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E X E M P L A R  G R A T U Ï T

Les tradicions populars catalanes ocupen un lloc destacat dins del calendari de celebracions arreu del nostre territori. Una de les més 
arrelades és la Diada de Sant Jordi que, a Parets, va prendre, tal com es mereix, un caire festiu i distès. Roses i llibres van omplir la 
plaça de la Vila per on, al llarg del dia, es van concentrar centenars de curiosos i àvids lectors per adquirir la seva flor o el seu volum 
a les floristeries  o a les llibreries del municipi. El programa especial de RAP107, el recital poètic, la marató de lectura, l’espectacles 
de Rialles Parets o la signatura de llibres per parts d’autors locals, van arrodonir una magnífica diada. (Pàg.3) 

Sant Jordi 
triomfa a Parets
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Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental per conèixer 
la nova proposta de llei de governs locals

Parets ha acollit aquest mes d’abril la darrera sessió del Con-
sell d’Alcaldes del Vallès Oriental, durant la qual es va donar a 
conèixer la proposta de llei de governs locals en què treballa el 
Govern de la Generalitat de Catalunya. Pàg. 4

Es presenta la nova 
programació del canal 
Vallès Visió

6a edició de la Setmana 
de la Família, del 13 al 
18 de maig

El Futbol Sala Parets a 
prop de 3a Nacional 

Entrevista a Héctor de 
Miguel, Quequé 
Humorista

13 14 17 20

S’incorporen als seus llocs de treball els primers 
32 Plans d’Ocupació Local 

Ja s’han incorporat als seus respectius llocs de treball les 32 per-
sones seleccionades als Plans d’Ocupació Locals d’aquest 2013. 
L’Ajuntament va dur a terme una sessió d’acollida per explicar 
les tasques que desenvoluparan per a l’administració. Pàg. 5
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de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
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sal Sant Jordi, Estació, 
passeig de Ronda, pisci-
na M. Luque, Mediterrani, 
Pau Casals, l’Escorxador, 
Policia Local, Mn. Jaume 
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Cada15 minuts

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

PARETS AL DIA

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
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
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

T
EL

ÈF
O

N
S

 D
’IN

T
ER

ÈS

93 562 26 38
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
Escola N.S. Montserrat
93 562 03 56
Acadèmia Comercial de Parets
93 562 16 24
IES Torre de Malla
93 562 32 03
Oficina de Català
93 573 98 00

Oficina de Recaptació
93 472 91 36
CAP Parets
93 562 16 89
Jutjat de Pau
93 573 03 04
Parròquia Sant Esteve i Sant 
Jaume
93 562 02 01
Taxi Alberto Álvarez
600 639 664
Taxi Joan
619 042 587
Taxis Cooperativa Transradio
93 593 74 01
Farmàcia Barja (Barri Antic)
93 573 75 12
Farmàcia Isern (Eixample)
93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
Farmàcia de Parets (Eixample)
93 573 71 01 
Farmàcia Garcia (Escorxador)
93 562 04 72
Ambulància i Bombers
112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16

Publicació de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Impressió: Gráficas de Prensa Diaria, S.A.
D.L. B- 21822/2005. Exemplar gratuït. 

Imprès en paper 100% ecològic 

Per a la inserció de publicitat: 93 570 53 59
paretsaldia@contrapunt.cat
paretsaldia@parets.cat

Parets al dia es pot veure a Internet, al web 
www.parets.cat, en format PDF

LÍNIA OBERTA

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Joves solidaris
En aquest moment en què tot el que ens envolta té un caire 
negatiu i poc esperançador, especialment pel que fa als joves, 
per tercer any consecutiu hem pogut comprovar com el jovent 
del nostre poble s’ha abocat, un cop més, en un acte solidari 
com el Traiwalker Solidary Music Festival que hem organitzat 
el Club d’Activitats de Muntanya de Parets.
La secció CAM Solidari volem agrair la participació comple-
tament desinteressada, la col·laboració, l’esforç i, sobretot, la 
il·lusió que han posat els grups de joves músics  en aquest 
projecte solidari que l’ONG Intermon Oxfam duu a terme al 
tercer món.
Qui digui que avui en dia els joves no mouen un dit i que no 
fan res per als altres, que els ho preguntin als components 
dels grups Wretched Epiphany, The Downtown Beggars, Dob-
leFilo, Ktano, Cólogo + JSL, Frantic Tok que ens van omplir la 
sala del Casal Can Butjosa amb els seus ritmes, des del rock 
més dur al hip-hop més actual; que els ho preguntin també 
als joves anònims que darrere d’aquest espectacle han estat 
treballant durant setmanes en la seva organització i en tot 
el que comporta el muntatge i desmuntatge de l’espectacle.
Agraïm també, en nom del banc d’aliments, l’aportació de  
100 kg d’arròs de part dels components de Doble Filo que 
se sumaran a les aportacions d’aliments que es facin el pro-
per cap de setmana a la Punk Trail i a la Marxa Popular La 
Bastarda.

Club d’Activitats de Muntanya
Secció CAM Solidari

                 
 Bona nit 

       Capvespre cendrós.
           Un llençol gris
       amaga les estrelles.

       Gemecs de pardals
esquincen la dolçor d’un comiat,
       mentre fulles verdes
     enyoren petons del vent.

      Capvespre cendrós,
    déu-vos-guard de la nit,
      jaç amorós de la llum.
  
Joan Sala Vila (els Hostalets de Balenyà, 1929) poeta i pro-
motor cultural, immers en múltiples iniciatives com a crític 
d’art, editor, organitzador de certamens literaris o tertulià, així 
com també en el camp cívic i social. Des dels darrers anys, és 
ben conegut a Parets des de la seva tasca dins el Niu d’Art. 
Com a poeta, Joan Sala ens atansa a les coses essencials de 
l’esperit amb claredat i un llenguatge també essencial. Amant 

del món clàssic i de la seva filosofia, en els seus poemes 
hi planen els quatre elements constitutius –foc, aire, aigua 
i terra- com a base per entrar en el misteri de la vida, de 
l’amor, de l’atzar o del temps. Els motius de la natura més 
propera i els detalls més quotidians, acaben de conformar 
una obra sensible adreçada a qui vulgui obrir el cor sense 
oblidar la meravella del coneixement. Ha publicat tres llibres 
de poemes, que sempre s’acompanyen de reproduccions de 
pintures intimistes creades per pintors amics seus: Quatre 
daus de la vida, Còctel de l’avi i, darrerament, Bufa el vent. 
El Niu d’Art Parets li dedicarà la trobada del 16 de maig al 
Teatre de Ca n’Oms, a les 18.30 h.

Felicitem a la Isabel Miguel
El 17 de març, vaig tindre el goig de felicitat a la Isabel Mi-
guel, amb motiu del seu centenari.
No tenim massa oportunitats de poder celebrar un aniversari 
d’aquesta magnitud, tot i que cada vegada s’allarga més la 
vida, fet que no vol dir que la qualitat d’aquesta l’acompanyi. 
No es el cas de la Isabel, que gaudeix de una molt bona salut, 
i, fins ara, practicava gimnàstica. La Isabel diu que, amb el 
bon temps tornarà amb il·lusió a fer els seus exercicis perquè 
és una dona molt activa i té el suport i la estima dels seus 
familiars.
Però, no en tots els qui gaudeixen de la tercera edat es dona 
aquesta circumstància. És molta la solitud que pateixen, no 
solament els que viuen sols; molts, encara que acompan-
yats, pateixen de la incomprensió i la poca estimació dels 
familiars. 
Les persones grans necessiten tenir cobertes les necessitats 
bàsiques, però també els hi cal que se’ls escoltin. Es nota 
aquesta solitud en la necessitat d’haver d’explicar les seves 
vivències, els desitjos, el anhels o els temes que els preocu-
pen. En la vida familiar no hi ha espai per a la conversa, tot 
va molt ràpid, la feina, la crisis, les activitats extraescolar 
dels nets, les necessitats creades en las que no hi entren 
els avis...
Hauríem de fer la reflexió que, potser amb molta sort, arri-
barem a l’edat de la Isabel, i de com ens agradaria viure la 
vellesa, com  volem sentir-nos-en participes d’una societat 
on la nostra veu sigui escoltada, les nostres necessitats co-
bertes i en la qual no manqui l’estimació i el respecte.

