
Durant 2013, 82 persones en situació d’atur de Parets del Vallès treballaran per a l’Ajuntament mitjançant Plans d’Ocupació Locals. 
54 del plans es destinen a tasques de manteniment i neteja de la via pública, 14 són específics per a joves i 14 més per a majors de 
50 anys. Aquesta acció forma part de les noves polítiques actives d’ocupació per a l’any 2013 que duu a terme el consistori, i que se 
centren també en accions formatives gratuïtes adreçades a gent a l’atur i adequades a les necessitats del mercat laboral del territori, 
així com en la promoció de l’emprenedoria a través d’un nou servei municipal que en fa suport, acompanyament i seguiment. 

82 plans d’ocupació per a 2013 
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Comença el programa 
d’activitats del Març de 
dones
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Jornades de portes obertes als centres escolars i  
període de preinscripcions a partir del març

Les sis escoles d’infantil i primària, els dos centres de secun-
dària i les tres escoles bressol municipals organitzen les jorna-
des de portes obertes, prèviament al període de preinscripcions 
per al curs 2013-2014, que començarà a mitjan març. Pàg. 7

Fórmules i acords per 
dinamitzar el comerç 
local i de proximitat

Parets al dia, el butlletí 
municipal estrena avui 
nova imatge

Entrenaments gratuïts 
per a la Cursa Popular 

Entrevista: 
The Downtown 
Beggars 

9 13 17 20

La Residència i Centre de Dia Pedra Serrada entra
en funcionament a ple rendiment

L’últim pas per tal que entrés en funcionament a ple rendiment 
la Residència per a la gent gran del municipi ja s’ha fet. En dues 
setmanes s’ocuparan les places que resten de Centre de Dia i 
l’equipament funcionarà amb la totalitat dels serveis. Pàg. 5
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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
Plaça de la Vila, CAP, Ca-
sal Sant Jordi, Estació, 
passeig de Ronda, pisci-
na M. Luque, Mediterrani, 
Pau Casals, l’Escorxador, 
Policia Local, Mn. Jaume 
Urgell, Ca n’Oms, La Cuna 
i col·legi Ntra. Sra. de 
Montserrat. 
Cada15 minuts

De dimarts
a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabtes
i diumenges
de 10 a 15 h 
Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

PARETS AL DIA

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
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Ajuntament. SLOP
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93 573 81 81
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93 562 52 06
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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
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93 573 98 00
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93 562 26 38
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
Col. M. de D. de Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
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93 573 75 12
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Farmàcia Garcia (Escorxador)
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Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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Parets al dia es pot veure a Internet, al web 
www.parets.cat, en format PDF

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Al nostre poble
Parets és el nostre poble, camp de treball i descans al qual 
s’ha d’honorar i cuidar. No l’embrutis ni trenquis mai res, tot 
el contrari, respecta’l i enriqueix-lo. 
Tothom qui fa bé per al poble és un bon ciutadà. No reneguis 
mai d’ell. La terra dels teu poble no és la millor, simplement 
és la teva. Traïdor qui gosi profanar la llengua. Història és el 
teu poble, guarda’l gelosament. Parets és de Catalunya, la 
nostra nació.
Agustí Albí

Per a la Marta Font
És una amiga, confio en ella.
És una estrella del meu camí!

Quan se m’apropa s’impregna l’aire
de roses fresques i gessamí.

No vull trobar-la, només mirar-la;
m’ajuda entendre l’esdevenir.

Quan m’acompanya:
les coses simples, els senzills actes,
no són mers actes d’entretenir.
Maria Pujol i Ciurans

Jo sóc home d’aplecs
Jo sóc home d’aplecs i de caceres
De costellada i porró blau
Em plauen els camins entre falgueres
I les escopetades a l’afrau

I quan la nit serenament s’acosta
Una companya vull ben a prop meu
Que faci olor de pins i olor de brosta
I tingui al cap dels dits un poc de neu

Carles Sindreu i Pons (Barcelona, 1900-la Garriga, 1974) en 
paraules de Joan Oliver “va ser un poeta de fina ensibilitat i un 
prosador excel·lent. Humorista excepcional, psicòleg pene-
trant, home dotat d’un bon gust i d’un sentit crític infal·libles. 
Malgrat la noblesa amb què sempre exercí els seus dots, al-
guna vegada havia ferit la susceptibilitat obtusa de certs filis-
teus. (...) En homenatjar-lo, en recordar-lo no fem sinó donar-
nos, a nosaltres mateixos, una lliçó d’elegància espiritual.” 
La seva obra poètica comença amb el volum Darrera el vidre 
(1915-1920), amb dibuixos de Joan Miró, publicat el 1933, i 
deixà altres grans obres com Radiacions i Poemes (1928) o 
La klàxon i el camí (1931), però també va escriure narrativa i 
fou un remarcable dibuixant i dissenyador. 
Carles Sindreu va passar llargues temporades a l’Ametlla del 
Vallès, Granollers i la Garriga, fins a sentir-se un vallesà més. 
El Niu d’Art li dedicarà la trobada del proper 21 de març al 
teatre de Ca n’Oms, a les 18.00 h. 

Agraïment de l’Associació Parets Contra el Càncer
El passat dilluns 11 de febrer, els membres de l’entitat Parets con-
tra el Càncer vam fer la col·lecta anual. Volem agrair la feina de 
totes les voluntàries per donar-nos un cop de mà, així com també 
a tot el poble de Parets per la seva col·laboració. 
Volem recordar que, des del mes de desembre, la nostra seu
compta amb una nutricionista per ajudar els/les malalts/tes que 
fan quimioteràpia. Ja sabem que això provoca problemes nutri-
cionals i els cal una dieta personalitzada. Des d’aquí demanem 
nous socis que aportin una ajuda de 20 euros anuals per mantenir 
aquest servei.
També busquem persones que vulguin col·laborar desinte-
ressadament en les diferents activitats anuals que duem a 
terme.
Tant per fer les aportacions econòmiques com per venir a 
col·laborar en les activitats, podeu adreçar-vos qualsevol dilluns 
o dimarts de 16 a 20 hores al local de la Corefo, a l’avinguda de 
Catalunya, 74.
Moltes gràcies
Associació Parets Contra el Càncer

Prodansa, amb el Dia Internacional de les Dones
L’entitat paretana Prodansa ens hem volgut sumar als actes 
commemoratius del Dia Internacional de les Dones que se 
celebra arreu. Per fer-ho organitzem, el proper dissabte 9 de 
març, a partir de les 9 de la nit, a la Sala Basart de la Coo-
perativa, l’espectacle Ovarios Varios, un espectacle carregat 
d’humor i de ball a càrrec de Cristina Molina. Després posa-
rem música i seguirem la festa fins a les 2 de la matinada. El 
preu del tiquet és de 10 euros i inclou l’entrada a l’espectacle, 
3 barquetes, 1 consumició i la discoteca.
Podeu comprar les entrades a l’escola de ball Elite Dance, a 
l’avinguda de Catalunya 74. No hi falteu. Ens ho passarem 
d’alló més bé!
Associació Prodansa de Parets

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.org

Dijous 28 febrer
-A les 17.30 h, a la Sala Serra Cooperativa, teatre fòrum “Educar és cosa 
meva... teva?” a càrrec de Forn de teatre Pa’tothom.

Divendres 1 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A la Biblioteca Can Butjosa, i fins al 28 de març, exposició fotogràfica 
“El placer de leer”. 
-A la Biblioteca Can Rajoler, tot el mes, exposicions “Llibres en femení” 
i “Grans lectores”.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, grup de conversa en català. 
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, obertura de l’exposició 
de pirogravats “Tot en sèpia”, de Benito Ortega, fins al 17 de març. 
-A les 21.30 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, festival de música emer-
gent De watt a watt 2, amb les actuacions dels grups The Downtown 
Beggars, The Bums, The Crab Apples, Black Hats i Time off. 

Dissabte 2 de març
-A la Biblioteca Can Butjosa, cloenda del Mes de la Pau. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amenitzats 
per Mar i Cel.

Diumenge 3 de març
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle de dansa urbana Cube, 
a càrrec de Kulbik.

Dilluns 4 de març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller Aiguaneix de poesia. 

Dimarts 5 de març
-A les 15.15 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, xerrada “Viure és emo-
cionant. Educació emocions i sentiments” dins del cicle Fem-la petar! 
destinat a famílies d’infants de menys de 6 anys.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, a càrrec de Carme 
Brugarola.

Dijous 7 de març
 -A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conversation group. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, “Joana a la carta”, lectura en 
veu alta dels poemes de la Joana Raspall.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Butjosa, xerrada sobre ecomenstruació, 
a càrrec de Gemma Guillamón Amores.

Divendres 8 de març
-A les 17 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, II Fòrum de Dones: “Mercat 
de treball. Acabem amb l’Homoeconomicus”.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte especial dones.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, grup de conversa en català. 
-A les 20.30 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’observació per a infants 
de 6 a 10 anys, dins del programa infantil d’astronomia primavera 2013. 

Dissabte 9 de març
-A l’avinguda Catalunya, Botiga al carrer. De 10 a 20 h .
-A les 10.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taller d’il·lustració “Fem un 
llibre”, a càrrec de Rosa M. Curto.
-A les 10 h, a Can Jornet, sortida de primavera a Gallecs, d’observació i 
reconeixement de les aus de l’espai. 
-A les 22.30 h, al Teatre Can Butjosa, Concert jove: PL Girls (Madrid) + 
DJ Lorelalore i Punto Ge (Parets i BCN). 

Diumenge 10 de març
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar La volta al món en 
80 caixes, a càrrec de la Cia. Markeliñe. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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Estrenem nou disseny de Parets al dia amb la voluntat de contribuir a la dinamització del comerç local i a la promoció econòmica del nostre territori. 
Hem reformulat el butlletí municipal per diversos motius. En primer lloc, per donar resposta a la demanda del teixit comercial de poder inserir publici-
tat externa i així poder arribar més a la ciutadania, però també per donar més projecció al comerç i la indústria local, amb notícies i entrevistes, amb 
l’incorporació d’una nova secció d’informació específica d’Empresa i Comerç.
Aquest és un projecte més que s’encabeix en el nostre programa d’accions per trobar sortides a la crisi, per cooperar amb el nostre entorn i donar 
suport de manera proactiva al nostre teixit comercial i empresarial.
Disminuir l’índex d’atur continua sent la nostra màxima prioritat i, sens dubte, sumar esforços per projectar el nostre teixit comercial i empresarial, i 
fer de Parets un municipi de referència i un pol d’atracció, és una de les mesures que poden fer-ho possible. Som conscients que els resultats no es 
poden veure d’un dia per l’altre, però no hem de perdre la constància i el treball del dia a dia perquè de mica en mica puguem veure que el recorregut 
aporta el seu fruit. 
Mentrestant, però, no cal perdre de vista les necessitats més imminents i donar-hi resposta. És per això, que aquest 2013 incidim encara més en les 
polítiques actives socials i d’ocupació. Enguany, 82 persones en situació de desocupació seran contractades per l’Ajuntament de Parets en els Plans 
d’Ocupació Locals, i ampliem el ventall de perfils professionals i també d’edats per donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans i ciutada-
nes. Hem creat plans d’ocupació per a tota la població, però també específics per al col·lectiu dels joves i per a majors de 50 anys. També hem posat 
en funcionament un nou servei de suport als emprenedors i continuem treballant colze a colze amb les empreses més rellevants de Parets, repre-
sentades al Consell Industrial, per aconseguir la nostra màxima fita: que Parets ens doni feina i que sigui un municipi referent en l’àmbit econòmic.

