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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Ja ha passat un any i, a Parets, estem de nou de festa. Des de demà divendres 22 de juliol, i fins al dilluns 25 de juliol, ens esperen quatre dies plens 
de música, de cultura, de teatre, de tradició i, com no, de gresca i disbauxa. Enguany, recuperem un dels espectacles més emblemàtics i reclamats 
pels paretans i les paretanes: el magnífic castell de focs artificials. Així doncs, la festa lluirà de nou amb milers de llums i colors que faran les delícies 
de grans i petits. Però això no és tot, un tobogan d’aigua inflable que ocuparà el carrer Major, la baixada de carretons, un cinema a la fresca amb 
so a través de RAP 107, o la intervenció dels nostres castellers, els Manyacs, són només algunes de les novetats que ompliran el farcit programa 
d’aquest any. Així que? Esteu preparats? Doncs no perdeu més temps perquè ja tenim aquí LA FESTA MAJOR D’ESTIU DE PARETS!  Pàg. 3

Per Festa Major, 
tornen els focs
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Segona edició del 
programa Reinventa’t

Entrevista: 
Helena Dalmau

11 2057

Plans d’Ocupació Local 
de Parets

Finalitzen les jornades 
Els nostres avisProva pilot contra 

l’incivisme al carrer

9 10

Premis per als millors esportistes i clubs de Parets
Marc Revelles i Vanessa Pérez, del Club Atletisme; Jon Andechaga del 
Club Futbol i Anabel Amador del Club Handbol, i l’equip masculí quartet 
del Club Patí i el júnior femení del Club Bàsquet Parets han estat els 
guanyadors dels premis de la 17a edició de la Nit de l’esport a Parets.
L’acte es va celebrar el passat divendres 1 de juliol, al Teatre Can Ra-
joler. Pàg.16

Clouen les activitats de l’Eixamplem la festa
Aquest mes de juliol han tingut lloc les activitats emmarcades en la 
quarta edició del programa ‘Eixamplem la festa’. 
El megaparc infantil Sot Park, amb inflables i atraccions d’aigua; la pro-
jecció de la pel·lícula Star Wars 7: El despertar de la força i el concert-
ball amb Noustalgics i La Salseta del Poble Sec han estat novament 
tot un èxit de públic. Pàg.15
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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

Grup Municipal Convergència 
i Unió 

Barri Antic
Raul Urtusol Bou

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 Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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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
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LÍNIA OBERTA

Els dies de Festa Major, el servei de transport en au-
tobús serà gratuït en l’horari següent:
Divendres 22 juliol, de 21 a 5.30 h.
Dissabte 23 juliol, de 21 a 6 h.
Diumenge 24 juliol, de 10 a 15 h.
i de 17 a 5.30 h.
Dilluns 25 juliol, de 21 a 5 h.
La freqüència de pas serà de 30 minuts per les para-
des següents: Escola Lluís Piquer, CAP Parets, Club 
Sant Jordi, Av. Catalunya / Estació, Club Sant Jordi, 
CAP Parets, Escola Lluís Piquer.

BUS DE FESTA MAJOR

Cataluña patria nuestra

Dando tumbos por el mundo
Y sin parar de caminar
Yo busco un trabajo
Y no lo puedo encontrar

Corrían tan malos tiempos
Que a remolque iba siempre
Cuando no era una tormenta
Era un fuerte huracán.

Yo busco una buena clara
Y un ciclón me arrastró
Con tanta fuerza venía
Que en Cataluña me dejó
Gracias a ti, Parets
Del viento a mi me reservó.

Pero unos por tierra
Y otros por el aire
Y otros por la mar.

A Cataluña hemos venido a parar
Cataluña madre y patria nuestra.

Patria de mi corazón
Yo quiero a Cataluña
Yo te quiero con pasión
Tú eres mi patria querida
Cataluña, tú eres mi gran amor.

Dedicado a mis amistades con cariño
Manuel Ortega (abril 2011)

Amb motiu de la fira de la Festa Major d’Estiu, el ca-
rrer de Víctor Català romandrà tancat al transit urbà 
des del dilluns, 18 de juliol, fins al dimarts 26 de juliol, 
ambdós inclosos.

El pas alternatiu del Bus Exprés previst és el següent:

Direcció Vall del Tenes: av. de Francesc Macià, av de 
Catalunya/Camp de les Peces. 

Direcció Barcelona: av. de Catalunya (pl. de la Vila), av. 
de Francesc Macià (rotonda amb Victor Català).

AVÍS BUS EXPRÉS

Natura Viva

A l’Escola de la Natura de Parets del Vallès.

Anant pel món, trobem gent de bon tarannà
que escolten la vida sàvia natura
que ens parla del sentit de vida sana,
d’allò que se’ns presta tothora.
Descobriu flora i fauna, busqueu espai
i allunyeu-vos d’estrepitosos sorolls,
acaricieu herbes remaires, nous rebrolls
que neixen, fan llavors i no moren mai.

Feu estada en la fosca boscana.
Ablaniu la set en l’antiga fontana.
Pareu orella de la remor de rierol
i del raucar de granota a peu de bassiol.
Guaiteu l’ocella fent nova niuada,
abraceu-vos en la centenària arbreda
i, si la serenor us acompanya,
inhaleu la flaire d’alta muntanya.

Josep Bernal

se'n va de

VACANCES!

SETEMBRE
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Bona Festa Major, Parets!

Arriba el que és, sens dubte, un dels moments més esperats i més especials per al nostre poble: la Festa 
Major d’estiu. 
Des de demà divendres 22 i fins al dilluns 25 de juliol, Parets es vesteix de festa, de cultura, de música, de 
tradició, de teatre, de gresca, de disbauxa, d’il·lusió i d’alegria.
Estic impacient per gaudir de cadascuna de les activitats, dels concerts, dels espectacles previstos.
Permeteu-me que en destaqui alguns perquè són novetat. 
Enguany, la nostra festa gran estrena un nou concurs artístic i musical, el Talent Parets. 
I recupera un dels espectacles més emblemàtics i reclamats: el castell de focs artificials. 
Un tobogan inflable ocuparà el carrer Major. I els nostres carrers seran testimoni de l’estrena en Festa 
Major de la nostra colla castellera, Els Manyacs. 
Vull fer un agraïment i una felicitació. Felicito la nostra Colla de Diables que enguany celebra el seu 20è 
aniversari i seran els nostres pregoners. I aprofito també per donar les gràcies a tots els que fan possible 
la nostra Festa Major: Ajuntament, Comissió de Festes, entitats, col·laboradors i patrocinadors. 
Gràcies per fer-nos somiar i gaudir, per fer de Parets un poble encara més viu i apassionant durant aquests 
dies de Festa Major. 
Bona Festa Major, Parets!

Sergi Mingote

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

Quatre dies de gresca i diversió. Ja és aquí la Festa Major d’Estiu
Des de demà divendres 22 de juliol fins al dilluns 25 de juliol, Parets viurà una nova edició de la festa més esperada de l’any

Ei, paretans, paretanes, que estem de Festa Major! Però 
això ja ho sabíeu, oi? Segur que ja heu vist els carrers 
guarnits, l’ambient de gresca que es viu arreu i molts al-
tres indicis de què la festa està a punt de començar. I és 
que, als que vivim a Parets, se’ns omple la boca d’orgull 
quan diem que la nostra és la millor de les festes.
Com cada any, haureu d’anar ben equipats així que, si no 
ho heu fet ja, podreu comprar les samarretes i les mo-
nedes del milcentenari al bar de la Comissió, instal·lat al 
parc la Linera.
Enguany, el pregó serà un infern... Sobretot perquè anirà 
a càrrec de Diables Parets que, si ens descuidem, ens 
socarraran les pestanyes. Però no serà un gran problema 
perquè, per refrescar-nos, tenim una gran varietat de jocs 
d’aigua, barraques de fira o escuma a dojo.
També tornen els combats d’honor entre els cavallers del 
Pla i el Serradal, El Rellotge de Parets o la lluita entre el 
bé i el mal amb la Festa de la Pedra del Diable, protago-
nitzada pel Marcel, l’Elisenda i en Llucifer.

El catàleg de novetats de la Festa Major és ampli i variat: 
la Comissió de Festes, el Consell d’Infants i les entitats i 
associacions de Parets ja han fet la feina i l’han fet d’allò 
més bé: recuperem el Castell de focs i la baixada de ca-
rretons, tindrem cinema a la fresca amb so a través de la 
ràdio municipal, podrem veure la destresa dels artistes 
locals amb el primer Talent Parets, escoltarem concerts, 
serem els protagonistes de la Nit del Teatre al Carrer, el 
Llucifer ens robarà l’ànima durant La Festa de la Pedra del 
Diable, guanyarem un ‘perrito piloto’ a la fira, convertirem 
la Linera en un arc de Sant Martí amb el Holi Fest, balla-
rem, jugarem, cantarem i farem el vermut ...
Així que, passeu de mica en mica les pàgines de la festa 
per no perdre-us res. Aprofiteu al màxim cada moment, 
cada imatge, cada so. 
Passegeu, quedeu amb els amics i amb la família, gaudiu 
del dia i de la nit i viviu intensament la festa, perquè cada 
any és diferent, única i irrepetible. 
BONA FESTA MAJOR D’ESTIU!

“Gràcies per fer-nos somiar 
i gaudir, per fer de Parets un 

poble encara més viu 
i apassionant durant aquests 

dies de Festa Major”

La Festa de la Pedra del Diable
Estrena, en directe:
divendres, 22 de juliol, a les 22h
Redifusions: 
Dissabte, a les 10 h, 15.30 h. i 23 h
Diumenge, a les 15 h i a les 21 h

Talent Parets (fase final)
Estrena, en directe:
dissabte, 23 de juliol, a les 21 h
Redifusions: 
Diumenge, a les 12.30 h, 15.30 h i 22.30 h

Especial Festa Major de Parets
Estrena: dimecres, 27 de juliol, a les 20.30 h
Redifusions: 
Dimecres: a les 22.30 h
Dijous: a les 9.30 h, 12 h, 14.30 h, 21.30 h

Aquest espai també es podrà veure al dial 159 de 
la plataforma Movistar. Els horaris resten pendents 
de confirmació.

