
L’Ajuntament de Parets ha posat en marxa un programa d’estalvi energètic que permetrà reduir la despesa d’electricitat al voltant 
de 75.000 euros anuals. Aquesta és una de les mesures incloses en el pla d’estalvi i optimització de recursos que traça els àmbits 
d’actuació per reduir el cost dels serveis però mantenint la qualitat. Les accions d’estalvi i optimització planificades per a l’any 2013 
han permès reduir el pressupost municipal en més de 500.000 euros amb mesures com la reducció de lloguers, l’estalvi en contractes 
de serveis, canvi en el format d’algunes activitats, reducció de despeses en informació i comunicació i en l’estalvi energètic. (Pàg.3) 

75.000 euros d’estalvi energètic 
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L’Escola de la Natura 
celebra el 30 aniversari 
de la seva creació
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L’Ajuntament obre la primera convocatòria dels 
Plans d’Ocupació Local per a 2013

Fins al 28 de març es poden presentar les sol·licituds per als 
Plans d’Ocupació Local de l’Ajuntament. Es tracta de la primera 
convocatòria dels plans d’ocupació per a 2013 que permetrà 
contractar 32 persones del municipi en situació d’atur. Pàg. 4

Parets.cat, una eina 
àgil i transparent al 
servei de la ciutadania

30 anys d’històries i 
llibres amb la 
Biblioteca Can Butjosa

Joaquim Rodríguez, 
millor ciclista del 2012

Entrevista: 
Isabel Miguel Cortés 
Àvia centenària

13 14 17 20

Sol·licitats més d’un milió d’euros de subvenció al
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

L’Ajuntament de Parets ha sol·licitat més d’un milió d’euros de subven-
ció al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2013-2016, per 
a projectes d’urbanització, manteniment i conservació del municipi, i  
65.382,24 euros per a la línia de manteniment i conservació. Pàg. 5
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Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
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Ulls de buscar espàrrecs

Vàrem sortir d’excursió,
pels volts de Setmana Santa,
Ella en portava quaranta
i jo... quatre amb desil·lusió!

Buscava a cada racó!
I potser el que passava
és que jo, els ulls, gastava
observant pedres i pins;
branques,fulls i plantatge,
o fonolls amb cargolins!

En veure’m desanimada,
ma germana em va dir:
Jo bé sé el que et passa!
amb la vista abastes massa 
i no et centres en un lloc.

I si vols omplir la pila!
Si en vols portar un bon grapat?
Has de posar aviat
ulls de buscar espàrrecs!
Sols així et centraràs
i aviat els trobaràs!

Vaig la lliçó aplicar.
I a casa contenta arribar,
amb un esplèndid ram d’espàrrecs
que a tothom feia exclamar:

Quina truita en sortirà!

Maria Pujol i Ciurans

La gent amaga el seu amor

¿Qui diu que jo he cercat aquesta llunyania,
i que em plau viure lluny de tu? 
La vesta encara em flaira d’espígol que em vas dur; 
ta lletra encara servo vora el cor, nit i dia. 

Al volt de la cintura porto un doble cinyell, 
i somnio que ens lliga els cors, tota la vida. 
¿No saps que tots amaguen el seu amor més bell 
com una flor gentil que no pot ser collida?

Marià Manent i Cisa (Barcelona, 1898-1988), poeta, traduc-
tor, crític literari i autor d’unes vastes memòries, és autor 
d’una obra compacta. Josep M. Castellet diu “La seva obra 
s’ha de considerar, unitàriament, com una de les creacions 
poètiques més homogènies, sensibles i cultivades de la lite-
ratura catalana del S. XX, servida amb un llenguatge ple de 
matisos, d’una extrema puresa i d’una volguda contenció”.  

La seva obra poètica té volums tan importants com La co-
llita en la boira (1920), L’aire daurat (1928), L’ombra i altres 
poemes (1931), La ciutat del temps (1961) o Com un núvol 
lleuger (1967), on hi emprèn un diàleg intern i intens amb si 
mateix i amb la poesia d’altres cultures, sobretot la xinesa 
i l’anglosaxona. El Niu d’Art de Parets li dedicarà la trobada 
del 18 de març al teatre de Ca n’Oms, a les 18.30h. 
Remarquem que avui, 21 de març, se celebra el Dia Mundial 
de la Poesia. Les biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler, el 
Niu d’Art i l’Oficina de Català de Parets fan diverses activitats 
al voltant d’aquesta diada.

Trasllat del lloc de recollida d’estris i joguines

Volem informar a tothom que hem traslladat el lloc de reco-
llida d’estris i joguines al carrer Súria 8.
S’hi pot accedir pel carrer situat davant el CAP, girant a la 
dreta. Cal passar per davant l’empresa de canvi de pneu-
màtics i, un cop allà, és la tercera nau.
Moltes gràcies.

Associació Parets Contra el Càncer

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 21 març
-A les 17 h, als carrers i comerços de Parets, recitació de poemes de 
Joana Raspall. 
-A les 18 h, al Teatre Ca n’Oms, recital poètic dedicat a Carles Sindreu. 
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, gran concert poètic dedicat 
a Joan Raspall a càrrec del grup Aiguaneix de Poetes i el CEM Maria 
Grever.
-A les 19.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, lectura multilingüe del poema 
Només la veu de Zoraida Burgos.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conversation group. 

Divendres 22 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte: contes d’ous 
de Pasqua.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fàcil.

Dissabte 23 març
-A les 18 h, al Teatre Ca n’Oms, V Concurs de poesia escolar. 
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amenitzats 
pel grup Zenit.

Diumenge 24 març
-A les 11.30 h, al Pavelló d’Esports, partit de bàsquet femení de les ve-
teranes del CB Parets amb perfomance a càrrec d’Interferències.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar Nyam, un tastet 
d’òpera, a càrrec de la Cia. Òpera Prima.

Dimarts 26 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time, a càrrec d’Aina Xicota. 

Dimecres 27 març
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, tertúlia al voltant de la lectura 
del llibre Mil sols esplèndids, de Khaled Hosseini.
-A les 20.30 h, al restaurant El Jardí, tertúlia sobre el llibre Els invisibles, 
d’Isabel-Clara Simó, amb la presència de l’autora.

Dijous 28 març
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Joana a la carta, lectura en veu 
alta dels poemes de Joana Raspall.

Dimarts 2 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, a càrrec de Carme 
Brugarola.

Dimecres 3 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Equip B, in-
fants juguen a bibliotecaris tutoritzats per professionals i estudiants 
en pràctiques. 
-A les 18 h, a la Sala d’exposicions Can Rajoler, xerrada sobre La impor-
tància del descans i el son, a càrrec del doctor Javier Albares.

Dijous 4 abril
-A les 10 h, a la Sala d’exposicions Can Rajoler, xerrada sobre El descans, 
la visió del fisioterapeuta, a càrrec d’Albert Carrère.

Divendres 5 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, hora del conte: 
contes d’Andersen i inauguració de l’exposició de cartells i textos del 
Dia Internacional Del Llibre Infantil.
-A les 21 h, a la Sala Serra Cooperativa, concert del Quartet Aloma.
-A les 21 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, concert solidari Trailwalker 
amb l’actuació del grup The Downtown Beggars, en-
tre d’altres. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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El programa d’estalvi energètic permet reduir 75.000€ la despesa 

El desplegament de les mesures planificades en el Pro-
grama d’estalvi energètic de l’Ajuntament de Parets per 
a l’any 2013 permetrà reduir 75.000 euros de la despesa 
anual de consum elèctric. Aquesta és l’estimació d’estalvi 
inicial, si bé podria veure’s incrementada i superar la pre-
visió en el cas que el resultat de les proves pilot com-
plementàries que s’estan desenvolupant assoleixin els 
resultats esperats. 
El programa d’estalvi energètic, inclòs en el Pla d’estalvi 
i optimització de recursos, es va posar en marxa a finals 
del mes de febrer. 
Les directrius que s’estan duent a terme per assolir la 
reducció del consum energètic responen a tres línies 
d’actuació: el canvi de les tarifes elèctriques, la modifi-
cació de l’horari d’encesa i tancament de l’enllumenat a la 
via pública i als polígons industrials del municipi i a una 
reducció del flux de llum en horari de matinada.

Modificació de l’horari d’encesa i tancament 
Pel que fa a la modificació de l’horari d’encesa i tanca-
ment de l’enllumenat a la via pública, s’està aplicant una 
reducció de 30 minuts diaris. Es retarda l’encesa 15 mi-
nuts i el tancament es fa 15 minuts abans. En el cas dels 
polígons industrials, la mesura que s’aplica és la mateixa, 
però 40 minuts diaris, 20 en l’horari d’encesa i 20 minuts 
més en el de tancament. 
D’altra banda, s’ha posat en marxa una prova pilot per 
reduir els fluxos de llum durant la matinada i tancament 
d’alguns punts de llum en zones on conflueixen els de 
vies urbanes i via pública. El resultat final d’aquest es-
tudi pot incrementar l’estalvi anual en consum elèctric i 
superar la previsió dels 75.000 euros anuals. 

Pla d’estalvi i optimització de recursos
El programa d’estalvi energètic s’inclou dins el Pla 

d’estalvi i optimització de recursos de l’Ajuntament de 
Parets, un document que planifica les mesures d’estalvi 
de les diferents àrees municipals per a tota la legislatura. 
L’aplicació d’aquestes accions han donat com a resultat 
una disminució de 526.000 euros del pressupost muni-
cipal 2013 respecte de l’any anterior, una dotació econò-
mica que ha estat reinvertida íntegrament en polítiques 
socials: la creació de nous plans d’ocupació, la concessió 
d’ajuts directes per a benestar social i matèria d’educació.
L’estalvi i la contenció de la despesa s’ha aplicat en di-
versos àmbits, tot i que els eixos principals en la disminu-
ció de les despeses al pressupost estan relacionats amb 
la reducció de lloguers d’edificis, l’estalvi en contractes 
de serveis i de recollida selectiva, el canvi en el format 
d’algunes activitats, en les partides d’informació, comu-
nicació i atencions protocol·làries i en estalvi energètic 
en enllumenat públic.

La reducció  s ’assol i rà 
amb el canvi de les tarifes 
elèctriques, la modificació 
d’horaris d’encesa i  la 
reducció del flux de llum

El programa d’estalvi funciona 
des de finals de febrer i es 
complementa amb una prova 
pilot que pot incrementar la 
reducció de la despesa

El pla d’estalvi i optimització 
de recursos de l’Ajuntament de 
Parets per a 2013 ha permès 
reduir el pressupost municipal 
més de mig milió d’euros

 Una de les mesures aplicades és la modificació en l’horari d’encesa i de tancament de l’enllumenat públic, tant al nucli urbà com als polígons industrials

Estalvi, contenció de la despesa i optimització dels recursos. Aquesta és la directriu que seguim per aconseguir prestar els mateixos 
o més serveis amb menys diners. No és una gestió econòmica fàcil però en moments tan complexes com els actuals, hem d’esmerçar 
tots els esforços en aconseguir-ho. Aquest esforç que hem fet a l’Ajuntament de Parets es tradueix en l’estalvi de més de mig milió 
d’euros per aquest any 2013. Així queda reflectit al Pressupost Municipal aprovat recentment, un estalvi que hem considerat que calia 
reinvertir íntegrament en polítiques socials. Els 526.000 euros d’estalvi ens han permès garantir plans d’ocupació locals durant tot 
l’any, augmentar les partides per a ajuts directes de Benestar Social i per a educació. 

Tot just ara, estem duent a terme la primera convocatòria de 2013 per als Plans d’Ocupació Locals. Des de l’Ajuntament, enguany, 
oferim 82 llocs de treball temporals per a ciutadans i ciutadanes de Parets en situació d’atur, dels quals 18 ja estan treballant i 32 
començaran a treballar properament.