ACTUALITAT

L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat

L’Ajuntament emprèn noves polítiques d’ocupació per a l’any 2013

El foment de l’ocupació continua sent un dels eixos prio-
ritaris d’actuació de l’Ajuntament de Parets per a l’any 
2013. Les polítiques actives d’ocupació estan centrades 
enguany en la creació de Plans d’Ocupació Locals, l’oferta 
formativa gratuïta per a les persones en situació d’atur, el 
suport a l’emprenedoria i la promoció econòmica.

82 Plans d’Ocupació Locals per a 2013
Es mantenen les línies d’acció directa en la creació 
d’ocupació a través dels Plans d’Ocupació Locals. Ac-
tualment, 18 persones del municipi estan desenvolupant 
tasques de manteniment i neteja de la via pública, espais 
verds i la llera del riu. El mes d’abril comença la segona 
fase, amb la contractació de 18 persones més, i el mes 
de setembre se’n contractaran 18 més. 

Plans d’Ocupació per a joves i per a majors de 50 anys
Aquest any, durant la primavera, s’obrirà una nova con-

vocatòria de Plans d’Ocupació específics per a joves, 
adreçades a persones de Parets en situació d’atur que 
tinguin entre 18 i 29 anys. Els perfils professionals seran 
diversos, en alguns casos es requerirà estudis universi-
taris i, en altres formació, de menor nivell. La previsió és 
la contractació de 14 persones. 
També s’ha planificat la creació de Plans d’0cupació Lo-
cals per a persones majors de 50 anys, amb la voluntat 
de promoure la inserció laboral de segments de població 
que per la seva edat tenen més dificultats a l’hora de tro-
bar feina. En aquest sentit, també se n’han programat 14. 

Presentació de sol·licituds, del 13 al 28 de març
En tots els casos, els contractes seran de 4 mesos i d’un 
70% de la jornada laboral. La convocatòria per accedir als 
propers plans serà del 13 al 28 de març i caldrà demanar 
cita prèvia a l’OAC, al telèfon 93 573 88 88, per presentar 
les sol·licituds.

Per accedir-hi caldrà reunir els següents requisits:
*Estar en situació legal d’atur
*Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Parets
Les bases completes de la convocatòria estaran dispo-
nibles properament al web parets.cat

Nova oferta formativa gratuïta a l’SLOP
Les accions formatives del Servei Local d’Ocupació de Pa-
rets (SLOP) per a 2013 inclouen cursos diversos adreçats 
a persones desocupades, que estan adequats als reque-
riments del mercat laboral del territori. Entre l’oferta de 
formació destaquen cursos de  disseny de pàgines web, 
comptabilitat inicial i avançada, Contaplus, manipulació 
d’aliments, atenció al client, iniciació a l’ofimàtica, Word, 
Excel i de conversa en anglès. Una altra de les apostes és 
la planificació d’accions formatives adreçades a persones 
emprenedores i per a empreses, que permetin donar un 
impuls a la reactivació econòmica del municipi.  

Aquest any, 82 persones 
a tu rades  de l  munic ip i  
seran contractades en 
Plans d’Ocupació Locals de 
l’Ajuntament de Parets.

Es creen nous plans d’ocupació 
específics per a joves d’entre 
18 i 29 anys, alguns amb 
titulacions superiors, i per a 
persones majors de 50.

El termini de presentació de 
sol·licituds per als propers 
Plans d’Ocupació és del 13 al 
28 de març. Cal demanar cita 
prèvia a l’OAC.

Propera trobada: 19 de març a l’Escola Pau Vila.

Treballen conjuntament l’escola i la família? Sovint no és fàcil

que famílies i escoles ens comuniquem, tot i que és necessari

perquè pretenem el mateix objectiu. Entre escoles i famílies cal

confiança perquè això afavoreix la tasca conjunta. Us animem

a participar el 28 de febrer, a les 17.30 h, a l’obra “Educar és

cosa teva... meva?”, dirigida per Jordi Forcades, del Forn de

Teatre Pa’Tothom
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ESCOLA DE LA NATURA
Nous cursos i tallers de l’Escola de la Natura
L’Escola de la Natura de Parets programa una nova 
oferta formativa per a la primavera i l’estiu amb una 
desena de cursos i tallers, que comencen el març i 
finalitzen al setembre. 
El programa opta per oferir més tallers de petit format 
i preus més assequibles. Es tracta de vuit tallers, divi-
dits en tres sessions, amb un total de 8 hores. 
El primer girarà al voltant de les eines i mecanismes 
que tenim a l’abast per convertir el nostre habitatge 
en una casa sostenible i començarà el divendres 15 de 
març a les 17.30 h, amb una xerrada a càrrec de Toni 
Mestres, físic especialitzat en meteorologia i expre-
sentador del programa Quèquicom de TV3.
Al mateix temps, es mantenen els cursos d’Ecologia 
domèstica i de Tècnic de medi ambient, cadascun amb 
una durada de 60 h.

Sessions d’astronomia per als infants
Els nens i nenes d’entre 6 i 10 anys tenen l’oportunitat 
de participar en les tres sessions d’astronomia que 
programa l’Escola de la Natura per als propers mesos 
dirigides al públic infantil.
Les sessions, que requereixen inscripció prèvia, es 
duran a terme els dies 8 de març a les 20.30 h, 10 de 
maig a les 21.30 h i 19 de juliol a les 22 h a l’Escola de 
la Natura i consistiran en la projecció d’un audiovisual 
i l’observació des del jardí de l’Escola. 
Una altra proposta és el taller infantil d’iniciació a 
l’astronomia a partir d’activitats com les manualitats, 
els audiovisuals o les observacions. Aquest es realit-
zarà els dies 8 i 9 de maig, de 17.30 h a 19 h, i el 10 de 
maig a les 21.30 h. 

Gaudir de la natura en família
Fer participar pares i fills de la necessitat de conser-
vació de la natura mitjançant diferents tallers de te-
màtica ambiental en els quals són protagonistes els 
animals, l’entorn natural o el reciclatge és l’objectiu 
dels quatre tallers de natura en família, que l’Escola 
de la Natura adreça a un públic infantil de 6 a 10 anys.
Del 22 de març al 5 de juliol es realitzaran els tallers 
de Construcció de caixes niu, Fem d’artesans, Paper 
reciclat i A la recerca dels ratpenats.

Sortides de natura i entorn a Parets
Amb l’objectiu de donar a conèixer més a fons la flora 
i la fauna del voltant del municipi, l’Escola de la Natura 
de Parets del Vallès programa per a aquesta primavera 
quatre sortides de natura i entorn a Parets.
El calendari s’encetarà el dissabte 9 de març amb un 
recorregut d’observació i reconeixement de les aus 
més representatives de Gallecs.
L’agenda inclou un itinerari pel riu Tenes, el 27 d’abril; 
el descobriment de la fauna nocturna de Gallecs, el 25 
de maig, i una sortida de camp per identificar herbes 
remeieres, el 8 de juny.

El Consistori rep el bisbe de Terrassa
 
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i diversos regidors del 
consistori han rebut a l’Ajuntament al bisbe de la Diòcesi 
de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, acompanyat del 
rector de Parets, Xavier Farrés.
L’objectiu de la trobada ha estat analitzar les polítiques 
socials que s’estan fent al municipi.
L’acte s’ha emmarcat dins de la visita pastoral que el bis-
be ha dut a terme a Parets, amb l’objectiu d’establir un 
contacte amb la comunitat parroquial. En aquest sentit, 
durant la seva estada al municipi s’ha entrevistat amb 
diferents grups parroquials per tal d’intercanviar-hi im-
pressions i compartir experiències.
La visita ha pres especial rellevància perquè és la primera 
que ha realitzat la nova diòcesi.

VISITA PASTORAL

Aquest mes de març a Parets s’escriu en femení. Un any 
més, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el 8 de 
març, l’Ajuntament organitza una nova edició del Març de 
Dones, amb un seguit d’activitats programades durant tot 
el mes que tenen com a com a objectiu la sensibilització 
i la prevenció de la discriminació per raons de gènere.
Una xerrada sobre ecomenstruació, a càrrec de Gemma 
Guillamón, creadora de l’empresa Porteo Natural, encetarà 
l’agenda, dijous 7 de març a la Biblioteca Can Butjosa. 
Per celebrar el Dia Internacional de les Dones, divendres 
8 de març, la Sala Serra de la Cooperativa acollirà el II 
Fòrum de Dones, amb una intervenció a càrrec de la poli-
tòloga especialista en gènere i igualtat, Georgina Monge. 
L’endemà dissabte, el conjunt madrileny PL Girls i les DJ’s 
LoreLalore i Punto Ge oferiran un concert jove al Teatre 
Can Butjosa. Una activitat que no faltarà a la programació 
és el tradicional Sopar de Dones, que es durà a terme el 

divendres 15 de març a la Sala Basart de la Cooperativa. 
La vetllada s’amenitzarà amb l’actuació de DJ i perfor-
mance d’Interferències. Cal portar el plat i ganes de pas-
sar-ho bé. D’altra banda, els divendres 15 i 22 de març, la 
Sala Serra de la Cooperativa acollirà el taller “Conèixer-te 
per estimar-te”, a càrrec d’Isabel Erill, psicòloga, psicote-
rapeuta corporal i professora de ioga. 
L’esport també tindrà un lloc en la programació. Diumen-
ge 24 de març, al Poliesportiu Municipal Joaquim Ro-
dríguez, es jugarà el partit de bàsquet de les veteranes 
del CB Parets, amb una performance d’Interferències. El 
Març de Dones inclou activitats a les biblioteques. Així, 
durant tot el mes, es podrà visitar a la Biblioteca Can Ra-
joler l’exposició documental “Llibres en femení”, així com 
l’exposició “Grans lectores”, mentre que la Biblioteca Can 
Butjosa proposa gaudir de l’Hora del conte especial Do-
nes valentes, astutes, creadores... 

9a edició del Març de Dones, un mes en clau femenina 
L’Ajuntament programa activitats amb l’objectiu de prevenir la discriminació de gènere.

 Visita institucional del bisbe Saiz Meneses a l’Ajuntament de Parets
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Estalvi de 75.000 euros en consum energètic
L’Ajuntament ha posat en marxa un pla d’estalvi ener-
gètic que permetrà reduir al voltant de 75.000 euros 
la despesa anual del consum d’electricitat. El progra-
ma consisteix en el canvi de les tarifes elèctriques, 
la modificació de l’horari d’encesa i tancament de 
l’enllumenat i la reducció del flux en l’horari de ma-
tinada.

Comencen les obres als Horts del Rector
El 4 de març s’iniciaran les obres a la plaça de Mossèn 
Pere Batlle, a l’entorn dels Horts del Rector. L’objectiu 
de les millores és adaptar l’espai públic urbà a les ne-
cessitats de la població, configurar llocs de benestar 
i relació ciutadana i millorar l’estacionament de vehi-
cles. Les obres implicaran el tancament dels acces-
sos a la plaça durant aproximadament dos mesos i 
introduiran modificacions en el sentit de circulació al 
seu voltant. 

Nous serveis higiènics al Centre Parroquial
Al febrer s’han iniciat les obres per habilitar un servei 
higiènic per a persones amb discapacitat a l’edifici del 
Centre Parroquial de Parets. Els treballs són fruit de 
l’acord entre la Parròquia Sant Esteve i l’Ajuntament 
per l’arrendament d’un espai al segon pis de l’edifici 
que alberga el Centre Obert Espai Sol, per donar suport 
i acompanyament específic a la població infantil. 