A més, la Festa de la Pedra del Diable s’emetrà en 
directe al parc la Linera i via streaming perquè la 
pugueu seguir per internet en la vostra smart TV, 
tauleta o mòbil. 
www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2016

LA FESTA A VALLÈS VISIÓ
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Divendres, 22 de juliol
Avui comença la Festa Major d’Estiu, la gresca més  
esperada! Aquest any, el pregó serà un veritable in-
fern amb la colla de Diables Parets. 
Primer un bon berenar, i després del pregó, un cop 
refets de l’ensurt, ja podrem assistir a la desena de 
representacions de la Nit de Teatre al Carrer, entre 
les quals s’inclou la Festa de la Pedra del Diable.
La nit és jove i segur que ens quedarà prou energia 
per ballar i saltar amb el concert al parc La Linera: 
a la 01.30 h tindrà lloc la sessió musical Verano hits 
2016 amb DJ i performance per cloure el primer dia 
de festa, amb els artistes Jack Mazzoni, Aitor Cruz, 
Tenesoya i Los Del Class.
Bona nit. Ens tornem a veure demà.

Dissabte, 23 de juliol
Ja és dissabte i avui serà un no parar: l’albada 
del Gall, la cercavila d’autoritats, el tobogan infla-
ble Splash Slide, que arriba de la mà del Consell 
d’Infants, la festa de l’escuma, l’assaltament de 
botigues, la milla popular, el concurs de fotografia, 
el berenar d’Alcuscus, l’orquestra La Principal de la 
Bisbal, el cinema a la fresca, el Rellotge de Parets, 
els concerts de Ramon Mirabet i d’Apache, els balls 
de saló, els Manyacs, Festuka, Diables... Buf! Quina 
feinada! Ja ho veieu, a la nostra festa hi ha de tot: 
cultura, música, cinema, esport. I, per descomptat, 
no us podeu prerdre la final del concurs Talent Pa-
rets, a l’escenari gran de la Linera. 
De ben segur serà una nit per recordar! 
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Diumenge, 24 de juliol
Preparats per viure un nou dia de festa? Doncs 
som-hi! Avui, després de rastrejar Parets amb l’AFP, 
i passejar amb els gegants per l’Eixample, arriba 
una de les activitats més esperades, i és que Pa-
rets recupera la baixada de carretons!!! Com que 
tantes emocions fan venir gana, tothom cap al parc 
a gaudir del concert vermut amb men in Sing.
A la tarda tenim activitats de tota mena i per a 
tothom: la Rampa de Parietes, l’espectacle infantil 
de Rialles, l’audició de sardanes, l’exhibició de tae-
kwondo de Lee Young, la sessió Prins Revival amb 
Marta Pujol, havaneres, concerts i la guinda del 
pastís amb el Vaparir Tour 2016 de Ràdio Flaixbac 
per acabar la nit.

Dilluns, 25 de juliol
Ja és dilluns i, després de 3 dies de festa sense 
parar, tenim tot el matí per descansar, passejar 
per la fira, gaudir de la decoració dels carrers o fer 
el mandra. Això sí, a la tarda, grans i petits tenen 
moltes cites importants: el Linera Park, amb un 
bon grapat d’activitats per a la canalla, el Holi fest 
amb el DJ Marc Alfonso i Nerea Roblas, els Ritmes 
Urbans del Món (RUM), el concert de l’Orquestra 
Maravella, el show d’Elite Dance i Talent Parets, 
amb els guanyadors del concurs, i la tornada de 
l’espectacular castell de focs. Després podem es-
collir: el correfoc, el concert de Robustas i La Banda 
del Coche Rojo o el ball amb la Maravella. Escolliu 
el que escolliu... BONA FESTA MAJOR!
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EN 2 MINUTS...
L’Ajuntament i Humana signen un acord
L’Ajuntament de Parets i la Fundació Humana han 
signat recentment un acord per a la recollida selecti-
va de roba usada al municipi. A banda d’aquest servei 
de recollida, el conveni de col·laboració per al foment 
del reciclatge i el comportament sostenible preveu 
diferents accions de sensibilització i conscienciació, 
de cooperació internacional, i que l’Ajuntament dis-
posi anualment de 350 quilograms de roba usada, 
neta i classificada per donar a les famílies més ne-
cessitades del poble, i 2.500 euros per a programes 
socials. Mitjançant aquest conveni, l’ONGD Huma-
na-Fundación Pueblo para Pueblo posa a disposició 
de l’Ajuntament 11 contenidors adaptats per fer la 
recollida i assumeix totes les despeses per al desen-
volupament i manteniment del servei, així com de les 
diferents accions també previstes a l’acord. 
El conveni també preveu xerrades, conferències, jor-
nades, campanyes i altres accions per conscienciar 
els potencials usuaris del servei sobre la importàn-
cia social de la recollida selectiva de la roba usada; 
accions de cooperació internacional per promoure 
una consciència sostenible i de protecció del medi 
ambient.

Noves entitats a Parets del Vallès 
Recentment, el registre d’entitat de Parets del Vallès 
compta amb dues noves associacions. Es tracta de 
l’Asssociació per a la Gestió Sostenible del Territori 
de Parets del Vallès (AGSTPV), dedicada a impulsar 
accions per a la gestió sostenible del territori, així 
com a potenciar els valors naturals i de tradició de 
qualsevol tipus. 
També neix l’Associació Metamorfosi, que vol es-
timular i mostrar diverses expressions culturals al 
municipi.  

Lliurament de diplomes de l’SLOP i xerrada
Aquest mes de juliol, la Sala Cooperativa ha acollit el lliu-
rament d’una setantena de diplomes dels darrers cursos 
programats pel Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP). 
Concretament s’han donat els diplomes dels cursos de 
SAP, Word, Excel, Coaching i PNL i carretoners.
Posteriorment va tenir lloc una xerrada sobre Mindful-
ness i gestió emocional: “Claus per a la recerca de feina, 
consciència plena i control dels pensaments. Relació cos 
i ment”, a càrrec d’Isaac Carreras.

PLUSVÀLUASLOP

Horari d’estiu dels serveis municipals
Amb motiu de les vacances d’estiu, els serveis i depen-
dències municipals modificaran els seus horaris:
Biblioteca Can Butjosa: tancada de l’1 al 31 d’agost. 
Biblioteca Can Rajoler: tancada del 8 al 21 d’agost. La 
resta del mes d’agost l’horari serà l’habitual. Fins al 15 de 
setembre, l’equipament romandrà tancat els dissabtes.
Centre Cultural Can Rajoler / Serveis Personals: tancat de 
l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos.
Escola de la Natura: tancada tot el mes d’agost.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), plaça de la Vila: obert 
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Tancat en horari 
de tarda del 15 de juliol al 15 de setembre.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer Major: Tancat 

PLUSVÀLUAAJUNTAMENT
del 10 al 21 d’agost. La resta del mes d’agost l’horari serà 
de 9 a 14 h.
Serveis Territorials: tancat del 8 al 21 d’agost. 
Poliesportiu municipal: tancat del 23 de juliol al 28 d’agost 
ambdós inclosos.
Oficina de Serveis Socials: durant el mes d’agost, l’horari 
d’atenció al públic telefònicament serà de 8.30 a 14 h, i 
presencialment per als usuaris del servei de 9 a 13 h. 
Piscina Miguel Luque: tancada de l’1 al 15 d’agost.
Casal Can Butjosa : tancat de l’1 al 31 d’agost. 
Casal Cal Jardiner:  tancat el mes d’agost.
Servei de Desenvolupament local i Ocupació, Comerç i 
Turisme: romandrà obert fins al 8 d’agost i a partir del 24 
del mateix mes. 

Sessió d’acollida a les persones del Pla d’Ocupació
D’altra banda, el passat 12 de juliol, es va fer la sessió 
d’acollida adreçada a les 12 persones que formen part 
de la darrera convocatòria de Plans d’Ocupació, com a 
personal de control i neteja de la via pública.
Com en ocasions anteriors, els contractes són del 70% 
de la jornada laboral i tindran una durada de sis mesos.
Novament, els Plans d’Ocupació Locals inclouen un pro-
grama formatiu i d’acompanyament individualitzat per a 
totes les persones contractades.

CURSOS DE CATALÀ

PER A ADULTS

SETEMBRE 2016

INSCRIPCIONS
Del 14 al 16 de setembre

de 10 a 13 h

Del 19 al 23 de setembre

de dilluns a divendres de 10 a 13 h

dimarts i dijous de 16 a 19.30 h

exalumnes
12 i 13 de setembre 10 h a 13 h

 

INICI CLASSES

26 de setembre

Aquest estiu, 
llegeix a Parets

Biblioteca Can Butjosa

Horari d’estiu fins a 

l’11 de setembre

De dilluns a divendres

de 10 a 14 h

Dilluns i dimecres de 17 a 20 h

Tancada de l’1 al 31 d’agost

Biblioteca Can Rajoler

Horari d’estiu fins al 

15 de setembre

De dilluns a divendres

de 15.30 a 20.30 h

Dijous de 10 a 13.30 h

Tancada del 8 al 21 d’agost

Aquest estiu, 
llegeix a Parets

MUNICIPI
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L’SLOP, el Servei Local d’Ocupació de Parets aconsegueix 
el millor percentatge d’inserció dels seus plans d’ocupació 
gràcies a les últimes millores incorporades al programa: 
formació per a la recerca de feina (més de 40 hores) i 
acompanyament individualitzat a totes les persones con-
tractades mitjançant els plans d’ocupació (més de 90 ho-
res).
Per al regidor de Desenvolupament Local de Parets del 
Vallès, Antoni Fernández “aquestes dades posen de ma-
nifest que les millores incorporades als plans d’ocupació 
són efectives i que anem pel bon camí a l’hora que aquests 
esdevinguin un trampolí a l’hora de trobar feina”.
Des del setembre de l’any passat, s’han desenvolupat un 
total de 44 plans d’ocupació i ja està prevista la pròxima 
convocatòria per al mes de setembre. En aquest sentit, 

El 27’5% de les persones del darrer Pla d’Ocupació han trobat feina

l’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingofe afirma que 
“esperem que aquestes boníssimes dades d’inserció la-
boral continuïn creixent amb les 24 persones que parti-
ciparan als pròxims plans d’ocupació”. 