Ma Rosa Garcia Deola
Responsable Club Sant Jordi

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 25 abril
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conversation group. 

Divendres 26 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, club de lectura fàcil.
-A les 20.30 h, a la Sala Serra de la Cooperativa, conferència sobre Pa-
gliacci, a càrrec de Sylvia Rovira.

Dissabte 27 abril
-De 10 a 22 h, al parc la Linera, I Festa de la Primavera: cercavila a càrrec 
de Mushow (11h), concert vermut a càrrec de Band-Art (12.30h), arros-
sada popular (13.30h), jam session i concert de Growl in Road (19h). 
-A les 11 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, trobada d’ac-
tivitat física de gent gran.
-A les 17 h, a la plaça de la Vila, festa de la Unió de Germandats amb 
activitat musical, ball de gitanes, lliurament de trofeus i medalles als 
socis, xocolatada i missa.

Diumenge 28 abril
-A les 8 h, Parets envaeix l’Eternal running (de 10 km) a Castellbisbal. 
-A les 12 h, a la Sala Basart de la Cooperativa, concert solidari de CEM 
maria Grever amb l’Associació Síndrome de Williams, l’Institut Català 
de Musicoteràpia i Cordes del Món. 
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar: Bambi, a càrrec 
de la cia. El Replà Produccions.

Dimarts 30 abril
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: pluja de contes, 
a càrrec de Carme Brugarola. 

Divendres 3 maig
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, hora del conte 
per a petits i grans.

Dissabte 4 maig
-A les 9.30 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, I Torneig de 
bàsquet amb equips amb discapacitat psíquica. 
-A les 17 h, a la plaça de la Vila, ballada de gitanes i xocolatada.
-A les 17 h, a l’Equipament Municipal Asoveen, Festa de la rosa, amb 
ball en viu a càrrec de Pep i M. Josep.
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amenitzats 
pel grup Tempo. 

Diumenge 5 maig
-A les 9 h, al Teatre Can Butjosa, Torneig de VTES.

Dimarts 7 maig
-A les 13 h, a l’escola Vila Parietes, trobada XEF. Organització: XEF.

Dijous 9 maig
-A les 17 h, a la Sala d’entitats de Ca n’Oms, Trobada de reflexió dels 
participants al Voluntariat per la llengua de Parets. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Conversation group, a càrrec 
d’Elena Calvo.

Divendres 10 maig
-A les 19 h, a la Sala d’exposicions Can Rajoler, obertura de l’exposició 
100 anys de cant coral a Parets. Fins al 26 de maig.
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, hora del conte 
per a petits i grans.
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, presentació del llibre La revolució 
de 1936 a Granollers de Carles Font.
-A les 21.30 h, a l’Escola de la Natura, sessió d’ob-
servació dins del programa infantil d’astronomia.

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat

Cada dia, cada mes, cada moment té alguna cosa que els fa especials. De vegades són grans coses, d’altres, quasi 
insignificants, però sempre hi ha algun motiu que et dibuixa un somriure: compartir l’alegria dels qui, per fi, han trobat 
una feina, la satisfacció dels veïns i veïnes que aquesta setmana començaven a treballar en els plans d’ocupació, 
veure que el pas del temps deixa empremta i ja fa 30 anys de l’Escola de la Natura o 30 anys en què Parets comença-
va a omplir-se de la màgia de la Biblioteca Can Butjosa. Grans coses i petites coses, tot té valor. Un llibre, una rosa,  
l’espectacle d’aniversari de Rialles, que els amics Joaquim Fernández i Alfred López, que avui signen llibres a la 
plaça, em convidin a fer-la petar una estona, visitar, com cada Sant Jordi, tots els avis i àvies dels casals, comprar 
una rosa per a la Júlia, la meva filla, per a la meva dona, per a la meva mare, per a la meva sogra... i també per a les 
tres noies del departament. 
Escric aquest Apunt tot just el dia de Sant Jordi, un dia guarnit per un sol esplèndid. Tanco els ulls i sento xivarri de 
nens a la plaça, veus que reciten poemes, i com toquen amb gralles i tabals El ball de la cibada i Baixant de la Font 
del Gat.  L’abril m’agrada especialment. Potser perquè és primavera o perquè em fa venir records d’infantesa, potser 
perquè sovint passejava amb el meu avi per Gallecs, amb aquell verd intens dels seus camps, o perquè, com ara, 
m’encantava la Diada de Sant Jordi, remenar entre les paradetes, al costat dels meus pares, entre aquell fantàstic 
aparador de llibres a cel obert. Us convido a fer de cada dia Sant Jordi, de cada dia Parets, poble lector.

Sant Jordi ens deixa roses i bones lectures per tot l’any

La Diada de Sant Jordi d’enguany, com ja és habitual, va 
omplir la plaça de la Vila de roses i de bona literatura. Les 
activitats, però, es van iniciar a principis de setmana amb 
un gran ventall d’actes previs com l’Espai del Lector, a la 
Biblioteca Can Butjosa, l’Hora del Conte, a la Biblioteca 
Can Rajoler, la tertúlia literària al Restaurant El Jardí, amb 
Genís Sinca, la Cloenda del Club de Superlectors o la pre-
sentació del llibre Bufa el vent, de Joan Sala Vila.
Arribat dimarts, els llibreters i floristes de Parets van 
muntar les seves parades i van oferir, durant tot el dia, una 
infinitat de títols per escollir i flors per a tots els gustos.
Invictus, d’Albert Sanchez Piñol o el nou llibre d’Albert 
Espinosa van ser alguns dels volums més sol·licitats de la 
diada. Els nostres autors locals van ser puntuals a la cita i 
van signar exemplars dels seus llibres. Com a novetat, es 
va poder adquirir en primícia el llibre La Revolució de 1936 
a Granollers, del col·laborador de Rap107, Carles Font, que 

es presentarà el proper dia 10 de maig en un acte públic.
Alguns dels al·licients afegits a la diada van ser la 3a 
Marató de Lectura o l’activitat ‘Fem un rodolí al gall qui-
riquiquic’, programada per primera vegada per la Colla 
de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets. Els inflables per 
a la mainada, l’emissió en directe del programa especial 
de Rap107, el concert dels alumnes de l’Escola Municipal 
de Música, l’espectacle familiar ofert per l’entitat Rialles o 
la tabalada i ballada d’estendards de Diables Parets van 
ser també algunes de les activitats que van fer del Sant 
Jordi paretà una jornada emocionant i participativa per a 
tothom. La nostra gent gran van celebrar la seva pròpia 
festa als casals municipals amb música en directe, ball en 
viu i roses per als socis. Per la seva banda, els més petits 
van ser el protagonistes dels contes que els voluntaris i 
voluntàries de la Biblioteca Can Butjosa van explicar als 
alumnes de les escoles paretanes.

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa va 
cloure les activitats del 30è aniversari amb el 
Llibre gegant

30 ANYS D’HISTÒRIES

Tres dècades de bon funcionament i de saber fer han 
convertit la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa en 
un equipament de referència i model de moltes biblio-
teques del país. D’entre les estadístiques que es po-
den destacar cal remarcar, per exemple, que el carnet 
més jove que s’ha fet va ser a un nadó de 4 hores de 
vida, fet que va permetre al centre sortir al Llibre dels 
Rècords; que el carnet més antic que consta als ar-
xius pertany a una persona nascuda el 1917, o que en 
aquests anys s’han elaborat un total de 8.821 carnets. 
Els actes de celebració que van servir per recordar tota 
aquesta trajectòoria va ser un veritable èxit: des de la 
trobada de contacontes, passant per la bufada de les 
30 espelmes o l’elaboració del Llibre gegant a càrrec 
d’il·lustradors professionals. La Biblioteca continua 
amb el seu programa d’activitats com ara el Taller de 
jocs de falda, que començarà el proper 6 de maig.