Començava aquest escrit parlant d’estalvi. En aquest sentit, m’agradaria ressaltar una de les mesures que ens permetrà reduir en-
guany més de 75.000 euros de la despesa de consum energètic. A finals del mes de febrer vàrem iniciar el desplegament del Programa 
d’Estalvi Energètic que ha suposat una modificació dels horaris d’encesa i tancament, el canvi de la tarifa elèctrica i la reducció del 
flux de llum durant la matinada. Aquesta i moltes altres accions són eixos fonamentals del pla d’estalvi i optimització de recursos de 
l’Ajuntament, perquè ara més que mai, és necessari estalviar i reinvertir en allò que més es necessita.



21 de març de 20134 PLANS D’OCUPACIÓ

Durant 2013, 82 persones en situació d’atur de Parets del Va-
llès treballaran per a l’Ajuntament mitjançant Plans d’Ocupació 
Locals. 

Dels 82 llocs de treball, 54 es destinen a tasques de manteni-
ment i neteja de la via pública, 14 són específics per a joves, 
d’entre 18 i 29 anys, i 14 més per a majors de 50 anys. En aques-
ta convocatòria es fa selecció per a 32 Plans d’Ocupació Locals. 
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 d’ocupació es va 
obrir el 13 de març i es tancarà el 28 de març a les 14 hores. 
Per presentar les sol·licituds cal demanar cita prèvia a l’OAC, al 
telèfon 93 573 88 88.

PLUSVÀLUA18 operaris neteja i manteniment

PLUSVÀLUA
Requisits imprescindibles:
Estar en situació legal d’atur.
Haver complert 50 anys i no superar la data establerta per la 
jubilació forçosa.
No haver participat en cap Pla d’Ocupació 2012-2013 per un 
període superior a dos mesos.
Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Parets del Vallès 
(SLOP).
Estar empadronat al municipi amb anterioritat a l’aprovació de 
les bases (08/03/2013).
Disposar de vehicle propi.
Condicions valorables:
Tenir experiència en funcions similars.
Tenir formació en temes relacionats (auxiliar de geriatria, etc.)
Aspectes relacionats amb la situació sociolaboral.

3 auxiliars de la llar

PLUSVÀLUA
Requisits imprescindibles:
Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé 
permís de treball.
Tenir entre 18 i 29 anys, aquests inclosos.
Estar en situació legal d’aturat/da.
No haver participat en cap Pla d’Ocupació al 2012 / 2013 per un 
termini superior als 2 mesos. 
Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès.
Estar empadronat al municipi amb anterioritat a la data 
d’aprovació de les bases (08-03-2013)
Acreditar titulació de cicle formatiu de grau mitjà o equivalent. 
Acreditar nivell B de català. En cas de no disposar del nivell, 
s’haurà de superar la prova corresponent. 
Condicions valorables:
Formació superior a la que és requisit per accedir a la convo-
catòria, relacionada amb les funcions del lloc: cicles formatius 
d’integració social, animació sociocultural, titulacions univer-
sitàries d’educació social, treball social, altres que el tribunal 
acordi puntuables. 
Experiència en les funcions.
Formació complementària relacionada amb les funcions del lloc.
Aspectes relacionats amb la situació sociolaboral.

1 dinamitzador juvenil

PLUSVÀLUA

Requisits imprescindibles:
Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé 
permís de treball.
Tenir entre 18 i 29 anys aquests inclosos.
Estar en situació legal d’aturat/da.
No haver participat en cap Pla d’Ocupació al 2012 -2013 per un 
termini superior als 2 mesos. 
Estar inscrit al l’SLOP.
Estar empadronat amb anterioritat a la data d’aprovació 
d’aquestes bases (08-03-2013).
Acreditar titulació de Graduat en Ensenyament Secundari Obli-
gatori (ESO) o equivalent. 
Acreditar nivell B de català. En cas de no disposar del nivell, 
s’haurà de superar la prova corresponent. 
Condicions valorables:
Experiència en les funcions.
Formació relacionada amb les funcions del lloc.
Aspectes relacionats amb la situació sociolaboral.

2 informadors mediambientals

PLUSVÀLUA
Requisits imprescindibles:
Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé 
permís de treball.
Tenir entre 18 i 29 anys aquests inclosos.
Estar en situació legal d’aturat/da.
No haver participat en cap Pla d’Ocupació al 2012 - 2013 per un 
termini superior als 2 mesos. 
Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès.
Estar empadronat al municipi amb anterioritat a la data 
d’aprovació de les bases (08-03-2013)
Acreditar titulació de cicle formatiu de grau mitjà de la branca 
d’Administració o similar o bé equivalent. 
Acreditar nivell C de català. En cas de no disposar del nivell, 
s’haurà de superar la prova corresponent. 
Condicions valorables 
Formació superior a la que és requisit per accedir a la convo-
catòria, relacionada amb les funcions del lloc: cicles formatius 
de grau superior d’Administració, gestió, informàtica; titulacions 
universitàries d’informàtica, econòmiques, empresarials, GAP, o 
altres que el tribunal acordi puntuables. 
Experiència en les funcions a l’Administració Pública.
Experiència en les funcions a empreses privades.
Formació complementària relacionada amb les funcions del lloc, 
especialment en coneixements d’informàtica.
Aspectes relacionats amb la situació sociolaboral.

2 auxiliars administratius/es

PLUSVÀLUA
Requisits imprescindibles:
Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé 
permís de treball.
Tenir entre 18 i 29 anys aquests inclosos.
Estar en situació legal d’aturat/da.
No haver participat en cap Pla d’Ocupació al 2012 / 2013 per un 
termini superior als 2 mesos. 
Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès.
Estar empadronat amb anterioritat a la data d’aprovació de les 
bases (8-3-2013).
Nivell B de català. En cas de no disposar del certificat del nivell 
o superior, s’haurà de superar la prova corresponent. 
Coneixements avançats en informàtica i domini de les eines 
d’internet, a travès de l’experiència i/o formació. L’acreditació 
es farà mitjançant la presentació de contractes o bé certificats, 
diplomes de cursos d’ informàtica, manteniment de webs, altres 
de similars.
Condicions valorables:
Experiència en les funcions.
Formació superior a la que és requisit per accedir a la convoca-
tòria: formació universitària en informàtica o similar, cicles for-
matius de grau mitjà, grau superior en informàtica, programes 
de qualificació professional inicial d’informàtica i comunicació, 
altres que el tribunal consideri puntuables. 
Formació complementària: domini de les eines d’internet, dis-
seny de webs, altres que el tribunal acordi puntuables. 
Aspectes relacionats amb la situació sociolaboral.

2 auxiliars manteniment web

PLUSVÀLUA
Requisits imprescindibles:
Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé 
permís de treball.
Haver complert 50 anys  i no superar la data establerta per la 
jubilació forçosa.
Estar en situació legal d’aturat/da.
No haver participat en cap Pla d’Ocupació al 2012 -2013 per un 
termini superior als 2 mesos. 
Estar inscrit a l’SLOP.
Estar empadronat al municipi abans de la data d’aprovació 
d’aquestes bases (08-3-2013)
Acreditar alguna formació o bé experiència en alguna de les tas-
ques relacionades amb el manteniment d’edificis (lampisteria, 
paleteria, pintura, manyeria, etc).
Condicions valorables:
Tenir experiència en funcions similars.
Tenir formació en temes relacionats (manteniment d’edificis, 
atenció al públic, etc)
Català parlat.
Aspectes relacionats amb la situació sociolaboral.

4 conserges-manteniment

Requisits imprescindibles
Estar en situació legal d’atur.
NO percebre cap prestació o subsidi per desocupació.
Estar empadronat al municipi amb anterioritat a l’aprovació de 
les bases (08/03/2013).
Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP).
No haver participat en un període superior a dos mesos en cap 
Pla d’Ocupació de 2012 o de 2013.
Condicions valorables:
Tenir experiència en neteja de la via pública i equipaments, ne-
teja d’espais verds i llera del riu.
Tenir experiència com a oficial de primera en la construcció.
Aspectes relacionats amb la situació sociolaboral.

L’Ajuntament obre la primera convocatòria de Plans d’Ocupació Locals per a 2013
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de març a les 
14 hores i cal lliurar la documentació a l’OAC mitjançant cita prèvia.

La primera convocatòria preveu la contractació de 32 persones de 
Parets en situació d’atur amb diferents perfils professionals.
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L’Ajuntament de Parets ha sol·licitat més d’un milió d’eu-
ros de subvenció al Pla únic d’obres i serveis de Catalu-
nya (PUOSC) 2013-2016, que concedeix la Generalitat, 
per a projectes d’urbanització, manteniment i conservació 
del municipi. Pel que fa a la línia d’inversió, la demanda 
d’ajuts ascendeix a 749.755,47 euros i respon a les se-
güents actuacions:
     - Any 2013: Rehabilitació integral urbana a l’entorn  de 
la plaça Doctor Trueta. Subvenció sol·licitada: 329.004,38 
euros.

     - Any 2014: Millora Integral de la urbanització a l’avin-
guda Espanya Fase II, entre els carrers Butjosa i Alfons 
XIII. Subvenció sol·licitada: 175.312,96 euros.
     - Any 2015: Millora Integral de la urbanització a l’avin-
guda Espanya Fase III, entre els carrers Alfons XIII i Josep 
Molins. Subvenció sol·licitada: 245.438,13 euros.
D’altra banda, l’Ajuntament sol·licita també ajuts per a 
la línia de manteniment i conservació, amb un import de 
65.382,24 euros anuals, que ascendeixen a 261.528,94 
euros per al quadrienni.

Es sol·licita més d’un milió d’euros al PUOSC per urbanisme
La demanda d’ajuts inclou les actuacions a la plaça Doctor Trueta i l’avinguda Espanya.

PLUSVÀLUA

Sense plusvàlua en cas de dació o subhasta
El Ple de l’Ajuntament de Parets ha aprovat per unanimitat 
suspendre els cobraments de les liquidacions de l’Impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (plusvàlua) en casos de transmissió d’habitatge 
habitual que s’hagin fet per raó de dació en pagament de 
deute hipotecari o per subhasta per execució hipotecària. 
La suspensió dels cobraments d’aquest impost haurà de 
ser sol·licitada amb anterioritat a la liquidació de l’impost, 
tindrà una durada d’un any, i requerirà que el subjecte no 
disposi d’altres béns suficients per fer front al pagament.

PLUSVÀLUES MOBILITAT

Nova targeta T-Mobilitat, a partir del 2014

A partir del 2014 entrarà en vigor de forma progressiva la 
nova targeta T-Mobilitat, que agruparà en una de sola les 
targetes de transport públic actuals i, mitjançant la incor-
poració d’un xip, es podrà validar sense contacte.  A més, 
l’usuari podrà elegir entre un sistema de prepagament o 
un postpagament amb domiciliació del rebut de transport.
Aquest va ser un dels temes tractats a la 9a Jornada de 
Mobilitat de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà, 
a la qual va assistir el regidor Francesc Juzgado, en re-
presentació de l’Ajuntament de Parets.

Avui, Ple ordinari a l’Ajuntament
Avui, dijous 21 de març, a les 19h, el Ple de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès celebrarà una sessió ordinària. 
Entre els assumptes a tractar que incorpora l’ordre del 
dia, hi ha donar compte a les actuacions incloses en 
el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016 
(PUOSC), així com diverses mocions presentades pels 
grups municipals.

Taller de caixes niu a l’Escola de la Natura
Dins de les activitats programades en els tallers de na-
tura i família, demà 22 de març, a les 17.30 h l’Escola 
de la Natura durà a terme el taller de construcció de 
caixes niu. Amb aquesta proposta, el centre vol fer 
participar pares i fills de les activitats de conserva-
ció de la natura i el medi ambient mitjançant tallers 
de temàtica ambiental en què són protagonistes els 
animals, l’entorn o el reciclatge. Properament també 
estan previstos tallers d’artesania amb fang, paper 
reciclat i d’observació de ratpenats. 