Opcions per a tothom
Les noves places s’han dissenyat pensant en què to-
tes les persones inscrites a l’SLOP puguin optar-hi sigui 
quina sigui la seva qualificació professional. Cal recor-
dar que, poc més del 13% de les persones aturades al 
municipi, tenen estudis mitjans o superiors. Per aquest 
motiu, els plans d’ocupació estan pensats perquè tothom 
que està en recerca activa de feina pugui tenir opcions 
a desenvolupar un itinerari professional d’acord amb el 
seu nivell de qualificació.

OCUPACIÓ
Parets del Vallès registra la taxa d’atur 
més baixa del Baix Vallès al mes de juny
Les dades d’atur registrat el passat mes de juny situen la 
taxa de desocupació de Parets del Vallès en un 12,20%. Ac-
tualment, a Parets hi ha 1.061 persones aturades. Aquesta 
taxa és inferior a la mitjana del Vallès Oriental (14,07%).
En poc més d’un any, la taxa d’atur de Parets s’ha reduït 
en un 3 per cent, i ha passat del 15,09% del maig de 2015 
a l’actual 12,20%.
En l’últim mes, de maig a juny de 2016 s’ha reduït el nom-
bre d’aturats paretans en un 4,5%, i ha passat de 1.111 
a 1.061. Per a l’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Min-
gote, “continuem amb aquesta tendència a la baixa de 
l’atur que demostra la bona feina que estem duent a ter-
me l’Ajuntament i totes les persones, departaments i em-
preses per generar ocupació en moments complicats en 
matèria econòmica com els actuals”. L’alcalde afegeix que 
“si bé estem contents amb aquestes xifres, no estalviarem 
cap esforç en continuar ajudant aquelles persones que ne-
cessitin suport per trobar feina”.
De la seva banda, el regidor de Desenvolupament Econò-
mic i Ocupació, Antoni Fernández, assenyala que “conti-
nuarem apostant i desenvolupant paral·lelament polítiques 
actives d’ocupació adreçades a promoure la contractació 
dels col·lectius amb un major nombre d’aturats en la seva 
franja d’edat i sexe”.
Una altra dada significativa d’aquesta tendència és que, 
per exemple, durant els passats mesos de maig i juny, el 
Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP), va inserir al 
mercat laboral 63 persones. 
A juny de 2016 eren 8.834 les persones sense feina al Baix 
Vallès, el 15,15% de la població activa.
La mitjana del Baix Vallès (15,15%) és superior al con-
junt de la comarca, on la taxa d’atur és, com dèiem, del 
14,07%. En aquest cas, el nombre de persones aturades 
és de 26.002.

Parets ja té educador de carrer 
Des del passat dilluns 11 de juliol, Parets 
del Vallès ja compta amb un educador de 
carrer.
La nova figura vol ser un educador so-
cial proper als infants i joves del poble, 
que desenvoluparà accions de mediació 
socioeducativa per millorar la realitat del 

SERVEIS SOCIALS
jovent paretà. 
L’objectiu d’aquest professional és ajudar, 
orientar i donar suport als joves de Parets 
en les seves trajectòries vitals, des dels 
seus espais naturals de reunió, trobada i 
d’oci. 
L’educador de carrer treballarà transver-
salment i en col·laboració amb els dife-
rents equipaments municipals.

Conèixer la realitat del jovent paretà
A més de conèixer de primera mà les in-
quietuds i mancances que pugui tenir el 
jovent local, l’educador social podrà fer-se 
una idea més real i acurada de les línies 
d’actuació necessàries per donar respos-
ta a les necessitats dels joves paretans en 
una etapa cabdal de les seves vides.

Estudi d’eficiència energètica
En el marc del Catàleg de la Diputació de 
Barcelona de 2016, s’ha concedit l’estudi 
d’eficiència energètica de l’Escola Pau 
Vila. L’informe preveu l’anàlisi de l’estat 
actual i propostes tècniques per a mini-
mitzar la despesa i millorar l’eficiència 
energètica de l’equipament, inclosa 

SOSTENIBILITAT
l’ampliació prevista de la sala polivalent 
del centre educatiu.
Francesc Juzgado, regidor coordinador 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament, considera que “aquest estudi 
permetrà continuar avançant en la línia de 
millorar l’eficiència energètica i minimitzar 
la despesa dels equipaments i l’espai pú-
blic. En aquest cas, també s’inclou la nova 
sala polivalent del Pau Vila”. 
Juzgado destaca que “altres avantatges 
de l’estudi són identificar necessitats que 
pugui tenir l’equipament i plantejar solu-
cions detallades que en donin respostes 
acurades”.
Un cop finalitzi l’estudi d’optimització 
energètica, es lliurarà la certificació tècnica 
al centre educatiu. 
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Divendres

Parets del Vallès

22 de juliol

18.15 Plaça de la Vila
Batala (connexions musicals)
Batala Barcelona 

  
18.40 Plaça de la Vila 
Toc de campanes i tronada dels 

Diables 
Diables Parets i Parròquia Sant Esteve

18.45 Plaça de la Vila 
Toc d'inici i entrada de figures 
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets 

19.00 Plaça de la Vila
Pregó: 20è aniversari de Diables 

Parets
Diables Parets 

19.15 Plaça de la Vila
Batala (connexions musicals)
Batala Barcelona 

19.25 Plaça de la Vila
La Banda Forània

(música / teatre de carrer)
Forani Teatre

 
19.40 Plaça de la Vila 
Open door (teatre de carrer)
Pere Hosta

20.30 Pl. Vila a la Fàbrica 
Batala (connexions musicals)
Batala Barcelona

20.45 Carrer la Fàbrica 
Entredos (circ / aeris / teatre gestual)
Companyia Capicua 

21.35 La Fàbrica a Pl. Vila 
Batala (connexions musicals)
Batala Barcelona 

22.00 Plaça de la Vila  
La Festa de la Pedra del Diable 
(representació de la llegenda local)
Colla de Gegants i Diables Parets

Emesa en directe via streaming al parc 
la Linera

23.00 Parc la Linera (xemeneia)
Sol i fa plou (circ / pallasso / màgia)
Cia. Sabanni 

23.00 Pl. Vila a E. Música 
Batala (connexions musicals)
Batala Barcelona 

23.15 Parc la Linera (Escola Música) 
Fuenteovejuna. Breve tratado sobre 

las ovejas domésticas

(teatre de carrer). Companyia Obskené 

0.05 Parc la Linera (xemeneia) 
Marabunta (música / teatre de carrer)
Guillem Albà & La Marabunta

 
1.30 Parc la Linera (xemeneia)  
Verano 2016 (concert cloenda Nit del 
Teatre al Carrer). Wikolia Music Events

P R O G R A M A C I Ó

Divendres 22 juliol
23.00  Nit del Teatre al Carrer

01.30  Sessió musical Wikolia   

 Music Events

Dissabte 23 juliol
21.00  Talent Parets (fase final)

23.00  Concert Ramon Mirabet

01.00  Concert d’Apache

03.30  DJ Charly Rodríguez

 i Elite Dance

Diumenge 24 juliol
13.00  Concert vermut 

 amb Men in Sing

21.00  Sessió Prins Revival 

 amb Marta Pujol

23.30  Concert de Cybee

01.15  Vaparir Tour 2016 

 Ràdio Flaixback

Dilluns 25 juliol
18.00  Linera Parc, 

 espai de jocs i tallers

19.15  Holy Fest: 

 CEM Maria Grever

20.30  Show Elite Dance 

 i Talent Parets

00.00  Concert de Robusta

01.45  Concert de La Banda del  

 Coche Rojo

Divendres 22 juliol
18.15  Nit del Teatre al Carrer

19.00  Pregó XXè Diables Parets

22.00  La Festa de la Pedra del   

 Diable

Dissabte 23 juliol
11.00  Splash Slide

 (Consell d’Infants)

19.00  Concert Alcuscus 

 (c/ Barcelona)

20.15  Concert Orquestra La Pral.  

 de la Bisbal

23.30  Ball Orquestra La Pral. de   

 la Bisbal

00.00  El Rellotge (Diables Parets)

01.00  Exhibició balls de saló

Diumenge 24 juliol
11.00  Baixada de carretons 

 (c/ St. Antoni)

11.30  Exhibició de castells

19.00  Espectacle familiar Rialles

20.30  Audició de sardanes

23.30  Havaneres i cremat amb   

 Port Vell

Dilluns 25 juliol
20.30  Concert de l'Orquestra   

 Maravella

22.00  Bateig i correfoc de Diables

23.00 Castell de focs artificials 

 (Voltants riu Tenes)

00.00  Ball amb l'Orquestra   

 Maravella

ACTES PRINCIPALS

Parc la Linera
ACTES PRINCIPALS

Plaça de la Vila
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Actuació contra l’incivisme a la via pública
L’Ajuntament fa una prova pilot per dissuadir les persones que orinen a les parets dels habitatges 

Reunió per l’esllavissada del talús
Aquest mes de juliol ha tingut lloc 
la trobada entre el veïnat afectat per 
l’esllavissada sobre la via de la línia de 
tren R3, i el secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat del Govern de la Generalitat, Ri-
card Font, per comprovar, sobre el terreny, 
els efectes provocats per l’esfondrament.
Font es va mostrar preocupat per la situa-

REUNIÓ
ció de perill que s’ha generat i ha donat el 
seu suport a les persones afectades.
Prèviament, l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, també va mantenir una reunió 
amb els representants dels veïns per tal 
de conèixer l’estat actual de l’esvoranc. 
Arran de la reunió, el passat 19 de juliol, 
els Serveis Tècnics de l’Ajuntament es van 
desplaçar fins a la zona per supervisar-la 
i elaborar un informe de l’estat del talús.
Els fets es produïen el passat mes de maig 
quan es va esfondrar parcialment el talús 
que separa les cases del carrer d’Àngel 
Guimerà de la via del tren, i va provocar un 
despreniment de terra que va generar un 
esvoranc d’uns 2 metres. Els veïns afectats 
s’han constituït com a plataforma per tal 
de reclamar a Adif i Renfe solucions davant 
els problemes generats per les esquerdes.

