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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

De nou estem a les portes del Nadal. Són dies per compartir els bons moments, d’aplegar-se al voltant de la taula parada i de desitjar el millor per 
a tothom. A Parets, a més, també són dies per gaudir d’un ampli ventall d’activitats programades per a grans i petits: poemes, contes i cançons 
de Nadal a les biblioteques, la Fira de Nadal, els concerts a la residència, el Caga Tió, les trobades poètiques, els tallers, la revetlla de Cap d’Any, 
els Pastorets o l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, són només un exemple del compromís de les nostres entitats i associacions 
que, en col·laboració amb l’Ajuntament, han volgut fer de nou un Nadal inoblidable. Però les festes nadalenques també tenen un espai per a la 
cooperació i la solidaritat. Així, alguns dels esdeveniments que es duran a terme aquests dies destinaran els seus beneficis a la Marató de TV3 o 
a tenir cura dels més desafavorits. Pàg. 3

A les portes 
del Nadal
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Guanyadors del 
Torneig Vila de Parets 

Entrevista: 
Manyacs de Parets

21 24

El Consell Industrial, guardonat per la Unió Empresarial 
El Consell Industrial de Parets del Vallès ha rebut el Premi al Desen-
volupament Industrial del Territori, que atorga la Unió Empresarial 
Intersectorial a les millors iniciatives empresarials de la comarca. 
L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer i impulsar les iniciatives 
més innovadores de les empreses vallesanes, així com aquells projectes 
que ajuden a generar riquesa en l’àmbit territorial que ocupen. L’acte 
va estar presidit pel  Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig. Pàg. 7
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Acord per protegir una 
colònia de gats de carrer

Fira de Nadal: 
20 de desembre

9 15

Neix el nou Consell de Cultura de Parets del Vallès
Prop d’una dotzena d’entitats i associacions del municipi s’han posat 
en marxa per endegar el nou Consell de Cultura de Parets, un orga-
nisme obert a totes les associacions i agents culturals de Parets. Els 
objectius del nou ens seran l’aposta per la creació local, la millora de 
la comunicació i explorar les possibilitats de generar projectes cultu-
rals amb vocació de ciutat; estimular i canalitzar la participació de les 
associacions en la gestió de afers relatius a l’àmbit cultural. Pàg.13

Comença la neteja de la 
llera del riu Tenes



17 de desembre de 20152 SERVEIS

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

LÍNIA OBERTA

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon 
i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de Premsa o 
bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.cat

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 17 desembre
-De 9.30 a 10.30 h, a la Sala Cooperativa, conferència ‘Coaching, resili-
ència i motivació’ a càrrec de Roser Sellés, i lliurament de diplomes de 
diferents cursos de l’SLOP. 
-A les 19.30 h, a l’Escola de Música, audició d’alumnes d’instrument. 

Divendres 18 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte: Poemes i can-
çons de Nadal, a càrrec de Caro von Arend.
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, Dia del Migrant: xerrada Mi-
grants forçats vs refugiats: una explicació de la crisi, a càrrec de José 
Javier Ordóñez. Server de monitoratgte per als infants. 
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, nova trobada de Faktoria 
d’idees. Organització: Servei de Joventut
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de Lectura Fàcil en català, 
tertúlia al voltant de la lectura d’un llibre. 
-A les 20 h, a l’Observatori Astronòmic Pau Vila, sessió d’astronomia 
per a públic familiar i adul amb l’observació de la nebulosa d’Orió, la 
Lluna i el cúmul NGC 2362. 
-De 20.30 a 23 h, a l’Escola de la Natura, sortida nocturna prop de Ga-
llecs ‘Pel camí de les salamandres’. 
-A les 21.30 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, concert amb l’actuació 
dels grups Cenetaph, VLIVM i Neil Hate DJ. 

Dissabte 19 desembre
-De 10 a 14 h, a la plaça Dr. Trueta, Carter Reial.
-De 10 a 18 h, a la Riera Seca, 200 escriptors de grafits. 
-A les 15 h, a l’Equipament ASOVEEN, festa d’aniversari de l’ASOVEEN. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte en família: contes i 
cançons a càrrec de Caro Von Arend. Biblioteca oberta a les 17 h. 

Diumenge 20 desembre
-A les 10 h, a la plaça de la Vila, Fira de Nadal, amb parades de botigues 
i activitats complementàries.
-A les 17 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Festival de 
Nadal de patinatge. 
-A les 18 h, al Casal de Joves Cal Jardiner, Diumenges de pel·lícula: En 
tierra de sangre y miel. 
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: La Pepeta no és morta, a 
càrrec de Som i Serem. 

Dilluns 21 desembre
-A les 16.30 h, a la Residència Pedra Serrada, concert de Nadal, a càrrec 
de la Societat Coral Art i Unió. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Groupe de conversation en fran-
çais, a càrrec de Marlen Castro. 

Dimarts 22 desembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: El Nadal al món, 
a càrrec de Carme Brugarola. 
-A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de Nadal a càrrec de l’Escola 
de Música.

Dimecres 23 desembre 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, titelles: ‘L’homenet de paper i El 
núvol que buscava amics’, a càrrec de la companyia la Lluna de Cartró.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura per a adults, ter-
túlia al voltant de la novel·la También esto pasará, de Milena Busquets. 

Divendres 25 desembre
-A les 11.45 h, a l’església de Sant Esteve, concert de 
Nadal a càrrec de la Societat Coral Art i Unió. 
-A les 12.30 h, al Pessebre Monumental de sota la 
plaça de la Vila, concert de Nadal a càrrec d’Art i Unió. 
 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Nadal, sempre Nadal

La nova tecnologia en fa via
ens fa bategar el cor al moment
viure un món que canvia la vida
fent-nos esclaus de la ment.

I aixi arriba el Nadal
enfarfegats de guarniments
no és un dia normal
és per a tots, creients i no creients.

I ens esforcem per ser un xic més bons
amb desitjos de Pau i Felicitat
no n’hi ha prou amb menjar torrons
cal pensar amb el pobre necessitat.

Ser solidaris amb els refugiats,
a nosaltres també ens ha passat,
tots hi estem implicats
el passat és sempre recordat.

Preguem a Déu Nostre Senyor
que en aquest dia tant assenyalat
ens doni una bona solució
que tothom visqui amb pau i felicitat.

I amb aquests pensament fets amb el cor
amb vosaltres que sou com cal
us ho dic amb tot l’amor:
que passeu un BON NADAL!!!

Jaume Anfruns

LA LIRA  (fragment)

No té ales la cendra. Ni sanglot de campana
                        el misteri del cel.
S’alcen besos i sines de les notes del cor
                        madur d’horizons.
Arrenco la cançó que lliga les certeses
                        al rostre dels tossals
i decanto la gerra d’on neix la cabellera
                        xarbotant de l’amor.

   Agustí Bartra

L’amor ha de ser l’estrella del Nadal. El Parets poètic ho té 
sempre en compte, i farem una bona vetllada tots plegats 
el pròxim 27 de desembre a les 18 h, a la Sala Coopera-
tiva, amb la presència d’un poeta essencial com és el 
Jacint Sala. Tot seguit de la trobada poètica, brindarem 
amb cava tots els assistents i desitjarem els millors au-
guris per al 2016. Gener ens durà aviat la festa major 
d’hivern, en què els membres del Niu d’Art recordarem 
un dels poetes més importants de la nostra història, 
l’Agustí Bartra, amb un atansament al cim de la seva 
obra, acompanyant-nos de música en directe. Bartra ha 
tornat i parla clar, a la Sala Cooperativa, a les 18 h del 24 
de gener de 2016. 

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

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Plataforma Afectats per la 
Hipoteca de Parets (PAH)
620 555 693
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Vallès BCN
93 119 08 34
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

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

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

ALCALDIA
Sergi Mingote Moreno

REGIDORIES DE BARRI

Cerdanet, Jardiner i 
Can Riera
Toni Fernández Arimón

Barri Antic
Dídac Cayuela Núñez

Sot d’en Barriques i
Escorxador
Àfrica Martínez Bellés 

Eixample Central
Susanna Villa Puig

Can Berenguer i 
Espai Central
Francesc Juzgado Mollá

Can Butjosa, Riera Seca
i La Salut
Paola Gratacós Ballescà

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

REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ

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

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

Grup Municipal Nova Opció 
Per Parets
Rosa Martí Conill

Grup Municipal Convergència 
i Unió 
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal Ciutadans 
Manuel Losada Seivane
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Som a les portes del Nadal, una època de l’any que m’agrada especialment. Potser pel caliu dels 
moments en família, per la solidaritat que es respira, pels bons desitjos, perquè es comparteixen més 
somriures, per la il·lusió que encomanen les mirades dels infants, per les llargues sobretaules amb els 
de casa, amb els amics. Sembla que el temps, el dia a dia ens passa tan de pressa, s’aturi per moments 
i ens permeti gaudir de les petites coses. 

M’agrada també perquè el Nadal ens situa al llindar del nou any, i comencem a divisar-ne l’horitzó 
carregats de bons propòsits, de somnis, de desitjos...

Com a alcalde de Parets, el somni més gran que tinc és que tothom, a la nostra vila, tingui feina i salut, 
que els nostres infants puguin rebre la millor educació i tinguin espais per gaudir del seu temps de 
lleure, que els nostres avis i àvies continuïn sent la nostra referència i que Parets prosperi però que no 
perdi mai la seva essència: un poble acollidor i solidari, implicat i amable. 

M’agradaria fer referència, aquest any, a un gest molt valuós d’un ciutadà de Parets, que anònimament, 
ha volgut fer una donació important de diners perquè cap infant es quedi sense joguines. I així ho ha 
fet a través de l’Ajuntament i de Càritas. 

I per últim, un darrer esment, gràcies a totes les entitats que feu possible un Nadal màgic a Parets i, 
com no, a l’Agrupació Pessebrista per un fantàstic obsequi: el meu propi caganer.  

Sergi Mingote

“El somni més gran que tinc
és que tothom, a la nostra vila, 

tingui feina i salut”

“Gràcies a totes 
les entitats que feu possible 

un Nadal màgic a Parets”

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

 Tradicions com el Caga Tió, la representació d’Els Pastorets, una quina popular i la Revetlla de Cap D’Any, protagonistes de l’època nadalenca al municipi 

Parets celebra el Nadal omplint el calendari d’activitats 
festives i per a totes les edats. El Pavelló Municipal Jo-
aquim Rodríguez acollirà, el 27 de desembre a les 16.30 
h, el bingo popular de Festuka. Una quina en la qual hi 
haurà diferents premis per als guanyadors de cada partida 
oferts per les empreses i comerços del municipi. L’acte 
comptarà amb propostes lúdiques perquè els més petits 
puguin passar-ho bé,  alhora que els grans es concentren 
en escoltar els números correctament.
Com a novetat, enguany l’entitat Festuka ha arribat a un 
acord de col·laboració amb La Lluita d’Arnau. En aquest 
sentit, part dels diners recaptats aniran destinats a l’es-
tudi del càncer infantil. A més, a la jornada hi haurà un 
descans que estarà amenitzat pel Centre d’Estudis Mu-
sicals Maria Grever.