Campanya pel desdoblament de la R-3
Per mitjà del portal change.org, la ciutadania ha iniciat 
una campanya per reclamar el desdoblament de la lí-
nia de tren Barcelona- Vic (R-3), que passa per Parets. 
Els impulsors volen pressionar el Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
el Ministeri de Foment perquè duguin a terme aquesta 
obra que permeti millorar la freqüència del servei fe-
rroviari entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les 
comarques del Vallès Oriental i Osona. 

Es lliuren 62 diplomes de cursos de l’SLOP 
Avui, dijous 21 de març, a les 9.30 h, a la Sala Basart 
de la Cooperativa, es lliuraran els diplomes correspo-
nents als darrers cursos organitzats pel Servei Local 
d’Ocupació de Parets (SLOP), en els quals han parti-
cipat 62 persones en situació d’atur. 
Es repartiran els títols del curs de Disseny de pàgines 
web, que és novetat, en el qual han participat 14 per-
sones; Word i Excel, també impartits per primer cop, 
amb 14 alumnes a cadascun, així com als 20 usuaris 
que han finalitzat la formació de comptabilitat bàsica.

S’amplia l’horari de les sales d’estudi
Des del 13 de maig al 22 de juny, s’amplia l’horari de 
les sales d’estudi coincidint amb el període d’exàmens. 
• Cal Jardiner:                                                                                                       

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dissabte i diu-
menge de 9 a 14 h i de 16 a 22 h. 

• Biblioteca Can Rajoler:     
De dilluns a divendres de 15.30 a 22.30 h i dijous 
i dissabte de 10 a 13.30h

• Biblioteca Can Butjosa:     
De dilluns a divendres de 15 a 20 h i dimarts i 
dissabte de 10 a 13 h.

EN 2 MINUTS...
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Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 20’

Cosmètica
de l’enemic

abril7

diumenge 18.30 h

Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

d’Amelie Nothomb
Sesión golfa

Quequé

A les 21 h

Sopar amb barquetes (montaditos) + copa i música
ofert per la Comissió de Festes

abril13
Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 00 h

Copa i música amenitzat per la Comissió de Festes

A les 

22.30 h
Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades
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3a edició de la Setmana de la Salut a Parets
Com dormim, quantes hores dediquem al descans i quins 
son els hàbits dels paretans i les paretanes pel que fa al 
descans i el son seran els eixos que centraran la 3a edició 
de la Setmana de la Salut a Parets, que tindrà lloc del 2 
al 7 d’abril. 
Les activitats programades començaran el 3 d’abril, a les 
18 h, a la Sala d’Exposicions de Can Rajoler, amb la po-
nència La importància del descans i la son, a càrrec del 
Dr. Javier Albares, metge especialista en neurofisiologia 
clínica i trastorns del son de la Clínica del Son de l’Institut 
Universitari Dexeus. L’endemà, a les 10 h, Albert Carrère, 
diplomat en fisioteràpia, oferirà la xerrada El descans, la 
visió del fisioterapeuta. El dia 6, l’accés a la Piscina Mi-
guel Luque serà gratuït. Els actes s’acabaran el diumenge 
7 d’abril, Dia Mundial de la Salut, a les 11 h, al parc la 
Linera, amb la Diada de la Salut, un espai de jocs i tallers 
on es treballaran els conceptes del descans en el joc, el 
repòs competitiu, com descansem i com treballem el va-
lor del descans. També hi haurà parades d’alimentació 
saludable i productes ecològics de la zona. 

30 anys d’experiències amb l’Escola de la Natura

Prop de 200 assistents al Sopar de Dones
El Sopar de Dones, amb la participació de prop de 200 persones, exposicions, una xerrada sobre ecomenstruació, el 
II Fòrum de Dones de Parets, tallers, o el concert jove han estat algunes de les activitats del Març de Dones d’aquest 
2013, que té per objecte sensibilitzar i prevenir la discriminació per raons de gènere. El partit de bàsquet femení i la 
performance que tindran lloc al Pavelló el proper diumenge 24, a les 11.30 h clouran els actes d’enguany.

IGUALTAT

SALUT

L’any 1983 naixia a Parets del Vallès l’Escola de la Natura, 
amb objectiu d’apropar a tothom el món de la natura en 
totes les seves formes, per conscienciar sobre la impor-
tància de conèixer i respectar l’entorn més proper i apren-
dre a gaudir-ne. L’Escola presenta una oferta molt variada 
per als grups d’escolars que visiten les instal·lacions al 
llarg del curs i per al públic en general. Alhora, organitza 
un programa d’activitats diverses, com ara cursos, sor-
tides, xerrades, projeccions audiovisuals, astronomia, 
itineraris de natura, fauna i flora, ecosistemes o fòssils. 
Enguany, el centre compleix 30 anys i, per celebrar-ho, 
ha programat un acte commemoratiu que tindrà lloc el 

proper 12 d’abril, a les 19 h, a la seu de l’escola situa-
da al carrer Galende. Durant l’acte, es farà un referència 
a l’evolució de la proposta educativa i dels objectius de 
l’equipament durant aquest darrers anys. En el marc de la 
celebració, es lliurarà als assistents i als col·laboradors el 
llibre Parets ple de vida. Paral·lelament, tindran lloc dife-
rents activitats representatives de la proposta que l’Es-
cola de la Natura fa al llarg de l’any, així com un petit tast 
de productes ecològics. 
Com a part de les activitats, durant tot el mes d’abril, la 
Sala d’Exposicions de l’escola acollirà una mostra retros-
pectiva d’aquests 30 anys.

26 persones menys a l’atur al febrer

Durant el mes de febrer, la taxa d’atur a Parets del Va-
llès s’ha reduït en 26 persones, és a dir un 1,50% inferior 
respecte del mes anterior. Segons les dades publicades  
per l’Observatori del Mercat Laboral del Vallès Oriental, 
Parets és el municipi de la comarca amb major nombre 
d’insercions laborals durant el mes de febrer. Pel que fa 
a la resta del Vallès Oriental, se segueix registrant un 
creixement del nombre d’aturats que se situa en 38.801 
persones, 116 més que el mes de gener (+0,30%).
L’Ajuntament de Parets del Vallès continua desenvolu-
pant accions específiques destinades a reduir el nombre 
d’aturats, com ara els ajuts a empreses que contractin 
persones del municipi, els plans d’ocupació locals im-
pulsats des del consistori, el servei d’orientació i asses-
sorament per a emprenedors o les accions formatives 
gratuïtes adreçades a gent en situació d’atur i adequades 
a les necessitats del mercat laboral del territori. 
Actualment, 18 persones del municipi treballen als plans 
d’ocupació local desenvolupant diverses tasques de 
manteniment i neteja de la via pública.

OCUPACIÓ
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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

Cursos de conversa 

d'anglès
Referència: ANG2013

Lloc: Parets.
Durada: 20 h.
Inscripcions: SLOP.

C/ Major, 1 
Parets del Vallès.

Curs d'ofimàtica

(nivell inicial)
Referència: OFI2013

Lloc: Parets del Vallès..

Durada: 30 hores (10 

dies, horari de matí).

Inscripcions: SLOP.

C/ Major, 1, Parets del 

Vallès.

Atenció al client

Referència: AC2013

Lloc: Parets del Vallès.

Durada: 30 h.
Inscripcions: SLOP.

C/ Major, 1  
Parets del Vallès

Plans d'Ocupació

Municipals 

-Operaris de neteja viària, 

manteniment de la llera del 

riu o espais verds i paletes

-Auxiliars de la llar

-Mantenidors/es 

d’equipaments municipals i 

conserges

-Dinamitzador/a juvenil

-Informadors/es mediam-

bientals

-Auxiliars tècnics/ques de 

manteniment de web

-Auxiliars administratius/ves

Més informació a la pàgina 4 i a: 

www.parets.cat/per-temes/

ocupacio-i-empresa/ofertes 

Curs de Contaplus

Ref: CONTA2013

Lloc: Parets del Vallès.

Durada: 30 h.
Inscripcions: SLOP.

C/ Major, 1, 
Parets del Vallès.
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Ajuts per a la contractació d’aturats
El 31 de març finalitza el termini perquè les empreses i 
comerços que contractin persones aturades del muni-
cipi inscrites a l’SLOP puguin sol·licitar bonificacions. 
L’import de la subvenció varia en funció de la durada 
del contracte. Les bases reguladores íntegres es po-
den consultar al portal municipal https://www.parets.
cat/seu_electronica/anuncis.

Cooper Actiu, un nou projecte cooperativista
Cooper Actiu és el nom d’un nou projecte que neix de 
les inquietuds d’un grup de persones emprenedores 
de Parets. La metodologia es basa en la cooperació 
econòmica per part de persones anònimes que finan-
cen un projecte en curs per afinitat, per vinculació o 
per interessos comuns. El primer d’aquests projectes 
és posar en marxa una Taverna Irlandesa a Parets. 
Més informació al web http://www.cooperactiu.com.

Emprenedors en l’àmbit de l’esport i del lleure
El Servei d’Empresa i Emprenedoria de l’Ajuntament 
treballa en l’assesorament de tres nous projectes em-
presarials de propera creació relacionats amb l’esport,  
el lleure, l’educació i la inserció sociolaboral.
Un d’aquestes projectes, creat per un grup de dones 
emprenedores de Parets, esdevindrà un nou concepte 
de casal 2.0 que es dedicarà a oferir casals i campus 
esportius a escoles o entitats que vulguin disposar 
d’aquest servei.

El Boulevard de la Pesca a Parets
A finals d’any va tenir lloc la inauguració de la botiga 
El Boulevard de la Pesca, un nou espai de 900 metres 
quadrats situat al Polígon Industrial Llevant dedicat 
als amants d’aquest esport. El comerç està especia-
litzat en la venda de tota mena de materials, esquers 
vius, carpfishing i pesca de competició.

Noves empreses establertes a Parets
El Centre de Psicologia Rossoli és un dels nous es-
tabliments que iniciaran la seva activitat a Parets. La 
inauguració del local, situat a l’avinguda de Francesc 
Macià, 9, tindrà lloc aquest diumenge 24 de març. 
Per altra banda, l’empresa vallesana Vidres Lliçà, de-
dicada a l’exposició i vendra de tancaments d’alumini, 
obrirà el seu centre a Parets en un local de l’avinguda 
de Catalunya 113, local 1, a partir del proper 2 d’abril.

Cacaolat anuncia nous acomiadaments 
La direcció de Cacaolat ha comunicat la decisió d’aco-
miadar 24 treballadors, 14 dels quals pertanyen a la 
planta de Parets del Vallès. Dels 24 acomiadaments, 
l’empresa ha avançat que 18 seran immediats i la res-
ta es produiran durant la segona quinzena de març. El 
passat octubre Cacaolat ja va acomiadar 26 treballa-
dors, menys d’un 10% de la plantilla, fet que li permet 
estar exempta de negociar un ERO.

EN 2 MINUTS...

Propostes d’actuació en l’àmbit de la B30 o el projecte Va-
llès 20, de l’associació Fem Vallès, han estat alguns dels 
eixos de debat que han centrat la 3a sessió de treball del 
Consell Industrial de Parets, que s’ha dut a terme aquest 
mes de març a La Marineta.
 La jornada ha tingut com a objectiu presentar i treballar 
propostes de dinamització territorial que s’estan desen-
volupant conjuntament amb administracions públiques, 
empreses i parcs tecnològics, així com aspectes relacio-
nats amb infraestructures i el medi ambient. En aquesta 
ocasió, a més de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, hi han 

participat Montserrat Capdevila, 1a tinent d’alcalde d’Eco-
nomia i Serveis centrals de l’Ajuntament de Sabadell, i 
Joaquim Colom, director general de la Unió Empresarial-
Centre d’Empresaris (UEI).
Durant la jornada, tècnics de l’Ajuntament de Parets van 
presentar als empresaris l’EMAP –Empresa i Medi Am-
bient a Parets–, un projecte coordinat per l’Oficina d’In-
formació Ambiental que té l’objectiu d’establir relacions 
amb les principals empreses del municipi en la promoció 
de les bones pràctiques mediambientals i que s’integra 
en el marc de treball de Consell Industrial.