Actuacions a la xarxa viària del municipi
A inicis de març s’iniciarà un seguit d’actuacions a 
diferents indrets de la xarxa viària. Es preveuen la 
renovació o reposició de la capa d’asfalt als carrers 
urbanitzats fa més de 20 o 25 anys, on no s’ha actuat 
encara; la millora de la senyalització vertical i horit-
zontal i de la pintura viària o l’arranjament de les vo-
reres i vorades amb deficiències per adaptar-les als 
passos de vianants, amb la millora de l’accessibilitat 
i la supressió de les barreres arquitectòniques.

Parets present a la II Fira de la botifarra
L’Ajuntament de Parets va estar present a la segona 
Fira de la botifarra, celebrada aquest mes a la Garriga. 
La presència institucional, a l’estand de turisme del 
Consell Comarcal, va servir per mostrar els diferents 
elements d’interès turístic del municipi, com ara rutes 
per Gallecs o elements del nostre patrimoni cultural i 
arquitectònic. 

Curs de gestió de l’estrès de l’SLOP
Enfortir i augmentar l’autoestima i l’autoconfiança o 
desenvolupar eines per potenciar una actitud proac-
tiva són alguns dels objectius del curs de gestió de 
l’estrès que organitza el Servei Local d’Ocupació de 
Parets.  La formació, adreçada a persones en atur, co-
mençarà el proper 5 de març, a Cal Jardiner. A mitjan 
abril està prevista una nova edició del curs.

El centre assistencial, que es va inaugurar el mes de ju-
liol, coincidint amb la Festa Major d’Estiu, i va entrar en 
funcionament amb la dotació de 60 places de residència 
i 40 de centre de dia, de les quals 48 de residència i 21 de 
centre de dia són concertades per part de la Generalitat. 
L’entrada de residents es va fer de manera progressiva 
fins a cobrir totes les places concertades i a partir de 
l’octubre, va fer-se el mateix procés amb les places de 
centre de dia. El  100% de la demanda de places estarà 
cobert en aproximadament dues setmanes. Actualment hi 
ha 16 usuaris, dels quals 13 són en règim concertat i 3 de 
plaça privada. Amb la propera incorporació gradual de 8 
nous usuaris, el centre cobrirà tota la demanda sense que 
quedi pendent cap persona a la llista d’espera de places 

concertades. Amb els nous ingressos al centre de dia, 
l’equipament entrarà en funcionament a ple rendiment.
Pel que fa a la contractació privada, la disponibilitat és 
encara àmplia per donar cabuda als usuaris.En aquest 
sentit, tot i no estar subvencionades pel govern auto-
nòmic, per voluntat expressa de l’Ajuntament, aquestes 
places s’han posat a disposició dels sol•licitants amb els 
mateixos preus públics.
La Residència Pedra Serrada de Parets del Vallès està 
emplaçada a l’espai de Can Serra, en un solar de gairebé 
6.000 metres quadrats i amb més de 9.000 metres qua-
drats de zona verda vinculada. Disposa d’una superfície 
total construïda de 4.360 metres quadrats i la zona des-
tinada al usuaris.

La Residència i Centre de dia Pedra Serrada, en ple rendimentEN 2 MINUTS...
Totes les places concertades de centre de dia es cobriran durant les dues properes setmanes.

Trajecte en bus urbà per optimitzar-ne l’ús

En el marc del seguiment i revisió periòdica del servei de 
transport públic urbà i interurbà que es duu a terme des 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès, aquest mes de febrer 
l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, el regidor de Cohesió 

MOBILITAT
Territorial i Via Pública, Francesc Juzgado, i el regidor 
de Mobilitat, Dídac Cayuela, acompanyats de tècnics de 
l’empresa Sagalés, han fet un recorregut pel municipi en 
el bus urbà de Parets. 
La finalitat d’aquest viatge ha estat revisar el funciona-
ment del transport públic, comprovar si el trajecte i les 
parades s’adapten a les noves necessitats i estudiar nous 
itineraris en cas que calgui.
La valoració general del servei per part dels tècnics i regi-
dors ha estat molt satisfactòria; no obstant l’Ajuntament 
estudia desplaçar algunes de les parades per acostar-les 
al centre de la població o fer un canvi en el recorregut per 
tal d’apropar el bus urbà a la nova zona del sector IVECO, 
amb l’objectiu de seguir oferint un servei de qualitat a la 
ciutadania i optimitzar aquest recurs. 
Tot i que l’ús del bus urbà a Parets ha disminuït un 3% en 
nombre de viatgers durant l’any 2012, aquesta davallada 
se situa molt per sota de la mitjana d’altres municipis, on 
s’ha reduït entre un 10% i un 12%.



28 de febrer de 2013
6 PUBLICITAT

Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 

Cube

març3
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Kulbik
Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 45’

Breakfast
of the century

març17
diumenge 18.30 h

Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

The Logical Group
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Prèviament al període de preinscripcions, les escoles 
d’educació infantil i primària, els centres de secundària i 
les escoles bressol municipals organitzen les jornades de 
portes obertes per tal d’oferir a les famílies la possibilitat 
de conèixer els projectes educatius i les instal·lacions.
L’Escola Municipal Pau Vila  i la Secció d’Institut de Parets 
del Vallès II han estat els primers centres que han ofert 
una jornada de portes obertes aquest dimarts, mentre que 
avui dijous 28 de febrer, a les 17 h, es podrà visitar l’Escola 
Pompeu Fabra.
Els torns següents seran: Lluís Piquer, el 4 de març, de 17 
a 18.30 h; Nostra Senyora de Montserrat, el 6 de març, a 
les 17.30 h; Vila Parietes, el 7 de març, de 15 a 16.30 h i 
ACESCO, l’11 de març, de 17.15 a 18.30 h. L’Institut Torre 
de Malla les oferirà el 5 de març, a les 18 h, per a ESO, i 
el 30 abril, a les 18 h, per a batxillerat i cicles formatius.

En el cas de les escoles bressol municipals, el Cirerer farà 
portes obertes el 24 d’abril, a les 17.30 h; El Gargot, el 25 
d’abril, a les 17.30 h i La Cuna, el 29 d’abril, a les 17.30 h.

Preinscripcions de l’11 al 22 de març
El període per formalitzar la preinscripció per al curs es-
colar 2013-2014 per al segon cicle d’educació infantil, 
educació primària, centres integrats i educació secun-
dària obligatòria serà de l’11 al 22 de març.
Per al batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà de 
formació professional i d’arts plàstiques i disseny, les sol-
licituds es podran efectuar del 13 al 24 de maig, i del 27 de 
maig al 7 de juny per als cicles formatius de grau superior 
de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
En el cas de les escoles bressol municipals, el període de 
preinscripcions serà la primera quinzena de maig.

Portes obertes i preinscripcions als centres escolars
Les sol·licituds per a infantil, primària i ESO seran al març, i al maig per als estudis postobligatoris.

Prevenció davant el risc de nevades

Les previsions meteorològiques alertaven de risc de ne-
vades el passat cap de setmana. Tot i que a Parets no es 
va arribar a activar el pla NEUCAT, l’Ajuntament va activar  
divendres el protocol d’actuació municipal, a fi i efecte 
d’evitar possibles incidències. Tota la informació sobre 
les accions es va difondre a través del portal parets.cat, 
la ràdio municipal RAP107, les xarxes socials de Parets 
Connecta i les pantalles informatives.
La Policia Local, el cos de voluntaris de Protecció Civil i 
personal dels serveis municipals de manteniment, jardi-
neria i plans d’ocupació locals van treballar durant tot el 
cap de setmana i van escampar sal als principals carrers 
per evitar glaçades. Finalment, només va nevar la mati-
nada de divendres i no va causar cap incidència. 

SEGURETAT 

 Rotonda de l’avinguda Catalunya empolsinada de neu

Aprendre l’anglès intercanviant peluixos
Els alumnes de 6è curs de l’Escola Pau Vila han ende-
gat el Teddy bear project, com a sistema d’aprendre 
l’anglès pedagògic i, alhora, divertit. La iniciativa con-
sisteix en l’intercanvi de peluixos amb dues escoles de 
Taiwan i un centre de Massachusetts (EUA) per tal de 
conèixer l’idioma i els costums d’altres països.
A l’intercanvi, hi participen 127 alumnes, dels quals 52 
són taiwanesos, 25 dels Estats Units i 50 de Parets. 
A més dels peluixos, els estudiants mantenen corres-
pondència entre ells i s’envien objectes i elements 
propis de la seva cultura i al mateix temps publiquen 
blocs on s’expliquen els coneixements que han ad-
quirit per mitjà dels intercanvis. Tota la informació 
es pot veure a l’adreça http://www.xtec.cat/centres/
a8022720/teddy.htm.

Fem-la petar! sobre educació
Sota el títol de Fem-la petar! l’Ajuntament de Parets 
programa per al proper dimarts 5 de març una xerrada 
adreçada a famílies d’infants de menys de 6 anys, que 
es durà terme a la Sala Serra de la Cooperativa, de 
15.15 a 16.30 h.
A partir de presentacions audiovisuals, la mestra i 
formadora Luisa Martín Casalderrey convidarà els 
assistents a “fer-la petar” i a compartir experiències 
entorn de l’enunciat “Viure és emocionant! Educació, 
emocions i sentiments”.

Premiats dos alumnes d’ACESCO
Xavier Aguilar i J. Antonio Picazos, alumnes de l’escola 
ACESCO de Parets, han rebut el Premi de Recerca de 
Joves Investigadors que atorga l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i Recerca de la Generalitat de Ca-
talunya amb l’objectiu de fomentar l’esperit científic.
Els dos estudiants, tutoritzats pel professor de cièn-
cies Hug Blanchar, van realitzar un treball sobre ex-
tracció d’aigua de subsòl.
Es tracta d’una de les distincions més valorades en 
l’àmbit de l’Educació Secundària, atorgat a treballs de 
tipus experimental o teòric que fomenten la creativitat 
científica i l’esperit de recerca en qualsevol dels àm-
bits del coneixement.

Una guia per orientar el futur acadèmic
Amb l’objectiu d’ajudar els joves a planificar i orga-
nitzar el seu futur acadèmic i professional, el Servei 
d’Educació de l’Ajuntament de Parets ha editat una 
guia de recursos d’orientació educativa Orienta’t. 
Aquesta publicació vol ser una eina útil de consulta 
per donar la informació per orientar els estudiants. 
“Què vols fer?”, “Què pots fer?” i “On fer-ho?” són les tres 
grans preguntes que es fan els joves a l’hora de decidir els 
estudis futurs i que pretén respondre la guia. També inclou 
consells, un esquema gràfic del sistema educatiu, una llista 
de llocs web per a la recerca d’estudis reglats i no reglats i 
telèfons i adreces d’interès, assessorament i de cursos de 
preparació professional.

EN 2 MINUTS...
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Per poder ser candidat a
les ofertes de la Borsa de
Treball cal residir al
municipi i estar inscrit/a
al Servei Local d’Ocupació
de Parets

Si voleu rebre cada dia
les ofertes de treball,
adreceu-vos a:
http://www.parets.cat/per-temes/ocupacio-i-empresa/ofertes
i introduïu la vostra adreça electrònica

Nova convocatòria de Plans d’Ocupació Locals 

Ajuntament de Parets del Vallès

Termini de presentació de sol·licituds:

del 13 al 28 de març de 2013

-Plans d’Ocupació Local per a manteniment i neteja de la 

via pública
-Plans d’Ocupació Local per a joves, d’entre 18 i 29 anys

-Plans d’Ocupació Locals per a majors de 50 anys

Requisits:
-Estar en situació legal d’atur

-Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Parets

*Les bases completes de la convocatòria estaran disponibles 

properament al web parets.cat

Per a la presentació de sol·licituds, cal demanar cita 

prèvia a l’OAC, al tèlefon 93 573 88 88.