Pastorets, cap a Parets
Una altra tradició per a aquestes dates és la representació 
d’Els Pastorets que organitza Rialles Parets. L’obra està 
dirigida per Montse Miralles, actriu a la sèrie de televisió 
Polseres Vermelles i La Riera de TV3, entre d’altres. 
L’obra arriba amb actors i actrius més joves que en ante-
riors edicions i l’equip compta amb l’ajuda de cinc pares 
i mares i de l’actor professional Enric Boixadera. La fun-
ció tindrà un caire solidari, ja que tota la recaptació anirà 

Parets viurà aquest any el Nadal més solidari

destinada a la Marató de TV3. L’espectacle, que porta per 
títol “Pastorets, cap a Parets”, de la companyia Riallera de 
Joves Paretans, tindrà lloc el diumenge 27 de desembre, 
a les 19 h a Can Rajoler.

Tornen el Tió i la Revetlla de Cap d’Any 
Un any més, la Comissió de Festes i l’Ajuntament organit-
zen el Caga Tió al Poliesportiu Municipal. Teia és el nom 
del tió de la comissió que oferirà obsequis a la mainada 
que compleixi amb aquesta tradició.
La cerimònia està programada el dia 26 de desembre a 
les 12 h. Un cop hem cantat i colpejat el tió, cal preparar 
la darrera nit de l’any. És per això que el Poliesportiu Mu-
nicipal Joaquim Rodríguez acollirà una festa amb música 
dels anys 70, 80 i 90 a càrrec del DJ paretà Àngel Jordà. 
L’entrada anticipada a la revetlla de Cap d’Any, que co-
mençarà a la 1 h, es pot adquirir a la Piscina, al Pavelló i 
a Can Rajoler en horari d’atenció al públic al preu de 12€. 
El mateix dia es podran comprar entrades a la taquilla per 
15€. En tots dos casos, el preu té un descompte de 2€ per 
a persones d’entre 14 i 17 anys i inclou una consumició i 
una bossa de cotilló.

Arriba la nit més màgica de l’any
Per la seva banda, els Reis Mags d’Orient faran parada 

pels carrers de Parets. Sortiran a les 17.30 h de Can Vila 
i realitzaran un recorregut pel municipi fins arribar a la 
plaça de la Vila, on es farà la recepció oficial per part de 
l’alcalde de Parets. 
Els reis recolliran i llegiran les cartes amb les peticions de 
la canalla, tant si es lliuren el mateix dia a la plaça com si 
s’envien mitjançant l’adreça electrònica reismagsdepa-
rets@gmail.com. 
Com ja ha passat en edicions d’altres anys, els caramels 
que es repartiran durant la cavalcada no contindran glu-
ten, per tal que tots els nens i nenes puguin gaudir de 
l’esperada visita d’en Melcior, Gaspar i Baltasar, tres reis 
que tenen una nit molt llarga per fer arribar els regals als 
més petits i no tan petits de Parets.

Fira, actuacions i tallers
Una altra activitat destacada de la programació és la Fira 
de Nadal, el diumenge 20 de desembre, de 10 h a 15 h, 
amb parades de botigues, trobada de tions, cantada de 
nadales, actuació castellera, tallers i altres activitats. 
També hi haurà el tradicional concert de Nadal que oferirà 
l’Escola Municipal de Música, el 22 de desembre a les 
19 h al Teatre Can Rajoler, o el taller de fanalets que farà 
l’Associació Angle Vallès a la Sala Serra de la Cooperativa, 
el 31 de desembre a les 10 h. 
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Bon Nadal i Feliç 2016!

Sergi Mingote Moreno

Alcalde de Parets del Vallès

força

equilibri

valor i seny

Feliç 2016
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14.049 ciutadans i ciutadanes de Parets podran exercir el 
seu dret a vot a les pròximes eleccions generals, que se 
celebraran aquest diumenge 20 de desembre.
En relació amb les anteriors eleccions, hi ha hagut un in-
crement de 5 meses, per l’augment del nombre d’electors 
i la necessitat d’evitar cues i esperes a l’hora d’exercir el 
dret a vot.
L’ampliació prové de dividir en mesa A i mesa B les anti-
gues meses considerades com a U (úniques).
En concret, l’increment del nombre de meses afecta di-
versos col·legis electorals: el Lluís Piquer, que passa de 
tenir 6 meses a tenir-ne 8; el Pompeu Fabra, que passa 
de 2 meses a 4, i el Pau Vila, que passa de tenir 4 meses 
a tenir-ne 5. Així, el districte 02 006 es divideix en tres 

A

B

C
D E

Districte 1

Districte 2

A

B

C

D

E

Escola Lluís Piquer     De 6 a 8 meses

Escola Pau Vila      De 4 a 5 meses

Escola Pompeu Fabra      De 2 a 4 meses

Casal de Cultura Can Butjosa     5 meses

Casal d’avis Sant Jordi     5 meses

L’Ajuntament de Parets va aprovar afegir-se a la 
querella argentina contra el franquisme

La querella és contra l’Estat espanyol per crims contra 
la humanitat per l’afusellament dels alcaldes paretans 
Antoni Arimon i Joan Brunat, durant l’època franquista.
El ple del mes de novembre va aprovar la moció presenta-
da per Ara Parets-ERC i NOPP, que també va comptar amb 
els vots favorables de Sumem Parets i CDC, i les absten-
cions de PSC i Ciutadans.
El mateix ple també va aprovar, amb els vots favorables 
de PSC, Ara Parets-ERC, Sumem Parets, NOPP i CDC, i 
l’abstenció de ciutadans, demanar al govern espanyol que 
porti a terme “les actuacions jurídiques i polítiques per 
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al president 
Companys”.

meses, A, B i C, per primera vegada en el nostre municipi.
Els electors totals en aquests comicis són 14.049, distri-
buïts en 2 districtes, 11 seccions, 5 col·legis electorals i 
23 meses.

Candidats de Parets al Congrés dels Diputats
D’altra banda, l’actual regidor de Ciutadans a Parets del 
Vallès, Manuel Losada Seivane, és el número 12 de Bar-
celona a les pròximes Eleccions Generals del 20 de des-
embre.
En Comú Podem porta a les seves llistes com a candidat 
al paretà Lluís Moreno García i, la formació ERC presenta, 
en el número 25, Montse Lara com a candidata al Congrés 
dels Diputats.

14.049 paretans podran votar a les eleccions del 20D
L’increment del nombre d’electors fa augmentar el nombre de meses per a les eleccions generals de diumenge

QUERELLA CONTRA EL FRANQUISME

Xerrada i lliurament de diplomes de l’SLOP
Coaching, resiliència i motivació: claus per a la recer-
ca de feina és el títol de la conferència que la coach 
i formadora Roser Sellés ha impartit avui dijous a la 
Sala Sala Basart Cooperativa. La xerrada ha donat pas 
al lliurament de prop d’un centenar de diplomes a les 
persones que han finalitzat els darrers cursos progra-
mats pel Servei Local d’Ocupació de Parets.

Tres noves entitats culturals a Parets
El registre municipal d’entitats de Parets compta amb 
tres noves associacions de caire cultural. Es tracta 
de l’Associació motera 16 orkos-Barcelona, dedica-
da a la difusió i promoció de l’afició pel món de les 
motocicletes; Venado Crew, que destinarà els seus 
esforços a promoure el desenvolupament i la creació 
de la música independent, així com a difondre la mú-
sica independent en totes les seves variacions i Ara 
Sarau, que organitzarà activitats lúdiques i festives 
que convidin a la participació popular.

Horari de la deixalleria per les festes 
Durant les festes nadalenques, la deixalleria comarcal 
de Parets del Vallès variarà el seu horari habitual. Les 
tardes del 24 i 31 de desembre l’espai romandrà tan-
cat i l’horari serà de matí, de 10 h a 13 h. Els festius 
oficials del 25 de desembre, Nadal, 26 de desembre 
Sant Esteve i l’1 de gener la deixalleria romandrà tan-
cada.

Targeta T-12 per a nois i noies de 4 a 13 anys
Ja es pot sol·licitar la targeta T-12 per a infants de 4 
a 13 anys. La targeta T-12 és un títol de transport per 
als nens i nenes, que els permet fer gratuïtament un 
nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport 
públic del sistema tarifari integrat, dins de la mateixa 
zona tarifària on resideixin. La targeta T-12 és un títol 
personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport, que 
s’ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir 
el titular. Per a més informació, es pot consultar la 
pàgina web de l’AMTU www.amtu.cat.

16è aniversari de l’ASOVEEN
Dissabte, 19 de desembre, a partir de les 16.30 h, tin-
drà lloc la festa de celebració del 16è aniversaris del 
Casal per a la gent gran ASOVEEN. A la tarda hi haurà 
berenar per als assistents i ball amb el grup Tempo.

Activitats per a la gent gran a Ca n’Oms
Durant el pròxim mes de gener, el casal per a la gent 
gran Ca n’Oms ha preparat un seguit d’activitats. Els 
divendres i dissabtes, a partir de les 17 h, tindran ball 
amb gravacions en el primer cas i amb un grup en 
directe els dissabtes. A més, el dijous 28 de gener, hi 
haurà bingo per a tothom de 17 a 19.45 h.

EN 2 MINUTS...
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Com a professional i com a empresa 
connecta’t i aprofita la força de les 
xarxes socials. 

Vine a la presentació del llibre:

Inscripcions a: promocio.economica@parets.cat

Dijous 14 de gener de 2016 a les 20 h

Sala d’Exposicions Can Rajoler

CONECTA! 
La empresa 
en la red social 

A càrrec de l’autor, Pepe Tomé

Activitat enmmarcada dins de la posada en marxa, per part 
del Servei de Comerç de l'Ajuntament, del projecte 
d'assessorament en eines TIC, amb la finalitat d’entendre 
i aprofitar la força de la xarxa per millorar el nostre negoci.
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L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, Jordi Escofet, propie-
tari d’un solar privat del carrer Monistrol, i David Nocelo, 
president de l’Associació Protectora d’Animals de Parets 
- Peluts, han signat un conveni per a la instal·lació provi-
sional d’una gatera en aquest solar.

Conscienciació vers la protecció dels animals
L’objectiu del conveni és que els tècnics municipals i els 
voluntaris de l’associació protectora d’animals de Parets 
puguin tenir cura d’una colònia de gats detectada a la 
zona, així com de dur a terme tasques vinculades a la 
protecció dels felins.
Per a Mingote, “aquest és un primer pas d’allò que volem 

Èxit de la passejada solidària amb gossos
Prop de 400 persones van assistir a la caminada solidària 
organitzada per l’Associació protectora d’animals de Pa-
rets - Peluts, el darrer diumenge de novembre.
L’objectiu va ser recaptar fons per a l’esterilització de gats 

PLUSVÀLUAMEDI AMBIENT

continuar fent. Es tracta de tenir una major cura de les 
colònies de gats del poble perquè aquests puguin tenir 
una vida més digna. Volem fer de Parets un poble cada 
dia més amic dels animals”.
Per la seva banda, Nocelo ha agraït la predisposició d’en 
Jordi Escofet, com a propietari privat, per fer possible que 
els 9 gats de la colònia rebin el millor tracte possible en 
els seus terrenys. Escofet ha ressaltat l’interès pel bé dels 
animals que mostren tant l’Ajuntament com la protectora.
Inicialment, es preveu que la gatera romangui instal·lada 
durant uns tres mesos, temps suficient per dur a terme 
l’esterilització i posterior recuperació dels gats, i per in-
tentar trobar-los cases d’acollida o adopció.