Més de 8.800 socis en 30 anys i els diversos 
premis assolits converteixen l’equipament en un 
centre de referència arreu del país.
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ESCOLA DE LA NATURA

30è aniversari de l’Escola de la Natura 
Una trentena de persones van assistir a l’acte de com-
memoració del 30è aniversari de la fundació de l’Es-
cola de la Natura, que va tenir lloc a la seu del centre, 
al carrer Galende.
L’obertura de l’acte va anar a càrrec de l’alcalde, Sergi 
Mingote, i del director del centre, Ferran Lozano, que 
van fer referència a l’evolució de la proposta educativa 
i dels objectius de l’equipament durant aquests anys. 
En el marc de la celebració, es va lliurar als assistents 
i als col·laboradors un exemplar del llibre Parets ple de 
vida i van tenir lloc diferents activitats representatives 
de la proposta que l’Escola de la Natura fa al llarg de 
l’any, així com un petit tast de productes ecològics. 
Com a part dels actes, durant tot aquest abril, la Sala 
d’Exposicions de l’escola acull una mostra retrospec-
tiva dels 30 anys de l’equipament municipal. 
L’Escola de la Natura va néixer l’any 1983 amb l’objec-
tiu d’apropar el món de la natura, conscienciar sobre la 
importància de conèixer i respectar l’entorn més pro-
per i alhora aprendre a gaudir-ne. Presenta una oferta 
lúdica i educativa molt variada per als grups d’esco-
lars 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, sortides, xerra-
des, projeccions audiovisuals i sessions d’astronomia. 
D’altra banda, l’Escola de la Natura, amb la col-
laboració del centre d’acollida d’animals Help-Guau, 
va organitzar la tercera edició de Guau, quina matinal!, 
amb l’objectiu de promoure la tinença responsable 
d’animals de companyia i de fomentar-ne l’adopció. 
L’activitat va tenir molt bona acollida.

PLUSVÀLUA

El Circuit aposta per atreure noves activitats
Impulsar activitats i serveis relacionats amb el món del 
motor és un dels objectius que haurà de recollir el Pla 
director urbanístic del Circuit de Catalunya . En una tro-
bada entre representats del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat i els alcaldes de Montme-
ló, Granollers i Parets, s’ha reactivat la redació d’aquest 
Pla. El document també haurà de crear un marc d’acord 
supramunicipal per dirigir el model urbanístic cap a un 
desenvolupament equilibrat dels municipis, compatible 
amb les necessitats derivades de la gestió del circuit.

EMPRESA SUBVENCIÓ

Parets rebrà 550.000 euros de la Diputació
L’Ajuntament de Parets rebrà 550.000 euros de la Diputa-
ció de Barcelona, a través del pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, per a l’execució de la segona fase de reurba-
nització de l’avinguda Espanya i la cobertura de la pista 
esportiva de Can Butjosa. D’aquesta dotació, 350.000 
euros són per a l’anualitat 2013 i 200.000 euros per a 
2014. Dins el Pla Xarxa de Governs Locals 2015-2015, 
l’Ajuntament va sol·licitar subvencions per un import de 
1.225.000 euros per a quatre programes de manteniment 
i creació d’equipaments i d’infraestructures.

PLUSVÀLUA

Campanya sobre recollida de residus
Sota el nom “Per un Parets més net i endreçat. Per un 
Parets més sostenible”, la propera setmana s’iniciarà una 
campanya de sensibilització sobre recollida de residus. 
L’objectiu és fer un correcte reciclatge a través dels con-
tenidors de recollida selectiva, fracció orgànica i resta i 
fomentar l’ús de la deixalleria. S’instal·laran cap a una 
trentena de punts verds a àrees completes de recollida de 
residus. Són plafons informatius sobre la utilització dels 
contenidors, la deixalleria, horaris i plànol i els telèfons 
per sol·licitar la recollida de voluminosos. 

MEDI AMBIENT

Parets acull el Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental

Parets ha estat seu de l’última sessió del Consell d’Alcal-
des del Vallès Oriental, una trobada celebrada el passat 
17 d’abril, a la Sala Cooperativa, que es va centrar en la 
proposta de llei de governs locals en què està treballant 
la Generalitat de Catalunya. 
L’acte va comptar amb l’assistència de 40 alcaldes i alcal-
desses de la comarca, amb Sergi Mingote com a amfitrió 
de la trobada, el president del Consell Comarcal i alcalde 
de Canovelles, José Orive, i Joan Cañada, secretari de 
Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals 
de la Generalitat. Cañada va explicar els objectius que 
planteja la nova llei que afecten els municipis, les en-

titats metropolitanes descentralitzades, les comarques 
i les diputacions, així com els representants locals. Va 
avançar, entre d’altres, la desaparició dels consellers co-
marcals com a càrrecs de representació política, i que 
serà el Consell d’Alcaldes el principal òrgan de govern de 
les comarques. El president del Consell Comarcal, ens 
organitzador de la trobada, va manifestar la necessitat de 
reflexionar i reorganitzar el món local però sense oblidar 
que les administracions locals són les que ofereixen més 
serveis de proximitat i va insistir que cal donar veu al món 
local en la construcció definitiva d’aquesta proposta per 
tal de garantir els serveis de qualitat a la ciutadania.
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Les 32 primeres persones seleccionades als plans d’ocu-
pació locals per al 2013 ja han començat a treballar. Es 
tracta de 3 auxiliars de la llar per al reforç dels Serveis 
Socials, 2 conserges d’equipaments municipals, 18 ope-
raris de neteja de la via pública, 1 dinamitzador/a juvenil, 
2 auxiliars administratius/ves per a Serveis Econòmics i 
Comunicació, 2 auxiliars tècnics de web per a Educació, 2 
informadors mediambientals i 2 conserges mantenidors 
d’instal·lacions municipals. Realitzen la seva tasca durant 
quatre mesos, amb un 70% de la jornada. 

Aquest dilluns, l’Ajuntament ha ofert als nous treballadors 
una sessió d’acollida a la Sala Serra de la Cooperativa.
En aquesta primera convocatòria de plans d’ocupació han 
presentat la sol·licitud 202 persones en situació d’atur.

82 plans d’ocupació per a 2013
Durant el 2013, es contractaran 82 persones en atur en 
plans d’ocupació locals de l’Ajuntament. 54 faran tasques 
de manteniment i neteja de la via pública, 14 són especí-
fics per a joves i 14 més per a majors de 50 anys.

Comencen a treballar els primers plans d’ocupació de 2013 
L’Ajuntament ha contractat 32 persones de Parets en situació d’atur amb diferents perfils professionals

Mor Joaquim Volart, exregidor municipal
Diumenge va morir, a l’edat de 89 anys, Joaquim Volart 
Lloberas, regidor de l’Ajuntament de Parets del 5 de fe-
brer de 1961 al 5 de febrer de 1967. Va ser també vocal 
de la comissió d’hisenda i, l’any 1964, primer tinent 
de l’alcalde i president de les comissions d’hisenda, 
governació i festes. Destacat militant de Convergència 
Democràtica de Catalunya a Parets, havia participat en 
entitats com el el Club Futbol Parets i el Club d’Hand-
bol Parets i a la junta del centre parroquial.

La Unió de Germandats celebra la festa anual
La plaça de la Vila acollirà, dissabte 27 d’abril, a partir 
de les 17 h, la festa anual de la Unió de Germandats de 
Previsió Social amb activitats com una xocolatada , les 
actuacions de l’Escola Municipal de Música i la Colla 
del Ball de Gitanes de Parets i una missa pels difunts 
de l’entitat. També tindrà lloc l’acte d’homenatge als 
socis més grans i als dos que són centenaris. 

Centenari de la Coral Art i Unió 
Amb motiu del centenari de la Societat Coral Art i Unió, 
el proper divendres 10 de maig, a les 19 h, tindrà lloc 
a la Sala d’exposicions de Can Rajoler l’obertura de 
l’exposició “100 anys de cant coral a Parets”, que es 
podrà visitar fins al 26 de maig. Diumenge 26 de maig, 
a partir de les 9.30 h, es duran a terme diverses acti-
vitats com l’ofrena de flors al monolit d’Anselm Clavé, 
concert a l’Església de Sant Esteve, ballada de gitanes 
i un concert de can coral al Teatre Can Rajoler.