Guia per a visites

didàctiques en llengua 

anglesa

Referència: S139

Lloc: Parets del Vallès.

Jornada: matins, dies 

puntuals d'abril a juny.

Preferentment: anglès 

llengua materna.

Esteticista
(règim autònom)

Referència: S137

Lloc: Parets.
Jornada: Completa.

Sou: A convenir.
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Plataforma electrònica per a empresaris
Ja funciona la Plataforma Baix Valles, www.baix-
valles.cat, un portal on les empreses i emprenedors 
poden fer telemàticament tràmits amb l’administració 
pública. Parets del Vallès participa en la posada en 
marxa d’aquesta plataforma, que pretén fer més com-
petitiu el territori, oferint eines que ajudin a consolidar 
el teixit empresarial existent i atraure nous negocis, 
amb l’objectiu de crear més ocupació.

Línies de finançament ICO 2013
El Ministeri d’Economia i Competitivitat posa en marxa 
la línia de préstecs ICO 2013 per a empreses i em-
prenedors destinats a finançar liquidesa o inversions 
productives en territori nacional. www.ico.es. 

La Botiga al carrer, el 9 de març
L’Associació de Comerciants de l’Eixample de Parets 
ha organitzat una nova edició de la Botiga al carrer, 
que tindrà lloc el 9 de març, de 10 a 20 hores a l’avin-
guda Catalunya. Està prevista la participació de més 
d’una trentena d’establiments de la vila de diversos 
sectors comercials.

50 anys de la Perfumeria Maria Salut
La Perfumeria Maria Salut ha complert 50 anys. Ho 
va celebrar amb una festa especial el 13 de desem-
bre i oferint promocions especials durant el 2012 que 
encara mantenen a través de Facebook. Al capdavant 
d’aquest comerç de tradició familiar, que va comen-
çar al Barri Antic, hi ha la Mercè i en Miquel, fills de la 
fundadora, Maria Salut.

Hiper Vallès, nou establiment comercial
Aquest mes ha obert les portes a Parets el nou esta-
bliment comercial Hiper Vallès. Articles de bricolatge, 
neteja, material escolar, parament de la llar i moda són 
alguns dels productes que es poden adquirir a aquest 
espai, que durant el primer mes de funcionament ofe-
reix promocions especials.

Es constitueixen Gestoria Parets i Coinfa
S’ha constituït la societat Gestoria Parets, SL, amb 
adreça al c/Monistrol, 1, dedicada, entre d’altres, a la 
intermediació en serveis d’assessoria, laboral, fiscal 
i econòmica. Una altra nova empresa és Coinfa 2013 
SL,  al carrer Sant Antoni, 42, que treballa en la cons-
trucció, rehabilitació, reformes i neteja de tot tipus 
d’immobles 2.

Mozart, sonant entre els medicaments
La Farmàcia Lluís Isern de Parets ha estat la guanya-
dora del concert íntim sortejat pel CEM María Grever 
per fer una recaptació solidària i destinar-la als alum-
nes becats. El premi, un concert d’un quartet de corda 
de l’escola que va interpretar a la farmàcia un repertori 
de peces de música clàssica.

EN 2 MINUTS...

Territori i medi ambient, 3a sessió de treball

L’11 de març se celebrarà al Centre de Recursos Empresarials 
La Marineta la tercera sessió de treball de Consell Industrial, 
un òrgan format per representants de les empreses més relle-
vants del teixit industrial del municipi, agents socials i econò-
mics del territori i l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
La sessió programada se centrarà en l’eix Territori i Medi 
Ambient, una de les línies estratègiques del pla de treball, 

CONSELL INDUSTRIAL

Responsables polítics i tècnics del Servei de Comerç de 
l’Ajuntament i de les dues associacions de comerciants 
del municipi han mantingut aquest mes una reunió per 
analitzar l’estat actual del teixit comercial de Parets, els 
efectes de la crisi i per planificar accions conjuntes per a 
l’exercici 2013. 
D’altra banda, a la trobada també s’ha valorat algunes de 
les accions i activitats que es duen a terme de manera pe-
riòdica, com ara fires de comerç, la necessitat de plantejar 
noves accions i analitzar el calendari i possibles canvis 
en les edicions que es programaran enguany.

Pla formatiu per a comerciants
Durant la reunió s’ha manifestat la voluntat de desenvolupar 
un pla formatiu adreçat a comerciants i orientat a millorar la 
consolidació empresarial dels establiments de la vila, les habi-
litats directives de les persones responsables dels establiments 
i la gestió econòmica i financera.
Després d’aquesta primera trobada, que ha servit per fer 
una diagnosi de les necessitats, s’iniciarà l’elaboració de 
noves propostes dins el Pla de dinamització del comerç 
local, amb l’objectiu de continuar donant suport al comerç 
de proximitat.

Es plantegen noves accions per dinamitzar el comerç
L’Ajuntament i les associacions de comerciants analitzen les necessitats del sector.

 La Botiga al carrer és una de les activitats periòdiques que permet dinamitzar el comerç de proximitat

que inclou aspectes com la mobilitat i l’accessibilitat als 
polígons industrials, comunicacions, transports, la pro-
jecció territorial, els avenços tecnològics i mediambien-
tals, l’eficiència energètica o la gestió de residus, entre 
d’altres.

S’inicien treballs en matèria de prevenció i seguretat
La darrera sessió, celebrada a mitjan desembre, va abor-
dar qüestions de seguretat. Fruit de la trobada, Policia 
Local i Mossos d’Esquadra ja han iniciat un pla d’actuació 
en el camp de la prevenció i seguretat. 
En aquest sentit, des dels serveis de Seguretat Ciutadana, 
Cohesió Territorial i Promoció Econòmica, s’està treba-
llant de manera transversal per sumar esforços i dur a 
terme accions conjuntes que permetin la identificació de 
naus buides als polígons industrials de Parets del Vallès, 
consolidar protocols d’actuació preventius en l’àmbit de 
la seguretat -especialment per evitar incidències deriva-
des de les festes rave, juntament amb Trànsit- i per dur 
a terme una interlocució amb les propietats d’aquestes 
naus per tal d’atraure empreses als espais industrials 
disponibles.
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Dia Mundial de les Persones Consumidores i Usuàries
 
El proper 15 de març es commemora el Dia Mundial dels Drets de la Persones Consu-
midores i Usuàries. Aquesta data, de la qual l’any passat se’n va commemorar el 50è 
aniversari, va ser instaurada arran de la declaració feta davant el Congrés dels Estats 
Units pel president John F. Kennedy el dia 15 de març de 1962, i va suposar que, per 
primera vegada, els estats reconeguessin que els drets dels consumidors formen part 
d’una nova categoria de drets fonamentals de les persones i que per tant mereixen una 
protecció especial. 

Des d’aleshores tot l’escenari ha evolucionat molt, sobretot  pel canvi de problemàtiques 
que han suposat les noves tecnologies o, més recentment, els temes bancaris.
Dins d’aquesta evolució han tingut un paper clau totes les administracions implicades, 
que han treballat tant en el camp de la resolució de conflictes com en el de la prevenció, 
així com les associacions de consumidors pel que fa a crear espais per a la participació 
i l’impuls de nous temes d’interès social.

Els projectes actuals envers els consumidors se centren més en el caràcter preventiu i 
d’element cohesionador entre el món de l’empresa i el de les persones consumidores, 
mitjançant campanyes d’informació i sensibilització així com el suport a col·lectius 
especialment sensibles, com els avis o els infants. 

CONSUM

Speedgras inaugura la seva botiga més emblemàtica a IVECO
 
L’any 2004, el Ple municipal aprovava provisionalment el Pla de millora urbana del sector 
Iveco. Ara, vuit anys després, la zona d’oci i serveis d’IVECO ja és un espai pràcticament 
consolidat que s’ha convertit en pol d’atracció de grans empreses disposades a invertir 
en recursos i en la creació d’ocupació. Donar ús a un espai infrautilitzat, crear llocs de 
treball i dinamitzar els barris i carrers que l’envolten ha estat l’objectiu del consistori, que 
continua apostant pel sector IVECO com a motor per impulsar el comerç a la població. 
Establiments com Mercadona, Speedgrass, MacDonald’s o, properament Media Markt, 
ja han establert a Parets alguns dels seus centres de referència. 

Contractació de persones aturades de Parets
Recentment s’ha inaugurat una d’aquestes botigues. Es tracta d’Speedgrass, que  hi ha 
instal·lat el garden urbà més important a l’estat d’aquesta marca. Fruit d’un conveni entre 
l’empresa i l’Ajuntament, s’han contractat cinc persones en situació d’atur, usuàries de 
l’SLOP. L’empresa també ha manifestat la seva intenció de crear nous llocs de treball un 
cop aquest comerç estigui a ple rendiment. Segons els responsables de la firma, la botiga 
de Parets esdevindrà la més emblemàtica ja que introdueix noves famílies de productes 
i s’ha dissenyat en el moment de major maduresa de la companyia. 
Prèviament a la inauguració i obertura al públic del nou local l’alcalde Parets, Sergi 
Mingote, acompanyat de tècnics dels serveis municipals i regidors del consistori, van 
poder visitar les instal·lacions i conèixer de primera mà les característiques tècniques 
de l’espai. 
Speedgrass va néixer l’any 2006 i va obrir la primera botiga el 2010. Té botigues per tot 
l’estat, però en en el territori català, l’establiment de Parets és l’únic del Vallès Oriental.

INAUGURACIÓ

Grupo Z anuncia el tancament de la planta d’impressió de Parets

Grupo Z ha anunciat el futur tancament de la planta d’impressió de Parets del Vallès. 
A inicis d’aquesta setmana van presentar un expedient d’extinció de treball que afecta 
els 102 treballadors de la rotativa. Els motius que s’al·leguen és la pèrdua de més de 
sis milions d’euros a l’any. En els darrers anys, la planta de Parets ja s’ha vist afectada 
per expedients de regulació, i altres del mateix grup han estat tancades, com ara les de 
Plasencia i Aragó.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, ha mantingut una trobada amb la direcció de la 
rotativa de Parets, a qui ha demanat que faci el màxim esforç per donar continuïtat a 
Gráficas de Prensa Diaria. També s’ha trobat amb treballadors de Grupo Z a Parets per 
conèixer de primera mà la situació que estant patint.
A l’hora del tancament de Parets al dia, sindicats i empresa estaven mantenint una reunió 
per acostar posicions i poder trobar una solució. En cas que les negociacions no fructi-
fiquin, els treballadors no descarten fer jornades de vaga durant les properes setmanes. 

ERE

Zanini obre una fàbrica a la Xina

L’empresa Zanini, dedicada al desenvolu-
pament i fabricació de components plàs-
tics per a equips originals en el sector de 

PROJECCIÓ
l’automòbil, obrirà a la Xina una nova fà-
brica de llandes per a cotxes.
El fabricant ha adquirit uns terrenys de 
14.500 metres quadrats al polígon indus-
trial Changzhou, a uns 180 quilòmetres 
de Shanghai, on ubicarà la seva primera 
fàbrica al país asiàtic. Zanini contractarà 
140 treballadors xinesos però ha garantit 
el seu futur a Parets del Vallès gràcies a 
un acord per fabricar les tapes d’un air-
bag dissenyat per a vianants. Tot i que 
l’empresa aposta pel mercat xinès, el més 
gran dedicat a l’automòbil que existeix al 
món, vol mantenir la seva estructura pro-
ductiva a Catalunya. 