 Jordi Escofet, Sergi Mingote i David Nocelo, en el moment de la signatura del conveni a la Sala de Plens de l’Ajuntament 

Acord per protegir una colònia de gats de carrer
La gatera acollirà nou gats sense llar que es troben en una colònia situada al carrer de Monistrol

SOLIDARITAT
del carrer i el manteniment dels gossos que es troben 
en cases d’acollida. La caminada va aconseguir recaptar 
prop de 800 euros, fruit de les inscripcions, dels donatius 
i de la venda de samarretes de l’entitat.

Parets, solidari amb els animals
La protectora paretana va néixer a principis de 2015, amb 
l’objectiu d’acollir i protegir els animals abandonats i les 
colònies de gats de carrer.
D’entre les activitats que duen a terme cal destacar les 
visites terapèutiques amb gossos que fan als avis i àvies 
de la Residència per a la gent gran Pedra Serrada, la tasca 
de difusió per al foment de les adopcions dels animals 
abandonats al municipi o el control de colònies de gats 
de carrer.  L’entitat es finança gràcies a les donacions 
de particulars i a les aportacions en materials i pinsos 
específics que fan els veterinaris i les botigues especia-
litzades.

Les larves de tòtil, un any després

Ara fa un any arribaven a les instal·lacions de l’Escola 
de la Natura, provinents del Massís de l’Orri al Pallars 
Sobirà, 14 larves de tòtil o gripau paridor, de les quals 
7 presentaven una anomalia pigmentària anomenada 
leucisme.
Sis mesos després de l’arribada dels exemplars es va 
completar la metamorfosi, i durant tot aquest procés 
s’han pres dades dels canvis que patien en el seu cos, 
com ara a les cèl·lules encarregades de donar la pig-
mentació a la pell dels éssers vius, i que en aquests 
gripaus estaven parcialment inactives.
Al llarg del seu procés evolutiu cap a la fase terres-
tre s’han tingut en compte les condicions ambientals 
i d’alimentació per tal que les condicions de l’estudi 
fossin les més naturals possibles.
També han passat controls veterinaris per garantir el 
bon estat físic dels exemplars i que cap malaltia po-
gués interferir en l’estudi. D’aquesta manera, tots els 
exemplars que van arribar a l’escola han pogut arribar 
a la darrera fase terrestre.

L’estudi, al butlletí de la Societat d’Herpetologia
A principis del 2016 es publicaran les conclu-
sions de l’estudi al butlletí de la Societat Catala-
na d’Herpetologia. Els petits gripaus continuaran a 
l’Escola de la Natura per estudiar més detalladament 
aquesta anomalia genètica i analitzar les variacions 
que es donen en generacions futures.

Sortida pel camí de les salamandres
En el marc les activitats programades per l’Escola de 
la Natura, demà divendres 18 de desembre, s’ha pro-
gramat un itinerari nocturn a prop de Gallecs per al 
seguiment d’una població aïllada de salamandres.
La sortida es farà des de les dependències de l’escola, 
a les 20.30 h. El preu de la inscripció és de 4 euros i de 
2 euros per als residents a Parets.
D’altra banda, l’Escola de la Natura també ha participat 
en la caminada solidària fins al cor de Gallecs, que va 
tenir lloc el passat diumenge, amb l’objectiu de recap-
tar fons per a la Marató de TV3. 

La RÀDIO
al teu MÒBIL

PARETS DEL VALLÈS    

Descarrega’t l’app per a android

CERCA ‘RAP107’
A LA PLAY STORE
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app
Connecta’t amb l’Ajuntament
incidències · notícies · telèfons
Descarrega-te-la cercant PARETS. Aplicació gratuïta

Concert
a càrrec de Cordes del Món

Dissabte
26 de desembre
18.30 h / Teatre Can Rajoler

Amb peces musicals i nadales de diferents 
cultures al voltant de la celebració del solstici 
d’hivern. Amb la col·laboració d’Alcuscus.
Preu entrada: 5 €

Organització: Col·laboració:
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Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de neteja i 
desbrossament del tram de la llera del riu Tenes entre 
les pistes d’atletisme fins al pont de l’avinguda de Josep 
Tarradellas.
Els treballs consistiran, bàsicament, en el desbrossament 
selectiu de canyes i vegetació invasiva al·lòctona, la tala 
i retirada d’arbres morts o malmesos, i la plantació d’es-
pècies autòctones pròpies dels marges del riu.
Els treballs els realitzarà l’empresa Forestal Catalana, 
adjudicatària de la prestació del servei, i d’acord amb 
el conveni establert entre l’Agència Catalana de l’Aigua 
i l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb un cost total de 

14.783,37 euros, IVA inclòs, dels quals l’Agència Catalana 
de l’Aigua n’assumeix el 80% i l’Ajuntament el 20% restant.

Criteris ambientals i de sostenibilitat
Totes les feines es duran a terme sota criteris de sosteni-
bilitat, amb l’objectiu d’augmentar la capacitat del cabdal 
per evitar inundacions importants en cas d’avinguda i, 
alhora, per millorar la imatge urbana de l’espai. 
El desbrossament i neteja de la llera del riu Tenes forma 
part de les tasques de conservació dels espais fluvials del 
municipi que realitza anualment l’Ajuntament de Parets 
del Vallès.

Neteja i desbrossament de la llera del riu Tenes 
L’actuació segueix els criteris de sostenibilitat ambiental i de conservació dels espais fluvials

PLUSVÀLUAEL GRAN RECAPTE

21 tones d’aliments recollits al Gran Recapte
Més de 200 voluntaris, 5 establiments col·laboradors i 
21 tones d’aliments per als més desafavorits. Aquestes 
són les xifres del Gran Recapte d’Aliments a Parets del 
Vallès. Tot i que no s’ha arribat a les tones esperades, 
els organitzadors coincideixen en l’èxit de la campanya, 
que enguany ha superat les expectatives pel que fa a la 
diversitat i qualitat dels productes recollits.

PLUSVÀLUASOLIDARITAT

El Restaurant Envy, amb la Lluita d’Arnau
Els propietaris del Restaurant Envy, situat a l’espai Ive-
co de Parets, ja han lliurat un xec per valor de 1.647,60 
euros, recollits amb motiu del sopar solidari en benefici 
de la Lluita d’Arnau i l’estudi de la histiocitosi i el càncer 
infantil. El sopar, celebrat el passat 19 de novembre, va 
incloure un monòleg de l’humorista Jaume Cruz i un con-
cert a càrrec de Nerea Roblas.

PLUSVÀLUALA MARATÓ DE TV3

CEM MARIA GREVER

Èxit del Festival de la Síndrome de Williams 
El mes de novembre es va fer un festival a Can Butjo-
sa per donar a conèixer la Síndrome de Williams, al qual 
van assistir unes 300 persones d’arreu de Catalunya. 
L’objectiu era donar a conèixer el potencial que aquestes 
persones tenen, tant al món musical com el laboral, tot 
i patir aquesta Síndrome. Des del centre han manifestat 
que l’acte va ser tot un èxit i les famílies assistents van 
gaudir d’una jornada plena d’emocions.
A més, avui dia 17, coincidint amb el 50è aniversari de 
l’Institut Guttmann, el CEM Maria Grever farà un Concert 
Circular al mateix institut, que servirà com a cloenda dels 
actes de la celebració.

Noves propostes i activitats del CEM
El centre ha inaugurat una botiga d’instruments i mate-
rials musicals que es troba a les mateixes instal·lacions. 
La proposta no existia a Parets fins aquests moments i 
farà que els veïns no s’hagin de desplaçar a altres pobla-
cions per fer compres d’aquest tipus. La posada en marxa 
del comerç ha estat possible gràcies a UME, una botiga 
musical de Granollers.
A banda d’aquesta novetat, tornen les sessions sonores i 
musicals adreçades a estimular els nadons. Una activitat 
en família que pretén fer de teràpia per a nens d’entre 0 
i 3 anys.

Prop de 1.000 euros per a la Marató de TV3
Prop de 1.000 euros s’han recaptat, fins al moment, com 
a aportació a la Marató de TV3 amb l’Arbre de mans, de 
la Biblioteca Can Rajoler; el Super Cor solidari, de l’Institut 
Torre de Malla i els playbacks del grup ‘La il·lusió no té 
edat. A la recaptació obtinguda caldrà sumar-hi l’import 
del mercat de l’AMPA del l’escola Pompeu Fabra i la ta-
quilla de ‘Pastorets cap a Parets’ de Rialles. 
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El Consell Industrial de Parets del Vallès ha estat guar-
donat amb el Premi al Desenvolupament Industrial del 
Territori, que atorga la Unió Empresarial Intersectorial a 
les millors iniciatives empresarials de la comarca. L’acte, 
celebrat ahir dijous al Mas de Sant Lleí, va comptar amb 
una nodrida representació d’emprenedors, empresaris i 
destacades personalitats del món econòmic, industrial, 
comercial i social del Vallès, que es van reunir per celebrar 
el lliurament, en el marc de la IV Nit Empresarial organit-
zada per la UEI-Cercle d’Empresaris.
L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer i impulsar les 
iniciatives més innovadores de les empreses vallesanes, 
així com aquells projectes que ajuden a generar riquesa 
en l’àmbit territorial que ocupen. 

El lliurament va anar a càrrec del president de la Unió 
Empresarial Intersectorial (UEI-Cerclem), Joan Díaz, del 
president de Foment del Treball, Joaquim Gai de Montellà 
i del Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.
El premi el va recollir el president del Consell Industrial i 
alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, que va des-
tacar la importància del guardó “que és el reconeixement 
a la gran tasca del Consell Industrial de Parets per crear 
un marc de diàleg i de consens amb l’objectiu comú de 
generar ocupació i oportunitats al territori”.
La gala va comptar amb la presència de Toni Fernández, 
director del Consell Industrial i regidor de Desenvolupa-
ment Econòmic de l’Ajuntament, així com de diversos re-
presentats de les empreses que formen part del consell.

El Consell Industrial de Parets premiat per la UEI
El guardó reconeix la tasca del consell en l’àmbit del desenvolupament industrial del territori

 L’alcalde de Parets, Sergi Mingote i el director del Consell Industrial, Toni Fernández, acompanyats de representants d’agunes empreses del Consell

Congelats Estel té nous propietaris
La botiga Congelats Estel, situada al carrer Fra Francesc 
d’Eiximenis, 20-22, ha reobert les portes en mans d’uns 
nous propietaris, el Cristóbal i la Silvia. La inauguració va 
tenir lloc el 9 de desembre, amb l’assistència de15 prop 
d’una trentena de persones i la presència de regidors i 
representants del consistori paretà.

INAUGURACIÓ VISITA 

Parets rep la visita d’una delegació xinesa 
Una delegació xinesa, de la regió de Meishan, ha visitat 
aquest desembre Parets, per tal de conéixer en profun-
ditat l’acció del Consell Industrial. L’objectiu ha estat in-
formar-se del model de col·laboració públic-privada en 
l’impuls i desenvolupament territorial que segueix l’ens, 
i visitar els terrenys de promoció industrial del municipi.