Millores a la plaça Josep Pla
Ja s’han enllestit les obres d’arranjament 
i millora de la plaça de Josep Pla.
L’actuació ha consistit, bàsicament, en la 
substitució dels parterres existents per 
jardineres, que tenen la doble funció de 
contenció del vessament de les aigües de 
pluja i d’element decoratiu.
També està previst cobrir la terra de les 

VIA PÚBLICA

jardineres amb escorça, per evitar l’accés 
i les defecacions dels gossos.
L’obra ha inclòs la instal·lació de reixes de 
recollida d’aigües per eliminar la formació 
de basses d’aigua a les voreres i la millora 
dels accessos als edificis, que s’han dotat 
d’un nou paviment decoratiu.
Finalment, també s’ha fet l’esporga de les 
pruneres que ja eren a la zona.

Condemna pels atemptats de Niça, França
El divendres 15 de juliol, l’Ajuntament de Parets del Vallès 
va convocar un minut de silenci davant la casa consistori-
al, com a mostra de condol al poble francès per l’atemptat 
terrorista a Niça (França), que va causar una vuitantena de 
víctimes mortals.

MINUT DE SILENCI

Amb motiu de la Festa Major d’Estiu, que se celebra del 
22 al 25 de juliol, el consistori paretà aplicarà un líquid 
repel·lent a les parets exteriors dels habitatges del carrer 
Vapor, al costat del parc la Linera, després de consensu-
ar-ho amb els veïns. Mitjançant aquest sistema, es pretén 
dissuadir els incívics que orinen a les parets. En contacte 
amb el pipí, el repel·lent el fa rebotar i esquitxa els in-
fractors. Per al regidor coordinador de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de Parets del Vallès, Francesc Juzgado, “es 
tracta d’una prova pilot que si funciona tal com esperem, 
ampliaríem en altres zones de l’entorn més endavant”.

MEDI AMBIENT

Un any d’horts socials a Can Jornet
Ja ha passat un any des de la inaguració dels horts so-
cials situats a l’espai de Can Jornet. Per celebrar-ho, els 
hortalans que van rebre la concessió per l’explotació, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Parets, van organitzar 
un esmorzar de germanor, que va tenir lloc el 15 de juliol. 

La substància és innòcua i no afecta al medi ambient
El líquid no afecta en cap cas les parets, ni el medi ambi-
ent, ni té cap olor ni té cap efecte nociu per a la salut. És 
efectiu per a un període de 5 anys.
L’Ajuntament vol, amb aquesta mesura, dissuadir els incí-
vics i reduir la brutícia, especialment en dates de màxima 
activitat i afluència com són els dies de la Festa Major 
d’estiu.
Una altra de les propostes acordades amb els veïns de la 
zona és tancar els passadissos interiors durant els dies 
de la Festa.

 La primera prova s’ha fet aquesta mateixa setmana en un dels edificis del Barri Antic del municipi
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Finalitzen les jornades dedicades a la gent gran de Parets

Un any més, els nostres avis i àvies ens han donat una gran lliçò; una lliçò de vida, de coneixements i de participació. 
La gent gran del municipi ha tornat a aconseguir que les jornades Els nostres avis fòssin de nou un gran èxit. Han ballat, 
han cantat, han fet treballs manuals i han compartit amb nosaltres totes les seves qualitats.
La inauguració de la mostra de treballs fets per les persones que assisteixen als tallers dels casals, la xocolatada a 
la residència Pedra Serrada, l’espectacle del grup ‘La il·lusió no té edat’, la cantada d’havaneres o el dinar i el ball, són 
només una mostra de la infinitat d’activitats pensades i organitzades en aquesta darrera edició de les jornades per 
homenatjar la nostra gent gran. A més, ara també es poden trobar totes les activitat adreçades als nostres avis i àvies 
a Facebok, a la pàgina Casals municipals de Gent Gran Parets del Vallès.
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Les empreses que participen en la segona edició del pro-
grama Reinventa’t han visitat, aquest mes de juliol, Eme 
Mobles Solucions, la perfumeria Maria Salut i el Centre 
Fisioteràpia Parets en una acció de Benchmarking, que 
consisteix en comparar productes, serveis i processos 
de treball que pertanyen a altres organitzacions de l’àrea 
d’interès, per transferir aquestes bones pràctiques al ne-
goci propi.
Així, com a exemple, Eme Mobles Solucions ha explicat 
el seu model de negoci actual i els canvis i millores que 
s’està plantejant per aconseguir el canvi desitjat.
L’avaluació externa del negocis i projecte sovint l’ajuda 
a objectivar el dia a dia i a poder construir estratègies 
òptimes de creixement. ‘Reinventa’t’ és un programa d’as-
sessorament i acció empresarial adreçada a copsar els 
punts forts dels diferents negocis, per tal de promoure els 

En marxa la segona edició del programa Reinventa’t
La primera edició del projecte es va adreçar a les botigues de Mercat Central de Parets

canvis necessaris per a la seva millora i ajudar-los a ser 
un referent en el sector.
La tercera fase del programa, pensat per donar un su-
port personalitzat i a mida per a cada tipologia d’empresa, 
s’iniciarà al mes de setembre.

Antoni Fernández
Regidor de Promoció Econòmica

Les pimes i micropimes del municipi sosten-
ten el 98% de l’economia. Des del servei Pa-
rets Empreses les volem acompanyar i ajudar 
a ser més competitives i a créixer. Aquest és 
l’objectiu fonamental del projecte Reinventa’t 
i de l’actuació de benchmarking en concret”

“

La Fira del Comerç torna a ser tot un èxit 
Un any més, la Fira del comerç ha resultat un èxit de públic. Centenars de persones es 
van aplegar el 9 de juliol al Sot d’en Barriques per adquirir els productes posats a la 
venda pels comerciants locals. Enguany, els botiguers van tornat a compartir l’espai 
amb al megaparc infantil Sot Park, una activitat inclosa al programa Eixamplem la Festa. 

FIRA DEL COMERÇ

2 MINUTS...
Actualització del directori municipal
El directori municipal de les empreses i comerços 
és cabdal per tal de promoure els negoci de proxi-
mitat i que els veïns i veïnes de Parets, i persones 
d’altres poblacions, sàpiguen quins productes o 
serveis poden trobar a la vila. És per això que s’ha 
creat un formulari en línia per tal que les empre-
ses 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.

Programa d’Emprenedoria Corporativa
La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el 
programa Emprenedoria Corporativa, que té com a 
objectiu impulsar i donar suport al desenvolupa-
ment de nous projectes empresarials que sorgeixin 
com a conseqüència de la cerca de sinergies entre 
empreses consolidades en el mercat i emprene-
dors, empreses emergents (start-ups), empreses 
de base tecnològica (EBT) o pimes.
Amb aquesta finalitat, el departament, amb la 
col·laboració de l’Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa, ha implementat una línia d’ajuts en 
forma de garantia per al finançament d’empreses 
participants en projectes d’emprenedoria corpo-
rativa. Les bases íntegres de la convocatòria es 
poden trobar a l’enllaç: http://portaldogc.gencat.
cat/utilsEADOP/PDF/7145/1507768.pdf.

COMERÇ
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#fmparets2016
La Festa, millor compartida!

HASHTAG
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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

Sessió informativa sobre les titulitzacions
El passat 5 de juliol, l’SCAC, en col·laboració amb l’Associació de Consumidors ADICAE,  
va portar a terme una sessió informativa sobre les titulitzacions. Degut a la bona acollida 
i la positiva valoració feta pels assistents, es preveu fer una altra sessió durant el mes de 
setembre per tal de facilitar la participació d’aquells ciutadans que no hi van poderassis-
tir. La sessió va ser dirigida per l’advocat especialitzat en productes bancaris, Guillermo 
de Manuel, que no només va explicar als assistents què és aquest terme tan complex 
sinó que també, des de la seva experiència, va poder donar consells i fer valoracions dels 
casos particulars que se li van exposar.
Que el banc hagi titulitzat la nostra hipoteca vol dir, d’una manera molt simplificada,  
que l’ha venut en un paquet amb d’altres hipoteques a un inversor, que pot ser un fons 
d’inversió, una societat de gestió de fons, etc.
Com que els bancs no tenen l’obligació d’informar-nos d’aquest fet, és molt probable 
que la nostra hipoteca estigui titulitzada i nosaltres no en tinguem coneixement. La 
importància de saber-ho, com obtenir aquesta informació, quines 
dades hem de sol·licitar a la nostra entitat bancària, són alguns dels 
temes que es van tractar.  

Casal d’estiu per a famílies paretanes
En el marc del seu programa de responsabilitat social corporativa, la Fundació Probitas 
de l’empresa Grifols, amb el suport de l’Ajuntament de Parets, promou, per tercer any 
consecutiu, un casal d’estiu destinat a una trentena d’infants de Parets del Vallès, que 
es durà a terme durant tot el mes d’agost. Aquest programa s’impulsa des de l’any 2012 
amb la intenció de facilitar eines socioeducatives durant els mesos no lectius. 
El casal, que es farà de dilluns a divendres a l’equipament del Casal Can Butjosa, es 
coordina conjuntament amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Parets. 
El programa preveu activitats de lleure, esmorzar i dinar saludables, jocs d’aigua i dife-
rents activitats d’estiu.  
La regidora de Benestar Social, Susanna Villa, valora molt positivament “el treball que 
la Fundació Probitas desenvolupa al nostre poble, fent possible que els nens i nenes de 
les famílies paretanes puguin tenir un millor estiu”.
La Fundació, que ja ha participat amb altres projectes municipals, com ara la concessió 
de beques menjador, és una organització privada sense ànim de lucre impulsada el 2008 
per Grifols, empresa integrada en el Consell Industrial de Parets

Projectes reals per obtenir resultats reals
Els projectes que la Fundació Probitas duu a terme, tant els que executa directament com 
els que realitza en col·laboració amb altres entitats, tenen com a propòsit principal crear 
un impacte real en la població amb la qual treballa, i compten amb personal altament 
especialitzat i qualificat per dur a terme les seves tasques.

CONSELL INDUSTRIAL

Cambridge School: idiomes a la carta
A l’Avinguda de la Pedra del Diable del nostre poble tro-
bareu aquesta escola d’idiomes. 
Cambridge School és membre associat a ASIC Parets, 
l’Associació de Serveis i Comerços de Parets del Vallès. 