Festa de primavera de l’Orquestra Band-Art
El proper dissabte 27 d’abril, l’Associació Orquestra 
Band-Art organitza, amb el suport de l’Ajuntament de 
Parets, la I Festa de la primavera, que començarà a les 
11 h amb una cercavila a càrrec del grup de grallers 
Mushow, acompanyats de la Band-Art. Durant la jor-
nada, el parc de La Linera acollirà un concert vermut 
amb refrigeri, una arrossada popular, una jam session 
i un concert pel grup paretà Growl in Road.

Nova parada del bus de l’Hospital de Mollet
El bus que inicia el trajecte des de Parets fins a l’Hos-
pital de Mollet del Vallès compta amb una nova pa-
rada. Si bé fins al moment el trajecte començava al 
marge dret de l’avinguda Catalunya, al costat del re-
fugi, ara tant l’inici com el final del recorregut es fa a 
la parada habilitada al davant de l’Escola Lluís Piquer. 

Baixa l’atur corresponent al març a Parets
La taxa de persones aturades a Parets durant el març 
ha baixat en un 0,23% respecte al febrer. Segons dades 
publicades per l’Observatori del Mercat Laboral del 
Vallès Oriental, a Parets s’han produït 4 insercions la-
borals durant el març, per contra de la tendència de la 
comarca, que arriba al seu màxim històric de persones 
en situació d’atur amb un 18,27%.

EN 2 MINUTS...

CAMPANYA
Aliments per a famílies amb necessitats

El Partit Pirates de Parets del Vallès i l’Ajuntament es-
tan treballant en una iniciativa per tal de sol·licitar a les 
empreses d’alimentació del municipi que facin donació a 
organitzacions sense afany de lucre de tots aquells ali-
ments amb dates de venciment properes que no es pu-
guin comercialitzar. 
D’entrada, des del servei de Promoció econòmica de 
l’Ajuntament s’està fent el recull de les empreses dedi-
cades al sector de l’alimentació que hi ha al municipi que 
puguin adherir-se a aquesta campanya. El 30 d’abril hi 
ha prevista una reunió amb un representant d’aquesta 
formació política per definir l’actuació.
En el Ple de març, Pirates va exposar la iniciativa “No 
llencis el menjar”, amb l’objectiu que les empreses puguin 
destinar aliments a famílies amb necessitats econòmi-
ques. 
D’altra banda, l’Ajuntament de Parets està participant en 
espais de debat per evitar el malbaratament alimenta-
ri com la presentació al Consorci de Residus del Vallès 
Oriental de l’estudi “Un consum més responsable dels 
aliments”, a càrrec de l’Agència de Residus de Catalunya.

 Sessió d’acollida dels nous treballadors per part de representants de l’Ajuntament, aquest dilluns a la Sala Serra de la Cooperativa

PLUSVÀLUA
Presentació i constitució de la PAH Parets
El proper dijous 2 de maig, a les 20 h, tindrà lloc, a la 
Sala Serra de la Cooperativa, l’acte públic de presentació 
i constitució oficial de la Plataforma d’Afectats/des per 
la Hipoteca (PAH) de Parets del Vallès.
En el transcurs de l’acte es donaran a conèixer els objec-
tius de la Plataforma, els principis reguladors, així com 
el calendari de trobades i les accions que es realitzaran.
La PAH de Parets es defineix com una associació sense 
afany de lucre, apartidista i no violenta, és a dir, que pretén 
actuar de forma pacífica en qualsevol acció de denúncia 
o resistència a desnonaments que dugui a terme. 
Per últim, la Plataforma es posa a la disposició de les 
persones afectades o bé de les que siguin sensibles a la 
realitat dels desnonaments així com a entitats i col·lectius 
socials.
Com a pas previ a la constitució formal de la Plataforma 
d’Afectats/des per la Hipoteca de Parets, el col·lectiu es 
va donar a conèixer per mitjà d’un estand a la plaça de 
la Vila, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, posant-se 
a la disposició de les persones en risc de patir aquesta 
problemàtica social. 

NOVA PLATAFORMA
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Perruqueria
de senyores

maig5
diumenge 19.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Rafael Anglada

OBRA SUSPESA

Confessions de 
dones de 30 de Domingo

oliveira

A les 21 h

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

maig11
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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Comptar amb l’ajuda de professionals a l’hora d’educar els nostres fills i filles des de nadons tindrà, sens dubte, uns efectes molt positius en el seu desenvolupament com a per-
sones integrades en una societat que cada cop demana més preparació i més coneixements. Es pot pensar erròniament que els primers anys de vida influeixen poc en el nostre 
comportament com a adults, però els estudis demostren que és precisament en aquests moments quan es comença a definir la personalitat i quan els coneixements s’imprimeixen 
amb força.  

Escola, sí. Guarderia, no
El programa educatiu conjunt que es formula a les tres escoles bressol municipals de Parets té l’objectiu de preparar els més petits per conèixer el món que els envolta per mitjà de 
les pròpies experiències i permetre que ells mateixos trobin les respostes a les seves preguntes. Dins de la línia pedagògica consensuada que es duu a terme als centres s’inclo-
uen diferents activitats per fomentar el coneixement de l’entorn, com ara sortides pel municipi o visites a la granja. També es dóna una gran importància a les activitats lúdiques 
i culturals de caire periòdic: teatre, audicions musicals, visites a les biblioteques o contacontes. A més d’aquest programa educatiu, cada escola introdueix activitats concretes 
durant el curs que, per mitjà del joc, ajudaran els infants a potenciar les seves capacitats i a familiaritzar-se amb temes quotidians com l’experimentació plàstica, la descoberta de 
l’entorn o els bons hàbits. Entre d’altres, s’inicia els nens i nenes a la llengua anglesa amb l’apropament auditiu a l’idioma i es crea un arxiu gràfic de les activitats que les famílies 
poden consultar per mitjà d’una clau de pas. L’alimentació és un altre dels eixos als quals les escoles donen una especial importància. El menjar es cuina al mateix centre cada dia 
amb menús adequats a cada edat i, per facilitar l’estalvi a les famílies, no es demana cap equipament especial ni pel que fa a la roba ni a les motxilles.

Educar a l’escola, educar amb la família
Les famílies poden gaudir dels avantatges que ofereixen els centres, com ara la comunicació diària amb els educadors i educadores, l’assessorament psicopedagògic del CDIAP, 
preus reduïts en els cursets de natació per als infants, suport en tots els seu canvis evolutius, des del gateig al caminar, o el pas del menjar triturat al sòlid. A més, les escoles par-
ticipen en la Xarxa de Debat Educatiu amb i per a les Famílies (XEF), a la Xarxa Municipal pels Bons Tractaments en la Infància i a la Xarxa d’Escoles Bressol de la comarca. Totes 
les escoles bressol municipals de Parets compten amb un equip de professionals titulats i amb el reconeixement oficial de la Generalitat de Catalunya.

Calendari de preinscripcions i matrícula
La presentació de les sol·licituds per a la preinscripció a les escoles bressol municipals és del 6 al 17 de maig demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al telèfon 93 573 
88 88. El període de matriculació dels admesos es farà a cada centre del 10 al 14 de juny. L’oferta total d’enguany és de 145 places, 21 per als infants nascuts entre l’1/10/2011 i 
el 13/05/2012; de 50 per als nascuts de l’1/01/2011 al 30/09/2011 i de 74 places per als nascuts entre gener i desembre de 2010.