Per fer consultes cal demanar cita prèvia al telèfon 93 573 88 88 
www.parets.cat/per-temes/comerc-i-consum
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Xerrada sobre consum a RAP107
Amb motiu del Dia Mundial del Consumidor, el proper 
15 de març, tindrà lloc a l’emissora RAP 107 una xerra-
da sobre consum, organitzada pel servei municipal de 
Consum, l’SCAC, amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona. El programa s’emetrà a les 11 h, amb 
redifusió el dissabte 16 de març a les 15 h.

Qualsevol nit pot sortir el sol
La graella de la ràdio municipal, RAP 107, ha incor-
porat, coincidint amb els primers mesos de l’any, el 
programa Qualsevol nit pot sortir el sol, un espai on es 
pot escoltar íntegrament música en català. L’emissió 
té lloc cada dijous, a les 21 h, amb redifusió els diu-
menges a la mateixa hora.

Pop-rock espanyol a RAP107
Una de les novetats de RAP 107 ha estat la incorpo-
ració del programa Esmusica, un espai que repassa 
els temes més destacats del panorama musical del 
pop-rock espanyol. El programa està conduït per Al-
berto Corbacho i s’emet els dimarts a les 22 h i els 
diumenges a les 18 h. El nou espai radiofònic també 
ofereix la possibilitat d’enviar propostes a través del 
correu electrònic alberto.corbacho@rap107.fm.

Musifilm, la música vinculada al cinema
Carles Font i Rosa Díaz són els presentadors del nou 
programa musical Musifilm. L’espai, d’una hora de du-
rada, s’emet tots els dilluns, amb redifusió els diumen-
ges a les 16 h i fa un repàs a les bandes sonores que 
han marcat les nostres vides i a aquelles de pel·lícules 
recentment estrenades. Durant el programa també es 
comenten i valoren els films i els diferents composi-
tors musicals.

L’Arxiu Municipal estrena espai al web
L’Arxiu Municipal de Parets del Vallès estrena espai 
al web parets.cat. A la pàgina hi podem trobar, a més 
d’informació general i consultes, un enllaç que dóna 
accés a diferent tipus de documentació i als articles 
que, des de l’any 2005, s’han publicat en aquest but-
lletí a la secció ‘l’Aparador de l’Arxiu’. L’AMPV és el 
servei que s’encarrega, entre d’altres, de la gestió, el 
tractament, l’organització, la conservació i la difusió 
de tota la documentació que genera l’Ajuntament en 
l’exercici de les seves funcions i competències. 

Parets al dia incorpora els codis QR
El nou format del butlletí municipal Parets al dia incor-
pora els codis QR o codis de resposta ràpida. Aquest 
sistema permet emmagatzemar informació mitjançant 
una mena de matriu de punts o codi de barres en dues 
dimensions. Per llegir un codi QR és necessari un dis-
positiu digital de captura d’imatges (càmera de fotos, 
un mòbil, una webcam...) que ens permetrà accedir a 
una pàgina web concreta amb un sol clic. 

El butlletí municipal Parets al dia renova la seva imatgeEN 2 MINUTS...
La publicació es distribuirà també als comerços i empreses del municipi.

Vallès Visió ja té més de 48.000 espectadors

Segons un estudi realitzat per l’empresa externa Infor-
tècnica, 48.000 espectadors segueixen els continguts 
de Vallès Visió de manera regular, 18.000 més que en 
l’estudi anterior. El share del canal s’ha duplicat en un 
any i s’ha situat en el 4,3 per cent de l’audiència, superior 

VALLÈS VISIÓ

Teniu a les vostres mans el nou format del butlletí mu-
nicipal Parets al dia. Després de 8 anys, la publicació 
reneix i es reinventa amb l’objectiu d’ampliar la infor-
mació que es transmet a la ciutadania i donar suport al 
comerç local. Aquest replantejament del butlletí respon a 
diversos motius. D’una banda, és una acció emmarcada 
en el Pla de dinamització del comerç local i del projecte 
municipal de promoció econòmica, amb la pretensió de 
contribuir a l’impuls de l’economia i a la promoció del 
comerç de proximitat. En aquest sentit, s’ha incorporat 
una nova secció d’economia i comerç, amb entrevistes 
a comerciants i industrials de la població i notícies en 
l’àmbit tant econòmic com comercial. Alhora, amb el nou 
format es vol donar resposta a una reiterada demanda 

dels establiments comercials de la vila, i és per això, que 
incorpora també publicitat externa. Així mateix, a les pan-
talles informatives instal·lades a la via pública (avinguda 
Catalunya-Eixample i davant de l’Escola Lluís Piquer) i als 
equipaments municipals també es podrà inserir publici-
tat. Amb l’objectiu de reduir el cost destinat a la publicitat 
institucional que anteriorment es feia per mitjà de bustia-
des individuals, el butlletí manté les directrius en aquest 
sentit i continua integrant els anuncis de les activitats 
municipals dins les seves pàgines.
Parets al dia, que edita l’Ajuntament  de Parets, va néixer 
l’abril de 2005 amb una tirada de 7.000 exemplars. Ac-
tualment s’editen 8.500 exemplars i la seva distribució 
s’amplia al teixit comercial i industrial del municipi.

 Parets al dia canvia disseny i amplia continguts, amb voluntat d’incidir especialment en la dinamització del comerç i l’economia local.

a les quotes d’altres canals generalistes, com 8tv, Neox, 
La 2 o Intereconomia, sempre mesurat en l’àmbit territo-
rial que abasta. La televisió del Baix Vallès s’ha convertit 
en poc temps en el mitjà de referència del territori per a 
conèixer l’actualitat de prop. L’estudi indica també que 
Vallès Visió ha aconseguit el 4,3% de l’audiència, una 
dada que duplica la xifra de l’informe de l’any anterior on 
es contemplava una audiència del 2,4%. Segons les dades 
recollides a la darrera onada del Baròmetre de la Comu-
nicació, aquest share és molt semblant al d’altres canals 
autonòmics com Cuatro (4,8%), i superior a 8tv (3%), La 2 
(2,4%), al canal informatiu 3/24 (2,3%), Clan TVE (1,7 %), 
Teledeporte (0,9%), Barça TV (0,7%) o Intereconomia (0,5). 
Els 48.000 espectadors habituals dediquen al canal una 
mitjana de 23 minuts al dia i més de 5.500 la sintonitzen 
a diari. Vallès Visió és la televisió digital pública del Vallès 
Oriental, un mitjà de comunicació que aposta per la infor-
mació, els continguts divulgatius, l’actualitat esportiva i 
cultural i pels programes adreçats als més petits.
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CARNAVAL
El Carnaval a Parets del Vallès ha superat les expectatives de participació en 
l’edició d’aquest 2013, en què s’ha modificat la data, l’hora i el lloc de celebra-
ció. Diumenge 10 de febrer, un gran nombre de públic es va aplegar a la plaça 
de la Vila per poder gaudir de l’espectacle que oferien els participants a la rua. 
Enguany, en la categoria individual adult es van inscriure 71 persones, que 
van acompanyar la carrossa del rei Carnestoltes des del carrer de Monistrol 
fins al centre del Barri Antic. També ho van fer els 19 participants de la ca-
tegoria individual infantil i les 11 comparses, 7 d’adults i 4 infantils. El jurat 
va concedir el primer, segon i tercer premis d’adults a les disfresses Ave 
Fénix, de Parets, Transformer, de Montornés i Ratpenat, també de Parets, 
respectivament; els premis infantils van correspondre a Ratolins, en primer 
lloc i Flamencs i Transformer en segon i tercer lloc, de participants de Lliçà 
d’Amunt, Parets i Montornès. Pel que fa a les comparses, les guanyadores 
van ser Tomajaus, de Lliçà de Vall, en adult i Peter Pan de Parets, en infantil, 
mentre que en segon lloc van quedar Natura viva de Parets i Els planetes,  de 
Lliçà de Vall. Les escoles del municipi també van celebrar la tradicional festa 
de Carnaval amb diferents activitats als seus respectius centres.
Més imatges, a la mediateca del web de l’Ajuntament www.parets.cat.

 1r Premi adult individual

 1r Premi infantil individual
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5è Concurs de Poesia Escolar del Niu d’Art
Per cinquè any consecutiu, l’entitat Niu d’Art Poètic ha 
convocat el Premi de Poesia Escolar adreçat als alum-
nes d’ESO del municipi. El termini per a la presentació 
de les obres clourà el proper 1 de març. El lliurament 
de premis tindrà lloc el dissabte 23 de març, a les 18 h, 
al Teatre de Ca n’Oms en el marc d’una festa literària.

Concurs de dibuix de la Fundació CASSA
Gerard Merino, d’ACESCO, i Andrea Bernés, de l’Escola 
Municipal Pau Vila, han estat guardonats amb el pri-
mer i segon premi del 26è Concurs de dibuix infantil 
organitzat per la Fundació CASSA, en el qual han par-
ticipat 107 estudiants paretans d’entre 10 i 14 anys. El 
centre educatiu al qual pertany el guanyador ha rebut 
també un val de material escolar valorat en 150 euros.

Torneig del WarGhoul Club Rol-Parets 
L’Associació WarGhoul Club Rol-Parets va organitzar 
una de les seves primeres activitats al Casal Can Bu-
tjosa. Un torneig i una barbacoa van servir per donar a 
conèixer aquest grup, que properament es presentarà 
a la ciutadania i que té l’objectiu d’engrescar els joves 
per participar activament en el món dels jocs de rol. 
L’Associació té previst organitzar trobades i torneigs 
en diferents modalitats de manera periòdica. 

13a Festa dels Instrumentistes
Aquest mes de febrer ha tingut lloc, a l’Escola Muni-
cipal de Música, la 13a Festa dels Instrumentistes. La 
jornada, adreçada a professors, alumnes i famílies, té 
com a finalitat afavorir la convivència entre els es-
tudiants que durant el curs no tenen ocasió de tocar 
plegats. En el marc de la celebració va tenir lloc una 
audició col·lectiva de cadascuna de les especialitats 
instrumentals del centre i el lliurament de diplomes als 
alumnes que han acabat el nivell elemental durant els 
cursos 2010-11 i 2011-12.

Taller de Kinesiologia Educativa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa organitza de 
nou el taller de Kinesiologia Educativa amb l’objectiu 
d’ aprendre  a coordinar els diferents sentits corporals, 
comprendre la importància de la relaxació en el procés 
d’aprenentatge, millorar la capacitat de concentració 
o  desenvolupar i ampliar la memòria, entre d’altres.
El curs s’iniciarà el proper 16 de març i té un cost de 
59,20 euros. 

Concerts ‘Watt a watt’ a Can Butjosa
El Casal Can Butjosa, amb la col·laboració de la for-
mació The Downtown Beggars, organitzen, per segon 
any consecutiu, el festival de música emergent Watt 
a watt. La trobada tindrà lloc l’1 de març, a partir de 
les 21.30 h, amb l’actuació dels grups Time Off (por 
rock), Black Hats (rock), The Crab Apples (pop), The 
Bums (rock) i The Downtown Beggars (psyche&roll). 

EN 2 MINUTS...

La volta al món en 80 caixes

L’entitat Rialles Parets portarà el proper diumenge 10 
de març, a les 18 h, a l’escenari del Teatre Can Rajoler, 
l’espectacle La volta al món en 80 caixes, inclòs dins de 
la programació estable d’aquest equipament.
Un magatzem ple de caixes i els treballadors encarregats 
d’endreçar-les són el punt de partida de l’espectacle. La 
Cia. Markeliñe convida el públic a fer una volta imaginària 
al món, acompanyant els tres protagonistes de la història 
en una aventura plena de sorpreses.

