l’esperit de tirar-lo endavant.
Pel que fa a l’oposició, hi ha diferències de criteris i de programes, i això dóna un avantatge important al govern actual, 
malgrat que entre tota l’oposició sumem més vots. 

Fa només unes setmanes es donava a conèixer el pacte entre el PSC i CDC. Què n’opina?
Creiem que Convergència s’ha equivocat i pensem que l’únic que fa és servir de crossa al grup socialista perquè estigui 
més tranquil. No entenem a canvi de què s’ha produït el pacte, perquè no hem vist cap proposta concreta. D’altra banda, 
l’experiència ens fa veure que cada cop que els socialistes han pactat amb altres grups, aquests han quedat absorbits 
pel grup majoritari. Va passar amb Iniciativa per Catalunya, va passar amb el Partit Popular... En tot cas, si és per al bé 
del poble, els desitgem molt d’èxit, però no ho valorem positivament.
En realitat, el marc ideal hauria estat un govern ampli amb la participació de totes les forces polítiques, perquè tots tenim 
grans propostes. És cert que el govern socialista, algunes vegades, intenta fer-nos-en partícips, però no van més enllà 
de les bones paraules.

Quin creu que ha de ser el paper del NOPP per al que resta de legislatura?
Continuarem fent una oposició constructiva, com hem fet sempre, criticant allò que no ens agrada i fent propostes. N’hem 
fet moltes, de propostes, i pensem que molt encertades: en temes de pressupost, temes mediambientals per recuperar 
el riu, l’arranjament dels carrers Major i Barcelona, la restauració de la pèrgola de la plaça de la Vila, la municipalització 
del servei d’aigua, la rehabilitació de la masia de Can Cot...
Com a exemple, una de les nostres crítiques fa referència a l’actuació que es vol dur a terme al solar de la masia de Can 
Volart, una icona de Parets. S’ha redactat un pla de millora urbana que aïlla i retalla la masia en lloc d’integrar-la en el 
projecte, i això farà que se segueixi deteriorant; totalment en contradicció amb el que diu el catàleg del patrimoni. El que 
està passant denota molt poca sensibilitat cap al patrimoni i poc respecte cap a la normativa urbanística aprovada...

Tot i que el NOPP és una marca local, com valora l’escenari polític actual a Espanya i a Catalunya?
És un error que a Espanya s’hagin de fer noves eleccions. Els partits haurien d’haver-se posat d’acord. És probable que 
els resultats tornin a ser similars. Aleshores ja veurem què passa. Pel que fa a Catalunya, estem a favor del dret a decidir. 
Considerem que el govern de l’Estat està actuant amb prepotència i de manera equivocada escanyant Catalunya, sobre-
tot financerament. Des de la Generalitat es fan passes per avançar, però penso que lentament perquè hi ha moltíssimes 
dificultats. Cal trobar una solució al finançament i al tema de la independència o, si no, patirem una situació cada cop 
més complicada.

En primera persona

“Un projecte de futur:
viure de cara al riu ”

Rosa Martí
Regidora i portaveu de Nova Opció per Parets
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Fem neteja
Temps era temps quan els governs municipals tenien part de competència en ma-
tèria de salut. I, per aquest motiu, calia constituir una Junta Municipal de Sanitat. 
En la imatge que il·lustra aquest escrit, es reprodueix l’acta de la Junta de l’any 
1884. I malgrat les aparences del document –per allò que diuen que enganyen–, 
tot el que resumeix és realment divertit, sempre vist des de la nostra perspectiva 
actual. 1. Fan desaparèixer els «muladares», els llocs on s’hi abocaven els fems 
o les escombraries, i n’ordenaven el trasllat a una «regular distancia», que vés a 
saber on devia ser... 2. Demanen que es netegin els frontis de les cases i els carrers 
dos cops als dia –com píndoles higièniques d’obligada presa– i se’n faci una bona 
regada. 3. També que s’estableixi una autèntica neteja a les cases i, sobretot, a 
les «aigüeras» –aquí el pobre secretari de la junta es va veure incapaç de traduir 
a la llengua castellana aquest vocable de la seva llengua materna, tal com li va 
passar a un reconegut polític català al Congrés espanyol no fa pas massa anys! 
4. Sol•liciten al rector de l’església que faci desaparèixer el nínxol 
únic situat... al mig de la plaça de la Vila!, i també una casa ruïnosa 
que «priva los aires de la calle Mayor». 
L’acta continua però acabem aquí. Si en voleu més, veniu a visi-
tar-nos. (Emoticona de picada d’ull...)