Fem art, fem música
Dins del projecte conjunt, l’escola bressol El Cirerer de-
senvolupa durant el curs activitats concretes que intenten 
acostar els més petits al món de la música i l’art. Audi-
cions musicals al centre o visites a l’Escola Municipal de 
Música en formen part. Un altre dels projectes que l’es-
cola duu a terme amb l’objectiu de potenciar la capacitat 
creativa dels infants, ajudar-los a expressar-se per mitjà 
d’elements plàstics i apropar els més petits al món de 
l’art a través de la pintura, és ‘Som uns artistes’, on els 
menuts fan les seves pròpies interpretacions a partir de 
quadres de Kandisnki, Warhol, Pollock, Dalí o Miró. A inicis 
de curs, les educadores fan una introducció a la vida dels 
pintors per mitjà de contes, històries, fotografies o làmi-
nes i després de seleccionar-ne una en concret, els nens 
i nenes en fan una interpretació molt personal utilitzant 
diferents materials i colors. La similitud amb l’original no 
és rellevant, ja que el que es pretén és potenciar la seva 
capacitat d’expressió i compartir l’experiència creativa.

Coneixem el nostre entorn 
Pel que fa a l’escola bressol La Cuna, des de fa uns anys 
ha apostat pel coneixement de l’entorn i dels veïns i ve-
ïnes del municipi per mitjà de visites als diferents co-
merços de la població. L’objectiu d’aquestes visites és 
conèixer l’entorn social i natural de l’escola i aprendre 
la diversitat d’oficis, que desenvolupen les persones que 
tenen botigues a Parets, i les seves peculiaritats.
Durant el curs, els infants es familiaritzen amb la rutina 
que requereix l’entorn social de la vida en una comunitat 
i se’ls revelen els espais que coneixen i que comparteixen 
habitualment amb la família o en descobreixen de nous.
Algunes de les sortides tenen l’objectiu de fomentar el 
coneixement de la geografia urbana, desenvolupar la me-
mòria i la capacitat d’observació, per mitjà dels trajectes 
fins als comerços; de conèixer aliments nous que tasten 
després d’haver-los anat a buscar, o de descobrir objec-
tes nous que observen i que incorporen posteriorment 
als seus jocs.

Bons hàbits: mengem bé, mengem sa
Un dels eixos de l’educació que s’ofereix a les escoles 
bressol de Parets és la importància dels bons hàbits i de 
l’alimentació adequada. L’escola bressol El Gargot duu 
a terme una activitat en aquest àmbit sota la premissa 
que els moments de vida quotidiana són essencials per al 
desenvolupament autònom dels infants. Al Gargot es creu 
que els nens i nenes han de ser els protagonistes de la 
seva pròpia acció i que han de ser ells qui marquin el ritme 
del seu propi procés vital. Des de l’escola s’acompanya 
aquest procés tot respectant els interessos de cada infant 
i deixant que desenvolupin al màxim i d’una manera autò-
noma les seves capacitats per aconseguir fer dels àpats 
una estona de plaer. Els preparatius comencen rentant-se 
les mans i, després, els infants més grans ajuden a parar 
la taula, a posar les estovalles, a repartir els pitets... tot de 
manera espontània, pel plaer de fer-ho, ja que l’autèntica 
activitat autònoma va sempre acompanyada de la joia 
de fer-ho tot sol.

Escoles bressol municipals, escoles actives amb l’infant com a protagonista

EB El Cirerer EB La Cuna EB El Gargot
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Més informació

i inscripcions a l’SLOP
Carrer Major, 1
Parets del Vallès

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
Durada: 20 h
Persones que tinguin coneixements 
d'anglès i vulguin millorar el seu nivell 
mitjançant la conversa.

Curs de Word
Durada: 30 h
Persones que vulguin aprofundir en el 
domini del processador de textos.

Curs d'ofimàtica (nivell inicial)
Durada: 30 h
Persones que es vulguin iniciar en 
l'ofimàtica.

Curs d'Excel (full de càlcul)
Durada: 30 h
Persones que tinguin coneixements del 
sistema operatiu Windows i vulguin 
introduir-se en l’Excel

Curs de disseny de pàgines web
Durada: 30 h
Persones que tinguin coneixements 
d'iformàtica a nivell d'usuari que 
vulguin aprendre a dissenyar una 
pàgina web.

Curs de Contaplus
Durada: 30 h.
Persones que tinguin:
-experiència o formació en l'àmbit 
administratiu,
- coneixements de l'entorn Windows,
- coneixements bàsics de comptabilitat.

Curs de comptabilitat bàsica
Durada: 30 h
Persones que tinguin experiència en 
l'àmbit administratiu.

Curs de comptabilitat avançada
Durada: 60 h
Persones que tinguin experiència en 
l'àmbit administratiu i comptable.

Curs de manipulació d'aliments
Durada: 6 h
Persones que cerquin feina relacionada 
amb el comerç, l'hostaleria, la restau-
ració i les cadenes de producció 
alimentaries.

Atenció al client
Durada: 30 h
Persones que vulguin desenvolupar 
habilitats adequades per a l'atenció al 
públic.

Curs de plataformes elevadores
Durada: 12 h
Persones interessades a treure’s el 
carnet de plataformas elevadores.

Curs de carretoner frontal (nivell 
inicial)
Durada: 12 hores
Persones que no tinguin experiència 
en la conducció de carretons eleva-
dors.

Curs de carretoner frontal (nivell 
avançat)
Durada: 6 h
Persones que tinguin experiència en la 
conducció de carretons elevadors 
frontals.

Curs de carretoner retràctil
Durada: 12 h
Persones que tinguin el carnet de 
carretoner frontal.

Eines per a la gestió de l'estrès davant 
la situació d'atur
Durada: 14 h
Persones interessades en:
-Aprendre a potenciar els recursos i 
aptituds personals davant l'estat 
d'estrès que pot provocar la situació 
d'atur.
- Enfortir i augmentar 
l'autoconfiança en aquest procés.

ACTIVITATS FORMATIVES
Adreçades a persones en situació d’atur inscrites a l’SLOP
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Assistant Comercial and Marketing, a Parets
S’ha constituït a Parets la societat Assistant Comer-
cial and Marketing, SL, dedicada a la intermediació en 
operacions de compra i venda de mercaderies, matè-
ries primeres i productes facturats, posant en relació 
comprador i venedor. També es dedica a la compra-
venda, manipulació i construcció d’elements per a la 
construcció.

Curs de pastissos i galetes a Confort Parera
L’establiment Confort Parera organitza un curs de re-
bosteria creativa per aprendre a fer cup cakes i galetes 
decoratives. El curs, que anirà a càrrec d’una pastisse-
ra professional, es durà a terme avui dijous 25 d’abril 
de 17.30 a 20.30 h a l’establiment, a l’avinguda Catalu-
nya, 116. Cal portar un davantal i una carmanyola per 
endur-se el producte elaborat. El cost de l’activitat és 
de 10 euros i les places són limitades.

Es constitueix If-security
lf-security és el nom de la nova empresa que s’ha 
constituït a Parets, dedicada a oferir solucions inte-
grals de seguretat informàtica en l’àmbit empresari-
al. En concret realitzen tests d’intrusió, auditories de 
sistemes informàtics, auditories web, consultoria in-
formàtica i serveis de manteniment per garantir la se-
guretat a la xarxa i evitar situacions de vulnerabilitat.

María Grever aposta per Salvador Espriu
El CEM Maria Grever està duent a terme el projecte 
“Viu Espriu”, un espectacle de cançons i de poesia 
musicada amb les veus de Sílvia Bel i Llúcia Vives, 
basant-se en l’obra de Salvador Espriu. Els temes són 
tots originals i inèdits, acompanyats de la música de 
Cordes del Món. L’espectacle ha estat seleccionat i és 
un dels recomanats de la programació de l’Any Espriu.

El grup Mat Holding obrirà noves filials
Dins del seu pla de creixement, el grup empresarial 
Mat Holding, amb seu a Parets, té prevista l’obertura 
de noves filials en mercats com el de Jordània, el Lí-
ban, Egipte i l’Uruguai durant aquest exercici. També 
vol mantenir el creixement ampliant la cartera de pro-
ductes fitosanitaris i a través de l’adquisició de com-
panyies espanyoles i estrangeres en la seva divisió 
d’aigües. 