PLUSVÀLUAL’APARADOR
Anglès, alemany, xinès a demanda... per a grans i pe-
tits, per grups d’edat i amb flexibilitat i compatibilitat 
d’horaris. 
Cambridge School disposa d’un complet equip peda-
gògic i amb tots els recursos i l’última tecnologia per 
ensenyar idiomes mitjançant un mètode comunicatiu 
interactiu que et trasllada al país d’orígen de la llengua 
en qüestió. 
Tots els professors de l’escola són nadius i disposen 
de títol universitari i d’un postgrau específic en l’idioma 
que ensenyen, i continuen formant-se cada setmana per 
actualitzar i ampliar els seus coneixements en benefici 
dels seus alumnes. 
Es tracta de l’única escola del Vallès Oriental acredi-
tada per la Universitat de Barcelona-Escola d’Idiomes 
Moderns.

GUARDÓ

Premi per al col·lectiu CuinaVo
L’Associació Gastronòmica CuinaVO, a la qual pertany el 
restaurant El Jardí de Parets, ha rebut el premi Alí Bei a 
l’Impuls en Màrqueting i Gastronomia a les comarques 
de Barcelona, en el decurs de la XXI Nit del Turisme de 
Catalunya celebrada el dia 13 de juny.
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 Digues

la teva!

Faktoria

 d'idees

INSCRIPCIONS CURSETS DE NADONS 

SETEMBRE 2016

EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

16 i 17 d’agost, a partir de les 9 del matí

NO EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

18 i 19 d’agost, a partir de les 9 del matí

INSCRIPCIONS AQUAGIM 

OCTUBRE 2016

NOMÉS PER A EMPADRONATS A PARETS DEL VALLÈS

Del 12 al 16 de setembre

A partir de les 7 h (les inscripcions poden fer-se per telèfon o

presencialment) 

Es farà la inscripció de tothom que vulgui entrar en el sorteig de

les places i se’ls donarà un número d’ordre.

Sorteig de les places: dimarts 20 de setembre a les 11 h, a la

piscina.

Piscina municipal Miguel Luque

La Salut, 46 - Tel. 93 562 06 02

A/e. piscina@parets.cat
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SOLIDARITAT

Dóna sang i posa’t una calcomania!
Aquesta és la nova iniciativa de l’Associació de donants 
de sang del Vallès Oriental: dóna sang i posa’t una cal-
comania perquè tothom sàpiga que salves vides. El nou 
acapte, emmarcat en la Festa Major, tindrà lloc el 23 de 
juliol, de 9 a 13 i de 17 a 21 hores, a la Sala Cooperativa.

Èxit de participació en les activitats d’Eixamplem la festa! 
El Sot d’en Barriques i la plaça Dr. Trueta es van omplir de gom a gom en tots els actes programats

Centenars de persones han participat en els actes previs 
a la Festa Major d’Estiu inclosos dins de la quarta edició 
del programa Eixamplem la festa!, organitzat per l’Ajun-
tament de Parets del Vallès.
Eixamplem la festa!, ha comptat amb tres activitats, ce-
lebrades entre els dies 9 i 16 de juliol.
El primer dels actes, el megaparc infantil Sot Park, ha re-
petit l’èxit de l’any passat. Grans i petits van gaudir dels 
jocs, tallers, inflables i atraccions d’aigua d’aquest parc 
instal·lat al Sot d’en Barriques que, novament, va compar-
tir espai amb la Fira del Comerç .
La segona activitat va ser una sessió de cinema a la fres-

ca a la plaça Dr. Trueta, amb la projecció de la pel·lícula 
en català Star Wars 7: El despertar de la força.
Per últim, el mateix espai va acollir el concert del grup 
Noustalgics i la gresca de La Salseta del Poble Sec, que 
va posar fi a l’agenda d’activitats d’Eixamplem la Festa!
Les accions incloses en aquest programa responen a la 
voluntat del consistori d’organitzar activitats culturals i 
de lleure que consolidin el municipi com a referent cultu-
ral i, alhora, de treballar en la creació de llocs de relació 
ciutadana, en el disseny d’entorns adequats per al foment 
del comerç local i en la dinamització dels carrers i barris 
de la vila.

ANIVERSARI

Espectacular cremada de Diables Parets 
La Colla de Diables Parets, amb el suport de l’Ajuntament, 
finalment va poder celebrar el muntatge del 20è aniver-
sari, previst inicialment per al mes d’abril, però ajornat a 
causa del mal temps. El dissabte 9 de juliol, més de 600 
persones van omplir la plaça de la Vila per gaudir d’un 
espectacle únic de foc i música. Un centenar de partici-
pants, entre els quals hi havia alguns dels diables funda-
dors arribats de diferents punts de Catalunya, van formar 
part de l’espectacular obra.
Jordi Azagra i Abril González van posar la guinda musical 
al pastís d’aniversari, on els veritables protagonistes van 
ser els diables i diablesses de la colla.

SELECTIVITAT

Andrea Cuesta i Jeddah Jiménez, millors notes
Andrea Cuesta, amb un 8,4 en la prova d’accés a la uni-
versitat, i Jeddah Jiménez, amb 8,386 punts en la nota 
final de les PAU, han estat els alumnes millors puntuats 
de l’Institut Torre de Malla. 
D’altra banda, el paretà Gerard Solé, estudiant de l’Escola 
Sant Gervasi de Mollet, ha estat la nota més alta del Va-
llès Oriental amb un 9,5 de puntuació als exàmens i un 
10 en l’expedient acadèmic. 

MÚSICA

Música alternativa i de qualitat a La Linera
Per segon any consecutiu, Parets ha acollit el Festival 
Parc de la Linera, una iniciativa del col·lectiu cultural 
Binary Emotions Knights, que compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Parets, i que pretén dinamitzar l’escena 
de la música independent del Vallès amb propostes emer-
gents, atrevides i creatives.
En total, 13 propostes musicals van omplir l’espai del parc 
la Linera, que també va comptar amb la participació de 
sis DJ, entre els quals el conegut Nacho Ruiz, que van 
combinar les seves actuacions amb els grups.
Durant la tarda també es va dur a terme la xerrada ‘His-
tòria de la Indústria la Linera’.

FESTES

El Sant Festuk torna als carrers de Parets
Parets del Vallès ha viscut una nova edició del Sant Fes-
tuk, la paròdia paretana dels mítics Sanfermines, que or-
ganitza anualment l’entitat juvenil Festuka. Un any més, 
grans i petits van córrer davant dels inofensius toros que 
portaven la colla de diables.
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Laia Soler
base femení individual

Club Atletisme

Pau García
Promesa masc. ind.

Club Patí

Anabel Amador
Promesa fem. equip

Club Handbol

Víctor Pastor
Promesa masc. equip

Club Futbol

Carla Pérez
Promesa femení ind.

Club Patí

Gerard Martínez
base masculí equip

Futbol Sala

Paula Amate
base femení equip

Club Handbol

Juan López
sènior masc. equip

Club Handbol

Vanessa Pérez
veterà femení indiv.

Club Atletisme

Andrea Montero
sènior fem. equip

Club Handbol

Marc Marqués
sènior masc. indiv.

Club Atletisme

Sara Castillo
sènior fem. indiv.

Club Patí

Marc Revelles
base masc. individual

Club Atletisme

Paula Domínguez
inic. femení equip

Club Futbol

Miguel A. López
veterà masc. indiv.

Club Atletisme

Jon Andechaga
inic. masc. equip

Club Futbol

Júlia Lahosa
inic. femení individual

Club Atletisme

Àlex Jiménez
inic. masc. individual

Club Natació

Marc Revelles i Vanessa Pérez, del Club Atletisme (mi-
llors esportistes masculí i femení d’esports individuals); 
Jon Andechaga del Club Futbol i Anabel Amador del Club 
Handbol (millors esportistes masculí i femení d’esports 
d’equip), i l’equip masculí quartet del Club Patí i el júnior 
femení del Club Bàsquet Parets han estat els guanyadors 
dels premis més destacats, en les seves categories. 
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, va “felicitar el món de 
l’esport paretà en general: esportistes, entrenadors, clubs, 

Parets premia als millors esportistes i equips de la temporada durant la 17a Nit de l’Esport

presidents, juntes i representants, familiars, el regidor 
d’esports i tècnics, i totes les persones que fan de Parets 
un municipi referent en matèria esportiva”.
Durant la nit, també es va lliurar el premi al foment dels 
valors a l’esport, que va ser concedit al grup d’animació de 
l’equip mini masculí de bàsquet, i es va reconèixer el Tor-
neig Vila de Parets de bàsquet com a activitat destacada.
La Nit de l’Esport també va retre un reconeixement a la tas-
ca de l’equip ‘La Lluita TEAM’; a Carlos Valverde, del Club 

Reconeixement institucional a 15 esportistes i a 9 clubs paretans
La Sala Cooperativa va acollir el reconeixement als esportistes i equips de Parets que han destacat pels seus 
èxits esportius durant la temporada.
L’acte ha volgut reconèixer els mèrits obtinguts pels clubs i esportistes locals en diverses disciplines, així com 
la projecció que han fet del municipi en campionats nacionals i internacionals.
Els esportistes i clubs homenatjats van ser els següents:
INDIVIDUALS
José Luís Estudillo Vela, Christian Villar Fenoy, Aitor Pérez Milán, Adrian Gallego Casiano, Irune Fernández Díaz, 
Clàudia Gonzàlez Gomis, Mar Doñate González, Miquel Molina Navarro, Marc Revelles Serra, Pau García Domec,  
Aina Martín Pey, Sara Castillo Martínez, Carla Pérez Petidier, Ingrid Andrés Bocanegra, Miquel Luque Avila. 
CLUBS I EQUIPS
Escola A, Benjamí A, Benjamí B, Cadet C, i a Francisco Grima del Club Futbol Parets.
Sènior A i Sènior B del Club Handbol Parets. 
Júnior Femení Club Bàsquet Parets  
Equip Sub-8 de l’Associació Paretana d’Escacs 
Quartet Club Patí Parets.

d’Activitats de Muntanya –CAM– per la seva dedicació a 
les entitats excursionistes del municipi, i a Jaume Solé, 
del Club Handbol, com a esportista i entrenador destacat.