ESPECTACLES

Cube, dansa fusió al Teatre Can Rajoler

Kulbik, grup guanyador del concurs televisiu de talents 
Tú sí que vales 2011, presentarà el proper diumenge 3 de 
març, a les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, el seu primer 
espectacle, Cube. 
Kulbic fusiona el hip hop amb la música electrònica, el 
blues, el jazz, el funk i també el reggae, tot vertebrat per 
les tècniques més rellevants de l’street dance com pop-
ping, animation, locking i hype i altres disciplines artísti-
ques com el mim o la poesia.

ESPECTACLES

Els sis centres d’educació primària del municipi ja dis-
posen del Joc de les masies de Parets, un exercici de 
participació activa que, mitjançant diferents peces, servirà 
per ajudar els estudiants a conèixer i valorar el patrimoni 
arquitectònic municipal. 
El joc, creat pel Servei d’Educació de l’Ajuntament, con-
sisteix a associar una explicació senzilla d’algunes de 
les masies més rellevants de Parets amb una fotografia 
real de l’edifici i una imatge de la maqueta de la masia 
construïda durant els tallers de ceràmica i pintura a les 
escoles. La Marineta, Can Volart, Can Cot, la Torre Cellers, 
Ca n’Oms o Can Butjosa són algunes de les 17 edifica-
cions que es mostren a les làmines i que serviran com a 

eina pedagògica i de consulta durant el curs escolar amb 
l’objectiu d’ensenyar als alumnes les peculiaritats i la his-
tòria que envolta les masies paretanes. A més dels fulls 
explicatius, les fotografies i les imatges de la reproducció 
de les façanes, el joc també consta d’un plànol amb la 
ubicació de cadascuna dins del territori i un solucionari 
per ajudar a resoldre els dubtes.
Les imatges en ceràmica van ser elaborades per més de 
200 alumnes de primària dels tallers de ceràmica i pin-
tura, sota la direcció de les artistes Mia Martí i Antònia 
Puig, i es van poder veure durant l’exposició “Les nostres 
masies, record d’una època” que va tenir lloc el passat 
setembre a la sala Can Rajoler.

Conèixer i valorar el patrimoni arquitectònic tot jugant
El Joc de les masies es va lliurar als sis centres d’educació primària del municipi

Balls
de 
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Sota la presidència d’Albert José, ha nascut el nou Club 
Triatló Parets integrat inicialment per 35 persones, 18 de 
les quals són esportistes federats. La sala de la Coope-
rativa va acollir el 12 de febrer passat la presentació de 
la nova entitat que combina les modalitats de la natació, 
atletisme i ciclisme. 
El club portava gestant-se des de feia sis mesos i entre 5 i 
6 dels seus components participaven de manera indepen-
dent en curses. El president assegura que “la nova entitat 
cobreix el buit que hi havia a Parets i els seus voltants on 
no hi havia cap club dedicat al triatló”. 
El nou director tècnic, Dani Pagés, serà l’encarregat de 
programar “entrenaments específics per a cada persona 
per arribar als objectius marcats”. El regidor d’esports 
de l’Ajuntament de Parets, Dídac Cayuela, que va assistir 

Presentat el nou Club Triatló Parets 

a la presentació, va destacar que “el triatló és un esport 
que cada cop té més demanda. Estem molt contents que 
gent jove amb molta empenta vulgui tirar endavant un 
club d’aquest tipus”.
Aprofitant la presentació de la nova entitat, el Triatló Pa-
rets va donar a conèixer l’equipació del nou club esportiu, 
que va tenir una nombrosa representació a la darrera edi-
ció de la Mitja Marató d’atletisme de Granollers.
Des d’aleshores, el Club ha participat en altres competi-
cions com ara la Duatló de carretera de l’Ametlla amb la 
presència de José M. Herrera (48è), Sergi Mingote (49è), 
Jordi Mayor (73è) i David Carreño (108). A més, aquest 
darrer cap de setmana, el club va tenir representació al 
Campionat de Catalunya de duatló: José Miguel Herrera 
va ser el 9è i Sergi Mingote el 10è classificat.

L’entitat ha participat en les darreres setmanes a la Mitja marató d’atletisme de Granollers, a la 
Duatló de carretera de L’Ametlla i al Campionat de Catalunya de duatló

 Durant la presentació del nou club es va donar a conèixer l’equipació de l’entitat que combina l’atletisme, el ciclisme i la natació

ATLETISME
Ingrid Andrés, doble campiona de Catalunya

L’atleta paretana del CA Mollet, Ingrid Andrés Bonanegra, 
ha ampliat durant el febrer el seu palmarès d’èxits espor-
tius amb tres medalles en els Campionats de Catalunya 
de pista coberta absoluts i també de categoria juvenil.
Així, en la final absoluta de Sabadell va quedar 2a classi-
ficada en la modalitat de 60 m llisos, amb marca personal 
de 7.72. En aquesta prova, Ingrid Andrés optava al 3r lloc 
però, després de quedar 2a en la semifinal i rebaixar el 
temps en 5 centèsimes, la guanyadora va ser Estela Gar-
cia. Posteriorment, l’atleta de categoria juvenil va quedar 
4a a la final estatal absoluta en 60 metres, a un sola cen-
tèsima de la tercera classificada.
La jove atleta va participar en les proves absolutes davant 
d’atletes molt més grans que ella d’edat.
I el darrer cap de setmana completava els seus èxits es-
portius amb dues primeres posicions a la final del Cam-
pionat de Catalunya juvenil de pista coberta en les mo-
dalitats de 60 i 200 metres. En totes dues proves, Ingrid 
Andrés va batre la seva marca personal i en el cas dels 
60 metres va igualar el rècord del campionat.
A banda dels campionats de Catalunya i Espanya, l’atleta 
paretana s’ha marcat com a reptes per aquesta tempora-
da assolir la marca mínima pel Campionat del Món que es 
farà a Ucraïna així com també l’Europeu de pista.
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Un total de 165 nens i nenes, d’entre 8 i 16 anys, van par-
ticipar el passat 16 de febrer a la fase prèvia de la final 
del Campionat de Catalunya d’escacs base que va tenir 
lloc a la sala de la Cooperativa de Parets. 
A la competició hi va haver representants de les comar-
ques del Vallès Oriental, Osona i Maresme que van de-
mostrar el seu nivell de joc. D’aquesta fase prèvia que 
s’està disputant en diferents jornades n’han de sortir 
els jugadors que participaran a la final del Campionat 
de Catalunya que es farà a Salou. L’Associació Paretana 
d’escacs està representada a la fase amb els jugadors 
Damián Núñez, Alex López, Indira Guerrero i Vicente Bal-
tasar. El mateix dia de la prèvia es va celebrar a Parets 
una jornada de la lliga comarcal d’escacs dels Jocs Es-
portius Escolars. D’altra banda, els equips sènior de l’en-
titat continuen disputant el Campionat de Catalunya, l’A 
de 1a Provincial suma 4 punts mentre que el B, a Tercera, 
en suma 18.

Amb l’eslògan “No ho deixis córrer! Prepara’t per a la cur-
sa”, l’Ajuntament de Parets del Vallès i el Club Atletisme 
han previst per segon any consecutiu un programa d’en-
trenaments gratuït per preparar la Cursa Popular d’atle-
tisme que tindrà lloc el proper diumenge 19 de maig.
En total, s’han previst una trentena de sessions que co-
mençaran l’11 de març i finalitzaran el 15 de maig. La 
presentació i l’inici dels entrenaments es farà a les pistes 
d’atletisme municipals l’11 de març a les 19.30 hores.
Les sessions d’entrenament estaran dirigides pels tècnics 
del Club Atletisme Parets amb la programació i supervi-
sió del coordinador tècnic del club i es faran els dilluns, 
dimecres i divendres, de 19.30 a 20.30 h.

Inscripcions obertes del 25 de febrer al 15 de març
Per poder participar als entrenaments cal fer inscrip-
ció prèvia, del 25 de febrer al 15 de març, al Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez o a la Piscina Municipal 
Miguel Luque. L’activitat és totalment gratuïta però és 
imprescindible formalitzar la inscripció ja que les places 

Entrenaments gratuïts per a la cursa popular de Parets

són limitades. Per a més informació es pot contactar amb 
el Servei d’Esports de l’Ajuntament, al Pavelló municipal 
Joaquim Rodríguez, de 9 a 13 h i de 15 a 21 h, o bé trucar 
al 93 562 52 06.
Tots els participants al programa d’entrenaments podran 
disposar dels vestidors del pavelló per poder-se canviar 
i també dutxar-se. 
L’any passat un centenar de persones van prendre part 
als entrenaments preparatoris per a la Cursa Popular que 
per primera vegada es van posar en marxa al municipi. 
L’èxit i la bona acollida de la iniciativa ha fet que els or-
ganitzadors hagin decidit repetir-la.
La Cursa Popular d’atletisme de Parets està prevista el 
diumenge 19 de maig amb les distàncies de 10 i 5 quilò-
metres (mitja cursa). En l’edició del 2012 van participar 
prop de 800 atletes, la victòria a la prova dels 10 quilò-
metres va ser per a l’atleta del Calella Òscar Rodríguez i 
per a l’atleta granollerina Nidia Zulma. De la seva banda, 
Manel Egea, de Canovelles, va ser el vencedor en la mitja 
cursa, per davant d’Ismael Molina.

Les inscripcions per participar als entrenaments es poden formalitzar del 25 de febrer al 15 de 
març al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez o a la Piscina Municipal Miguel Luque.

 La Cursa Popular de Parets, organitzada pel Club Atletisme Parets, tindrà lloc el diumenge 19 de maig.

EN 2 MINUTS...

15 nedadors del CN Parets a la final catalana
El Campionat de Catalunya infantil-júnior d’hivern de 
natació va tenir lloc del 7 al 10 de febrer a les instal-
lacions del CN Sabadell. Entre els resultats més desta-
cats hi ha el 6è lloc de David Puertas en 100 m braça, 
la 7a posició de Cèlia Rodríguez en 100 m papallona. 
Marc Trujillo va quedar 8è de Catalunya en 100 braça, 
8è en 200 m braça i 10è en 200 m estils mentre que 
Víctor Ferrer va ser el 9è de la final catalana en 200 
esquena.

Amanda Coll de Gimnàs Robert, or en combat
L’esportista de categoria infantil va guanyar en la mo-
dalitat de combat de la 12a Copa Nacional Catalana 
que es va celebrar el 26 de gener al Poliesportiu Elsa 
Badia, de Barberà del Vallès. Coll va aconseguir l’or 
per KO tècnic després de superar 4 combats en la ca-
tegoria de 50 kg.

Purito Rodríguez competirà al World Tour
El Tribunal d’Arbitratge Esportiu ha donat la raó a 
l’equip Katusha que ha recuperat la llicència World 
Tour i podrà participar a les grans curses de la tem-
porada ciclista sense invitació. D’aquesta manera, Jo-
aquim Rodríguez ha anunciat que lluitarà per guanyar 
el Tour de França que es disputarà del 29 de juny al 21 
de juliol. Les primeres cites seran al març amb la Tirrè-
Adriàtic (6-12), la Volta a Catalunya (18-24), l’Amstel 
Gold Race, la Fletxa Valona o la Clàssica de Lieja.

Ascens de l’equip B del Petanca Parets
La propera temporada el Club Petanca Parets compta-
rà amb 2 equips federats a 4a categoria després dels 
resultats del darrer Campionat Provincial. L’equip “B” 
ha assolit l’ascens a 4a Categoria com a campió del 
seu grup de 5a. Igualment,  l’”A” que ja estava a 4a, 
s’ha mantingut tot i que s’havia marcat com a objectiu 
recuperar la Tercera Provincial.