Miquelrius crea nou producte personalitzat
L’empresa Miquelrius, ubicada a Parets del Vallès, ha 
fet el llançament d’un nou quadern personalitzat amb 
el que es preveu una facturació de 150.0000 euros 
aquest any.  El nou producte es pot adquirir també a 
través del web de la firma, a www.personalizatucua-
derno.com
Miquelrius està present a 60 països com Estats Units, 
Canadá i Japó a més d’Europa, Llatinoamèica i Orient 
Mitjà.

EN 2 MINUTS...

Gráficas de Prensa Diaria no tanca
L’empresa Gráficas de Prensa Diaria, la rotativa del Gru-
po Zeta que s’encarrega de la impressió d’El Periódico i 
l’Sport, finalment no tancarà, com a resultat de l’acord 
d’última hora a què han arribat els treballadors amb la 
direcció de l’empresa. El 82% de la plantilla hi ha votat 
a favor. Així, la rotativa es mantindrà oberta, però es re-
duiran 25

GRUPO Z
llocs de treball, de manera que la plantilla passarà de 102 
a 77 treballadors. Al mateix temps, els empleats accepten 
la proposta de l’empresa que inclou rebaixes salarials i 
d’altres complements, que en alguns casos arriba a reduir
el sou anual en un 50% així com la reducció de la jornada 
laboral a sis hores, entre d’altres. Els representants dels 
treballadors reconeixen que tot i que  l’acord assolit no ha 
estat satisfactori, permet salvar la planta del tancament.

L’Ajuntament, apropant posicions
L’Ajuntament de Parets ha apostat des del primer moment 
pel manteniment de l’activitat de la planta i s’ha reunit du-
rant les darreres setmanes tant amb el comitè d’empresa 
com amb directius de Grupo Z per tal d’apropar posicions 
i plantejar propostes per tal d’evitar el tancament de la 
imprenta. 
El 12 de març, Gráficas de Prensa Diaria, que va obrir a 
Parets fa 12 anys, va presentar un expedient de regulació 
d’ocupació (ERO) que suposava l’acomiadament dels 102 
treballadors de Parets i el tancament de les instal·lacions. 
A partir d’aquí, els treballadors van iniciar diversos perío-
des de vaga. 

La identificació d’oportunitats de creixement i els projec-
tes per a l’impuls territorial han centrat la sessió de treball 
en l’àmbit de la B30 celebrat a inicis del mes d’abril al 
Centre de Recursos Empresarials la Marineta. 
Representants dels ajuntaments de Parets, Sabadell, Sant 
Cugat i Santa Perpètua, a més d’empreses i agents eco-
nòmics i un centre d’investigació van posar sobre la tau-
la les potencialitats de l’àmbit d’aquesta infraestructura 
viària, la B30, de la qual en forma part Parets del Vallès. 
La sessió va permetre contextualitzar tota la feina que 
s’ha desenvolupat fins ara i estableix el sector de la in-
dústria manufacturera avançada com a objectiu estratè-

Consell Industrial i B30, de la mà en l’aposta pel territori
La sessió de treball de la B30 posa sobre la taula les potencialitats econòmiques d’aquest àmbit

 L’alcalde, Sergi Mingote, va presidir la sessió de treball de l’àmbit de la B30, centrada en la identificació de sectors de desenvolupament econòmic

gic del territori. La dinàmica de treball va permetre iden-
tificar les tendències determinants per assolir aquest 
objectiu com ara l’emprenedoria, la innovació, els nous 
models d’aprenentatge, la revolució de la biotecnologia i 
impressió 3D. També es van debatre les ortodòxies que 
cal mantenir o trencar i la proposta d’accions concretes 
per aplicar a curt termini.
Aquesta és la primera sessió d’un pla de treball que ha 
d’acabar amb la definició de projectes i lideratge en el 
territori. En aquest context, jugarà un important paper el 
Consell Industrial de Parets del Vallès, que arran de la 
trobada, pren part activa en l’àmbit de la B30.
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casals d’estiu casals esportius
Escola Lluís Piquer
Looping Esport i LLeure
casalestiulluispi@gmail.com

Escola Pompeu Fabra
APRE
apreparets@gmail.com

Escola Municipal Pau Vila
Agrupament escolta Sant Jaume
casaldubidu@gmail.com

Escola Vila Parietes
Looping Esport i Lleure
ampavipa@hotmail.com

Escola de Música
Associació d'Educació en llengua 
estrangera
summercamp.paretsdelvalles@gmail.com

Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
Campus Futbol Sala
Club Futbol Sala Parets
futbolsalaparets@gmail.com

Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
Campus Handbol
Club Handbol Parets
golfplayer@telefonica.net

Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
Campus Bàsquet
Club Bàsquet Parets
basquetparets@gmail.com

Casals d’estiu a Parets del Vallès
ESTIU 2013

CASALS D’ESTIU CASALS ESPORTIUS

Bases principals
L’objectiu del concurs és crear la imatge de la 
Festa Major d’Estiu de Parets del Vallès 2013.
Poden participar-hi totes les persones 
interessades majors de 16 anys.
La tècnica a utilitzar és lliure, tot i que es 
valorarà l’ús de les noves tecnologies. S’ha de 
tenir en compte que la proposta ha de ser 
aplicable a una samarreta i al programa de 
Festa Major (11 cm d’amplada per 15 cm 
d’alçada).
Cada participant pot presentar un màxim de 
tres propostes, originals i inèdites.
El tema d’enguany és la llum i els llums de 
Parets, en commemoració del centenari de 
l’enllumenat elèctric públic a la nostra vila, 
procurant relacionar-lo, en la mesura del 
possible, amb la festa. Els treballs han 
d’incloure aquest text: Festa Major 2013. 
Parets del Vallès. 26, 27, 28 i 29 de juliol.
Les propostes s’han de treballar obligatòria-
ment en sentit vertical sobre un fons de color 
negre.
Les propostes s’han de presentar en un sobre 
tancat amb un pseudònim, acompanyat d’un 
altre sobre a l’interior del qual hi constaran les 
dades personals de l’autor (nom, edat, DNI, 
adreça, número de telèfon i adreça electròni-
ca).
Les propostes s’han de lliurar a les oficines del 
Servei de Cultura, al Centre Cultural Can 
Rajoler, abans del dia 3 de juny de 2013.
S’atorgarà un premi únic de 500 euros bruts a 
la proposta guanyadora. El premi pot quedar 
desert si cap proposta reuneix les característi-
ques i/o necessitats que regulen aquestes 
bases. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Podeu consultar les bases completes a 

www.parets.cat

Tema: Parets de nit. 

Escenes urbanes de nit, imatges noctur-

nes d'edificis, carrers, etc, coincidint amb 

el centenari de l'enllumenat públic a 

Parets.

Pot participar-hi tothom, sigui resident 

del poble o no.

S'estableixen dos nivells: format analògic i 

format digital. 

La fotografia ha d’anar muntada sobre un 

paspartú o cartolina de 40 x 50 cm.

Els fotògrafs, tant si es presenten de 

manera individual o col•lectiva, poden 

presentar un màxim de 3 fotografies. Les 

obres han de ser inèdites. S'admeten tota 

classe de tècniques fotogràfiques.

Les fotografies s’han d’enviar al Centre 

Cultural Can Rajoler (carrer Travessera, 1) 

adreçades al Servei de Cultura, des de la 

publicació de les bases fins al dia 5 de 

juliol a les 14 h. 