La resta de guanyadors van ser: Àlex Jiménez, del Club 
Natació (iniciació masculí d’esports individual); Júlia La-
hosa, del Club Atletisme (iniciació femení d’esports indi-
vidual); Jon Andechaga, del Club Futbol (iniciació masculí 
d’esports d’equip); Paula Domínguez, del Club Futbol (in-
iciació femení d’esports d’equip); Marc Revelles, del Club 
Atletisme (base masculí d’esports individuals); Laia So-
ler, del Club Atletisme (base femení d’esports individuals), 
Gerard Martínez, del Futbol Sala (base masculí d’esports 
d’equip); Paula Amate, del Club Handbol (base femení 
d’esports d’equip); Pau Garcia, del Club Patí (promeses 
masculí d’esports individuals); Carla Pérez, del Club Patí 
(promeses femení d’esports individuals); Víctor Pastor, del 
Club Futbol (promeses masculí d’esports d’equip); Ana-
bel Amador, del Club Handbol (promeses femení d’esports 
d’equip); Marc Marquès, del Club Atletisme (sènior masculí 
d’esports individuals); Sara Castillo, del Club Patí (sènior 
femení d’esports individuals); Juan López, del Club Hand-
bol (sènior masculí d’esports d’equip); Andrea Montero, del 
Club Handbol (sènior femení d’esports d’equip); Miguel 
Àngel López, del Club Atletisme (veterà masculí d’esports 
individuals), i Vanessa Pérez, del Club Atletisme (veterana 
d’esports individuals).
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EN 2 MINUTS...

Estudis per als equipaments esportius 
Parets del Vallès ja compta amb un estudi d’autoprotec-
ció del poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez i amb 
el Pla d’estalvi energètic del camp de futbol municipal 
Josep Seguer. 
La regidora de Relacions Institucionals de Parets del Va-
llès, Àfrica Martínez, ha rebut aquests informes de mans 
del diputat d’esports, Josep Salom. Tots dos estudis han 
estat elaborats per la Diputació de Barcelona.

EQUIPAMENTS

Ramon Chalmeta guanya el Torneig de ràpides  
El 36è Torneig de ràpides d’escacs de Festa Major va ce-
lebrar-se a la pista de Can Butjosa. Chalmeta va superar 
Javier Amores, del Mollet, i Xavier Martínez del 3 Peons. 
El millor de la Paretana va ser Mario Sanz, que va acabar 
en el 19è lloc. També van destacar Josep Fradera (29è), 
Jaume Monteis (53è), Lucas Puente (54è i millor sub-10). 
Aleix Miró va ser el segon millor sub-10 i va acabar el 81è. 
Van participar-hi més de 130 jugadors.

ESCACS

5 joves de Parets destaquen en handbol platja
5 nois residents a Parets han aconseguit resultats desta-
cats en handbol platja. Fa uns dies van participar amb el 
seu equip, el Red Devils, en dos tornejos d’handbol platja 
en la categoria base. Al primer, celebrat a l’Arena 1000 
de Calella, van ser subcampions a la categoria cadet. 
L’endemà, al torneig Maresme Week, van ser campions 
en aquesta mateixa categoria. Era la primera vegada que 
l’equip jugava en aquesta modalitat d’handbol.

HANDBOL PLATJA

Joaquim Rodríguez anuncia que al final 
de temporada deixarà de competir
El ciclista té 37 anys i acomplirà 16 temporades com a 
professional.
Purito penjarà la bicicleta després d’una exitosa trajectòria 
esportiva que l’ha portat al podi de les tres grans voltes 
ciclistes: Tour de França (guanyador de 3 etapes); el Giro 
d’Itàlia (on ha guanyat dues etapes) i la Vuelta a Espanya 
(on ha aconseguit 9 triomfs d’etapa).
Competeix amb el Katusha Cycling Team rus des de l’any 
2010. La notícia de la seva retirada la va donar el primer 
dia de descans de l’actual edició del Tour de França. 

Una carrera plena d’èxits
Purito va ser plata al Mundial de l’any 2013 i bronze el 
2009. S’ha imposat a la classificació mundial de la UCI, 
Unió Ciclista Internacional, els anys 2010, 2012 i 2013.
També ha aconseguit victòries destacades a les grans 
clàssiques belgues: tot i que menys conegudes per al pú-
blic en general, han estat algunes de les seves victòries 
més desitjades, com la Fletxa Valona de 2012.
Purito participarà als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 
(Brasil) d’aquest estiu.

WURSI guanya les 32enes 24 hores de 
Futbol Sala de Parets PDC
Van imposar-se a la final per 4-1 al Quibus-R&S-Aluminios 
Segura. El bon ambient i l’esportivitat van marcar una nova 
edició d’aquest tradicional torneig organitzat pel Partit 
Demòcrata Català local. El tercer lloc va ser pel DAFEMO 
Barber Shop i el quart per a Loterías Graziella-Recader 
Grau. L’equip més esportiu va ser Festuka La Lluita TEAM. 
Altres premiats van ser Ruben Carrillo (WURSI) com a 
màxim golejador i el seu company Jonathan Puig com a 
porter menys golejat. El millor jugador del torneig - premi 
Xisco va ser per a l’Eric Martel del Quibus-R&S-Aluminios 
Segura. El jugador més jove del torneig va ser Pablo Cle-
mente del Racó de la Linera i el més veterà, en Santi Flores 
de l’Autoescola Sanglas. El col·lectiu d’àrbitres també va 
ser premiat. La classificació final del 5è al 16è lloc va ser, 
per aquest ordre: Peña Andalucista-Petit Galera-Moyde-
Parera-Ixpa; JGR Inter-Àvia Bar Tres Rosas; ES Palau Qui-
bus Maria Grever; Àlex Motor; The Wonders; Festuka La 
Lluita TEAM; El Racó de La Linera, Petit Galera-La Plaça 
2- Futbol Team; Tremendus Kebar; Autoescola Sanglas; 
Malindrus-Bar La Plaça i l’Sporting Carajillo-Frankfurt In-
nsbruck.

Bons resultats de l’atletisme Parets
Sara Gómez ha ocupat la 13a posició a la final de 
100 m. llisos del campionat de Catalunya Cadet d’at-
letisme i Mariona Lahosa, en el seu primer any a la 
categoria, ha obtingut una excel·lent sisena posició. 
En Gerard Fuentes, tot i estar classificat, no va poder 
participar-hi a causa d’una lesió prèvia. 

Ingrid Andrés millora el seu palmarès
La paretana Íngrid Andrés ha estat subcampiona de 
Catalunya absoluta dels 100 metres llisos amb un 
temps d’11 segons i 79 mil·lèsimes. L’atleta del FC 
Barcelona, encara en edat júnior, va assolir el segon 
millor temps del Meeting Internacional Ciutat de Bar-
celona, que coincidia amb el català absolut.

Canvis a les presidències dels clubs
Joan Volart deixa la presidència del Club Handbol Pa-
rets després de 12 anys al càrrec i 48 al club, i César 
Arranz la del Club d’Atletisme, després de 7 anys.

Patinatge d’or
David André Aponte, es va proclamar campió d’Es-
panya de categoria Júnior aquest cap de setmana a 
Santa Brígida, a les Illes Canàries. André va aconse-
guir la medalla d’or per decisió unànime del jurat amb 
puntuacions per sobre de nou i es va imposar a Eloi 
Canals i Aleix Torres. Silvia Rodríguez va acabar en 
4a posició al mateix campionat de categoria júnior 
femení. 

Or per a la paretana Claudia González
La paretana Claudia González (CN Granollers) ha as-
solit l’or en equip i plata en duet al Campionat d’Es-
panya de natació sincronitzada celebrat el passat cap 
de setmana a Valladolid.  

CICLISME FUTBOL SALA



 21 de juliol de 201618 GRUPS MUNICIPALS

La SOCIOVERGÈNCIA, que governa Parets des de l’abril, va impe-
dir amb els seus vots contraris la creació del Consell Assessor i 
Consultiu de l’emissora municipal de ràdio Rap 107. PSC i CDC 
es van oposar també al nomenament del director dels mitjans 
audiovisuals, a través del plenari, i a l’aprovació del contracte 
programa per al funcionament de la ràdio local. En canvi, van 
acceptar la proposta de l’oposició d’actualitzar el reglament de 
funcionament dels mitjans de comunicació locals.

El ple extraordinari, sol·licitat per tota l’oposició, es va celebrar el 
passat 11 de juliol amb l’objectiu de demanar el compliment, per 
part del consistori paretà, de la Llei de Comunicació Audiovisual 
de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre. Durant el ple, el por-
taveu d’ARA PARETS ERC, Jordi Seguer, va dir que “ha arribat el 
moment –després d’11 anys- de plantejar seriosament la crea-
ció del Consell Assessor que reguli el funcionament de la ràdio 
municipal. Un Consell, que segons la Llei, hauria de garantir la 
participació dels grups socials i polítics més representatius dins 
del territori i de les entitats sense ànim de lucre”.

Davant d’aquesta actitud immobilista, des d’ARA PARETS ERC 
lamentem que la SOCIOVERGÈNCIA de Parets no hagi tingut 
en compte que Ajuntaments com els de Sabadell o Rubí ja fa 
temps que han constituït Consells Assessors per a les seves 
emissores públiques de ràdio. Fins i tot ens resulta curiós que 
l’exalcalde socialista Manuel Bustos tirés endavant la consti-
tució del Consell Assessor de Ràdio Sabadell, el novembre del 
2012, i ara els seus companys de partit a Parets expressen els 
seus dubtes sobre la legalitat d’aquest òrgan. De fet, el repre-
sentant del PSC en el Consell Assessor de Ràdio Sabadell va 
ser l’actual assessor de confiança de l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, tal com publica el web de l’Ajuntament de Sabadell. 

Només volem acabar el nostre article desitjant a tots els pare-
tans i les paretanes una molt Bona Festa Major 2016. Aprofiteu-
la al màxim en la mesura que us sigui possible. Bon estiu!

Ha arribat l’estiu i ja tenim les vacances a tocar, abans però, 
celebrarem la Festa Major de Parets, un referent a la nostra 
comarca. Enguany, i gràcies al pacte de govern entre CDC I 
PSC, hem recuperat els Focs Artificials. Això que pot semblar 
un fet poc important no ho és. Aquests dies de Festa Major els 
carrers se’ns omplen de veïns del nostre poble i dels pobles del 
voltant que surten i vénen a viure-la amb nosaltres. Els Focs 
són un reclam fantàstic per a què s’hi quedin i coneguin Parets, 
el nostre comerç, els nostres restaurants, etc. En definitiva, és 
un dinamitzador de la nostra economia amb un cost molt baix, 
ja que s’ha aconseguit que empreses del nostre entorn ens aju-
din esponsoritzant-los. Us animem a tots a participar i gaudir 
de la festa.
 