Autoliv tancarà la planta de Granollers
El 95% de la plantilla d’Autoliv aprovava divendres l’acord 
pel tancament definitiu de la planta de la multinacional 
fabricant de cinturons de seguretat d’origen suec.
L’acord posava el punt final a la vaga indefinida inicia-
da el 2 de desembre. El 31 de març de 2017 és la data 
límit per al cessament de l’activitat. Amb el tancament 
de la planta vallesana, 290 treballadors i treballadores 
es quedaran sense feina, amb una quinzena de famílies 
paretanes afectades.
L’acord suposarà l’aplicació de les condicions pactades 
pel tancament després de les negociacions dels darrers 
dies: 45 dies per any treballat (33 per als contractes més 
recents afectats per la reforma laboral), amb límits de 
42 i 24 mensualitats, respectivament. A aquestes xifres 
cal afegir quantitats lineals de 25.000 euros i pagues de 
216 euros mensuals en concepte de plus de qualitat de 
2015. El pacte inclou prejubilacions per a treballadors de 
més de 55 anys i obre l’opció de trasllat a la planta del 
grup a València amb ajudes al lloguer i al trasllat. Per 
últim, l’empresa ha contractat els serveis d’una empresa 
de recol·locació per ajudar els treballadors a reincorpo-
rar-se al mercat laboral.
L’alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, i la segona 
tinenta d’alcalde, Paola Gratacós, van interessar-se en 
primera persona per les negociacions.

ACORD

Fira escolar a l’empresa Carlin
Carlin, l’empresa paretana dedicada a la venda i distri-
bució de material escolar i d’oficina, ha organitzat la 1a 
Fira escolar per donar a conéixer les novetats a mestres 
i professionals del sector. A la fira van assistir prop d’una 
trentena de fabricants que van oferir explicacions sobre 
les aplicacions pràctiques i components dels productes. 

FIRA ESCOLAR
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Conecta! La empresa en la red 

Conecta! La empresa en la red social és 
el títol del llibre de Pepe Tomé que es pre-
sentarà el pròxim 14 de gener, a les 20 
h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler. La 
presentació s’emmarca en la posada en 

PRESENTACIÓ
marxa del nou projecte d’assessorament 
en eines TIC, impulsat pel Servei de Co-
merç de l’Ajuntament de Parets. El llibre 
explica, de manera amena i entretinguda, 
com aprofitar els canvis que suposen les 
noves tecnologies i les xarxes socials per 
millorar el nostre negoci i liderar el mercat 
davant l’onada de possibiliats que aques-
tes eines ofereixen. 

Pepe Tomé, l’era digital a les empreses
Pepe Tomé és enginyer industrial de for-
mació i fundador de l’agència Zinkdo, de-
dicada a acompanyar als seus clients en el 
desenvolupament dels negocis mitjançant 
estratègia, desenvolupament i mesura-
ment en digital.

El 20 de desembre, arriba la Fira de Nadal
Un any més arriba a Parets la Fira de Nadal, que començarà el 20 de desembre, a les 10 
h a la plaça de la Vila, on s’instal·laran els comerços locals i se celebrarà la I trobada de 
tions. Alhora, es faran tallers interculturals i de creativitat i robòtica i Lego realitzat per 
TBKids, una iniciativa empresarial que impulsa la pedagogia dels nens i joves mitjançant 
la tecnologia. A la mateixa hora, es podrà gaudir d’un esmorzar popular del restaurant La 
Salut, pel qual es podran comprar les entrades el mateix dia a la plaça. Durant l’esmorzar 
hi haurà músiques tradicionals i l’actuació dels Gegants. 
A les 11 h, a la mateixa plaça, tindrà lloc un tast de vins i formatges, una cantada de na-
dales i gospel, a càrrec de la Coral de l’Escola de Música, i l’actuació del grup Top Teen. A 
més, es comptarà amb la presència del tió del Petit Park, perquè els nens i nenes puguin 
fer el tradicional Caga Tió, l’activitat serà gratuïta. A la fira també tindrà lloc l’entrega 
dels premis Parets arreu del món, un concurs en el qual els paretans i paretanes han de 
connectar el municipi amb un altre país, escrivint un relat o una poesia.
Durant tota la jornada, que anirà de 10 a 15 h, tothom podrà escriure els seus desitjos 
per al 2016 i penjar-lo a l’Arbre dels Desitjos.

Fi de festa amb castellers i el Carter Reial
A les 12 h se sumaran a la festa els Manyacs de Parets. La colla castellera de Parets del 
Vallès tornarà a oferir una actuació que, en acabar, donarà pas al lliurament de premis 
de la trobada de tions, que estaran exposats al llarg de tot el matí a la plaça de la Vila. 
Durant la fira, el Carter Reial s’encarregarà de recollir les peticions per escrit de la canalla.

NADAL

50% 
en la segona unitat30% 

desde la 1 a unitat

bones festes

Apivita

av. catalunya 84 
615222547-935621918

aquests nadals aprofita 
les promocions

CONSUM

INAUGURACIÓ

Recomanacions per a les compres de Nadal
Planifiqueu les vostres compres:
   • Feu una llista de les compres que s’ajusti al vostre pressupost
   • Compareu els preus i la qualitat dels productes i dels serveis
   • Compreu amb antelació, trobareu millors preus
   • Informeu-vos sobre els possibles canvis i devolucions
Com podeu triar la millor joguina?
   • Comproveu-ne l’adequació a l’edat de l’infant
   • Verifiqueu que l’embolcall conté les dades mínimes obligatòries: marca CE, fabricant...
   • Confirmeu que hi ha les instruccions, les advertències d’ús i les restriccions d’edat,
      si escau 
   • Trenqueu els estereotips sexistes. Utilitzeu el temps de joc per educar els infants en
      els valors de l’equitat de gènere
   • En cas de decidir-vos per un videojoc, feu la millor tria. Els videojocs també poden
      ser eines d’aprenentatge
Per Nadal, també tingueu cura de l’entorn
  • Afavoriu el consum de proximitat: consumireu amb més garanties de seguretat i
     qualitat i reduireu els costos energètics de transport
   • Recicleu les joguines que no feu servir, els embolcalls de les compres, l’avet de Nadal,
     les piles (o utilitzeu-ne de recarregables)
Quins documents heu de conservar?
   • Les factures o tiquets de compra fins al final de la garantia, els necessitareu si heu
     de reclamar
   • Els catàlegs i les ofertes comercials fins que hàgiu revisat la com-
     pra: són vinculants i podeu exigir-ne el compliment.

L’empresa Làser Mimar, dedicada a la transformació del metall, ja ha inaugurat oficial-
ment la nova seu situada al carrer Dièsel del polígon Sector Autopista de Parets. 
La factoria, fundada fa 15 anys a Badalona per Miguel Martínez, ha apostat pel nostre 
municipi amb l’objectiu d’impulsar la seva expansió internacional.
La inauguració va comptar amb la presència de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, de 
diversos regidors del consistori i de diferens personalitats del món empresarial vallesà.
Actualment Làser Mimar ocupa la meitat de les antigues naus pertanyents a Technal i 
ha invertit prop de 500.000 euros per condicionar l’espai. El seu mercat de clients abasta 
el sector petroquímic, la caldereria i la planxisteria industrial.

Làser Mimar es trasllada a Parets
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Per Nadal
regala el carnet AMIC

del teatres de Parets

Per un preu d'amic, només 125 euros
(un 60% de dte: mitjana de 5 € per espectacle)
gaudeix de tots els espectacles de l'any 2016 als teatres
de Parets i molts més avantatges!
(mateix seient, invitacions a diferents actes, informació, etc)

Informació a Can Rajoler
93 573 98 00 - canrajoler@parets.cat

CONCURS 
IMATGE 

COMMEMORATIVA

35è ANIVERSARI RAP 107

Tema: Imatge commemorativa del 35è aniversari de l’emissora 
municipal RAP 107.
Participants: Alumnes dels centres educatius de Parets de 
primària i secundària, i alumnes empadronats a Parets que 
estudiïn fora del municipi.
Requisits: Un dibuix per alumne/a sobre paper en format 
DIN-A4, a tot color, relacionat amb el món de la ràdio. Hi ha 
d’aparèixer el logo de la ràdio, el número 35 i motius de festa. 
En el revers hi ha de constar el nom de l’alumne, curs, edat, el 
centre on cursa els estudis i el telèfon de contacte.
Si us cal, podeu veure el logotip de la ràdio a Internet i 
descarregar-vos-el des del web municipal www.parets.cat.
Data màxima de lliurament: 14 de gener de 2016. Cada centre 
farà arribar els treballs dels candidats a RAP 107.
Veredicte: El Servei de Comunicació de l’Ajuntament donarà a 
conèixer el veredicte del concurs el dia 15 de gener de 2016.

Una comissió d’avaluació, formada per regidors i tècnics 
municipals, escollirà dues propostes guanyadores (primària i 
secundària), que seran les imatges oficials del 35è aniversari 
de RAP 107, fins a l’11 de setembre de 2016. 

Es reproduiran a la pàgina Facebook de la ràdio, en un quadre 
a la recepció de l’emissora i en un anunci a Parets al dia. Els 
autors seran entrevistats en un programa especial d’aniversari.
També es farà un reconeixement especial a cinc obres, que 
s’imprimiran en un punt de llibre commemoratiu (una obra per a 
cada cicle de primària i una per cada cicle d’ESO).
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Dos temes rellevants han centrat la darrera trobada de-
lonsell Escolar Municipal: el rebuig a la proposta de la 
Generalitat de tancar una línia de P3 a Parets i la gra-
tuïtat dels llibres escolars per als alumnes de primària, 
un dels compromisos de l’equip de govern per a aquesta 
legislatura.

NO rotund a la proposta de la Generalitat de tancar un P3
En el decurs del consell, del qual en formen part l’Ajunta-
ment i la comunitat educativa, es van consensuar accions 
per reivindicar que es mantinguin totes les línies de P3 
a les escoles de Parets. Actualment ja s’estan recollint 
signatures en contra de la supressió de cap línia de P3, 
que seran lliurades el pròxim 14 de gener, a la reunió pro-
gramada amb el Director General de Centres Públics de 
la Generalitat.  

Gratuïtat dels llibres de primària, amb un model de reutilització
La gratuïtat dels llibres i el rebuig a tancar una línia de P3, temes centrals del Consell Escolar Municipal

Gratuïtat dels llibres, amb un model de reutilització
Un altre dels aspectes abordats va ser la proposta del 
govern d’assumir el cost dels llibres de primària dels cen-
tres educatius de Parets, a través d’un model consensuat 
també amb les direccions de les escoles i les AMPA. 
Aquesta acció es farà mitjançant un model de reutilització 
dels llibres i tindrà un cost aproximat de 355.000€. 
El model s’implantarà a partir del pròxim curs escolar i 
serà vigent durant tota la legislatura actual. Els llibres 
de primer i segon curs de primària, no reutilitzables, es 
compraran cada any i els de la resta de cursos seran re-
utilitzables. 
Per accedir a aquest model de socialització s’elaborarà 
un reglament regulador d’usos perquè es tingui cura del 
material. Els alumnes que no vulguin participar del model 
podran adquirir els llibres per a ús particular. 

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUALA CIÈNCIA A L’ESCOLA 

Els escolars visiten l’Ajuntament de Parets
Els alumnes de tercer de primària de l’escola Vila Parietes han fet una visita a l’Ajuntament de Parets per conèixer com 
funciona l’administració local des de dins. Els nens i nenes van visitar diferents departaments on l’alcalde, Sergi Min-
gote, i el regidor d’educació, Miquel Pérez, els explicaven la funció de cada secció de la corporació municipal. Durant el 
matí, els estudiants van poder realitzar diferents preguntes als treballadors de cada departament i conèixer les eines 
amb les quals treballen.
Aquesta proposta permet que els més petits prenguin consciència de la funció del consistori i la repercussió directa 
que té per al poble de Parets la funció que s’hi fa.