PREMIS

format analògic               format digital
1r premi: 400 €  i trofeu            1r premi: 400 €  i trofeu

2n premi: 250 €  i trofeu           2n premi: 250 €  i trofeu

3r premi: 150 €  i trofeu            3r premi: 150 €  i trofeu

1r premi local: 150 €  i trofeu  1r premi local: 150 €  i trofeu

Podeu consultar les bases completes a 

www.parets.cat
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Revisió del model dels fulls de reclamació i del seu àmbit d’aplicació

El passat mes de febrer, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Ca-
talunya va aprovar el decret 121/2013 que entrarà en vigor el 28 d’agost i que comporta 
canvis substancials pel que fa al model de fulls de reclamació i al seu àmbit d’aplicació. 
Els aspectes més destacables de la nova normativa són els següents: 

   Es modifica el model de fulls de reclamació per tal d’incorporar el concepte “queixa”, 
entesa com la petició de la persona consumidora de posar en coneixement uns fets 
que, malgrat no ser constitutius d’infracció administrativa, poden servir per millorar 
la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a les 
persones consumidores. 
   Es defineixen millor els conceptes de reclamació i denúncia: 
Reclamació: petició de la persona consumidora que sol·licita obtenir la reparació d’un 
dany. 
Denúncia: Petició de la persona consumidora d’uns fets que poden ser constitutius 
d’infracció administrativa. 
  S’amplia l’àmbit dels col·lectius obligats a disposar de fulls de reclamació incloent  
totes les activitats empresarials o professionals subjectes al règim de col·legiació.
   S’estableix un sistema de tramitació dels fulls de queixa que fa necessari que el con-
sumidor es dirigeixi prèviament a l’empresari i que obliga a aquest a 
respondre en el termini màxim d’un mes.

CONSUM

QF+, la principal cooperativa de ferreters de l’Estat, a Parets
 
El centre logístic de COFAC, situat al polígon industrial Can Volart de Parets del Vallès, 
serà la seu de Quality Ferreteria Plus, QF+, la cooperativa de ferreteria amb major nom-
bre de socis, més de 340, que comptarà amb uns 450 punts de venda a tot el país i una 
facturació estimada al voltant de 100 milions d’euros. 
L’acord neix de l’acord de fusió dels Consells Rectors de Cofac i Cifec signat el passat 
26 de març; ambdues cooperatives han treballat en un projecte conjunt d’organització 
basat en les vendes orientades a reduir els costos per als socis i la vocació de liderar el 
sector de ferreteria a tot l’Estat. La nova cooperativa també es fixa l’objectiu de millorar 
l’assessorament al client en els punts de venda. Cofac ha estat fins avui una de les 
organitzacions del sector de la ferreteria amb major volum de negoci al país. 

Properes inversions per incrementar la capacitat del magatzem de Parets
La gerència de Cofac ha confirmat al nostre butlletí que, tot i que no s’ha fixat la data de-
finitiva, l’any 2014 es preveu una forta inversió al magatzem pel que fa a l’automatització 
dels processos. En aquests moments, la central del grup a Parets ocupa un total de 
25.000 m2 de terreny i disposa d’un magatzem de 20.500 m2. 
Des de la seva implantació, el grup paretà de ferreteria ha dut a terme una estratègia 
de diversificació i una política d’especialització que ha permès la creació de diverses 
ensenyes comercials, cada una de les quals respon a un segment determinat de mercat. 
Cofac compta amb més de 30 anys de presència en el sector de la ferreteria, arran de 
la fusió que el 1981 van protagonitzar les cooperatives Cofeca i Fac. Actualment té 233 
associats i prop de 280 punts de venda. Està present en 25 províncies i 13 comunitats 
autònomes.

FUSIÓ

COL·LABORACIÓ
DSM ofereix una estada a Holanda 
a estudiants de Química

Amb motiu de la commemoració del 25è 
aniversari de DSM Coating Resins Spain, 
la factoria ubicada a Parets, en reconei-
xement a l’acollida que han tingut a la vila 
i en senyal de gratitut, obsequia amb una 
estada d’un mes a un estudiant de Quími-
ca que resideixi al municipi. 
Aquesta iniciativa, que s’està treballant 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, per-
metrà que durant aquest estiu, un estu-
diant de Parets faci una estada a un dels 

CREIXEMENT

principals centres de recerca i desenvolu-
pament de la firma a Zwolle, Holanda. 

Bases a www.parets.cat
Pot accedir a aquest premi qualsevol es-
tudiant de Química o Enginyeria Química, 
de cicles formatius de grau superior en 
aquest sector o que hagi finalitzat recen-
tment estudis en aquesta matèria. És re-
quisit obligatori residir a Parets del Vallès.
Les bases completes per formalitzar les 
sol·licituds es publicaran a partir del pro-
per dilluns, 29 d’abril, al portal municipal 
www.parets.cat.

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

Grifols serà present al Brasil

El grup empresarial Grifols, amb seu al 
Polígon Industrial Sector Autopista de 
Parets, especialitzat en el sector farma-

cèutic-hospitalari, i companyia pionera en 
medicina transfusional, ha iniciat la cons-
trucció d’una nova planta a l’estat brasiler 
de Paranà, per a la fabricació de bosses 
per a la extracció, separació, conservació 
i transfusió de components de la sang. A 
inicis d’aquest mes d’abril es va posar la 
primera pedra de la nova planta. 
La farmacèutica té previst invertir en 
aquest projecte cinc milions d’euros. La 
nova planta, que ocuparà 26.000 metres 
quadrats, tindrà una capacitat de produc-
ció de dos milions d’unitats anuals. Es pre-
veu que l’equipament sigui operatiu durant 
l’últim trimestre de 2014.
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Vallés Visió presenta la nova programació
La nova graella és fruit de l’acord entre el Consorci Teledigital Mollet i la productora Lavínia 
i  redueix en un 31,07 % el cost del contracte per a la producció del canal.

Vallès Visió, la televisió del Baix Vallès, ha presentat re-
centment la nova programació corresponent a la tempo-
rada de primavera. La principal novetat és l’aparició del 
programa Sinergies, que substituirà l’espai de noves tec-
nologies Versió Beta. Sinergies esdevindrà un programa 
de proximitat que abordarà les iniciatives empresarials 
en aquests moments de crisi i, sobretot, les que portin 
a terme la gent jove del Baix Vallès. Altres canvis que ja 
s’han posat en marxa són la desaparició dels microes-
pais Quitxalla i Què dius? i l’edició migdia de l’informatiu 
que, a partir d’ara, només s’emetra als vespres. La prèvia 
s’incorporarà de forma més reduïda dins l’informatiu dels 
divendres. Amb la nova programació, l’espai Parlem-ne, 
que fins ara s’emetia dos cops per setmana, passarà a ser 
setmanal. El debat Visions passarà de setmanal a quinze-
nal; les retransmissions esportives passen de setmanals 

a mensuals, i l’espai 8 Visió variarà el seu format habitual. 
El programa Xerrameques, presentat pel paretà Miquel 
Pérez, es mantindrà en la mateixa periodicitat i format.
 
Reestructuració tècnica i de programació
La nova graella respon, entre d’altres, a la sortida del con-
sorci de les poblacions de Vilanova, la Llagosta i Sant 
Fost de Campsentelles, fet que ha obligat a reestructurar 
l’engranatge del canal, tant pel que fa a la plantilla com a 
la programació. Ara fa unes setmanes, l’organisme que 
gestiona Vallès Visió, el Consorci Teledigital Mollet, va 
arribar a un acord amb la productora Lavínia per reduir 
en un 31,07 % el cost del contracte per a la producció de 
la programació del canal, la qual cosa significa una re-
ducció per als ajuntaments que formen part del consorci, 
de 200.000 € anuals.

 Amb la nova programació Vallès Visió passa de tenir 14 espais de producció pròpia a tenir-ne 11.

Carles Font presenta el seu llibre a Parets
L’historiador, periodista i treballador de RAP107, Car-
les Font, presentarà el seu nou llibre La Revolució de 
1936 a Granollers el divendres 10 de maig, a les 19 h, 
a la Biblioteca Can Rajoler. El llibre repassa el que va 
significar la revolució de l’estiu de 1936 a Granollers 
i rodalia quan va esclatar la Guerra Civil espanyola. 

Programes sobre consum a RAP107
Rap107 estrena el 10 de maig un programa sobre con-
sum, coordinat pel servei municipal SCAC. S’emetrà 
cada 2n divendres de mes, a les 10 h. L’espai comptarà 
amb la intervenció d’especialistes en consum i es res-
pondran consultes de la ciutadania, que es poden fer 
arribar a consum@parets.cat o al telèfon 93 573 88 88.