D’altra banda i en l’àmbit de comerç vàrem organitzar, junta-
ment amb l’ASIC, la fira del comerç, un èxit de participació que 
ens anima a continuar millorant i fer de Parets un poble on els 
seus veïns puguin trobar tot el que desitgin sense haver d’anar 
a pobles propers. Ben aviat anirem donant a conèixer més re-
clams i noves propostes en les quals estem treballant que segur 
que ens faran la vida més còmode i agradable.
 
Per acabar, ens agrada poder fer gala que, enguany, hem 
celebrat també les 32es 24 hores de Futbol Sala de Parets. 
Aquest torneig que organitzem des de CDC és un èxit any 
rere any i volem aprofitar aquestes línies per felicitar tots els 
equips participants pel seu entusiasme i esportivitat i a tots els 
col·laboradors que ens ajuden i que fan d’aquest torneig sigui 
també un referent esportiu.
 
Desitgem que gaudiu de la Festa Major d’Estiu i d’unes vacan-
ces que segur us teniu ben merescudes, carregar piles perquè 
ens espera un setembre amb molta feina encara per fer i moltes 
ganes de fer-la.

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

Sumem Parets 
sumemparetspodem.cat

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

Immobilisme Sociovergent 

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

Partit Demòcrata Català 
www.ciu.cat/parets/ 

Ciutadans 
 paretsdelvalles@ciudadanos-cs.org  

I arriben vacances La nostra condemna

És temps d’estiu, és temps de Festa Major

Un cop més, per aquestes dates, estem a punt per celebrar l’inici 
de la Festa Major, la festa gran del nostre poble. Tot just es 
compleix un any d’alguns dels compromisos que vam adoptar 
amb la ciutadania de Parets.

Per exemple, el 19 de juliol va fer un any de l’entrega de les 
parcel·les dels Horts Socials. Precisament, divendres passat ho 
celebràvem amb un esmorzar amb els hortolans. Fa un any tot 
era terra per llaurar i ara les parcel·les ja han donat els seus 
fruits.

A finals de juliol farà un any que es van inaugurar dos nous co-
rrecans: el del mirador de Gallecs i el de Víctor Català.

També l’any passat, per aquestes dates, ens reuníem amb les 
AMPAS i direccions de les escoles per iniciar conjuntament el 
projecte de gratuïtat, a través de socialització, dels llibres de 
primària. Ara ja podem dir que això és una realitat pel pròxim 
curs 2016-2017, gràcies també a la col·laboració de AMPAS i 
direccions d’Escoles, que s’han implicat amb aquest projecte 
que beneficiarà moltes famílies del nostre municipi.

Però no volem parlar només d’aniversaris... Just després de la 
Festa Major s’iniciaran les obres de reurbanització del carrer 
Lepant. A l’agost, coincidint amb la tornada de vacances, també 
començaran les obres de l’última fase de l’Av. Espanya i posarem 
en marxa la campanya d’ADN pels gossos. En resum, seguim 
complint i treballant perquè els nostres compromisos es facin 
realitat.

Ara també ens toca gaudir de la Festa Major, això és el que 
desitgem per a tots vosaltres: que us ho passeu d’allò més bé 
amb totes les activitats, algunes d’elles noves, durant aquests 
4 dies i que sobretot gaudiu del castell de focs artificials que 
enguany recuperem. 

S’acaba de commemorar el 80 aniversari de l’inici de la guerra 
civil, encara tenim molts morts sense identificar i sense localitzar 
la totalitat de les persones que van perdre la vida. Massa temps 
sense haver fet justícia.
Diverses iniciatives al voltant de la Memòria Històrica han anat 
treballant en aquest sentit però encara es insuficient perquè que-
den moltes persones per localitzar.
Fa un dies el ple de l’Ajuntament de Parets va acordar una moció, 
presentada pel nostre grup, en el sentit que aquesta institució es 
fes càrrec del cost econòmic que suposa fer anàlisis d’ADN als 
familiars vius de les persones desaparegudes durant la guerra 
civil. Tots els grups van votar-hi a favor i per tant serà una rea-
litat ja que la partida pressupostària està apunt d’aprovar-se.
Què s’ha de fer si algú té un familiar desaparegut i vol fer-se 
la prova de l’ADN per creuar les dades existent a fi de poder 
localitzar el seu familiar desaparegut? És senzill perquè el La-
boratori de genètica Forense de la Facultat de Medecina de la 
Universitat de Barcelona fa aquesta prova per un preu aproximat 
de 150 euros.
Cal contactar amb ells geneticaforense@ub.edu i tirar endavant 
el procediment, una vegada fetes les proves es pot demanar a 
l’Ajuntament que n’aboni les despeses.
Durant aquest estiu intentarem contactar amb els familiars que 
coneixem per poder ajudar-los en el procediment, però es possi-
ble que no pugem parlar amb tots, per això en donem informació 
a partir d’aquesta finestra.
La identificació de les persones és un dret universal que empara 
les Nacions Unides.

Que tingueu una bona Festa Major.

Banc d´ADN de persones desaparegudes 

Festa major i transparència

En pocs dies començarà la Festa Major. Aquest any amb la 
novetat de la tornada dels Focs Artificials. Com ja sabeu, una 
de les mesures que CDC va exigir pel pacte amb el PSC. 

Aquest espectacle ens costarà als Paretans 12.000€ més IVA.
I ens preguntem, no hi havia mesures més importants per exigir 
a l’equip de govern? Volem pensar que van pactar més accions, 
no obstant això a dies d’ara encara no en coneixem cap més, 
esperem que a banda d’espectacles, Convergència i Raul Urtu-
sol demanessin a l’equip de govern aspectes de caràcter social, 
transparència i participació.  
El Pressupost aproximat de la Festa Major és de 220.000€. 
Únicament comptem amb una xifra global i no sabem quin és 
el cost desglossat per espectacles ni per activitats. 
I és que la transparència últimament deixa que desitjar a 
l’Ajuntament de Parets. 
D’una banda al ple extraordinari de l’11 de juliol l’oposició va 
demanar a l’equip d’en Sergi Mingote que es creés un Consell 
Assessor de Comunicació, així tots els grups municipals tin-
dríem veu dins dels mitjans de comunicació locals. 
D’altra banda també demanàvem el nomenament d’un director 
dels mitjans audiovisuals municipals i l’aprovació del contracte 
programa dels mitjans audiovisuals locals.
El PSC i CDC van optar per l’opció de votar en contra a aquests 
punts del ple a l’espera de rebre un informe de l’Agencia Audio-
visual Catalana. Informe que podrien haver demanat fa un mes 
quan vam demanar la convocatòria del ple. 
Des de Sumem Parets creiem que aquesta és una mera excu-
sa per allargar el procés. L’equip d’en Mingote no accepta que 
deixin de ser els únics que prenguin les decisions respecte al 
que és notícia o no al poble. 
Destaquem que ens hem assabentat que la figura d’educador 
al carrer ja és una realitat a Parets. 
Ens agrada veure com s’utilitzen algunes de les nostres propos-
tes del programa electoral per portar a terme al poble. 
Ens hauria agradat encara més poder participar d’aquesta me-
sura i haver fet propostes al respecte. 

Per acabar desitjar-vos que gaudiu de la festa major. 

Des de Ciutadans Parets volem condemnar l’atemptat perpetrat 
a Niça. Els demòcrates guanyarem units, la batalla a l’horror i 
la por.

CIUTADANS PARETS DEL VALLÈS.
Després d’una mica més d’un any amb representació al nostre 
Ajuntament, continuen desenvolupant política i mocions cons-
tructives, però vist el vist amb el pacte socioconvergència ja serà 
difícil que aquestes acabin en alguna cosa més que paper.  
El grup municipal Ciutadans Parets us desitja que passeu una 
Feliç Festa Major i us ho passeu d’allò més bé i gaudiu tots en 
família i amistats. També desitjar-vos que passeu unes bones 
vacances aquest estiu, ens veurem de nou al setembre amb 
energies renovades.
CIUTADANS CATALUNYA.
Aquesta setmana la nostra líder de l’oposició ha preguntat al 
Parlament que ¿Com es pot lluitar contra la corrupció a Cata-
lunya si no es reconeix que existeix?
Per Junts Pel Si està clar, el discurs és Espanya ens 
roba!, quan algú no reconeix la seva pròpia corrup-
ció és impossible que ens pugui representar i governar. 
Quan un president ha de demanar una moció de confiança vol dir 
que ja no té confiança, ni el mateix. Sr. Puigdemont, deixi el debat 
sobre la independencia i comenci a treballar per Catalunya, la sa-
nitat, l’educació, l´ocupació és lo primer. Però tot segueix igual!!
CIUDADANOS EN ESPAÑA.
En Ciudadanos hemos decidido que la manera de ser útil ahora 
es hacer lo posible para que España se ponga en marcha, es-
peramos de los demás partidos políticos estar con las mismas 
miras que Ciudadanos. Ir otra vez a las urnas no es una posibili-
dad, es una locura. Tenemos que pensar más en los españoles y 
menos en nuestros partidos. PP y PSOE tienen que entender que 
esto ya no va de mayorías absolutas, toca sentarse a negociar y 
ceder. Los españoles cuando estamos unidos, somos capaces 
de hacer cosas extraordinarias, esperemos que el resto de fuer-
zas políticas tengan sentido de estado y tengamos gobierno lo 
antes posible, para todos los ciudadanos de este país.