PLUSVÀLUAVISITES ESCOLARS

Els tallers de la Setmana de la Ciència
A finals de novembre, el divulgador científic del programa 
QuèQuiCom de TV3, Marc Boada, va fer uns tallers de 
ciència als alumnes d’ESO de l’institut La Sínia, coincidint 
amb la Setmana de la Ciència. La cloenda d’aquesta pro-
posta es va fer al teatre Can Rajoler, en una representació 
anomenada “Matèria Lluminosa”, on 240 alumnes van 
veure experiments sobre el funcionament de la llum.

XVII edició dels tallers de ceràmica
L’educació a Parets és el tema que tractaran 234 
alumnes de quart curs de primària de les escoles del 
municipi en una nova edició dels tallers de ceràmica 
que es fan cada any. En aquesta ocasió, es realitzaran 
figures relacionades amb l’educació per tal d’apropar 
els nens i nenes al coneixement d’aquesta temàtica.

Els infants d’El Cirerer visiten la residència
L’escola bressol municipal, El Cirerer, ha organitzat ac-
tivitats per fer que les famílies participin de manera 
activa en la vida del centre formatiu. És per això que el 
18 de desembre els avis i àvies de la residència Pedra 
Serrada visitaran El Cirerer per veure la representació 
que els infants faran del pessebre vivent.
En forma d’intercanvi, el dilluns 21 de desembre, els 
alumnes de l’escola bressol visitaran la residència per 
oferir una audició que han preparat des del projecte de 
música de la llar d’infants.

La importància de l’urbanisme a les escoles
Ja s’han iniciat els tallers Urbanins de convivència 
ciutadana i urbanisme, adreçats als alumnes de cin-
què curs de primària. Com a novetat, aquest anys els 
nens i nenes treballaran amb maquetes de Parets, per 
tal de poder realitzar propostes aplicables als carrers 
i espais del municipi on viuen.

El Pau Vila participa en el cros de Can Vila
50 alumnes de sisè de primària de l’escola Pau Vila 
han estat convidats a participar en el cros escolar 
organitzat per l’escola d’educació especial Can Vila 
de Mollet. L’acte, que enguany arriba a la 15a edició, 
amb bona acollida per part dels estudiants, té com a 
objectiu impulsar la relació dels alumnes d’educació 
especial amb alumnat de l’educació ordinària.  

EN 2 MINUTS...
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�v��a
Cap d’�y

Amenitzada pel DJ Àngel Jordà,

amb música ballable actual i dels 70, 80 i 90

Dijous 31 de desembre
A la 1 h , al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez

Venda anticipada a la piscina, al poliesportiu municipal i a 

Can Rajoler en horari d’obertura de cada servei.

Preu: 12 € anticipada i 15 € a taquilla.

De 14 a 17 anys: 10 € anticipada i 13 € a taquilla. 

L’entrada inclou una consumició i una bossa de cotilló.

A les 17.30 h, sortida de Can Vila.

A les 18 h, arribada a la plaça Marcer, recepció oficial per 

part de l’alcalde i recollida de cartes.

A les 19 h, arribada a la plaça de la Vila, recepció oficial per 

part de l’alcalde i recollida de cartes.

Per estalviar-te les cues, lliura la teva carta al Carter Reial

o envia-la a: reigsmagsdeparets@gmail.com

dimarts 5 gener 2016

Els caramels que es distribueixen durant la cavalcada no contenen gluten
Organització: Ajuntament de Parets i Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. 
Co·laboració: Colla del Ball de Gitanes, Ara Sarau i Comissió de Festes.

De 10 a 15 h, plaça de la Vila. Parets del Vallès

Diumenge 20 de desembre

Escriu el teu desig per     
un millor 2016 i penja’l                   
   a l’arbre

L’Arbre
 dels Desitjos

Organització: Col·laboració:

Amb el suport de:

De 10 a 15 h

Parades de comerços locals
I Trobada de Tions (fins a les 13 h)
Tallers de creativitat i robòtica (fins a les 14 h)
Tallers interculturals
Lliurament dels premis Parets arreu del món

10 h

Esmorzar popular a càrrec de La Salut
(venda de tiquets: el mateix dia a la plaça)
Músiques tradicionals
Actuació de gegants

A partir de les 11.00 h

Tast de vins i formatges

Caga Tió gratuït a càrrec 

de Petit Park 

Cantada de nadales i gospel 

a càrrec de la Coral de 

l’Escola de Música

Actuació del grup Top Teen

12 h

Castells amb els Manyacs 

de Parets

13 h

Lliurament de premis de la 
Trobada de Tions

13.30 h

Carter Reial

Nadal
2015
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Eduard Allende exposa a Can Rajoler
El Centre Cultural Can Rajoler acull, del 18 de desem-
bre al 10 de gener, una exposició d’obres que el pintor 
Eduard Allende ha realitzat des de l’any 1975 fins a 
l’actualitat. La mostra es podrà veure de dilluns a di-
vendres de 16 h a 20 h i els dijous i dissabtes de 10  
h a 13 h.

La Biblioteca Can Butjosa, a televisió
La directora de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can 
Butjosa, Gisela Ruiz, ha estat convidada al progra-
ma televisiu del Canal 33 “Tria33”, per parlar sobre 
la professió de bibliotecària i la importància que les 
biblioteques tenen respecte a la cultura i la societat. El 
programa, que va comptar amb la participació d’altres 
biblioteques de Catalunya, va destacar que hi ha més 
de tres milions d’usuaris amb carnets que formen part 
de la xarxa d’aquests centres, que enguany arriben als 
100 anys d’història a Catalunya.

Curs de robòtica a Cal Jardiner
Fins al pròxim 8 de gener resten obertes les inscrip-
cions al curs de robòtica que l’empresa de serveis de 
lleure educatiu Sel Lleure portarà a terme a partir del 
pròxim 12 de gener. La formació, que es realitzarà al 
Casal de Joves Cal Jardiner, va adreçada a joves ma-
jors de 13 anys. 

200 grafiters a Parets
El 19 de desembre a les 10 h del matí, a la riera seca 
de Parets, tindrà lloc una nova edició l’activitat ‘200 
escriptors de grafits’. Els grafiters fomentaran l’art 
urbà, d’una manera artística, en una activitat orga-
nitzada- pel Servei de Joventut juntament amb Las 
Haches del Valle.

EN 2 MINUTS...

PROMOCIONSESPECTACLES 

Ja es coneix la nova programació 
d’espectacles a Parets, de gener a maig, 
que compta amb representacions musi-
cals, comèdies i monòlegs que es podran 
veure tant al Teatre Can Rajoler com a la 

Nova temporada d’espectacles amb Joan Pera i El Sevilla Per Nadal, regala el Carnet Amic dels Teatres de Parets
Sala Basart Cooperativa. El primer es-
pectacle anirà a càrrec dels guanyadors 
de la primera edició d’Oh Happy Day, els 
DeuDeVeu, que oferiran un concert de Cap 
d’Any el dia 1 de gener a les 19 h. La for-
mació interpretarà algunes de les cançons 
més populars de la seva estada al progra-
ma i temes dels seus treballs discogràfics,  
“Junts” i “Nàufrags”.
La temporada, que comptarà amb la 
presència, entre d’altres, de l’artista Joan 
Pera, l’humorista Quequé o Miguel Ángel 
Rodríguez, El Sevilla, finalitzarà el 15 de 
maig, a les 19.30 h, amb l’actuació d’Eva 
Fernández Group, una promesa del jazz 
català, amb bones crítiques a la premsa.

Els interessats tenen l’opció de fer-se el 
Carnet d’AMIC 2016 per 125€. Amb aquest 
document es pot assistir a les obres du-
rant tot l’any amb avantatges, com ara 
la reserva del mateix seient per a tots 

els espectacles, prioritat en l’adquisició 
d’entrades addicionals i invitació a tots els 
actes públics que l’ajuntament programi 
als teatres de Parets. Adquirir el carnet 
suposa que l’espectador acabi estalviant 
fins a un 60% del preu de les entrades. 

Promoció especial
Els paretans i paretanes que aquest any 
facin 18 anys, poden gaudir de manera 
gratuïta de la programació d’espectacles 
del Teatre Can Rajoler durant tot el curs. 
Per recollir la seva entrada de franc a Can 
Rajoler, els interessats han de presentar 
el DNI juntament amb el Carnet Jove de 
Parets. 

L’Ajuntament de Parets vol fomentar la creació d’un nou 
Consell de Cultura. La proposta va ser un dels punts que 
es va tractar durant la darrera reunió anual de la Taula 
d’entitats de Parets del Vallès, celebrada el passat 26 de 
novembre. A la trobada van assistir un total de 49 perso-
nes, que representaven 29 entitats del municipi. 
Miquel Pérez, regidor d’Educació, Joventut i Cultura va 
explicar la voluntat del consistori de crear el nou consell, 
i va animar totes les associacions a formar-ne part. 
El Consell de Cultura serà un organisme obert a totes les 
associacions i agents culturals de Parets, al qual es po-
dran afegir, a proposta de les entitats o de la regidoria, 
empreses i persones relacionades amb el món de la cul-
tura. Alguns del objectius del nou ens seran l’aposta per 
la creació local, la millora de la comunicació i explorar les 

Nou Consell de Cultura de les entitats de Parets
Una dotzena d’entitats han mostrat el seu interés per formar-hi part del nou consell

possibilitats de generar projectes culturals amb vocació 
de ciutat; estimular i canalitzar la participació ciutadana, 
de les entitats i associacions, en la gestió d’afers relatius 
a l’àmbit cultural.
Durant la primera reunió, que va tenir lloc a les oficines 
del Centre Cultural Can Rajoler, el dijous 10 de desembre, 
el regidor Miquel Pérez definia el Consell de Cultura com 
“un nou espai consultiu, de participació, de relació i de 
coordinació que servirà per debatre les actuacions que 
es duran a terme al municipi en l’àmbit de la cultura, així 
com aquelles iniciatives que tinguin un interès especial 
per a la població en aquest sector. Un nou ens que ens 
ajudarà a apuntar estratègies, marcar objectius i dibuixar 
una línia de treball compartida dins del sector cultural del 
municipi”.
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EN 2 MINUTS...
Campus de Nadal del Futbol Sala Parets
El Club Futbol Sala Parets organitza, per primera ve-
gada, un Campus de Nadal, on tindran cabuda tot un 
programa d’activitats lúdiques i d’oci. El Campus se 
celebrarà els dies 28, 29 i 30 de desembre, al Polies-
portiu Joaquim Rodríguez i està adreçat a infants nas-
cuts entre els anys 2000 i 2009. El preu de la inscripció 
és de 25 euros, els tres dies, i de 10 euros per dies 
solts. Per a més informació es pot adreçar un correu 
electrónic a l’adreça futbolsalaparets@gmail.com.

Torneig de bàsquet solidari a Cal Jardiner
El Casal de Joves Cal Jardiner organitza un torneig 
de 3x3 de bàsquet solidari en favor de les persones 
refugiades. L’activitat, adreçada a majors de 10 anys, 
tindrà lloc el pròxim 9 de gener, a partir de les 10 h, a 
la pista de l’equipament. Les inscripcions, a un preu 
de 3 euros, es podran realizar fins al dimecres 30 de 
desembre. Els beneficis es destinaran íntegrament a 
les persones refugiades a Parets.

27a trobada de Penyes Blaugranes del Vallès
Divendres, 11 de desembre, el local de la penya Blau-
grana Parets va acollir la 27a trobada anual de Penyes 
barcelonistes del Vallès Oriental. A l’acte van assis-
tir una cinquantena de representants de prop de 30 
penyes blaugranes vallesanes. La trobada va estar 
presidida per Antoni Guil i va comptar amb la presèn-
cia de Llorenç Plantada, fundador de l’entitat i actual 
president honorífic de la Penya Blaugrana Parets.