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Cloenda dels Cursos de Català, VxL, Club de lectura i Cantem en català
Aquest any, l’Acte de cloenda dels Cursos de Català, el Voluntariat per la llengua, la 4a edició del Club de lectura fàcil 
de la Biblioteca Can Rajoler i el taller “Cantem en català” es farà el divendres 10 de juny, a les 18 h, a Ca n’Oms. Durant 
l’acte, es lliurarà un diploma als alumnes, voluntaris i aprenents per reconèixer la seva participació en les activitats de 
llengua, cultura i entorn que s’han organitzat durant l’any al municipi. A continuació, per celebrar-ho, la jove colla cas-
tellera Manyacs de Parets ens oferirà una exhibició de pilars i castells. 
Un any més, volem agrair la col·laboració de les persones que ens han ajudat de manera voluntària a crear espais de 
conversa perquè les persones que aprenen català puguin practicar-lo: d’una banda, a tots els voluntaris i voluntàries 
que any rere any tenen una parella lingüística; d’altra banda, a la Carme Babot i la Teresa Martorell, que han conduït el 
Club de lectura fàcil, i, finalment, a l’Ernesto Briceño, l’Enric Miró i l’Alicia Moro que, des del Centre d’Estudis Musicals 
Maria Grever, han fet possible un espai de trobada per aprendre la llengua i cultura catalanes a través de 
la música, les cançons i el ball. 
Els nous cursos de català tornaran passat l’estiu. Les inscripcions es faran del 12 al 23 de setembre a Can 
Rajoler. En principi, s’ha programat un curs de nivell Elemental 1, per començar a parlar amb fluïdesa; un 
d’Intermedi 1 (primer mòdul del nivell B), i un de Suficiència 2, a un pas per obtenir el Certificat de nivell 
C oficial. 

QUÈ N’OPINES DE...
l’Anella Esportiva de Parets?

Juani Cecilia
Me parece muy bien que se 
pueda hacer una ruta depor-
tiva por el pueblo. No suelo 
practicar mucho deporte en 
la calle, pero creo que es una 
buena propuesta.

David Sánchez
Creo que esto da una buena 
imagen del pueblo. Yo suelo 
ir al gimnasio y algunas veces 
salgo a correr. Me animaré a 
hacer deporte en este nuevo 
espacio.

Jonathan Casanova
Es agradable que se pueda 
practicar deporte con tran-
quilidad, en el sentido que es 
un espacio adecuado para 
ello. Me parece bien que se 
potencie el ejercicio físico, y 
lo cierto es que es una idea 
bastante buena.

Mercedes Medina
Es una de las cosas que ten-
drían que haber hecho hace 
mucho tiempo. Yo practico 
piscina, pero de vez en cuando 
practico un poco de bicicleta, 
así que seguramente utilizaré 
este nuevo espacio.

Manel Pérez
Aquestes coses són bones 
per a tots, no faig gaire es-
port, però una mica sí, i a 
molts llocs trobo a faltar es-
pais d’aquest tipus. 

Elisa del Hierro
A pesar de que no practico 
demasiado deporte, me pa-
rece muy bien que existan 
estos espacios en los muni-
cipios.

RAP107RAP107

Ja es coneixen les obres premiades del concurs de dibuixos dels 35 anys de RAP107
Sílvia Herreruela, alumna de cinquè curs de primària de l’escola Lluís Piquer, i Ana de Dios, de quart d’ESO de 
l’ACESCO, han estat les guanyadores del concurs de dibuix que s’ha celebrat amb motiu dels 35 anys de vida de 
l’emissora municipal RAP107 FM. L’encarregat de comunicar el veredicte i fer l’entrega dels premis va ser el regidor 
d’Educació i Cultura Miquel Pérez. A més d’aquestes dues guanyadores, es va fer entrega de mencions a quatre 
alumnes més. Podeu veure tots els dibuixos participants a la pàgina de Facebook de RAP107 FM.

 Redacció RAP107
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És el primer any que la cursa comença a Montserrat i acaba a Parets, com ha anat el canvi?
Molt bé, la valoració és molt positiva. En arribar, la gent ja estava al poble i això ha agradat molt. A 
més ha estat molt maco veure com Parets era la meta de la cursa. A la plaça de la Vila ens espe-
raven actuacions d’Elite Dance, Balla que Balla, la Colla Castellera de Parets, Brotes Verdes, Richi 
i una fira on participaven Runner 42, Bikenyrgas, la Lluita de l’Arnau i Encarna Mas.