El FS Parets, més líder a Territorial
La victòria davant l’Arenys de Mar (6-2) reforça el 
lideratge del conjunt entrenat per Miguel Gago que 
després de 16 jornades, encapçala el grup 1 de la Ter-
ritorial amb 42 punts, 8 més que l’Arenys de Munt, se-
gon classificat. Els de Miguel Gago jugaran dissabte 
el derbi de la màxima rivalitat a la pista del Can Calet 
de Sant Fost.

El CF Parets a la zona de descens
Els de Cuni reben aquest diumenge el Can Parellada 
de Terrassa (12 h) en la 22a jornada del campionat 
de la 2a Catalana grup 4t. El CF Parets, que va perdre 
dissabte al camp de l’OAR Vic (4-1) s’ha situat en zona 
de descens directe amb 22 punts i rep l’equip egarenc, 
que en suma 16.

L’Handbol Parets sisè a Primera Catalana
L’equip sènior entrenat per Josep Manel Herrero no té 
garantida la permanència a la categoria després de la 
derrota patida dissabte passat a casa (22-32) davant 
del Sant Martí Adrianenc. Els paretans són sisens amb 
16 punts i després del descans del proper cap de set-
mana anirà a Gavà el 10 de març i el rebrà el Mataró 
el dia 17.

El Tennis Taula Parets s’allunya del descens
La victòria dels palistes paretans davant del Vilafran-
ca (4-2) els ha permès distanciar-se de les places de 
descens a la Primera divisió estatal. 
El Parets és 9è amb 10 punts i no reprendrà la lliga fins 
el 10 de març quan rebrà la visita del Gran Canària i 
després el dia 17 jugarà a casa contra el Premià.

El Bàsquet Parets manté les opcions d’ascens
Els de Manel Ponce són cinquens al grup 3r de la Ter-
cera Catalana, amb 14 victòries i 6 derrotes, després 
de la victòria assolida dissabte a casa davant del Sant 
Celoni, segon classificat, per 71-69. 
Aquest diumenge els paretans jugaran el derbi a la 
pista del Cardedeu (17.30 h).

ESCACS MARXA
Parets acull la prèvia del Campionat de 
Catalunya per edats d’escacs

El CEP organitza la primera edició del  
Trail competitiu Parets-Montserrat

L’organització del 1r Trail competitiu -amb premi per als 
guanyadors- és la principal novetat de la 10a edició de 
la Marxa Parets-Montserrat que tindrà lloc el proper 11 
de maig. El Centre Excursionista Parets manté el recor-
regut de 58 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell, amb 
sortida des del nostre municipi i arribada a la Basílica de 
Montserrat. Els participants a l’activitat tindran les op-
cions habituals de fer la marxa caminant o bé corrent i 
a més s’incorpora la modalitat de trail. Les inscripcions 
per prendre part a l’activitat resten obertes des del 25 
de febrer al web www.ceparets.com i al blog oficial de 
la marxa, i, a partir de l’11 de març, al Pavelló d’esports. 
El temps màxim per completar el recorregut és de 15 ho-
res amb controls a Vacarisses i Monistrol de Montserrat. 
Hi haurà regals per a tots els participants: bossa d’obse-
quis dels patrocinadors, got commemoratiu, samarreta 
tècnica de trail, sortejos i premis per als guanyadors de 
cada categoria.
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Quin balanç fa de l’acció de govern?
Hi ha coses ben fetes i altres no tant. En la majoria de casos, ho hauríem fet diferent. Entre allò 
que canviaríem, començaria per l’aposta per promoció econòmica. Crec que cal invertir-hi, que 
cal treballar contra l’atur però no només amb ajuts directes i plans d’ocupació sinó amb inversió 
real en promoció econòmica.  En el cas del capítol 1, que afecta els treballadors de l’Ajuntament, 
caldria anar amortitzant les places de les persones que es jubilen i, en tots els àmbits, ser molt 
conscients del moment que estem vivint i ser molt rigorosos amb la despesa. Pel que fa a la 
relació amb els grups municipals que estem a l’oposició, cal millorar la comunicació interna i 
sobretot, poder disposar de més temps per poder revisar la documentació. 

Què en pensa de projectes com Consell Industrial, IVECO...?
Sobre el Consell Industrial, de moment és un projecte en paper, caldrà esperar un temps per 
veure’n els resultats. IVECO és perfecte, sempre que no oblidem el comerç de proximitat, aquest 
requereix una aposta real perquè, sinó, tots els petits comerciants acabaran tancant els seus 
negocis. 

POLÍTICA GENERAL

Què en pensa del procés sobiranista i la consulta sobre el dret a decidir?
A dins d’Espanya, Catalunya està morta, no hi tenim res a fer. Som el suport d’altres comunitats. 
Tenim més capacitat que ningú en innovació, en exportació, en projecció i som els últims on in-
verteixen. El procés va lent, perquè al govern de l’estat no l’interessa que tiri endavant. Sembla que 
per això, ara, Catalunya està sent la comunitat més investigada. I em sembla bé que s’investigui, 
és com ha de ser, però a altres comunitats espanyoles se n’han fet de l’alçada d’un campanar i 
no s’ hi ha fet res. Tot això el que fa és alentir el procés sobiranista. 
En una consulta, creu que hi haurà majoria que defensi l’estat propi?  
Si quan arribi el moment de la consulta, la gent ha tingut suficient informació real, no partidista, 
amb les coses bones i les coses dolentes d’aquest procés i pot pensar i valorar, crec que ens en 
sortirem. Però cal trobar els canals de comunicació per fer arribar a tothom aquesta informació, 
si no la consulta no tindrà èxit. Torno a tenir l’esperit independentista de quan era jove, però ara 
per un altre motiu, perquè penso en el futur dels meus fills.
Darrerament la corrupció està esquitxant molt  la política. Quin és el seu parer?
En corrupció, qui la fa, l’ha de pagar. Qui més qui menys, tothom ha pensat que els polítics s’em-
butxaquen diners i ara es posa de manifest. Tothom qui s’hagi aprofitat del seu càrrec, que surti, 
pagui i vagi a la presó si cal. El problema és el rovell de l’ou, les cúpules. Cal una renovació íntegra. 

PARETS, LA VILA

Quina radiografia faria del Parets actual ?
Per a mi, Parets és gris, amb massa ciment i poc verd. Per això fèiem una aposta per crear zones 
verdes i no entenem com es poden aprovar plans urbanístics que preveuen edificacions de vuit 
pisos. A Parets hi ha molta feina a fer i molt potencial per esprémer. En l’àmbit del comerç, cal 
actuar per aconseguir potenciar-lo, perquè doni vida al poble. 

Com li agradaria que fos en el futur?
Verd, amb una política arquitectònica coherent, amb cap edifici que superi quatre plantes, amb 
més espai entre habitatges i amb més zones d’esbarjo que estiguin integrades al dia a dia del 
poble. Tinc moltes més idees, però me les guardo per a les properes eleccions...

Xavier Martin és  portaveu del grup 
municipal de Convergència i Unió i 
regidor de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès. Va néixer a Barcelona 
i va venir a viure al Barri Antic de 
Parets ara fa 15 anys. Té 43 anys, 
està casat amb l’Anabel Pey i té 
tres fills: en Gerard, l’Aina i en Pol. 
Va estudiar Geografia a la UAB i 
també va iniciar estudis  immobili-
aris i de la construcció  a la Politèc-
nica. Professionalment es dedica 
a la cartografia topogràfica, com a 
soci d’una empresa pròpia que va 
instal·lar a Parets l’any 1996.
Diu que de vegades el confonen 
amb el seu germà bessó. “Ell mai 
no saluda la gent d’aquí, perquè no 
la coneix, i de vegades em retreuen 
que no digui res”. Des de fa un any 
i mig, a la tauleta de nit sempre té 
manuals de software i documenta-
ció de l’Ajuntament. 

PARETS, EN CLAU POLÍTICA

Com s’inicia el seu vincle amb la política?
Sempre he estat relacionat amb gent de Convergència Democràtica tot i que no hi he militat fins fa 
uns anys. De jove, mantenia vincle amb CDC al districte de Sant Andreu. Aleshores era més radical, 
més idealista i independentista fins a la medul·la. Amb el pas dels anys, m’he anat tornant més 
moderat. Tot i que sempre he combregat amb els ideals de CDC, no va ser fins a l’any 2010 que 
em vaig afiliar al partit, quan ja vivia a Parets. Quan tens fills la vida fa un tomb. Ets més crític amb 
certes coses, comences a conèixer més gent, et comenten coses del poble, participes en activitats 
i aquest esperit crític i les ganes de poder contribuir a canviar certes coses són els motius que em  
van portar a entrar activament en el món de la política. Vaig anar a algunes reunions de l’agrupació 
local i em van plantejar poder encapçalar la candidatura per a les eleccions municipals de 2011. 

Què se sent davant d’una proposta com aquesta?
Em va agradar i em va honorar, tot i que inicialment vaig dir que no. Assumir aquesta nova res-
ponsabilitat suposava haver de conciliar-ho amb la família, amb tres fills, la feina i deixar una 
mica al marge una vida anònima, feliç, tranquil·la i sense massa complicacions. Finalment, la 
meva decisió quedava supeditada  al convenciment de la meva dona, perquè la política requereix 
sacrificar moltes hores de la família. Em va donar tot el seu suport i finalment vaig acceptar. 
També hi havia molts motius per dir que sí, entre ells, pensava que era un bon moment per donar 
un aire nou a CiU a Parets, una renovació, perquè sempre havien estat les mateixes cares... i un 
altre, que a Parets, des dels inicis de la democràcia només havia governat un únic partit, el PSC, i 
volia poder treballar per canviar-ho.

Molts anys de govern de PSC, però és la confiança del poble a les urnes...
Sí, evidentment. Crec que en Joan Seguer és una bona persona, però ha estat massa anys al 
càrrec d’alcalde. 

Aposta per la limitació de mandats?
Sí. Amb tants anys al capdavant crec que es perd la perspectiva. Hi ha molts alcaldes que porten 
molts anys i acaben perdent el món de vista, siguin del color que siguin. Derivat d’això, es pot dir 
que cada poble té el seu gran crèdit, i a Parets, és la Residència. És un equipament magnífic, però 
no calia fer una despesa tan gran. Per la població que som, es podia haver fet una residència per 
la meitat del preu. Això amb mandats curts no passaria.
En política, faig símils amb l’àmbit laboral privat. Un director de màrqueting no està massa anys en una ma-
teixa empresa perquè es necessiten idees noves. Les empreses contracten diferents agències de publicitat 
per donar diferents enfocaments als seus productes. En política s’hauria de fer el mateix amb els dirigents.
Porta un any i mig de regidor, què li està aportant?
Satisfacció. M’agrada, tot i que de vegades és com una relació amor/odi perquè no és la situació esperada. 
Estar a l’oposició és complicat. De vegades et sents menystingut. El primer any vam participar en l’ela-
boració del pressupost amb PSC i PP i veus una recompensa a la feina que fas. Dediquem moltes hores 
preparant els plens, consultant documentació, fent propostes i al·legacions; quan es tenen en compte és 
una petita recompensa.

Per què van rebutjar el pacte amb PSC?
Tot just acabades les eleccions, es plantejaven tres escenaris. Com a portaveu, vaig creure en 
l’obligació de presentar-los tots tres a l’agrupació local i triar entre tots el més adient. Un era el 
que tenim ara mateix, estar a l’oposició. El segon, un pacte de govern PSC-CiU i, el tercer, que era 
acord NOPP-CiU-PP. 
Pel que fa a PSC, vam parlar-ne molt. Per part d’en Sergi Mingote he de dir que hi havia molta 
predisposició i interès real de formalitzar el pacte. En el cas de NOPP i PP, tampoc es va arribar a 
cap acord. Tota la militància de Parets va fer el seu posicionament, i el 90% va decidir que volien 
que el nostre lloc fos treballar des de l’oposició. Així ho vam fer.