Tercera sessió de treball del Consell Industrial de Parets
Territori i medi ambient i la presentació de l’EMAP van ser els temes centrals de la sessió.  

 El Consell Industrial compta amb la presència de representants dels polígons, PIMES i l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès.

Experiència pilot de pagament amb mòbil

Les empreses CaixaBank, Gemalto, Telefónica i Visa Eu-
rope han creat conjuntament una aplicació de pagament 
que s’ha proporcionat als 3.500 delegats presents en el 
Mobile World Congress, que va tenir lloc a Barcelona del 
25 al 28 de febrer. L’empresa paretana Gemalto, una de 
les promotores de l’aplicació, és a la base de 50 projectes 
mòbils amb NFC, impulsats amb alguns dels líders mun-
dials en telefonia mòbil, finances, distribució, transport i 
subministrament de serveis.

PROJECTES

Català i empresa

L’Oficina de Català de Parets esdevé un dels punts 
d’atenció a l’empresa, un servei de suport i acompa-
nyament al món empresarial i de l’emprenedoria. Aquest 
servei ofereix atenció personalitzada, resposta a les de-
mandes i els dubtes de les empreses, orientació, solu-
cions a les necessitats en relació amb l’ús del català i 
accés a una àmplia selecció de recursos que abasten des 
d’eines diagnòstiques, que permeten conèixer la situació 
de l’empresa, fins a eines lingüístiques en línia.

COL·LABORACIÓ
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Parets participa a la I trobada OPIC’s del Vallès Occidental 

Amb motiu dels actes de celebració del Dia Mundial del Consumidor, Assumpta Torres, 
tècnica del Servei de Comerç i atenció al Consumidor –SCAC– de l’Ajuntament de Parets, 
va participar a la primera trobada d’Oficines Provincials d’Informació al Consumidor, 
celebrada a Tarrassa.
Dins l’àrea temàtica del foment de les bones pràctiques locals en consum, la tècnica va 
oferir la xerrada “L’administració electrònica aplicada al servei d’atenció al consumidor” 
fent èmfasi en els objectius i el funcionament de l’oficina paretana en el marc de les 
noves tecnologies.

La trobada, en la que van participar tècnics i regidors de vuit municipis, així com res-
ponsables de la Diputació de Barcelona, del Consell Comarcal del Vallès Occidental i de 
l’Associació de consumidors UNAE, es va organitzar amb l’objectiu de mostrar de pri-
mera mà les experiències d’algunes poblacions per tal de potenciar la creació d’oficines 
municipals d’atenció al consumidors.

El Servei de Comerç i Atenció al Consumidor de Parets del Vallès s’ianugurava l’any 2007 
amb l’objectiu d’assesorar i prestar servei a la ciutadania en la mediació i resolució de 
conflictes; la recepció de queixes, reclamacions i denúncies i la derivació 
d”expedients administracions superiors en casos específics. 

CONSUM

Grifols produirà a Parets paracetamol per al laboratori Cadence
 
La multinacional d’hemoderivats Grifols ha anunciat que produirà, a la planta de Parets 
del Vallès, el paracetamol de la marca Ofirmev, que comercialitza la companyia biofar-
macèutica establerta a California, Cadence Pharmaceuticals. 
Cadence i Grifols han signat un acord per al subministrament, desenvolupament, pro-
ducció i distribució als Estats Units d’aquest medicament en el format d’administració 
intravenosa en envàs flexible. Està previst que el fàrmac es posi a la venda durant el 
segon semestre de 2014. L’acord tindrà una vigència de sis anys una vegada obtinguda 
l’aprovació de la Food and Drug Administration (FDA).

Grifols compra el 60% de Progenika Biopharma per 37 milions d’euros
Per una altra banda, Grifols ha tancat recentment l’adquisició del 60% de l’empresa basca 
Progenika Biopharma, especialitzada en el disseny i producció de tests de diagnòstics 
in vitro, pronòstic de malalties, predicció de resposta, monitorització de teràpia farma-
cològica i capdavantera en el desenvolupament de tecnologies de diagnòstic molecular. 
La compra ha suposat a l’empresa catalana una inversió de 37 milions d’euros, pagats 
a parts iguals en efectiu i amb el lliurament d’accions sense vot. 
Segons ha informat en un comunicat, aquesta operació s’emmarca en l’estratègia de 
la multinacional, amb seu a Parets, d’invertir en el desenvolupament de projectes en el 
camp de la medicina personalitzada i potenciar la seva Divisió Diagnostic. 
Grifols és la tercera companyia del món en la producció de fàrmacs biològics derivats del 
plasma i és un grup pioner en recerca i desenvolupament d’alternatives terapèutiques.
El 2012, Grifols va multiplicar per cinc el seu benefici, en passar de guanyar 50,3 milions 
el 2011 als 256,7 milions d’euros amb què va tancar l’any passat.

INVERSIÓ

EXPANSIÓ

IQV obrirà dues noves filials
Industries Químiques del Vallès (IQV) 
obrirà dues noves filials als Estats Units 
i a Pequín amb l’objectiu d’ampliar la 

NEGOCIACIONS
seva estructura a l’exterior i seguir aug-
mentant les exportacions. Amb aquestes 
obertures, IQV, que forma part del grup em-
presarial Mat Holding, amb seu a Parets, 
potenciarà la seva presència en dos dels 
principals mercats mundials de productes 
fitosanitaris. Mat Holding és un grup em-
presarial que opera en el sector fitosanitari 
i de l’aigua. Com a part  de la seva activitat 
desenvolupa i produeix solucions eficients 
i sostenibles de protecció de cultius, reg 
per degoteig i tractament de l’aigua.
Mat Holding va néixer l’any 2005 com una 
agrupació d’empreses amb objectius afins 
que funcionaven de forma independent.

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

Grupo Z: continua la negociació

Dimarts 12 de març, l’empresa Gráficas 
de Prensa Diaria, la rotativa del Grup Zeta 
que s’encarrega de la impressió d’El Pe-
riódico i l’Sport, va presentar un expe-
dient de regulació d’ocupació (ERO) que 
suposaria l’acomiadament de 102 tre-
balladors de Parets i el tancament de les 
instal·lacions. 
Durant aquestes setmanes, l’Ajuntament 
de Parets s’ha reunit tant amb el comitè 
d’empresa com amb directius de Grupo Z 
amb l’objectiu d’apropar posicions i poder 
mantenir l’activitat a la planta de Parets.

Segons les últimes dades, els represen-
tants sindicals dels treballadors s’han 
reunit amb al Conseller d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat, Felip Puig, que s’ha 
compromès a fer mediació amb l’empresa 
per tal de buscar solucions i alternatives al 
tancament de la rotativa.  
Ahir dimecres, la plantilla va iniciar un nou 
període de vaga de quatre dies de durada, 
que se suma a les aturades de la setmana 
anterior. Avui dijous, al Ple de l’Ajuntament, 
es portarà també per a la seva aprovació 
una moció per evitar el tancament de Grá-
ficas de Prensa Diaria, la planta de Grupo 
Z a Parets.
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3 anys amb Vallès Visió
El canal de televisió Vallès Visió celebra el seu 3r ani-
versari. Per commemorar-ho, i de forma conjunta amb 
el CF Montornés, el canal organitza el 4t Torneig de 
futbol base de categoria benjamí i aleví que es jugarà 
a Montornés els propers dies 28 i 29 de març.

Sorteig d’entrades a RAP107
L’emissora municipal RAP 107 sorteja una invitació 
doble per a les obres de la programació estable del 
Teatre Can Rajoler. El proper serà per assistir a Cos-
mètica de l’enemic, que es podrà veure el diumenge 7 
d’abril. Per participar-hi, cal trucar al 93 562 14 10 o 
enviar un correu a rap107@parets.cat fent constar el 
nom,  cognoms i un telèfon de contacte.

La revista B30 neix en format digital
La revista B30, especialitzada en el món empresarial, 
deixa el format imprès i reprèn la seva trajectòria en 
format digital, integrada dins d’un diari nacional de 
nova creació que apareixerà el pròxim mes d’abril amb 
el nom de VIA empresa. La nova fórmula serà una ver-
sió ampliada i millorada de la B30, que canvia el seu 
sistema de distribució per atendre les necessitats i 
obrir portes de sortida cap als mercats exteriors.

230 escolars a Rap107.edu i Xerrameques
Prop de 230 alumnes d’educació infantil, primària i 
secundària de les escoles de Parets passaran aquesta 
temporada pel programa radiofònic Rap107.edu i la 
seva versió televisiva Xerrameques, ambdós conduïts 
per Miquel Pérez. El programa de ràdio s’emet cada 
dissabte, de 10 a 11 del matí, a través del dial 107.2 
FM, mentre que Xerrameques es pot veure al canal 
Vallès Visió tots els dimecres a les 20 h. 

Nou plafó informatiu a la plaça de la Vila
Aquesta setmana s’ha instal·lat, a la plaça de la Vila, 
un nou plafó informatiu que dóna dades d’interès 
històric sobre el municipi. D’una banda, el tòtem de 
2x0,40 m, fa referència a les restes arqueológiques que 
es van descobrir durant les obres de l’entorn del Barri 
Antic. L’altre costat conté explicacions, fotografies i un 
plànol de l’església de Sant Esteve de Parets. 

561 seguidors al Twitter de Parets Connecta
El Twitter de Parets Connecta ja té 561 seguidors, 114 
més que a finals de l’any passat.
Pel que fa al Facebook, Rap107 compta actualment 
amb 630 seguidors; la Biblioteca Can Rajoler, 511; 
Parets Connecta, 302 i el Casal Can Butjosa amb 120. 
Per mitjà de Parets Connecta, l’Ajuntament de Pa-
rets ha impulsat el projecte de comunicació 2.0 amb 
la incorporació de les xarxes socials amb l’objectiu 
d’establir nous canals d’interacció i comunicació amb 
la ciutadania.

Parets.cat destaca per un elevat grau de transparènciaEN 2 MINUTS...
El web compleix el 100% d’indicadors a les eines que ofereix per a la participació ciutadana.

El web de l’Ajuntament de Parets és un dels portals muni-
cipals que destaquen pel seu grau de transparència, se-
gons el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació 
Pública Local de Catalunya, publicat aquesta setmana, i 
basat en un estudi elaborat per la UAB. 
L’estudi s’ha centrat en 41 indicadors i ha avaluat els 947 
portals dels ajuntaments catalans.
L’avaluació del web parets.cat determina un 66% d’indica-
dors positius en transparència, un percentatge que supe-
ra notablement el resultat del conjunt d’administracions 
locals de Catalunya, ja que només 57 superen el 50%. 

De les dades també es desprèn que Parets és un dels 
5% dels municipis avaluats que publica el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM), davant del 95% que no ho fan. Pel que 
fa a dades específiques cal destacar que Parets compleix 
el 100% d’indicadors en referència a les eines que ofereix 
el web per a la participació ciutadana en el control de-
mocràtic. En aquest apartat s’han valorat, entre d’altres, 
la informació històrica sobre el municipi, l’agenda d’ac-
tivitats, el directori d’entitats, l’accés a les xarxes socials 
o les facilitats que es donen per presentar incidències, 
queixes o suggeriments.