4.000 persones corren per La Marató de TV3
Prop de 4.000 persones, amb una nodrida represen-
tació paretana, van participar diumenge a la carrera 
en favor de La Marató de TV3, celebrada al Circuit de 
Montmeló. El Mehdi Aboujanah va guanyar aquesta 
5a edició dels 10 km RACC, amb un temps de 31’ 16”. 
El podi masculí el van completar Bilal Ziadi i Roger 
Campoy. En categoria femenina, la guanyadora va ser 
Laia Conesa (38’ 49’’), seguida de Meritxell Velasco 
i Mercè Puigdueta. En categoria júnior van guanyar 
Ferran Puig i Dominica Fitzsimon, i en veterans, Josep 
Girven i Teresa Forn. Els guanyadors de la cursa de 5 
quilòmetres van ser Mostafa Benslimane (15’ 57”) i 
Ana Martínez (18’ 54”). 

Àlex Miró, sotscampió de Catalunya d’escacs
Aleix Miró, de la Paretana d’Escacs, ha obtingut el títol 
de sotscampió de Catalunya d’Escacs Actius sub-8. 
La competició va celebrar-se el passat cap de setma-
na a Sitges. Els participants van fer quatre partides al 
matí i quatre a la tarda. L’Aleix en va guanyar set. El 
campió va ser Gerard Año, de Tortosa. 

Iker Vera guardonat als premis RACC 2015
El jove pilot paretà Iker Vera ha rebut el guardó que el 
RACC lliura anualment als pilots destacats de la tem-
porada. La gala va tenir lloc el passat cap de setmana 
a Barcelona. Un altre dels premiats a l’acte va ser el 
campió del món de Moto GP 2015, Jorge Lorenzo. 

La patinadora Aina Martin, campiona de Catalunya
El Club celebra, aquest cap de setmana, el tradicional Festival de Patinatge Artístic

L’any 2015 ha estat un any inoblidable en la trajectòria 
esportiva d’aquesta jove paretana. 
Aina Martin, d’11 anys i membre del Club Patí Parets, 
s’alçava amb el títol en categoria aleví en la seva parti-
cipació al campionat de Catalunya de patinatge celebrat 
a Alcover. 
El campionat català aleví és el tercer en què participa 
Martín, després de fer-ho en categoria benjamí i aleví el 
curs passat.
Al programa curt Aina Martin va acabar segona i, al pro-
grama llarg, va assolir el primer lloc. Aina Martin també 
va participar en figures obligatòries, prova en què va fi-
nalitzar quarta. 
En aquesta temporada brillant, ha estat també la cam-
piona en Lliure del Campionat de Barcelona celebrat a 
Tordera; la tercera classificada i medalla de bronze en 
Lliure a la Copa d’Europa de Dijon i la quarta classificada 
en Lliure i tercera en figures obligatòries al Campionat 
d’Espanya celebrat a finals del mes d’octubre a Valladolid.

Festival de Nadal de Patinatge
Prop de 200 participants prendran part diumenge vinent 
en una nova edició del Festival de Nadal de Patinatge de 
Parets. L’exhibició se celebrarà al pavelló rodó a partir de 
les 17.30 hores.
En aquesta ocasió, els clubs convidats són l’Olesa de 
Montserrat, Palau-solità i Plegamans, Ciutat de Terrassa, 
ASPA de Lliçà de Vall i Sant Feliu.
També hi participaran alumnes d’extraescolar del Pau 
Vila, el Pompeu Fabra i el Lluís Piquer.
Hi haurà participacions individuals i en parella, amb l’ai-
gua, la terra, el vent i el foc com a elements i motius pro-
tagonistes del festival.
Amb el preu de l’entrada, 3 euros, es podrà optar als re-
gals que se sortejaran durant en el decurs del festival.
La presidenta del Club Patí Parets, Mati Gamero ha volgut 
“animar els paretans i les paretanes a gaudir en família 
d’un espectacle com és el patinatge, que cada dia té més 
adeptes”.

Tres nous torneigs de la paretana d’escacs
A banda de continuar fomentant la pràctica dels escacs, 
l’objectiu dels torneigs és fer que aquesta disciplina es-
tigui més a l’abast de tothom.
La primera cita tindrà lloc dissabte 9 de gener amb el 

ESCACS
torneig de Reis, que servirà per iniciar els més petits en 
les competicions d’escacs. Està prevista la participació 
d’uns 40-50 nens i nenes, la majoria de Parets del Vallès. 
El mateix dia tindrà lloc el torneig juvenil “Memorial Fran-
cesc Alsina”. L’objectiu és fer un torneig de referència a 
nivell català. Aquest torneig també puntua per l’elo català 
(l’elo és la puntuació per la qual els jugadors estan clas-
sificats per ranking). Es preveuen 60-70 participants, amb 
un gran nombre de jugadors de fora de Parets.

Memorial Francesc Alsina
Diumenge 10 de Gener al matí, tindrà lloc el “Memorial 
Francesc Alsina”. Canvia el format al ser competició no-
més de matí de partides ràpides. 
Està prevista la participació de 75-80 jugadors.A ban-
da dels premis per als guanyadors dels torneigs, tots els 
participants rebran una bossa amb obsequis dels col-
laboradors.
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Nova temporada, nous equips i nous reptes
El club paretà també ha presentat, aquest mes de desem-
bre, els nous equips i manté una estructura molt similar 
per a la nova temporada, amb uns 260 jugadors distribuïts 
en 20 equips. 

Trofeu Vila de Parets
Adreçat a equips de preinfantil, el torneig Vila de Parets 
s’ha convertit en referent en aquesta categoria. L’última 
edició va comptar amb la participació d’un total de 32 
equips masculins i femenins procedents de diverses lo-
calitats catalanes i d’altres comunitats autònomes.
En total, entre els dies 5 i 7 de desembre s’han jugat 96 

Presentació d’equips i Torneig Vila de Parets del Club de Bàsquet

partits entre equips masculins i femenins de totes les 
categories, en els quals han participat 450 jugadors.
A la final masculina, el CB L’Hospitalet va imposar-se per 
un ajustat 52-50 al JAC Sants.
Pel que fa a les noies, el Sant Adrià va tornar a guanyar, 
també per només dos punts de diferència, 67-65, al Fe-
mení Maresme, de Sant Andreu de Llavaneres.
El torneig va comptar, com ja és habitual, amb tot el su-
port de jugadors, entrenadors i pares i mares vinculades 
al Club Bàsquet Parets.
Com a part de les activitats, durant el cap de setmana es 
van celebrar els tradicionals concursos de triples, del KO i 
el Two Ball i es va escollir el millor entrenador del torneig.

Organitzat pel Club Bàsquet Parets, el torneig es va celebrar del 5 al 7 de desembre al poliesportiu municipal Joaquim Rodríguez

Purito, millor ciclista català de 2015
Joaquim ‘Purito’ Rodríguez va veure reconeguts els mè-
rits d’una altra molt bona temporada. En aquesta última, 
Purito va guanyar la Volta a Euskadi, dues etapes del Tour 
de França, va ser segon classificat a la Vuelta a Espanya 
i tercer a la Lieja-Bastonya-Lieja. A més, va ocupar la 
segona posició al rànquing mundial de la Unió Ciclista In-
ternacional (UCI). El ciclista paretà ja ha començat la seva 
preparació per a una nova temporada amb l’objectiu dels 
Jocs Olímpics de Rio i el Tour de França. Amb aquesta, 
ja són set les temporades de Purito com a cap de files de 
l’equip rus Team Katusha.

CICLISME

Èxit de Lee Young al Campionat d’Espanya
El taekwondo paretà està de moda, també més enllà del 
nostre poble. L’escola Lee Young Parets va aconseguir 
l’or en parella, la plata en trio i dos bronzes individuals al 
campionat d’Espanya per clubs 2015, celebrat a Benicàs-
sim (Castelló) del 5 al 8 de desembre. 
José Luis Estudillo Vela i Soomi Jo Lee van aconseguir 
la medalla d’or en la modalitat de parella. El trio format 
pel mateix Estudillo, Joel Do San Lee i Sergi de Castro 
va aconseguir la plata. Per últim, Christian Villar Fenoy 
i també Jose Luis Estudillo van aconseguir dos bronzes 
individuals.

TAEKWONDO

Excel·lents resultats del Club Natació Parets
Grans resultats del CN Parets al Campionat de Catalu-
nya Infantil i Júnior. Es van aconseguir 7 millors marques 
personals en les 7 proves en les quals van participar els 
nedadors del club paretà. La millor posició va ser per a 
Alicia Zambrano, en 5è lloc a la final de 50 m lliures, que 
li permetrà disputar el 50 m lliures a l’Open de Catalunya 
Absolut. Alejandro Ávila va ser 19è en 100 lliures. En 50 
lliures, va ser 21è amb 27.23 i 17è en 100 esquena. Alícia 
Zambrano també va aconseguir una 20a posició en 100 
m lliures. En 100 braça, va ser 18a amb 1.26.91. Claudia 
Zárate va participar en 200 m esquena amb 2.54.45.

NATACIÓ



17 de desembre de 201522 GRUPS MUNICIPALS

En comú podem

Estem vivint un moment únic, que s’estudiarà als llibres 
d’història en un futur pròxim. Hem de ser conscients de la mag-
nitud de la situació. Tenim a les nostres mans la possibilitat 
d’acabar amb les injustícies socials, laborals, identitàries… que 
viu el nostre país. Sempre hem estat dirigits per la classe elitis-
ta, i ara s’ obre l’oportunitat de poder votar a gent com nosaltres, 
que defensarà els nostres interessos.

El canvi ens pot fer por però, sabeu què és encara més aterri-
dor? Permetre que la por ens impedeixi créixer, evolucionar i 
progressar. 
Volem demarnar-vos que el dia 20 voteu amb consciència, re-
cordant i alhora somrient, com bé deia el nostre líder estatal 
Pablo Iglesias: 

“Solo quiero pedirles dos cosas: la primera que no olviden, no 
olviden ‘tarjetas black’, no olviden los desahucios, no olviden 
‘Púnica’, no olviden ‘Luis sé fuerte’, no olviden los EREs de An-
dalucía, no olviden la estafa de las preferentes, no olviden las 
colas en la sanidad, no olviden los recortes en educación, no 
olviden el 135, no olviden la reforma laboral”.

“La segunda cosa que les voy a pedir es que sonrían, que son-
rían al 15-M, que sonrían a las plazas, que sonrían a los vecinos 
que paraban desahucios, que sonrían a Ada Colau, que sonrían 
a los autónomos y a los pequeños empresarios, que sonrían a 
los que se levantan a las seis de la mañana para trabajar y a 
los que se levantan a la seis de la mañana y no tienen donde ir 
a trabajar, que sonrían a las madres con jornadas de 15 horas, 
que sonría a los abuelos que se parten la espalda para estirar 
su pensión. Sonrían, sonrían, que sí se puede”.
 