US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR I BONES VACANCES!
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia PozoL’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

Temps de festa
Que el temps és inclement amb els que l’anem empenyent, és 
cosa prou sabuda. Que la fotografia va néixer tan sols amb la 
intenció de passar-nos aquesta afirmació pels morros, tam-
bé. Si no ho creieu, cerqueu la lupa oblidada en el calaix dels 
mals endreços i inspeccioneu les persones que apareixen en 
aquesta imatge de 1983; de ben segur, que en reconeixereu 
més d’una, malgrat els efectes de Cronos l’Inexorable.
Observem una colla de nois –encara que no se’n vegin, de 
noies, també n’hi havia– que despatxaven begudes en el bar 
de l’envelat. Formaven part d’una de les primeres comissions 
de festes que van agafar les regnes de l’organització de la 
festa gran de la població, tot just instaurats els ajuntaments 

democràtics. D’ença d’aquells dies, ha estat molt el jovent que ha celebrat la festa major darrere de la 
barra, naturalment de manera desinteressada, tot veient com a l’altra banda el municipi gaudia de mil 
i una activitats, propostes i iniciatives que s’anaven modificant amb el pas dels anys.
Cada paretà i cada paretana té La Seva, de festa major; aquella que recorden amb més estimació o 
amb més malenconia. Potser és la vostra, la de la foto?

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Consells ‘lingüístics’ per a viatgers!
Si aquest estiu heu d’agafar un avió i voleu que tot vagi com una seda, tingueu presents aquestes recomanacions perquè 
res us pugui aixafar la guitarra. Si heu adquirit els bitllets electrònics des de casa, recordeu, sobretot, d’imprimir o desar 
en els vostres telèfons mòbils les targetes d’embarcament (i no *d’embarque) abans d’anar a l’aeroport, perquè no tingueu 
cap sorpresa en forma de sobrecost. Cal també que hi arribeu amb prou temps per fer la facturació (el famós check-in) 
i evitar que us pugui afectar una sobrereserva (el conegut overbooking) que us podria fer començar les vacances amb 
una bona enrabiada. Si no heu de facturar equipatge, aleshores podeu buscar un panell informatiu per veure a quina 
porta d’embarcament surt el vostre vol. Ara només us queda esperar que tot vagi sobre rodes (o ales): que no hi hagi cap 
retard (i no *retràs), que trobeu uns auxiliars de vol ben simpàtics i que tant l’enlairament i l’aterratge siguin molt suaus. 
Si quan aterreu us heu d’esperar per agafar un altre mitjà de transport per arribar a la vostra destinació o el vostre destí , 
podeu deixar l’equipatge en una consigna (i no *taquilla) i anar a fer un volt ben alleugerits de pes, només 
amb una bossa de mà (i no *bolso), una motxilla petita, una bandolera o una ronyonera (i no *riñorera). Si, 
en canvi, heu optat per desplaçar-vos amb cotxe, esperem que el trànsit (i no *tràfic) sigui fluid i que no 
hàgiu de fer cua ni per pagar peatges ni per passar cap duana (i no *aduana). Et qualsevol cas, recordeu 
de posar tots els estris de neteja personal dins del necesser (paraula correcta!). Bona Festa Major i bones 
vacances a tothom! Tornem al setembre amb nous Cursos de Català.

QUÈ N’OPINES DE...
El retorn dels focs artificials per Festa Major

Ángel Checa
Me parece perfecto. Es 
una manera de reunir a la 
familia y los niños se lo 
pasan genial. Mi nieto tie-
ne 5 años y disfruta como 
una rana en un charco.

Cati Cano
Los fuegos artificiales me 
gustan mucho, ahora ya 
hace años que no lo hacen, 
y mira que son bonitos. 
Así es que si este año lo 
vuelven hacer, seguro que 
serán preciosos.

Ana Maria Mulà
Els focs artificials són molt 
macos! Nosaltres convi-
dem tots els amics i des de 
la terrassa els mirem tots 
junts. I això cal fer-ho, que 
és molt bonic.

Isidoro López
Es un gasto, pero es la ale-
gría de una Fiesta Mayor. Yo, 
si no estoy de vacaciones, 
siempre voy a verlos. Creo 
que es algo que a la gente 
le gusta ver.

Francisco Dominguez
A mí me gustan, creo que 
está bien que se hagan 
para terminar una fiesta. 
Ahora hace tiempo que 
no voy a ver ningunos, 
pero lo cierto es que me 
gustan.

Mari Carmen García
En mi opinión, es algo 
que gusta. A mí me pare-
ce bien que haya fuegos 
artificiales en las Fiestas 
Mayores.

RAP107RAP107RAP107RAP107

Programació d’estiu a RAP 107 FM
La ràdio municipal de Parets del Vallès, RAP 107, ha encetat la seva 
programació d’estiu, que s’allargarà fins al mes de setembre. Durant 
aquests dies i tot el mes d’agost, els oients podrem escoltar progra-
mes musicals temàtics com l’emblemàtic ‘Rock 107’; ‘Qualsevol nit 
pot sortir el sol’, amb la millor música cantada en català; o ‘Fórmula 
107’, amb les cançons que van marcar els anys 80 i 90 i música actual.
A més de bona música, durant el mes d’agost es podrà escoltar la re-
difusió de programes de contingut com ‘Gent de Parets’, el programa 
d’entrevistes dirigit per Jaume Anfruns; espais del magazín diari ‘Rap 
Matí’, amb notícies i peces culturals; ‘Viatgers’, on veïns de Parets i 
comarca expliquen les experiències viscudes en els seus viatges; i 

altres programes que es podran escoltar, com és habitual, a través del 107.2 de la FM, de l’emissió en directe del 
web www.rap107.fm, del canal de la TDT o de l’aplicació per a dispositius mòbils Android. A principis del mes de 
setembre, RAP107 iniciarà una nova temporada de tots els seus espais i programes i, el dia 18 de setembre, a les 
10 h, al Teatre Can Rajoler, es farà una gala en directe per cloure els actes d’aniversari dels 35 anys de ràdio muni-
cipal. L’entrada serà gratuïta i l’espectacle, que comptarà amb col·laboradors de tots els programes, estarà dirigit 
per l’equip de RAP a la Carta.

 Redacció RAP107
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Una figura femenina que desprèn música: Què vols transmetre amb aquest disseny?
A mi m’agrada dibuixar noies, i vaig pensar en l’esperit de la nit. Aleshores vaig incorporar 
el sol i la lluna, perquè la Festa Major es pot viure tant de dia com de nit, i a més el dibuix 
representa la gresca que hi ha a Parets durant aquests dies. Tinc influències del manga, 
però és cert que aquest dibuix té un estil propi.

Hi havia una condició per participar: el disseny havia d’estar inspirat en la música a 
Parets. Ha estat una inspiració o un impediment?
Clarament una inspiració. El tema que havia de tenir el dibuix em va semblar una bona 
idea, perquè la música és molt genèrica i dóna molt de joc a l’hora de crear. El fet que 
et posin un tema per fer el disseny fa que t’hagis d’esforçar al màxim, i per això em va 
motivar més a aconseguir un disseny de qualitat.

Ets de Sant Fost, quina és la teva relació amb la Festa Major de Parets?
Cada any vinc a la Festa Major de Parets. Ja sabia que el concurs era obert i que es 
podia presentar tothom, però no m’havia presentat mai fins ara. Aquesta edició tenia 
més temps i em vaig animar a presentar la meva proposta. He trigat més o menys uns 
dos dies en acabar el meu disseny, perquè tenia la idea molt clara. Estic molt contenta 
perquè el meu dibuix hagi estat l’escollit aquest any per representar la Festa Major de 
Parets, però la meva vinculació amb aquesta festa no ve d’aquest any, la gaudeixo des 
de fa temps.

Quan decideixes participar i crees el teu disseny, penses en algun moment que guan-
yaràs el concurs?
Sabia que el meu dibuix estava ben fet, o almenys això és el que em deien amics i fami-
liars! Però quan vaig veure la resta de propostes que es presentaven, vaig quedar parada 
del nivell d’alguns dissenys que realment estaven molt bé. Era evident que guanyar a tots 
aquells dissenys era una tasca complicada, per això no m’ho esperava.

El teu dibuix vestirà la Festa Major. Tot un goig per a algú que es vol dedicar al disseny...
Haver guanyat és fer una mica de currículum, però sobretot és veure com el teu disseny 
representarà la Festa Major d’un poble com Parets, que sempre ha tingut molt bona 
qualitat en els seus dissenys. Sempre he parat atenció en els dissenys que s’han fet, i 
ara és el meu el protagonista d’aquesta festivitat, així és que estic molt contenta. Anar 
per Parets i veure el meu dibuix a les samarretes i cartells... això és un privilegi.

Helena Dalmau: guanyadora del Concurs de Disseny de la Festa Major
Té 19 anys, és veïna de Sant Fost, i el seu disseny ha estat escollit per ser la imatge 
que identifiqui la Festa Major d’Estiu de Parets 2016. El dibuix, que havia d’estar rela-
cionat amb la música a Parets, coincidint amb el 25è aniversari de l’Escola Municipal 
de Música, mostra una nina que porta un fanalet d’on sorgeix l’esperit de la festa. 
Aquesta imatge ha estat escollida pel jurat del concurs d’entre una vintena d’aspirants 
i el premi, a més de ser la imatge de la Festa Major, ha estat un xec de 500 € bruts. Ara 
podrem gaudir d’aquest dibuix a la samarreta de la festa més esperada del municipi, 
també es podrà veure en els programes de l’esdeveniment.

M’agrada... 

Les pel·lícules d’animació.
Les Guineus.
La música, especialment m’inspiren Melanie 
Martinez, The Pretty Reckless o PVRIS.

No m’agrada...

La gent falsa.
Els insectes.
Les pel·lícules de terror.

“Sóc de Sant Fost, però gaudeixo de la Festa Major de Parets tots els anys”
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SERVEI DE TRANSPORT GRATUÏT

Els dies de Festa Major, el servei de transport en autobús 

serà gratuït en l’horari següent:

Divendres 22 juliol, de 21 a 5.30 h

Dissabte 23 juliol, de 21 a 6 h 

Diumenge 24 juliol, de 10 a 15 h i de 17 a 5.30 h 

Dilluns 25 juliol, de 21 a 5 h

La freqüència de pas serà de 30 minuts per les parades 

següents:

· Escola Lluís Piquer · Club Sant Jordi

· CAP Parets  · CAP Parets

· Club Sant Jordi  · Escola Lluís Piquer

· Av. Catalunya / Estació

divendres 22 de juliol, 22h , plaça de la Vila

Aquest any s’emetrà en directe al parc la Linera.
També s’oferirà via streaming perquè la pugueu seguir

per internet en la vostra smart TV, tauleta o mòbil.

www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2016