Reducció de la programació de Vallès Visió

La sortida dels municipis de La Llagosta i de Sant Fost 
de Campsentelles del Consorci Teledigital Mollet ha donat 
fruit a una retallada de la programació i de la plantilla de 
Vallès Visió Canal Digital. 
En aquest sentit, el Consorci Teledigital Mollet i Lavínia, 
productora dels continguts de Vallès Visió, han signat un 
acord segons el qual Lavínia rebaixa un 31,07% els costos 

VALLÈS VISIÓ
de producció. Això suposarà la supressió de l’informatiu 
del migdia, i a partir d’ara només s’emetra als vespres, 
amb la durada habitual de 30 minuts. 
Pel que fa a la resta de canvis, es reduiran les retrans-
missions esportives i se suprimiran alguns programes de 
poca durada com l’infantil Quitxalla o el Què dius?
Les mesures adoptades tenen també una afectació en la 
reducció de la plantilla.

Acomiadament del director, Jordi Seguer
Les desavinences internes en el reajust de la programació 
i la plantilla han tingut ressò els darrers dies als mitjans 
de comunicació locals i a les xarxes socials, arran d’un 
informe filtrat a la premsa en què el director del canal, 
Jordi Seguer, denunciava que no se li permetia exercir el 
càrrec. Dies després, Seguer va donar a conèixer el seu 
acomiadament com a director de Vallès Visió. 
Al tancament d’aquesta edició, el Consorci Teledigital 
Mollet, celebrava una roda de premsa en la què el pre-
sident del consorci i alcalde de Mollet del Vallès, Josep 
Monràs, explicava la situació generada els últims dies a 
Vallès Visió.
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Dimecres 10 d’abril la Biblioteca Infantil i Juvenil Can 
Butjosa compleix trenta anys. Per celebrar-ho, els seus 
lectors i lectores l’obsequiaran amb la narració de tants 
contes com anys compleix. Tampoc hi faltarà el tradici-
onal pastís d’estadístiques, el descobriment del nou ca-
lendari d’activitats i la bufada d’espelmes.
Del 5 d’abril al 5 de maig es podrà visitar l’exposició “El 
Túnel del temps”, amb fotografies, cartells, decoracions 
i documents d’aquestes tres dècades de la Biblioteca, 
mentre que dissabte 6 tindrà lloc la trobada de conta-
contes amb un col·loqui sobre el fet de contar a càrrec de 

contacontes veterans i una sessió de narració de contes 
de la mà de professionals de tot Espanya.
Divendres 12 d’abril, es dedicarà l’Hora del Conte a la fes-
ta i la celebració i l’endemà, dissabte 13, es farà el llibre 
gegant dels 30 anys, amb la participació d’il·lustradors 
professionals i l’activitat Dissabte en Família.
Sota l’enunciat “Llegir és viure infinitat de vides”, l’1 i 2 de 
juny se celebrarà la jornada interprofessional d’intercanvi 
i de relació entre persones que viuen la lectura.L’activitat 
finalitzarà amb la plantada de tres arbres al Bosc de Lli-
bres per arribar als 30 anys amb 30 arbres.

La Biblioteca Can Butjosa bufarà trenta espelmes
L’equipament celebrarà l’aniversari amb activitats variades que giraran entorn de la lectura

SEGURETAT 

Els infants de La Cuna visiten el forn Guàrdia
Els nens i nenes de les classes de dos anys de l’escola 
bressol La Cuna de Parets han visitat el forn Guàrdia, on 
han pogut contemplar tot el procés d’elaboració del pa i 
al mateix temps han tingut l’ocasió de manipular-ne la 
massa, mentre que el forner els ha mostrat com fer pans 
de diverses formes. Després de saludar a totes les per-
sones de la botiga, han sortit del forn molt contents amb 
la bossa que els han regalat, amb una petita mostra dels 
productes que elaboren.

Les masies, als Jocs Florals del Lluís Piquer 
Les masies de Parets són la temàtica de la 12a edició 
dels Jocs Florals de l’Escola Lluís Piquer. Els alumnes, 
de primària, hauran d’inventar-se una història o llegenda 
que es localitzi en la masia que s’hagi assignat a cada 
aula. La Comissió de Sant Jordi, integrada per un grup de 
mestres, s’encarregarà de nomenar tres guanyadors de 
cada aula. Els premis es lliuraran a Can Rajoler el dia de 
Sant Jordi i consistiran en un llibre i un diploma per als 
primers i un diploma per als segons i tercers.

EDUCACIÓ ESCOLA

Exposició Camins i racons, a Can Rajoler 
Des de demà, divendres 22 de març, i fins al 14 d’abril, 
el Centre Cultural Can Rajoler acollirà l’exposició Ca-
mins i racons, del paretà Llibert Martínez Lerín. 
Es tracta d’una col·lecció on predominen els treballs 
de dibuix amb canya i tinta xinesa sense deixar de 
banda els olis, i en els quals es representen diferents 
racons i paisatges de la terra. L’exposició es podrà 
visitar de dilluns a divendres, de 16 a 20 h i els dijous 
i dissabtes de 10 a 13 h.

Presentació del llibre Bufa el Vent
Joan Sala Vila, membre de l’entitat Niu d’Art Poètic, 
presentarà el proper divendres 19 d’abril a les 19 h, al 
Centre Cultural Can Rajoler, el seu llibre Bufa el Vent, 
publicat per Témenos Edicions. Aquesta és la segona 
publicació que l’autor, nascut a Hostalets de Balenyà 
però resident a Granollers, presenta a Parets, després 
de Còctel de l’avi.

Curs de monitors d’activitats de lleure
Des del 15 d’abril fins al 20 de maig es realitzarà a 
Cal Jardiner el curs intensiu de monitors i monitores 
d’activitats en el lleure infanil i juvenil. La formació, 
de 275 hores, serà impartira per l’Escola Lliure el Sol 
i està subvencionada per l’Ajuntament de Parets i el 
Consell Comarcal. 
Les inscripcions es poden formalitzar fins al 8 d’abril 
al Casal Can Butjosa, al telèfon 93 562 35 53. Les pla-
ces són limitades.

Portes obertes a les escoles bressol 
L’escola bressol El Cirerer oferirà jornada de portes 
obertes el dimecres, 24 d’abril, a les 17.30 h; el Gar-
got, dijous, 25 d’abril, a les 17.30 h i la Cuna, dilluns, 
29 d’abril, a les 17.30 h. El període per formalitzar les 
preinscripcions a aquests centres per al curs 2013-
2014 serà del 6 al 17 de maig. 

Recollida solidària de taps a les escoles
L’escola Pompeu Fabra, el Col·legi Nostra Senyora de 
Montserrat i el Col·legi Acesco de Parets estan duent 
a terme la recollida de taps de plàstic per destinar-los 
a diverses campanyes solidàries que van adreçades 
a  ajudar a infants desafavorits que pateixen malalties 
greus. 

Propera trobada del XEF al CAP
La Xarxa de Debat Educatiu amb i per a les Famílies 
(XEF) durà a terme una nova trobada el proper dimarts 
16 d’abril, a les 13 h, al Centre d’Atenció Primària (CAP) 
de Parets,  que girarà entorn de la temàtica “Normes i 
límits” a l’àmbit de l’educació primària. 
A la trobada es reuniran un grup de professionals del 
món educatiu i de la salut, així com les famílies amb 
l’objectiu de compartir inquietuds, reflexions i conei-
xements i debatre temes a l’entorn de la infància.

EN 2 MINUTS...
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Sant Jordi, llibres i roses per a tots els gustos
El proper dimarts 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, la 
plaça de la Vila es tornarà a omplir de parades on els 
comerços locals posaran a la venda roses de tots els 
colors i les últimes novetats editorials del mercat. 
Un any més, durant la jornada, les biblioteques del 
municipi també s’afegiran a la celebració proposant 
diverses activitats en les quals la lectura en serà la 
protagonista.

La música, al Concurs de Punts de Llibre
Enguany el Concurs de Punts de Llibre, organitzat 
entre la Biblioteca Can Rajoler, la Biblioteca Infantil 
i Juvenil Can Butjosa i l’Ajuntament de Parets, girarà 
al voltant de la música, en motiu del bicentenari de 
Richard Wagner i Giuseppe Verdi. S’estableixen quatre 
categories: blava (de 4 a 6 anys), vermella (de 7 a 11 
anys), verda (de 12 a 16 anys) i groga (a partir de 17 
anys). Els punts de llibre s’han de presentar abans del 
30 d’abril a les mateixes biblioteques. 

24 nens i nenes, al Club dels Superlectors
24 nens i nenes participen en la 14a edició del Club 
dels Superlectors, organitzat per la Biblioteca Can 
Rajoler, que consisteix en assolir un mínim de llibres 
llegits en un temps determinat. Els participants tenen 
de termini fins a finals d’aquest mes de març per a 
participar-hi amb la lectura i ressenya de llibres. La 
cloenda d’aquesta activitat tindrà lloc el proper dijous 
18 d’abril a les 18 h a la mateixa Biblioteca, amb la 
presència de l’escriptora Eulàlia Canal.

Cantada de caramelles de la Coral Art i Unió
El proper dissabte 6 d’abril, a les 21 h, la Societat Co-
ral Art i Unió oferirà a la plaça de la Vila la tradicio-
nal cantada de caramelles. Posteriorment entraran 
a l’Ajuntament on seran rebuts per representats del 
consistori. Durant la jornada els membres de l’entitat 
també cantaran davant dels comerços que ho solicitin.

Curs de tapping o alliberament emocional
Ja es poden formalitzar les inscripcions per al curs 
d’iniciació al tapping o tècnica d’alliberament emocio-
nal, programat per la Biblioteca Infantil i Juvenil Can 
Butjosa, que tindrà lloc el dissabte 20 d’abril, a partir 
de les 9.30 h, al mateix equipament. El taller anirà a 
càrrec de la metgessa i bibliotecària Gisela Ruiz Cha-
cón i tindrà una durada de 8 hores.

Tertúlia literària amb Isabel-Clara Simó
Isabel-Clara Simó serà present a la propera tertúlia-
debat literària que organitza l’entitat Niu d’Art Poètic 
al restaurant El Jardí, el proper dimecres 27 de març 
a partir de les 20.30 h. A la tertúlia, emmarcada en el 
projecte de vila Parets, poble lector, es tractarà sobre 
el llibre Els invisibles d’aquesta mateixa autora, que si 
escau, signarà llibres.

EN 2 MINUTS...

Rialles convida a fer un tastet d’òpera
Diumenge 24 de març, a les 18 h, al Teatre Can Rajoler, 
l’entitat Rialles Parets ens convida a fer una degustació 
d’òpera amb l’espectacle de teatre musical Nyam, un tas-
tet d’òpera, a càrrec de la Cia. Òpera prima. Es  tracta d’un 
espectacle per a públic familiar poc habitual en el circuit 
del teatre per a tots els públics, un maridatge entre el tea-
tre i l’òpera per acostar els infants al món d’aquest cant, 
a partir de cinc àries compostes per cinc autors: Puccini, 
Offenbach, Verdi, Rossini i Mozart.

Sessión golfa amb el popular còmic Quequé
El popular actor còmic Quequé presentarà, el proper dis-
sabte, 13 d’abril, a les 22.30 h, a la Sala Basart de la Coo-
perativa, el seu darrer espectacle Sesión golfa, dins del 
cicle del Cafè Teatre a Parets.
Per mitjà d’una sessió de monòlegs, l’humorista del pro-
grama televisiu el Club de la Comedia tractarà els temes 
de sempre però explicats de forma diferent, com l’amor, 
i d’altres de molt actuals sobre els banquers, la crisi, els 
rescats o el Twitter, entre d’altres. 