El canvi és il·lusionant, positiu, ens ha d’emocionar. La nostra 
societat ha demostrat dia darrere dia que és una societat va-
lenta i lluitadora. Ara més que mai és el moment de portar-ho 
a terme. Ara més que mai és el moment de fer-ho possible. 
No us deixeu vèncer per aquesta por infundada pels mitjans 
de comunicació.
SÍ SE PUEDE

L’Ajuntament de Parets pagarà a la UTE Deumal-Barnasfalt 1,4 
milions € (IVA inclòs) per liquidar la gestió urbanística del fu-
tur polígon UP-5 Circuit. El consistori assumirà els costos dels 
avals i podrà repercutir, a través de quotes urbanístiques, la 
resta de despeses. El Govern Socialista tindrà sis mesos, un 
cop signat l’acord, per liquidar el contracte. Si durant aquest 
període alguns dels propietaris dels terrenys recorren la propos-
ta d’acord o no fan efectiva la seva quota, l’Ajuntament haurà 
d’avançar els diners. La resolució de la concessió es produeix 
arran d’una sentència del TSJC de maig de 2013. Durant el ple 
del 26 de novembre, Ara Parets ERC va denunciar que al final de 
tot aquest procés haurem llençat més de 100.000 €  i no haurà 
començat la construcció del polígon: 82.900 €, dels avals que 
pagarem a Deumal-Barnasfalt, i 19.360 €, per a Nucli Advocats, 
SLP, que ha assessorat a l’Ajuntament en el tràmit de gestió 
per cooperació d’aquest sector. Alhora vam lamentar la manca 
d’autocrítica dels socialistes que van cometre dos errors en la 
licitació del concurs: no publicar-ho al butlletí de la Unió Euro-
pea i no comunicar-ho als propietaris afectats. 

En el mateix ple vam aprovar, amb l’abstenció de PSC i Ciuta-
dans, afegir-nos a la Querella Argentina contra l’Estat Espanyol. 
La proposta, presentada per Ara Parets ERC i NOPP, servirà per 
reclamar responsabilitats per l’afusellament dels alcaldes repu-
blicans de Parets, Antoni Arimon Farrés i Joan Brunat Escona. 
A més, tots els grups van aprovar una altra moció presentada 
pel nostre grup en defensa de la nova Llei catalana de pobresa 
energètica, recorreguda pel PP. 

També volem demanar-vos el vostre suport en les eleccions ge-
nerals d’aquest diumenge 20D. El 27S vam guanyar el plebiscit 
i tenim un mandat democràtic del poble. ERC anirà a Madrid a 
explicar que a Catalunya ja hem decidit, perquè som i serem so-
birans. SOM REPÚBLICA. És més fàcil fer la República Catalana 
que no pas reformar la Monarquia Espanyola. Per últim, volem 
desitjar-vos BONES FESTES i un FELIÇ 2016!

El departament d’Ensenyament ha comunicat verbalment a 
l’Ajuntament que per l’any vinent s’hauria de reduir una aula de 
P-3. A qui podria afectar aquesta reducció? Sempre reben els 
mateixos, l’escola pública, la concertada no, si us plau!. De les 
públiques sembla que la que té més números és el Lluís Piquer.
Nosaltres no acceptem ni acceptarem, de cap manera, que hi 
hagi una disminució de cap aula de l’escola pública, sigui de 
P3 o qualsevol altra. Per què? Per moltes raons, sempre hem 
defensat l’escola pública. 

El nostre poble té poca escola pública ja que hi ha dues concer-
tades grans i una municipal. A més, tenim un institut, l’anomenat 
la Sínia, en barracons en un indret poc adequat, massa a prop 
del riu Tenes en zona inundable i massa a prop d’una indústria 
regulada per la directiva Seveso. Aquest institut té tot el que no 
ha de tenir pel que fa a emplaçament i condicions de l’edifici.

Globalment, si fem números, les despeses del Departament 
d’Ensenyament en relació al nombre d’habitants a Parets del 
Vallès, dona un número molt baix, per sota de la mitja de la ma-
joria de municipis de la comarca.

Per tant, no podem renunciar ni renunciarem a cap aula de 
l’escola pública perquè això seria minvar encara més el que es 
destina a ensenyament. Si hi ha menys nens i nenes, reduïm les 
ratios que ja ens toca, per ser més europeus.

Aquestes són les raons, al nostre entendre, que cal fer arribar al 
Departament d’Ensenyament amb tota contundència, indicant 
que no defallirem en la defensa de l’escola pública, i a l’equip de 
govern que busqui un nou emplaçament per a  l’institut la Sínia 
perquè l’indret actual no és l’adient.

La política, o la fas, o te la fan. Aquesta és una màxima que cal 
tenir molt present abans de les eleccions de diumenge, que són 
d’una importància cabdal. Des de Democràcia i Llibertat (DL) 
volem ser la veu que defensi els interessos, els drets i les ne-
cessitats dels catalans allà on aquests estiguin en joc: a Madrid, 
a Brussel·les, o allà on sigui. Cal tenir una veu forta i pròpia al 
Congrés i al Senat per defensar els drets econòmics, socials i 
democràtics de tota la gent d’aquest país. I si no anem a vo-
tar, aquesta representació quedarà en mans de partits que ja 
han demostrat per la via dels fets que són exerceixen aquesta 
defensa.  
Som un país que genera prou recursos com per no haver de 
patir com estem patint. A Madrid anem a defensar la societat 
catalana davant un Estat autoritari que discrimina Catalunya i 
ens empobreix amb les seves decisions. Quan l’Estat espanyol 
incompleix les inversions compromeses en infraestructures de 
la disposició addicional de l’Estatut; quan no compleix amb la 
seva aportació per a la llei de la dependència; quan recorre el 
decret de pobresa energètica; quan practica l’ofec contra les 
finances de la Generalitat, principal prestador de serveis de 
l’Estat del Benestar; quan pren totes aquestes decisions, està 
perjudicant el conjunt dels catalans, independentment del que 
hagin votat.  Algú ha sentit al PP, PSOE o C’s dir que ens paga-
ran els 4.000 milions d’euros que ens deuen? O que compliran 
el conveni de rodalies? O que estan disposats a respectar la 
immersió lingüística o el dret a decidir?
La millor resposta als atacs i l’ofec de l’Estat és votant el 20D. 
Votar DL és votar el canvi que la nostra societat requereix per 
completar el projecte de país, un projecte que s’articula en l’eix 
social i en el nacional, ja que són dues cares de la mateixa mo-
neda. Anem a Madrid a complir el mandat sorgit de les urnes 
el 27S, a defensar la voluntat i les decisions del Parlament i 
demostrar, novament, que les urnes tenen més força que les 
amenaces, els fiscals i les querelles. Si Catalunya vol sortir-se’n, 
no pot desaprofitar l’única carta poderosa que té, que és el vot.  
El 20D hem de renovar el compromís del 27S amb la indepen-
dència: farem possible el que alguns consideren impossible.

Manuel Losada, portavoz de Ciutadans Parets, presentó varias 
propuestas para el presupuesto municipal de 2016. Aumento 
presupuestario en planes de ocupación, en partidas sociales 
y en derechos básicos como la salud y la educación, pero sin 
duda lo que queremos es presentar un proyecto: Parets, un polo 
de atracción y una marca competitiva. Para ello es imprescin-
dible invertir en actitud, apostar por proyectar nuestra imagen 
y marca al exterior, convertirnos en un pueblo referente en toda 
Cataluña, capaz de atraer nuevas empresas y mejorar oportu-
nidades. Por eso debemos trasladar a la imagen pública y a los 
agentes económicos que podemos seguir creciendo y construir 
un futuro prometedor. Esperamos que nuestras propuestas sean 
aceptadas por el equipo de gobierno.

CIUTADANS CATALUNYA: Después de tres meses desde las 
pasadas elecciones del 27S seguimos igual, sin rumbo y sin 
gobierno…..Sr. Mas hasta cuando!!! Miles de empresas salen 
de Cataluña cada día y seguimos sin inversiones en políticas 
sociales, educación y somos una de las comunidades con ma-
yor índice de paro y pobreza de España. Sr. Mas hasta cuando!!!

CIUDADANOS EN ESPAÑA: Los españoles somos afortunados 
porque tenemos una democracia, aunque que hay que reformar-
la. Vamos a ir a votar el próximo 20D masivamente.Tenemos 
que votar no sólo por nosotros, sinó por nuestros antepasados, 
que sufrieron, lucharon juntos, levantaron este país. También 
por nuestros padres, que nos han dejado una sociedad de bien-
estar, una economía de mercado, Europa y libertad, por tanto, 
por dignidad, tenemos que participar en esta nueva era políti-
ca. Está en juego cambiar gobierno y presidente pero también 
cambiar de etapa, hacia una nueva marcada por la ilusión y las 
convicciones. Estamos convencidos que la ilusión vencerá al 
miedo el 20D, que la esperanza es más fuerte que la resignación 
y que muchos de ustedes van a ir a votar por primera vez con 
ILUSIÓN .Contamos con ustedes, contamos con vosotros. VOTA 
CON ILUSIÓN. VOTA CIUDADANOS.

El Grupo Municipal Ciutadans Parets les desea Feliz Navidad, 
Bon Nadal, Merry Christmas.

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

Sumem Parets 
https://sumemparets.wordpress.com/ 

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

100.000 euros a fons perdut

Nova Opció Per Parets 
www.nopparets.cat/

CiU 
www.ciu.cat/parets/ 

Ciutadans 
 paretsdelvalles@ciudadanos-cs.org  

L’Ensenyament públic, una prioritat Fem possible el teu Sí Vota con Ilusión

Amb acords i consens, hi guanya el poble

Estem a pocs dies d’acomiadar el 2015. Un any on les man-
cances pels més desfavorits segueix palesa, encara es segueix 
parlant de banderes, de model de país… en lloc d’afrontar amb 
decisió els problemes que tenim els ciutadans.
No diem que no sigui important parlar d’aquests temes, però al 
nostre entendre, no és prioritari davant de les necessitats de la 
població. Primer les persones, després el demés.

Després d’aprovar les Ordenances, el passat mes de novembre, 
ens hem posat a treballar en l’elaboració del pressupost 2016 
amb totes les forces politiques que conformen el Consistori. 
Amb la nostra política de mà estesa hem ofert a tots els partits 
polítics participar en l’elaboració de les línies generals i priori-
tàries dels mateixos, en les que tots coincidim, com és: priorit-
zar l’ocupació, els ajuts socials i a la dependència, suport a la 
pobresa energètica, l’educació... i que també ens fessin arribar 
propostes concretes per mirar d’encabir-les. 

El resultat fins al moment, després de mantenir diferents rondes 
de treball i negociació, l’equip de govern el valorem positivament. 
El govern i els partits de l’oposició hem fet un esforç per arribar a 
acords de consens. Creiem que això és el que la ciutadania es-
pera i valora dels seus polítics i que, en aquest cas, considerem 
que hem aconseguit. 

Ens felicitem de que l’alcalde Sergi Mingote hagi estat escollit 
com a nou responsable d’esports de la Federació de Municipis 
de Catalunya. És bo pel nostre poble, perquè com diu, amb pa-
raules seves “Vull aportar el meu gra de sorra perquè, des de 
l’FMC, continuem donant tot el suport possible als municipis 
en l’àmbit esportiu”.