Xavier Martin
Portaveu i regidor del grup municipal CiU

Molt breument...

“A dins d’Espanya, 
Catalunya està morta. 
No hi tenim res a fer. ”

Un projecte: Fer realitat el Parets que somio.

Una passió: La meva família.

Una virtut: No sabria dir-ne cap, de meva. Segons la meva dona, l’honestedat.

Un valor: La humilitat.

Un defecte: Sóc molt despistat.

Un llibre: El crack del 29, de John Kenneth, tot i que a la tauleta de nit sempre tinc 

manuals de software i documentació de l’Ajuntament.

El seu racó preferit de Parets: El camí de Can Serra.

ENTREVISTA
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Restaurem la història paretana
Després d’un parèntesi, més o menys llarg segons les preferències de ca-
dascú, «L’Aparador de l’Arxiu» torna al Parets al dia amb energies i il·lusions 
renovades. Durant aquest període hem fet força coses, però hem continuat 
vivint envoltats de documents, com no pot ser d’altra manera en una societat 
–presumptament– avançada. En aquest número volem mostrar dues imatges, 
l’abans i el després, d’un dels documents (any 1788) de la donació que l’Arxiu 
va rebre el passat mes de juny de mans d’Andreu Miró. 
Amb aquestes imatges, pretenem evidenciar els efectes d’una bona restau-
ració, que permeten que un document molt malmès i gairebé il·legible pugui 
ser consultat amb seguretat. Quin és el missatge que volem transmetre? Que 
els documents que la ciutadania doni a l’Arxiu Municipal i que ens arribin en 
un estat poc adient, hi seran ingressats després d’una convenient restau-
ració. Sempre que els recursos ho permetin, és clar! I en aquests moments, 
claredat... Mmm!
(A partir d’aquest número, i gràcies a les noves tecnologies, 
podreu consultar els documents al web de l’Arxiu Municipal. 
Per facilitar-vos l’accés, vet aquí el QR.)

...la nova zona de serveis i d’oci del sector IVECO?

Carme Avia 
Em sembla molt bé, jo vinc 
de Lliçà expressament a 
comprar aquí. 
Crec que és molt bo que es 
potenciï aquesta zona, i que 
se li doni feina a la gent de 
Parets. Tot i que falten mol-
tes botigues i locals d’oci.

Dolores Martínez 
Feia falta una zona així en 
aquesta zona, perquè el més 
proper fins ara era Granollers. 
M’agradaria que obrissin més 
negocis de moda i locals de 
lleure per al jovent.

Amadeu Estrany 
Molt bé, perquè Parets no 
tenia gaire oferta fins ara de 
grans superfícies. Tot i que 
crec que estaria molt millor 
si en la zona d’oci hi hagués 
un cinema. 
També està molt bé la zona 
d’aparcament.

Jacob Jiménez 
Està molt bé, però falten més 
botigues, perquè els veïns de 
Parets es quedin al poble a 
comprar i no marxin a fora a 
buscar els productes que ne-
cessiten. 
Esperem que es comenci 
a animar i també tinguem 
més locals d’oci.

Tomàs Vilar 
M’agrada força, perquè està 
molt a prop de casa i ara no 
he de desplaçar-me a Gra-
nollers a comprar. Esperem 
que aquesta zona animi el 
sector comercial, que falta 
li fa.

Valeria Pedrosa 
El fet que aquesta zona 
tingui un supermercat de 
referència fa que la gent 
s’acosti a comprar i si en 
breu obren d’altres nego-
cis, de moda, bars o restau-
rants, farà que la zona creixi 
i sigui punt de trobada dels 
més joves.

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Tertúlies literàries del Niu d’Art al Restaurant El Jardí
Unir esforços per millorar, crear sinergies, trobar punts comuns i establir relacions estretes. Aquesta seria una 
definició ideal, quasi utòpica, de col·laboració entre diferents ens per millorar i créixer en qualsevol àmbit. En això, 
com en moltes altres coses, les entitats paretanes ens han tornat a donar una lliçó. 
Avui, des d’aquest espai, i en aquest Parets al dia reestrenat i reinventat, vull felicitar dues iniciatives que s’han 
endegat en aquest poble i que són un exemple de creativitat, originalitat i cooperació entre entitats i botiguers per 
impulsar la cultura i el comerç. Es tracta del Centre d’Estudis Musicals María Grever que, per mitjà d’un mètode 
tan comú -i divertit- com un concurs, i un concert de corda, va acabar fent les delícies de totes aquelles persones 
que van entrar a comprar a la Farmàcia Isern el passat 16 de febrer. Original, econòmic, solidari... Em falten elogis!
La segona iniciativa és la que dóna títol a l’article d’avui: el Niu d’Art i el Restaurant El Jardí de Parets han trobat la 
manera de col·laborar per impulsar la cultura i la lectura i, alhora, promocionar els nostres autors i autores locals: 
tertúlies literàries. 
L’objectiu d’aquestes tertúlies és acostar al públic les obres d’autors paretans o vinculats amb el municipi en un 
ambient distès, proper als cafès literaris, tot prenent un refresc o alguna cosa una mica més forta.
Les trobades giraran al voltant d’un llibre o novel·la escollits prèviament sempre d’un autor o personatge de Pa-
rets o, ocasionalment, de la comarca. La primera de les trobades va tenir lloc aquest dimecres amb la presència 
de l’escriptor Carles Zafon, que recentment ha publicat El camí de l’aurora, i que també va signar llibres durant 
la xerrada. En Joan Sala i l’Isidre Oller són els artífexs i ànimes d’aquest projecte i, des d’aquest espai, modest i 
potser no gaire transcendent, els volem donar les gràcies per buscar, per crear, per inventar i, finalment per trobar 
maneres d’engrescar-nos i fer-nos estimar, encara més, la lectura. 

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Català i empresa. Ja estàs al dia?
La Direcció General de Política Lingüística posa a disposició de les empreses i els comerços el Punt d’Atenció a 
l’Empresa, un servei de suport i acompanyament al món empresarial i de l’emprenedoria. Amb aquest servei, la 
Direcció General de Política Lingüística ofereix atenció personalitzada, una resposta a les demandes i els dubtes 
de les empreses, orientació i solucions a les necessitats detectades en relació amb l’ús del català.
Aquest servei també dóna accés a una àmplia selecció de recursos: des d’eines diagnòstiques que permeten co-
nèixer la situació real de l’empresa fins a eines lingüístiques en línia i informació sobre l´oferta formativa general 
i específica.
Encara dintre del món empresarial, cal destacar la campanya Català i empresa. Ja estàs al dia? que té la finalitat 
d’informar les empreses dels seus drets i deures en relació amb el Codi de consum de Catalunya. També facilita 
el Llenguatest Empresa, una eina autoavaluativa gratuïta en línia sobre l’ús del català a l’empresa. 
Es tracta d’un test de 14 preguntes que proporciona un ràpid diagnòstic lingüístic i, si escau, ofereix 
suggeriments de millora, indicacions legals i propostes de recursos. 
L’Oficina de Català ofereix a les empreses i als comerços tota la informació necessària sobre deures i 
drets lingüístics, sobre recursos per a l’autonomia lingüística i sobre possibilitats formatives a mida.

PARETS EN IMATGES

Festa Major d’Hivern 2013
Aquesta és una de les imatges que ens 
va deixar la Festa Major d’Hivern. Si vo-
leu veure’n més ho podeu fer a la medi-
ateca del web www.parets.cat.

Si vols que publiquem alguna de les 
teves fotografies ens la pots fer arribar 
per correu electrònic a premsa@parets.
cat, o la pots penjar al Flickr de Parets  
Connecta.

QUÈ N’OPINES DE...
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Com va començar el projecte de The Downtown Beggars?
Marc Vila: Ens vam conèixer en una acampada fa uns tres o quatre anys i a partir d’aquí 
ens vam assabentar que l’un i l’altre fèiem música i a poc a poc vam començar a tocar. 
A partir d’una Jam Session va sorgir It’s Over Again, el nostre primer single oficial. 
Sempre ens agrada tocar-lo al final dels concerts. Al principi assajàvem a casa de l’Èric, 
el bateria, però després hem estat assajant a l’Escola de Música de Maria Grever.
Èric Martínez: Downtown Beggars va sorgir d’imprevist, tal i com ha dit en Marc, vam 
tenir la idea i funciona fins al dia d’avui.

Teníeu experiència en el món de la música?
Èric: Jo vaig començar fa un parell d’anys a tocar la bateria, però no havia tingut mai 
cap altre grup.
Marc: Amb dotze anys vaig començar amb la meva guitarra espanyola. Abans d’arribar a 
The Downtown Beggars, ja havia tocat en dos grups diferents d’estils molt allunyats l’un 
de l’altre. El primer grup el vaig tenir amb 15 anys i era el típic grup de rock que s’acaba 
dissolent. En l’ultim grup tocàvem un estil japonès. Fou una experiència de la qual em 
quedaran molts bons records.

I ara, amb els Downtown Beggars, quins estils us agrada tocar?
Marc: A part dels nostres propis temes, hem fet algunes versions de Turbonegro com 
High on the crime. Són una banda noruega amb un estil punk amb bastanta comèdia pel 
mig. També tenim un cover d’Airborne i ara estem pensant a fer-ne alguna més d’aquest 
grup. A més també versionem als Red Hot Chili Peppers, Amy Winehouse, Creedence o 
Marilyn Manson... 

Sembla que a la comarca agrada la rumba i el mestissatge molt més que el rock...
Marc: Sí que és cert que s’està estenent la rumba, però a mi m’agrada. Intento escoltar 
una mica de tot. M’agradaria molt que tornés a haver-hi una onada de nous grups de 
rock, encara que ho veig difícil perquè s’està estenent molt l’estil indie i no només al 
Vallès, sinó també a Barcelona i en general. 

De què parlen les vostres cançons?
Marc: Parlen sobretot de temes actuals, com les relacions humanes o les drogues.

A vosaltres us importen molt els temes socials, no?
Marc: Sí, nosaltres volem aprofundir una mica més en els temes. No busquem només 
passar-nos-ho bé, sinó també dir alguna cosa a les nostres cançons.

The Downtown Beggars
The Downtown Beggars és una banda de rock o blues psicodèlic, com ells 
s’autodefineixen, que ha arrencat amb força. Després de la seva actuació al parc 
de Cal Jardiner fa menys d’un any, aquest grup format per Marc Vila, Èric Martínez 
i Pablo Serrano, ha pogut actuar en diversos concerts i el proper 1 de març es-
tarà al Festival Watt a Watt  2 al Casal Can Butjosa. També estan pensant a publi-
car un primer disc després de gravar un primer tema als Estudis Dalton de Parets. 
Vam poder parlar amb dos dels seus components, en Marc Vila i l’Èric Martínez.

Ens agrada... 
Ens encanta l’abducció de la música psicodè-
lica, el rock, la cervesa, aromes verdes i actuar 
sobre l’escenari. 

No ens agrada...
Els locals que no ajuden les bandes emer-
gents, els preus altíssims de gravació per 
un disc o una cançó i haver de pagar per 
actuar, que és el pa nostre de cada dia pel 
que fa als grups menys coneguts.

“No busquem només passar-nos-ho bé, sinó 
també dir alguna cosa a les nostres cançons”