Estar físicament dins de l’escena, viure l’obra com a part 
del repartiment o compartir l’espai amb els protagonistes, 
Lluís Soler i Xavier Ripoll són només alguns dels atractius 
de l’obra Cosmètica de l’enemic, que aquest diumenge, 7 
d’abril, a partir de les 18.30 h, es representa al Teatre Can 
Rajoler, sota la direcció de Magda Puyo.
L’obra, inicialment, es va crear per representar-se al vol-
tant del públic en el sistema anomenat quatre bandes, tot 
i que per poder sortir de gira es va adaptar a la italiana, 
de manera que el públic la veu des del pati de butaques. 
A Parets, s’ha volgut recuperar l’estructura original de 
l’escenografia i, per primera vegada al Teatre Can Rajo-
ler, la producció serà tal i com va ser concebuda. Una 

cinquantena de persones ocuparan l’escenari envoltant 
els protagonistes i es convertiran en figurants i, alhora, 
en còmplices del relat que gira al voltant de la relació 
que s’estableix entre dos homes en un aeroport: un que 
pretén distreure’s del retard del seu avió amb la lectura i 
un altre que l’obliga a escoltar la història d’una vida es-
tranya i criminal. La resta del públic s’agruparà ocupant 
les primeres fileres del pati de butaques, molt propers a 
totes les emocions  que s’aniran succeint. 
L’humor negre, la provocació, la crueltat o la culpa són no-
més alguns dels ingredients afegits d’aquest espectacle, 
que convida l’espectador a involucrar-se activament en 
un joc ambigu entre el bé i el mal.

Viure l’obra de teatre al costat dels mateixos actors
50 espectadors podran gaudir de Cosmètica de l’enemic des de dalt de l’escenari de Can Rajoler.

ÒPERA INFANTIL COMÈDIA
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La Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà va celebrar el 9 de 
març passat els primers actes de commemoració del 33è 
aniversari de l’entitat. Unes 80 persones van assistir al 
dinar de germanor celebrat al restaurant la Salut de l’Ei-
xample. A l’acte hi va assistir l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, així com regidors dels consistoris veïns de Lliçà 
de Vall i d’Amunt, també el president de la Federació de 
Penyes de Catalunya, Alberto Ariza, els exjugadors del 
RCE Espanyol, Rafa Marañón i Iñaki i un representant de 
la junta directiva blanc-i-blava.

Activitats commemoratives
En l’actualitat, la Penya compta amb uns 250 socis que 
tenen com a principal activitat el seguiment dels partits 
del primer equip a l’estadi de Cornellà-El Prat. Uns 40 

33 anys de la Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà

seguidors es desplacen, de mitjana, en cada partit que 
disputa l’Espanyol al seu terreny de joc.
A més del dinar de germanor, la Penya ja perfila altres 
actes dins dels 33 anys de vida.
Així, de cara al juny s’instal·larà una pista d’inflables a 
la plaça de la Vila. El mateix dia es convocarà, com l’any 
passat, un col·loqui sobre l’actualitat del RCE Espanyol 
que comptarà amb la participació de diversos periodis-
tes de premsa esportiva. Ara mateix, l’equip espanyolista 
s’ha allunyat del descens després de la victòria al camp 
del Màlaga (0-2) i és 13è a la lliga BBVA amb 35 punts.
Abans de tancar l’actual temporada la Penya també con-
vocarà l’assemblea de socis. Des de fa 2 anys l’entitat ha 
renovat la seva junta directiva; Eduard Montes n’és el nou 
president i Joan Fernández, el vicepresident.

L’entitat que segueix els colors del RCE Espanyol va celebrar un dinar al Restaurant La Salut per 
commemorar l’efemèride.

 Després del dinar la Penya que presideix Eduard Montes ja pensa en més activitats de cara al juny

ATLETISME
L’atleta Paretà Roger Subiron aconsegueix 
la 2a posició de Catalunya en pista coberta

L’atleta paretà Roger Subiron (Club Atlètic Mollet) va 
quedar sotscampió de Catalunya de 600 metres llisos en 
categoria cadet en la final disputada el passat diumenge 
3 de març. 
Prèviament, en la semifinal que va tenir lloc el mateix diu-
menge al matí va quedar segon amb un temps de 1.32.41 
per darrera de Kaleab Baldo del Palamós. 
La final de la competició catalana va ser a la tarda. Tot i 
el cansament acumulat va aconseguir el subcampionat 
de Catalunya amb un bon temps d’1’32.62 per darrere de 
Feliu Esteve del Sabadell que va ser el primer classificat.
D’altra banda, l’atleta paretana Ingrid Andrés Bocanegra, 
també del CA Mollet, es va proclamar campiona d’Espa-
nya juvenil de pista coberta en la modalitat de 60 metres. 
En la final disputada a Antequera (Màlaga) el 3 de març, 
l’atleta nascuda el 1997 va aconseguir millor marca per-
sonal amb 7.62. 
Amb aquest resultat amplia el seu palmarès ja que anteri-
orment va aconseguir tres medalles en els Campionats de 
Catalunya de pista coberta absolut i també juvenil: 2a en 
60 m llisos absoluta i 1a classificada en 60 i 200 metres 
de la final juvenil.
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El Poliesportiu Joaquim Rodríguez es va omplir de gom a 
gom el 10 de març per veure l’onzena edició del Festival 
de patinatge artístic. La majoria dels patinadors partici-
pants van ser del club amfitrió, juntament amb la seva 
escola, però també hi va haver representació de clubs 
convidats com l’ASPA Lliçà de Vall, l’Olesa de Montserrat 
i el Ciutat de Terrassa. 
D’altra banda, 7 patinadors del club van participar recent-
ment al Campionat de Barcelona de figures obligatòries 
celebrat a Sant Feliu de Codines. 
Pel que fa als resultats en categoria cadet, Sarai Gutiérrez 
va quedar 1a, Carla Pérez 18a; en juvenil Gemma Serra 
12a, Silvia Rodríguez 18; en júnior Sara Castillo va ser 2a, 
Marta Carreras 7a i en sènior, Isabel Repullo, 2a classifi-
cada.Totes les patinadores prendran part al Campionat 
de Catalunya que es farà a Cerdanyola del Vallès el 13 i 
14 d’abril. A més, l’entitat va organitzar el 16 de març la 
1a fase d’interclubs.

La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha entregat aquest 
dilluns al paretà Joaquim ‘Purito’ Rodríguez el trofeu que 
l’acredita com a millor ciclista de l’any passat, en impo-
sar-se en la classificació de la UCI World Tour 2012.
Purito participa durant tota aquesta setmana a la 93a 
Volta Catalunya i és un dels principals candidats a la vic-
tòria final de la prova ciclista, que finalitzarà el proper 
diumenge. 
Rodríguez va ser homenatjat per part de la UCI en rebre, 
davant de la seva gent i aficionats al ciclisme i de mans 
del seu president, Pat McQuaid, el trofeu de la UCI World 
Tour, que es va guanyar a base d’esforç com va succeir 
ja el 2010. 
El ciclista paretà va quedar segon al darrer Giro d’Itàlia, 
tercer a la Vuelta a Espanya i vencedor de la ‘clàssica’ 
Fletxa Valona i del Giro de Llombardia el 2012. 
Purito va guanyar la classificació individual de la UCI 
World Tour amb un total de 692 punts, seguit del vi-
gent campió del Tour de França, Bradley Wiggins (Sky 
Procycling, 601 punts) i del belga Tom Boonen (Omega 

Joaquim Rodríguez, millor ciclista UCI World Tour 2012

Pharma-Quick Step, 410 punts).
Després de recollir el premi, Purito Rodríguez va dir que 
“Ha estat un detall donar-me’l a casa, davant de tots els 
meus seguidors que m’acompanyen tot l’any”.
Aquest dijous, la Volta continua amb la 4a etapa entre 
Llanars i Rialp de 217 quilòmetres, divendres la 5a en-
tre Rialp i Lleida (156), dissabte hi haurà recorregut entre 
Almacelles i Valls (178) i diumenge la darrera etapa amb 
sortida des d’El Vendrell i final a Montjuïc (Barcelona) amb 
122 quilòmetres.

Bon inici de temporada 
Durant el 2013 el ciclista del Katusha ja s’ha emportat 
l’etapa reina del Tour d’Oman i va vèncer en la 5a etapa 
de la Tirrè-Adriàtic entre Ortona i Chieti. 
També va assolir un 5è lloc a la classificació general a 54 
segons del guanyador Vincenzo Nibali de l’Astana. 
Després de la prova catalana, el paretà ja es planteja la 
seva participació a l’Amstel Gold Race, la Fletxa Valona o 
la Clàssica de Lieja.

El ciclista paretà va rebre el reconeixement després de la primera etapa de la 93a Volta Ciclista a 
Catalunya que va finalitzar aquest dilluns a Calella.

 Joaquim Rodríguez va ser l’any passat el primer classificat de la UCI World Tour després d’una excel·lent temporada

EN 2 MINUTS...
Formació per a entrenadors de les entitats
L’Ajuntament ha organitzat per als dies 8, 12 i 17 d’abril 
a la sala Serra de la Cooperativa, a les 18 h, una jorna-
da formativa destinada als entrenadors de les entitats 
esportives locals amb el títol “Desenvolupar la confi-
ança i l’autoestima dels/de les joves esportistes”, a 
càrrec de la psicòloga de l’esport Montse Cascalló. Les 
inscripcions, gratuïtes, resten obertes al Poliesportiu 
Municipal Joaquim Rodríguez.

El CAM organitza la 4a marxa La Bastarda
L’activitat que organitza el Club d’Activitats de Munta-
nya tindrà lloc el proper dissabte 13 d’abril amb sortida 
des de l’estació de RENFE a les 6.30 del matí. Es tracta 
d’una prova de resistència per camins de muntanya 
sense ànim competitiu que travessa els Cingles de 
Bertí i la Vall del Tenes amb una distància de 38 qui-
lòmetres. Les inscripcions es poden fer al web www.
cam-parets.com

Primer Torneig Triple Parets de bàsquet
Vuit equips de la província de Barcelona participaran 
el proper dissabte 4 de maig a la 1a edició del Torneig 
Triple de bàsquet que es disputarà entre les 9.30 i les 
12 del migdia al Pavelló d’esports. Durant la compe-
tició hi haurà servei de bar i un esmorzar solidari per 
recaptar fons per la mateixa associació. L’entitat sen-
se ànim de lucre va néixer amb la voluntat d’apropar 
l’esport del bàsquet a les persones amb disminució 
psíquica.

Delegació de la Federació de petanca 
Les instal·lacions del Club Petanca Parets acullen des 
de l’1 de març la vocalia al Vallès Oriental de la Fe-
deració Catalana de petanca. Fins ara el representant 
federatiu estava ubicat a La Llagosta i ara els clubs 
podran fer totes les gestions directes amb la Federació 
a la seu paretana.

El Triatló Parets a la Mitja de Montornès
7 representants del club van prendre part a la 20a 
Mitja Marató d’atletisme de Montornès celebrada el 
3 de març, van ser: Albert Skrows, Esteve Oliver, Toni 
Lapuente, Pedro Forroga, Guifré Cortés i Oscar Gómez, 
mentre que en la cursa dels 5 kms va córrer Miriam 
Cuenca.

Molts paretans a la Marató de Barcelona
La prova de 42 kms disputada el 17 de març va comp-
tar amb la participació de 12 atletes del Parets a més 
d’un del CAM i del Club Triatló. Els millors temps van 
ser per a Cesar Arranz (3:24:09), Joan Olivé (3:29:07), 
José Martínez i Maikel Sayago (3:32:03).

Lee Young participa al Campionat Català
Dos representants de l’escola Lee Young van prendre 
part al Campionat de Catalunya celebrat a Girona. José 
L. Estudillo va aconseguir l’or mentre que Javier Capar-
rós, també de l’escola paretana, va endur-se l’argent.