La cursa és una activitat molt arrelada al nostre municipi, com la viu la gent del poble?
Penso que es viu com la representació d’un estil de vida. La gent té molta motivació i sent l’esport 
d’una manera molt especial. Són molts quilòmetres, no és fàcil fer la cursa, però quan la fas, t’omple 
de motivació i ganes de canviar. A banda d’això, hi ha hagut molta gent que l’ha fet per alguna 
promesa, per exemple de caràcter sanitari o laboral.

Hi ha hagut un total de 316 persones inscrites, tot un èxit.
Ja ho crec. El que també ha estat un èxit és que només hi ha hagut 4 abandonaments. La pluja i el 
fred fa que, sobretot els que fan la marxa caminant, es refredin, agafin rampes i tinguin problemes 
per continuar amb normalitat. Tot i així, el temps ens va acabar respectant. Els marxadors van 
sortir des de Montserrat a les 6 del matí, van fer el recorregut caminant. Els corredors van sortir 
des del mateix punt, però dues hores més tard, perquè feien la cursa corrents i trigaven menys.

Així és que tot han estat bones vibracions.
I tant que sí. Però m’agradaria explicar que hi ha hagut una associació de veïns de Sant Llorenç 
Savall, que ens han demanat 300 € per passar per aquesta zona. Els vam explicar que som una as-
sociació sense ànim de lucre, i que no s’havien de preocupar per la brutícia, ja que portàvem equips 
d’escombra, però no van donar el braç a tòrcer, i només vam aconseguir rebaixar el preu a 150 €.

És una tasca complicada la d’organitzar aquesta marxa? 
Molta feina al darrere, des de fa 3 anys tenim un sistema de cronometratge a través d’una aplicació 
mòbil, en què cada participant porta un codi i podem saber per on va, quin ha estat el seu darrer 
punt d’avituallament i els temps que està fent. És curiós perquè els familiars i amics també poden 
veure aquesta informació i conèixer com li està anant al participant.

Podem esperar tranquils una nova edició de la cursa el pròxim any?
Sí! La participació de les entitats a la plaça, la implicació de totes les persones i l’ambient que es 
va viure, fa que ens hàgim motivat més encara. Hem de destacar que aquest any hem notat una 
pujada de nivell dels participants, no tothom pot fer aquesta cursa, són més de 62 quilòmetres. 
Així és que evidentment l’any que ve tindrem una nova edició de la Parets Montserrat.

O de la Montserrat Parets...
Bé, sí... és que no vull explicar res! La gent sap que cada any fem alguna cosa nova, sí que tenim 
idees de novetats, però encara són només idees, hem d’estar atents i expectants.

Elisabeth Córdoba, presidenta del Centre Excursionista Parets
El CEP, Centre Excursionista Parets, és l’associació que, any rere any, organitza la 
marxa de resistència ‘Parets Montserrat’. Com a novetat, aquest any ha estat el pri-
mer en què s’ha canviat el recorregut i s’ha sortit des de Montserrat per finalitzar la 
cursa a Parets. A l’activitat han participat més de 300 persones, de les quals aproxi-
madament un centenar l’han fet corrents, i la resta caminant. A la jornada s’hi han 
implicat comerços i entitats del municipi. En arribar a Parets, a la plaça de la Vila va 
haver-hi un fi de festa amb actuacions musicals i una petita fira del món esportiu.

M’agrada... 

La muntanya.
La platja.
Passar estona amb els amics.

No m’agrada...

Les injustícies.
Que les coses no surtin bé.
La poca i cara varietat de menjar per als intolerants.

“La cursa ens fa venir motivació i ganes de canvi”

Del 30 de maig al 5 de juny

XIV Setmana esportiva de futbol

Lloc: Camp Futbol Municipal Josep 

Seguer
Organitza: Club Futbol Parets

4 de juny

Torneig 4 x 4 d’Handbol

Hora: 9 h

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez
Organitza: Club Handbol Parets

 

Torneig de Tennis Taula

Hora: 9 h

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez
Organitza: Club Tennis Taula Parets

Torneig 4x4 futbol sala

Hora: 9 h

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Preu Inscripció: 3€ per persona
Organitza: Club Futbol Sala Parets

Partits seleccions comarcals de 

futbol sala

Partits entre les seleccions del Vallès 

Oriental i el Vallès Occidental

Categories benjamí, aleví, infantil i 

cadet

Hora: 16 a 19 h

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez
Organitza: Club Futbol Sala Parets i Federació Catalana 

de Futbol Sala

11 de juny

Torneig 3 x 3 bàsquet

Hora: 9 h

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez
Organitza: Club Bàsquet ParetsXVI DIADA DE L’ESPORT
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