No volem acabar l’any sense desitjar-vos que passeu amb els 
vostres familiars unes magnífiques festes nadalenques. 
En unes dates com aquestes, que són dies d’esperança, solida-
ritat i en què la sensibilitat amb els nostres conciutadans es fa 
més palesa... el Grup Municipal del PSC us desitgem un
BON NADAL i FELIÇ ANY 2016, ple d’encerts i solucions.
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Carta als Reis
L’any 1969, 2.186 paretans i paretanes treballaven en empreses radica-
des a Parets del Vallès. Un 42% de la població total! Això era molt!, si te-
nim en compte algunes xifres: la població total d’aquell any era de 5.163 
habitants. Si hi descomptem les criatures i els estudiants, les persones 
jubilades i les que treballaven en el sector dels serveis, l’Administració 
pública o les que es desplaçaven perquè tenien el lloc de treball fora del 
municipi, ens resta un panorama amb unes taxes de desocupació gairebé 
inaudites en el context actual. La gran majoria estaven ocupats en els 
sectors de l’automoció –en auge creixent–, el tèxtil –que començava a 
anar de caiguda–, i el sector químic, que s’iniciava de manera incipient 
però prometia un bon futur. Sobta notablement l’elevat nombre de per-
sones ocupades en la firma Industrias Bettor –també coneguda com a 
Dual–, que fabricava tocadiscos. Sí, home! aquella andròmina que ser-
via per reproduir els discos de vinil... Ara hi caieu, oi? En 
aquells anys, per aquestes dates, l’empresa devia rebre 
una pila d’encàrrecs dels Reis Mags... I el dia 6 de gener, 
orelles emocionades i agraïdes devien sentir per primera 
vegada els Beatles, els Creedence o La Trinca. Bon Nadal 
i bona carta als Reis!

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Per Nadal, cantem en català i moltes coses més

Aquest mes de desembre, a l’Oficina de Català estem vivint de ple l’ambient de Nadal. Per començar, el dia 5 de 
desembre, els participants en el taller ‘Cantem en català’, organitzat amb el Centre d’Estudis Musicals María Gre-
ver, vam cantar nadales amb motiu de la inauguració del 29è pessebre monumental, que cada any fa amb molta 
dedicació l’Agrupació Pessebrista de Parets, i que alumnes i voluntaris per la llengua visitem des de fa tres anys. 
També participarem, demà dissabte, en el concert de Nadal del CEM María Grever, que es farà a Can Butjosa. 

D’altra banda, aquest diumenge al migdia, a la plaça de la Vila i en el marc de la Fira de Nadal, es farà el lliurament 
dels premis Parets arreu del Món, en què l’Oficina de Català participa. Volem donar les gràcies a totes les persones 
que hi han presentat un relat o una poesia, perquè sabem l’esforç que significa per a alguns fer les seves creacions 
en català, una llengua que tot just estan aprenent. L’enhorabona a tots!

I, finalment, us recordem que Parets participa en la campanya “I tu, jugues en català?”, promoguda 
pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per donar a conèixer en quins establiments es poden 
comprar jocs en català i facilitar-ne la compra. A la botiga L’Elefant, a l’av. Catalunya, 98, trobareu 
una secció de jocs educatius en català. No dubteu d’anar-hi i de demanar-los el joc que busqueu. 

Des de l’Oficina de Català, us desitgem molt bones festes i un bon any 2016. 

PARETS EN IMATGES

Pessebre monumental

La imatge mostra un detall del 29è Pessebre Mo-
numental inaugurat el passat dia 5 de desembre. 
Fins al pròxim 24 de gener, a l’espai sota la plaça de la 
Vila, es pot visitar la mostra, que inclou una exposició 
de caganers, diorames i el 4t concurs de pessebres.

Si vols que publiquem alguna de les teves fotogra-
fies ens la pots fer arribar per correu electrònic a 
premsa@parets.cat, o la pots penjar al Flickr de Pa-
rets Connecta amb les teves dades, o bé al nostre 
perfil a instagram utilitzant les etiquetes #parets-
connecta o #parets. 

QUÈ N’OPINES DE...
els Manyacs, la colla castellera de Parets?

Dolores Romero
Me parece una idea 
fantástica. Sé que hi-
cieron una actuación a 
principios de este mes, 
pero no pude verla. La 
verdad es que me gusta 
que haya una colla cas-
tellera en Parets. 

Pedro Soler
Es extraordinario que 
haya una colla de cas-
tellers, no únicamente 
en Parets, sino en todos 
sitios. Se trata de nues-
tra tradición y hay que 
promocionarla.

María García
Es muy bonito. Ahora 
son un grupo pequeño, 
por eso no pueden 
hacer castillos grandes, 
pero poco a poco irán 
creciendo y seguro que 
c o n s e g u i r á n  h a c e r 
actuaciones de mayor 
tamaño.

Antonio Morales
Tot el que sigui per Cata-
lunya em sembla bé, i els 
castellers són patrimoni 
català. A mi m’agraden 
molt, per això he vist ac-
tuacions castelleres a 
moltes festes. Ara ja en 
tenim una a Parets.
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Com va començar el projecte de formar una colla castellera a Parets?
Maider: Tot va començar a través del Facebook, concretament a la pàgina “Tu no ets de Parets si 
no...”, on vam fer els primers comentaris per veure qui s’animava a tirar endavant la idea. Uns dies 
després vam començar a fer les primeres reunions a la plaça de la Vila, però encara érem molt pocs 
per poder fer aquesta activitat, perquè es necessita molta gent per poder fer una colla castellera.

Finalment vau aconseguir el nombre de persones necessàries?
Ekaitz: Bé, encara estem treballant en la captació de persones. Penseu que per fer una bona ac-
tuació necessitem unes 80 persones, i ara en som uns 40. Tot i això, estem molt contents perquè 
s’han apuntat molts nens i nenes, que són molt necessaris per realitzar un castell, però el que 
més ens falta és la pinya, sense la qual no es pot realitzar la construcció. Fins ara hem tingut el 
suport d’altres persones, com de les entitats de Parets, que ens han fet de pinya, però esperem que 
els paretans i paretanes s’animin a participar d’aquest projecte i poder fer la nostra pròpia pinya.

Quins requisits es necessiten per formar part d’una colla castellera com la dels Manyacs.
Maider: Realment no hi ha cap requisit més que el de tenir ganes. Per exemple, jo mateixa he 
començat des de 0 i sense experiència en fer castells. De fet, la major part de la nostra colla no 
té experiència prèvia, per això hi ha els assajos i un equip tècnic que s’encarrega de cada part del 
castell i que forma a les persones que hi participen. Molta gent ens pregunta pel físic, no importa 
si ets fort, prim o tens molta o poca força, tothom pot formar part de la creació d’un castell.

Teniu previsió de creixement. Com us organitzeu?
Ekaitz: L’entitat es divideix en dos parts, una és la part administrativa i una altra, la tècnica. 
L’administrativa s’encarrega de tota la paperassa, creació de l’entitat, gestió i promoció de la 
mateixa, recaptació de fons i, en definitiva, de l’administració. I la part tècnica és la que estudia la 
construcció del castell, porta a terme els assajos i la preparació del personal per fer les actuacions. 
Ara mateix estem decidint quin serà el nostre logotip, el color de la samarreta i aquest tipus de 
decisions que, tot i ser bàsiques, creen molta il·lusió entre els participants.

Us vau estrenar amb el primer castell principis de mes. Per quan una altra actuació?
Ekaitz: Ja la tenim prevista. Serà el 20 de desembre al matí, a la plaça de la Vila, coincidint amb la 
Fira de Nadal. I a més tenim un repte perquè en aquesta ocasió no comptarem amb l’ajuda d’una 
altra colla, hem d’aconseguir fer un pilar de quatre nosaltres sols, tot i que esperem la participació 
del públic per fer pinya. I parlant d’aquest repte, volem fer una crida a tothom qui vulgui participar  
a la colla. És una sensació única i s’ha de viure per poder sentir-la. Si alguna persona té interès a 
formar part d’els Manyacs de Parets, que contacti amb nosaltres mitjançant les xarxes socials o 
que vingui als assajos directament, els dimarts a les 20 h i els divendres a les 19 h al Lluís Piquer.

Maider Quilez i Ekaitz Landa. Presidenta i cap de colla dels Manyacs 
Els Manyacs són la colla castellera de Parets del Vallès que es va constituir ara fa unes 
setmanes. La primera actuació d’aquesta nova entitat es va realitzar el dia 5 de desembre 
a la plaça de la Vila, i tornaran a actuar al mateix espai coincidint amb la Fira de Nadal del 
nostre municipi. En l’actualitat, la colla la formen unes 40 persones i en aquests moments 
assagen dos dies per setmana al Lluís Piquer. La presidenta i el cap de colla destaquen 
que es tracta d’un projecte molt engrescador perquè tot just comencen amb aquesta ini-
ciativa i ho fan des de zero, per això animen tothom que hi vulgui participar a contactar 
amb ells mitjançant les xarxes socials o l’adreça info@manyacs.cat.

M’agrada... 

Volar en parapent
Patinar
Fer castells

No m’agrada...

El soroll
L’estrès
La injustícia

“És una sensació única i s’ha de viure per poder sentir-la”

PROGRAMACIÓ 2015 
DISSABTE   26  DESEMBRE

A les 12 h, al Poliesportiu Municipal, Caga Tió.

A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, concert Músiques al pessebre, a càrrec de 
Cordes del Món. 

DIUMENGE  27  DESEMBRE

De 10 a 15 h, al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer, Sant Silvestre 2015. 
A les 17 h, al Poliesportiu Municipal, Quina popular. 
A les 18 h, a la Sala Cooperativa, trobada poètica del Niu d’Art. 
A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle nadalenc ‘Pastorets, cap a Parets’.

DILLUNS  28  DESEMBRE

A les 17 h, al Poliesportiu Municipal, festa de Nadal per a la gent gran.

A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Decorem el Nadal: taller d’scrapbooking. 

DIMARTS  29  DESEMBRE

A les 19.30 h, al Poliesportiu Municipal, festival de Nadal Non Stop d’Elite Dance. 

DIJOUS   31  DESEMBRE

A les 10 h, a la Sala Serra Cooperativa, tallers de fanalets, l’arbre dels desitjos i 
a les 12 h, campanades per als nens, final de festa amb música i petit refrigeri.
A la 1 h, al Poliesportiu Municipal, gran revetlla de Cap d’Any amb DJ Àngel Jordà.

DIVENDRES   1  GENER 2016

A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de Cap d’Any: DeuDeVeu en directe. 

DILLUNS   4  GENER 2016

De 17 a 19 h, al Teatre Can Butjosa, taller de fanalets.

DIMARTS   5  GENER 2016

De 17.30 a 19 h, de Can Vila a la pl. Marcer i a la pl. de la Vila, Cavalcada de Reis.   

DIJOUS  17  DESEMBRE

A les 19.30 h, a l’Escola de Música, audició d’alumnes d’instrument.

DIVENDRES  18  DESEMBRE

A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte: ‘Poemes i 
cançons de Nadal’.

DISSABTE  19  DESEMBRE

De 10 a 14 h, a la plaça Dr. Trueta, Carter Reial.

DIUMENGE  20  DESEMBRE

De 10 a 15 h, a la plaça de la Vila, Fira de Nadal: parades de 
comerços i activitats.

DILLUNS  21  DESEMBRE

A les 16.30 h, a la Residència Pedra Serrada, concert de Nadal, 
a càrrec de la Societat Coral Art i Unió.

DIMARTS  22  DESEMBRE

A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: 

El Nadal al món

A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, concert de Nadal, a càrrec de 
l’Escola de Música.

DIMECRES  23  DESEMBRE

A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, titelles: ‘L’homenet de paper
i El núvol que buscava amics’.

DIVENDRES  25  DESEMBRE

A les 11.45 h, a l’església Sant Esteve, i a les 12.30 h, al Pessebre
Monumental, concert de Nadal a càrrec de la Societat Coral 
Art i Unió. 

 

A PARETS