L’Handbol Parets s’assegura la permanència
L’equip dirigit per Josep Manel Herrero continuarà una 
temporada més a Primera Catalana després de la vic-
tòria assolida el cap de setmana passat a casa davant 
del Mataró (34-33). Els paretans són sisens a la taula 
amb 18 punts. La propera jornada aniran a la pista del 
Pardinyes de Lleida, líder de la taula.

El FS Parets es manté intractable
Els de Miguel Gago són liders de la Territorial grup 1 
després del triomf assolit contra l’Arenys de Munt (3-
5) que era el segon classificat. Els paretans sumen 49 
punts, nou més que l’Arenys de Munt i 13 més que el 
Futsal Arenys de Mar. El proper cap de setmana rebran 
el Riudellots de la Selva, dissabte a les 17.30 h.

El CAM,  a la caminada solidària Trailwalker
El Club d’Activitats de Muntanya (CAM) torna a parti-
cipar enguany a la Trailwalker, una caminada solidaria  
que organitza Intermon Oxfam. Al voltant de l’activitat, 
la CAM ha organitzat el III Trailwalker Music Festival, 
que es celebrarà el 5 d’abril, a les 21h, a Can Butjosa.

PATINATGE ATLETISME
Més de 200 patinadors al XI Festival del 
Club Patí Parets 

Inscripcions obertes per a la Cursa 
Popular de Parets 2013

El Club Atletisme Parets ja ha obert les inscripcions per 
participar a la cursa (10 kms) i la mitja cursa (5 kms) que 
tindrà lloc el proper diumenge 19 de maig, amb sortida a 
partir de les 9.30 h des del Pavelló d’esports. El preu és de 
13 euros amb xip propi i 14 sense xip (cursa) i 13 euros 
(inclou el xip) de la mitja cursa.
Tots els participants rebran com a obsequi una samar-
reta tècnica, un entrepà, beguda i un lot de productes de 
les empreses col·laboradores. Les inscripcions es poden 
fer al web www.atletisme.com, al Pavelló d’esports i a la 
Piscina, de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 20 h i 
els caps de setmana de 9.30 a 13 h.
Enguany les inscripcions es tancaran a tots els punts el 
dijous 16 de maig a les 20 h o tan bon punt s’arribi als 
900 inscrits. Per preparar la cursa i amb l’eslògan “No ho 
deixis córrer! Prepara’t per a la cursa” es porten a terme 
fins al 15 de maig entrenaments gratuïts els dilluns, di-
mecres i divendres, de 19.30 a 20.30 h.
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Un nou atemptat contra els ciutadans i les ciutadanes

El govern del PP està decidit a aprovar l’informe sobre l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat Local, que posa en perill l’existència de molts serveis públics que actualment prestem 
els ajuntaments. Aquesta proposta aplicada al nostre poble implica que, per ser un Ajuntament de 
menys de 20.000 habitants, gairebé ens quedarem sense competències.
Els i les socialistes sempre hem defensat l’Estat del Benestar com a garantia de cohesió social, 
d’igualtat d’oportunitats i com ajuda per pal·liar les necessitats d’aquelles persones que pateixen 
dificultats i més en aquests moments de crisi, que pateixen de forma més greu les classes més 
desafavorides. Estem parlant d’aspectes tan importants com l’Ocupació, els Serveis Socials i 
l’Educació. Qui realment patirà seran els ciutadans i les ciutadanes del nostre poble i de la resta 
de pobles, que veuran retallats els seus drets i els serveis públics. 
El govern del PP s’excusa dient que obtindrà un estalvi de varis milions. És fals! El que realment 
pretenen és privatitzar els serveis públics, obeint només a criteris econòmics i no tenint en compte 
criteris socials i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, que actualment són atesos des dels 

Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

ajuntaments perquè som l’administració més propera a ells. On hauran de dirigir-se per obtenir ajuts 
per a menjadors infantils, o per cobrir les seves primeres necessitats més bàsiques de menjar per a 
la família, si a l’Ajuntament ens treuen aquestes competències que donen resposta a la ciutadania?
Si els ens locals hem assumit competències que no són municipals (serveis socials d’atenció pri-
mària, serveis als discapacitats, ajuts socials, beques, escoles bressol) ha estat per tal de donar 
resposta a les necessitats de la ciutadania, perquè som l’administració més propera, som qui rep 
i coneix amb més detall les necessitats del dia a dia dels nostres veïns i conciutadans.
Nosaltres mostrem el nostre més profund rebuig a la reforma que planteja el Govern de l’Estat del 
PP, perquè aquesta reforma té un marcat to ideològic que posa en perill l’Estat del Benestar i no té 
en compte l’impacte negatiu que tindrà l’eliminació de tots aquests serveis en la ciutadania dels 
nostres pobles.

Una nova confusió en les adjudicacions d’obres municipals

L’equip de govern acaba d’adjudicar un seguit de millores i arranjaments a la via pública per un import 
de 146.670 euros, tot i tenir per aquest mateix concepte un contracte signat des de l’any passat.
Denunciem la pràctica, que ja s’està convertint en habitual, de fer dobles adjudicacions per conceptes 
similars. A aquests cas, hi hem de sumar el que es dóna amb la contractació de persones per a la 
neteja viària, quan ja existeix un contracte per aquest mateix concepte.
No sabem quin és l’objectiu d’aquesta pràctica, el que sí sabem és que la confusió està servida.
No considerem encertat aquest projecte d’actuacions de millora i arranjament de la via pública que 
s’acaba d’adjudicar, no pas perquè en aquests indrets no calgui fer-hi millores (trams entre cruïlles 
del c/Salut, Bailen, Prat de la Riba, Ponent i Josep Molins), sinó perquè no es poden fer pedaços 
perque després posar-ho al dia costarà més que fer-ho nou. El projecte es troba signat pels “serveis 
tècnics municipals”, quan el que procedeix és que el signi una persona física i titulada que ha de  
ser la responsable directa del projecte. Urbanitzar trams petits d’un carrer és inadequat, perquè les 
connexions dels diferents serveis és solucionaran malament i ja no diguem l’asfalt, tot seran juntes.

Nosaltres entenem que el que procedeix es fer obres d’urbanització d’un carrer sencer o d’uns 
trams que tinguin una certa entitat i modernitat (per exemple incorporar la fibra òptica), per abaratir 
costos, ser eficient, evitar imprevistos i fer connexions de serveis adients. I això fer-ho anualment 
complint una programació a 10 o més anys vista, sense improvisar.
Per exemple, encara estem esperant que s’urbanitzi l’Av. Espanya, això sí que seria una urbanització 
coherent pel conjunt.
Ho hem de dir ben alt perquè el poble no està per llançar diners, es fan moltes coses sense seguir 
una programació, així ens podríem referir també a la pista de rugby, després pista d’atletisme, bar 
del pavelló, local de l’Av. Pedra del Diable on abans hi havia els serveis tècnics i el local que es va 
habilitar com oficines municipals a la Corefo. Tot això ha costat molts diners, la major part llançats.
Des del nostre grup demanem que abans de fer obres hi hagi una valoració cost benefici per en-
certar i sobretot parar d’improvisar.

Pressupost Municipal 2013

Desahucios UE

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que la normativa española sobre desahucios es 
contraria a la Directiva europea sobre protección de los consumidores. 
Según dicha sentencia, la normativa nacional no permite alegar posibles cláusulas abusivas para 
evitar una ejecución hipotecaria en caso de impago del préstamo. La sentencia no es recurrible y 
es de obligado cumplimiento. El Gobierno del PP acata la sentencia y analizará con todo detalle su 
contenido para proceder a su aplicación en la normativa española. Sin embargo, múltiples plantea-
mientos señalados por la sentencia sobre protección a los deudores hipotecarios ya estaba previsto 
incorporarlos al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección de Deudores Hi-
potecarios, ahora en tramitación parlamentaria. El plazo de enmiendas se ha ampliado una semana 
precisamente más para recoger las indicaciones de la sentencia.
En concreto, se trabaja para:
•La limitación de los intereses de demora de los préstamos hipotecarios a tres veces el interés 

legal del dinero. 

•La ampliación de uno a tres meses el número de impagos que permiten iniciar el procedimiento 

de reclamación de deudas. 
•La limitación del plazo máximo de las hipotecas.

•La concesión de más garantías a los deudores en los procedimientos de subastas. 

 Además, el Gobierno elevará los umbrales que dan derecho a acogerse a las medidas contra los 
desahucios y ha creado un fondo social de viviendas para los colectivos más vulnerables.
 El objetivo principal del Gobierno del PP sigue y seguirá siendo limitar los efectos de la crisis eco-
nómica para familias que, de buena fe, no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.
 Aun así, tampoco hay que olvidarse de la importante cultura de pago que existe en España, donde 
la morosidad hipotecaria apenas supera el 3%. 
El objetivo, en definitiva, es alcanzar un equilibrio para esa demanda social y evitar que estas me-
didas supongan encarecer o restringir el crédito para la compra de vivienda.

Suport local als desnonaments

Ens complau comunicar-vos que la coalició ICV-EUiA de Parets del Vallès ha posat en marxa un 
projecte de “suport local a persones en risc de desnonament”.
Com a coalició d’esquerres. Des de la pròpia essència ideològica que representem. Des de la 
implicació coneguda per part dels nostres militants i simpatitzants amb els col·lectius afectats per 
aquesta xacra social que patim i des de la proximitat i voluntat de servei als nostres conciutadans/
es, ens sentim amb la necessitat moral i política d’oferir-los aquest suport davant del drama per-
sonal que aquests comporten. Els tràgics successos coneguts en els darrer mesos a arrel dels 
continus processos de desnonament que s’estan duent a terme per part de les entitats financeres 
a arreu de l’estat, així com la inexistència al nostre municipi d’una plataforma civil (PAH) de suport 
als mateixos, ens han fet decidir a impulsar i donar suport a la seva creació.
Pretenem que els possibles afectats/des a nivell local disposin d’un suport directe. Volem  que 
aquest grup de suport estigui obert a tots aquells ciutadanes i ciutadanes de Parets del Vallès que 
des de la complexa situació avanç comentada, vulguin també ajudar i col·laborar en la tasca que 

avui engeguem. Cal dir que des de fa ja unes setmanes, s’ha estat duent des de l’agrupació local 
un intens treball de coordinació i contacte amb diferents col·lectius civils relacionats de la comarca, 
com dels nostres propis partits de la coalició, per tal de poder oferir aquest servei amb garanties 
de suport efectiu als possibles afectats/des.
Ha estat nomenat coordinador de grup, el responsable d’organització d’ICV Parets, Lluís Moreno 
García. La seva dilatada implicació personal en altres temes d’àmbit social ens ha facilitat la decisió 
d’encomanar-li aquesta engrescadora i al mateix temps complexa tasca. Animem a tots aquells ciu-
tadans i ciutadanes de Parets que desitgin formar part del Grup o bé vulguin engegar una plataforma 
local (PAH) per fer front a aquesta complicada situació que alguns pateixen al nostre municipi, es 
posin en contacte amb nosaltres. També us demanem que si sou coneixedors d’alguna persona o 
família afectada els ho feu saber, per tal que puguin comptar amb el nostre suport. Podeu contactar 
per telèfon al 667113554 o per correu electrònic directe al coordinador: joseplluisicvparets.gmail.
com. Participa. Demà pots ser tu qui ho necessiti!

Grup Municipal Nova Opció per Parets 
www.nopparets.cat 
info@nopparets.cat

Grup Municipal de Convergencia i Unió 
www.ciu.cat/parets 
paretsdelvalles@ciu.info

Grup Municipal  del 
Partit Popular de Catalunya

Grup Municipal d’ICV-EA 
www.iniciativa.cat/parets 
parets@iniciativa.cat

Fa pocs dies es va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per part del PSC i PP. Malaurada-
ment no l’hem pogut votar a favor, i ni tan sols abstenir-nos, per desacord en la manera com s’ha 
confeccionat. Enguany, tot comença amb un augment dels impostos en més d’un 3% (l’augment 
impositiu de 2012 va ser d’un 6,8 %). Així ja comencem malament. Per elaborar un pressupost, 
nosaltres partim d’un premissa: el rigor. Prioritzar el rigor en la despesa permet atendre millor les 
necessitats bàsiques dels nostres veïns i veïnes. Per això hem presentat al•legacions al Pressu-
post, dins de la legislació vigent, i allunyant-nos d’al•legacions més “polítiques”. Entenem que el 

pressupost podria presentar irregularitats que incomplirien la legalitat vigent, com ara l’increment 
d’algunes retribucions o conceptes retributius que no es recullen dins de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per aquest 2013. Altres al•legacions presentades són:

2. Incorporació de personal a l’Ajuntament via contractes de serveis (Capítol II). Aquestes persones 
les trobem reflectides en partides anomenades “Estudis, assessoria i treballs tècnics” amb dota-
cions econòmiques importants. Tanmateix no cal fer convocatòries obertes de places i és més fàcil 

col·locar certes persones, que segurament tenen una vàlua contrastada, però la forma ens genera 
dubtes. Cap d’aquestes persones és del poble, i estaria bé que PSC+PP (que tant estimen Parets) 
prediquin amb l’exemple i allò que demanen a les empreses ho apliqui, també, l’administració local.
3. El contracte informàtic, adjudicat per 33.898,31 € IVA exclòs està dotat amb 49.000€. A més, 
hi ha un partida addicional de 41.500€ pel mateix concepte. L’any passat aquest contracte es va 
adjudicar “només” per 56.000€ IVA exclòs. L’equip de govern es va omplir la boca dient que el 
contracte s’havia reduït un 30%, però sembla que ha sofert un increment molt considerable.
4. L’aportació a Vallès Visió. En aquesta partida apareix un import de 106.659€, que considerem 
excessiu. Creiem que aquesta partida s’incrementarà ja que inicialment en formaven part 9 munici-
pis i enguany només en quedem 6. A més, ens basem en la dinàmica dels 2 darrers pressupostos 
en què la partida inicial s’incrementava a posteriori fins a 160.000 €.
I a més votem no als pressupostos per una mala distribució dels recursos, increments de partides 
no justificades, contractació de personal encoberta, manca de promoció econòmica... 
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Salvaguardem (part de) la història paretana
Al febrer, parlàvem d’una donació de documents que havia rebut l’Arxiu Municipal 
per part d’un ciutadà paretà, i de la restauració que se n’havia fet.
L’any passat en vam rebre cinc, de donacions. Unes més vistoses, d’altres més 
humils; totes ben rebudes i molt agraïdes. I és que el nostre interès no rau a 
arreplegar caixes amb papers antics, sinó evitar que el patrimoni documental 
de la població i, amb ell, part de la nostra història desaparegui per sempre més. 
Per aquesta raó volem convidar aquelles persones que posseeixin o custodiïn 
documentació antiga pròpia o aliena a donar-la a l’Arxiu abans que sigui massa 
tard...
Així ho van fer Llúcia Mas i Núria Cisa: van donar uns 120 documents datats 
entre 1703 i 1942 sobre les famílies Masachs i Guasch. D’aquests últims, hem 
triat un inventari de béns de Pau Guasch, de l’any 1787. Gràcies a elles, podem 
saber què hi podia contenir un mas d’una família benestant en aquella època. I 
ho descriuen estança per estança. En «lo quarto sobre lo porxet»: 
«[...] dos cadiras molt usadas, una ab brassos y altre empalmada» 
o «unas faldillas de pel de camell»... Sensacional!

Quins són els seus hàbits pel que fa a la salut?

Lluïsa Requena 
Els meus hàbits preferits 
són seure una estona al 
sofà cada dia i fer zàping, 
sense oblidar fer exerci-
ci dos dies a la setmana, 
menjar sa i gaudir dels 
meus néts tot el que pugui. 
Crec que és una bona fór-
mula per estar sana.

Felipe Curto 
Sobretot caminar força. Per 
temes de salut he de con-
trolar molt l’alimentació:  
poca sal i dieta mediterrà-
nia. És molt important tenir 
la voluntat de sentir-se bé 
amb un mateix.

Maite Ninou 
Menjar una mica de tot i 
saludable, dormir 8 hores i 
sobretot prendre’t les situ-
acions que la vida et dóna 
amb molta filosofia i calma.

Mercedes Barba 
La veritat és que no faig 
gaire per tenir una vida 
més saludable. Però sí que 
intento menjar verdura i ca-
minar força.

Andrés García
Estic pendent d’una ope-
ració i intento, sobretot a 
l’hora d’anar a dormir, rela-
xar-me per no sentir dolor.  
També controlo l’alimen-
tació, que sigui sana però 
sense privar-me de cap 
aliment.

Rafael Gómez 
No tinc cap hàbit preesta-
blert, però menjo sa, verdu-
res, fruites, pocs greixos... 
Per dormir, sobretot, miro 
de no tenir la ment ocupa-
da i prendre’m la vida de la 
millor manera possible.

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Grans dones, grans lectores
Durant tot aquest mes de març podem veure, a la Biblioteca Can Rajoler, l’exposició Grans lectores, creada i ela-
borada íntegrament pel personal del centre. 
La mostra ret homenatge a 10 dones d’edat avançada vinculades d’una manera o d’una altra a la biblioteca i al 
municipi. En aquesta secció volem també fer un reconeixement a aquestes grans persones i parlarem, inicialment, 
de cinc de elles. És clar que, per poder gaudir-ne com cal, s’hi ha d’anar a veure l’exposició, però volem fer cinc 
cèntims del què aquestes dones, àvides de llibres, han opinat del que representa per a elles la lectura i la vida en 
general. 

La lectura es lo mejor que tengo, si Dios me quisiera castigar sería quitándome la vista y no pudiendo leer. Antonia 
Servián, 86 anys.
La lectura per a mi és mitja vida, potser és de les coses que m’han donat i em donen més plaer a la vida. Rosa 
Gimbernat, 80 anys.
Sempre m’ha agradat la feina que he fet. Ara m’agrada llegir i badar: mirar el cel, les postes de sol... Lourdes Cor-
sellas, 84 anys.
A una dona jove li aconsellaria que llegís molt i que seguís el ritme de la vida, però no el que fan ara... Maria Larré, 
80 anys.
La lectura per a mi és un lloc d’evasió. Montserrat Martí, 69 anys.

Moltes gràcies a la Biblioteca Can Rajoler i, sobretot, moltes gràcies a aquestes lectores apassionades perquè 
gràcies a elles i al seu exemple, Parets continuarà sent un poble lector durant moltes i moltes generacions. 

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

L’Oficina de Català de Parets signa 5 acords amb establiments comercials 
El Voluntariat per la llengua és conegut, sobretot, per les parelles lingüístiques i perquè és una manera excel·lent 
de practicar la llengua fora de les aules, però també es desenvolupa a través d’altres aspectes. Per això, amb la 
finalitat d’afavorir la pràctica normal de la llengua, el programa també s’estén al teixit comercial i cívic paretà i 
ofereix als comerços que ho vulguin la possibilitat d’adherir-s’hi. Així, les parelles lingüístiques, a partir de la llista 
de comerços que els facilita l’Oficina de Català, saben en quins llocs podran practicar la llengua en un context real 
i amb la certesa que se sentiran acompanyats, encara que tinguin certa dificultat a parlar català.

Recentment, 5 establiments més, aquest cop de l’Eixample, s’han adherit al programa i han signat acords de col-
laboració. Aquests comerços se sumen als de l’Associació de Comerciants del Barri Antic, amb la qual, l’any 2012, 
l’Oficina de Català ja va signar un acord.

A més, és previsible que se n’hi adhereixin més, atès que formar part de la campanya no té cap cost 
econòmic.
Els establiments col·laboradors s’identifiquen amb un logotip de color verd que els distingeix com 
a comerços adherits.

PARETS EN IMATGES

Esclat de primavera
Foto de Miquel Raya
Aquesta imatge es va captar el dia 23 de 
febrer, tot just el matí de l’última neva-
da. Al fons es pot veure la masia de Can 
Jornet de Gallecs i, dominant la instan-
tània, el primer esclat de primavera d’un 
ametller florit. 

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 anar la celebració dels 100 anys?
Molt bé. Vaig poder reunir-me amb tota la meva família i, a més, l’Ajuntament em va fer 
un homenatge molt bonic. A Parets del Vallès, on he viscut els últims 60 anys de la meva 
vida, sempre m’hi he trobat molt bé.

Quins records té de Parets d’aquests 60 anys que hi ha viscut?
A Parets m’hi trobo molt bé. Visc en una caseta i tinc uns veïns esplèndids. Barcelona 
m’agrada, però no és el mateix viure en un pis que en una casa. A Parets, en canvi, tinc 
molt més espai i puc parlar amb la gent que conec.

On va néixer vostè?
En un poblet de muntanya de la província de Castelló que es diu Caudiel. La meva família 
es va traslladar quan jo tenia uns 15 o 16 anys a Barcelona. Allà vaig treballar com a 
minyona i de cuinera. Per això sempre m’han dit, el meu fill i els néts, que els agrada tant 
com cuino. Sempre m’ha agradat molt cuinar.

Recorda quan va venir a Parets?
El terreny on visc, el vam comprar als germans Casanova. Era una vinya i encara con-
servo dos ceps dels que hi havia en aquells anys. Una tia meva tenia una casa a Parets, 
al carrer la Lluna, i venia a passar-hi l’estiu. Aquí, hi vaig venir diverses vegades i així va 
començar la meva relació amb Parets, fins ara. Després, amb el meu marit, Ramon Nadal, 
que va ser operador de cinema, vam decidir buscar una finca a Parets, la vam comprar 
i ens hi vam traslladar a viure. 

Suposo que li vénen molts records de Parets.
Moltíssims. Recordo la nevada de 1962, quan ja estava vivint aquí. De les festes majors i 
de moltes altres activitats que es feien en aquest poble. Ja li he dit al meu fill que l’última 
excursió que faci en la meva vida serà a Parets del Vallès.

I també molts records del seu marit...
Ell es deia Ramon Nadal i vam venir tots dos junt a viure a Parets. Ell treballava a Bar-
celona com a operari de cinema. Durant molt temps va estar treballant on li deien però 
després va estar en un cinema de la capital. A tots dos ens agradava molt Parets.

Isabel Miguel Cortés
Isabel Miguel Cortés va néixer un 19 de març de 1913 a Caudiel (Castelló). Aquesta 
àvia centenària, que viu des de fa més de 60 anys a Parets, va rebre un homenatge 
del consistori paretà per la celebració d’aquest aniversari. Isabel Miguel Cortés que, 
si bé durant l’hivern resideix amb el seu fill a Barcelona, encara conserva la casa de 
Parets on ha viscut aquests darrers seixanta anys, quan va venir a residir al carrer 
Onze de Setembre, que abans rebia el nom de Santa Teresa. Isabel Miguel Cortés 
tenia com a marit a Ramon Nadal i va tenir un fill, tot i que també té néts i besnéts. 

M’agrada... 
M’agrada molt conversar amb la gent que 
conec. A les persones ens falta, de vega-
des, conversar més. Passejar per Parets. 
És un poble on em trobo molt bé. Cuinar 
per als meus néts.

No m’agrada...
Les guerres. Quan penso en la Guerra Ci-
vil només em vénen que mals records. Els 
bombardeigs a Barcelona. Passar gana i 
la manca d’aliments.

“A Parets m’hi trobo molt bé. Visc en una caseta 
i tinc uns veïns esplèndids”