El restaurant El Jardí a l’Espai Terra de TV3
Josep Comas, cuiner del restaurant El Jardí, de Parets, 
va intervenir al programa Espai Terra, emès per TV3 
el passat 16 d’abril. Comas va parlar sobre la tasca 
de recuperació de llavors antigues. La intervenció 
al programa es pot veure a l’adreça http://www.tv3.
cat/3alacarta/#/videos/4537971, al minut 13:40.

Parets, a la televisió autonòmica d’Astúries
La paretana Mar Braga, d’origen asturià, serà una de 
les protagonistes del nou programa Asturianos x ahí 
que properament s’estrenarà a la televisió asturiana. 
Mar, resident a Parets des de 2003, explicarà les seves 
experiències i la seva rutina diària a la nostra població.  

El paretà Blon guanya la Batalla de Gallos
Blon, un jove paretà de 21 anys, va ser l’indiscutible 
campió de la 3a semifinal de la Red Bull Batalla de 
Gallos, la competició més important de rap en estil 
lliure de parla hispana, celebrada aquest mes a la sala 
Razzmatazz de Barcelona. La baralla consisteix en un 
enfrontament verbal de rap entre dos participants que 
intenten enfonsar el seu rival dialèctic.

EN 2 MINUTS...

Si vols anunciar-te a

Truca’ns al 93 573 88 85 

o envia’ns un correu a paretsaldia@parets.cat

Anuncia’t també a les pantalles informatives i a RAP107

ara ja ho pots fer
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Prop de 330 estudiants visitaran l’Ajuntament
Els prop de 330 estudiants de 3r curs de primària de 
les escoles de Parets visitaran enguany l’Ajuntament 
per conèixer de primera mà el funcionament de 
l’Administració. Durant l’estada, podran plantejar els 
seus dubtes al personal tècnic i administratiu i als re-
presentants polítics. També seran rebuts per l’alcalde, 
Sergi Mingote, i realitzaran un ple simbòlic. 

Alumnes del Pau Vila visiten Danone
50 alumnes de 3r curs de primària de l’escola Pau Vila 
han visitat la fàbrica de Danone de Parets, on han po-
gut conèixer el procés d’elaboració d’un producte i 
viure de primera mà com es treballa a la indústria.
D’altra banda, dins de la celebració del 50è aniversari 
d’aquesta escola, els alumnes de primària han visitat 
el Casal de Ca n’Oms on van descobrir els orígens del 
seu centre escolar.

Itineraris per a escolars a la Linera
Prop de 200 alumnes de 6è curs de primària de les es-
coles de Parets realitzaran fins al juny itineraris guiats 
pel parc la Linera. L’objectiu de l’activitat és que cone-
guin el patrimoni arquitectònic, cultural, social i his-
tòric del municipi per mitjà de passejades didàctiques, 
així com els processos de producció i organització de 
l’antiga fàbrica, el vincle de la factoria amb la població 
i la vida de les persones a la colònia industrial. 

Una il·lustració del Torre de Malla opta a premi
Una de les propostes presentades pels alumnes de 
l’Institut Torre de Malla ha estat finalista al concurs 
d’il·lustració per a la coberta de l’Agenda Escolar del 
Medi Ambient i el Desenvolupament 2013-2014 que 
edita la Diputació de Barcelona. Dels 143 dibuixos 
presentats, només 16 han arribat a la fase finalista. 
La imatge amb més vots il·lustrarà la coberta de les 
agendes escolars que es distribuiran per diferents in-
drets de Catalunya i Osca durant el curs vinent.

Premis de recerca per a quatre joves paretans 
Priscil·la Balsera, de l’Escola Nostra Senyora de 
Montserrat, Xavier Aguilar i J. Antonio Picazos, 
d’ACESCO, i Estel Palau, de l’Institut El Vern de Lliçà 
de Vall, són quatre estudiants paretans que recen-
tment han rebut premis pels seus estudis de recer-
ca en diferents camps d’investigació. Enguany s’han 
presentat 244 treballs realitzats per 311 alumnes dels 
quals se n’han premiat 84 alumnes, així com 11 cen-
tres d’ensenyament. 

Preinscripcions a l’Escola de Música
Del 13 al 23 de maig estarà obert el període per forma-
litzar les preinscripcions per al curs 2013- 2014 per 
a l’Escola Municipal de Música de Parets del Vallès. 
Les preinscripcions es podran realitzar a les mateixes 
dependències del centre, al Parc de la Linera, s/n, de 
16 a 21h.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Reforma de la teulada del Lluís Piquer
Aquest mes ha començat l’actuació de reforma de la 
teulada de l’Escola Lluís Piquer. L’obra ha estat adju-
dicada a l’empresa Construccions Busquets Vilobí, SL 
amb un pressupost d’execució, segons l’estudi previ, de 
183.819,17 euros, que finança la Generalitat. La rehabi-
liació està motivada per l’aparició d’una esquerda en una 
aula de parvulari, a mitjan 2012. Des d’aleshores, i com 
a mesura de seguretat, s’han reubicat els alumnes de 
l’espai afectat a altres llocs del centre educatiu. 

REHABILITACIÓ EDUCACIÓ

Nostra Senyora de Montserrat, a l’EFEC

L’Escola Nostra Senyora de Montserrat ha estat un dels 
115 centres d’estudis de tot el territori català escollits 
en el projecte pilot d’Educació Financera a les Escoles 
de Catalunya (EFEC), dut a terme entre els departaments 
d’Ensenyament i Economia de Generalitat de Catalunya, 
l’Institut d’Estudis Financers (IEF) i tres entitats finance-
res, BBVA Unnim, La Caixa i Banc Sabadell. El programa 
vol ajudar els estudiants a prendre consciència de l’ús 
dels diners i comprendre l’operativa financera bàsica.

La Setmana de la Família neix a Parets l’any 2006 fruit de 
les trobades organitzades per la Xarxa de debat Educatiu 
amb i per a les Famílies, XEF. Durant aquesta setmana, 
que enguany tindrà lloc del 13 al 19 de maig, escoles i en-
titats municipals obren les portes a la participació activa 
de les famílies i programen diverses activitats. La cloenda, 
oberta a tothom, es farà el diumenge 19 de maig, durant 
tot el dia, al parc la Linera.

Una xarxa per a la implicació en l’educació
Un dels objectius principals de la XEF es trobar espais per 
compartir punts de vista i posar en comú les experiències 
de les famílies en tots els àmbits que afecten l’educació 

dels infants de 0 a 16 anys. La xarxa està formada per 
famílies, professionals del món de la sanitat, l’educació, 
les biblioteques, les AMPA o membres del CDIAP, entre 
d’altres, tot i que el valor principal continua sent la im-
plicació, la col·laboració activa de les famílies i les seves 
aportacions. Qualsevol persona pot  participar en les ac-
tivitats que desenvolupa la XEF i formar-ne part. Sota la 
premissa que l’educació és una part fonamental per al 
creixement i el desenvolupament dels infants i els joves 
en tots els àmbits i és la base d’una societat millor, la 
xarxa organitza debats, fòrums, trobades i conferències 
amb la finalitat d’establir amb les famílies criteris més 
clars en l’educació dels seus fills i filles.

Sisena edició de la Setmana de la Família a Parets
Enguany, la Setmana de la Família se celebrarà del 13 al 18 de maig 
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Guanyadors del concurs escolar de Niu d’Art
Montserrat Martos, Marc Vidal, Nerea Montes i Aitana 
Moreno, de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO respectivament, han 
estat els guanyadors en la categoria de poesia inèdita 
del 5è Concurs de Poesia Escolar convocat per l’entitat 
Niu d’Art Poètic. Nerea Montes, a més, s’ha endut el 
primer premi en la categoria de rapsodes. 

Equip B: jugar a ser bibliotecaris
Vuit infants d’entre 8 i 14 anys participen en l’activitat 
Equip B: com ser un bon bibliotecari/ària, que orga-
nitza la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa cada 
dimecres, a partir de les 18 hores, des d’inici de curs 
i fins al 12 de juny. L’activitat dóna als nens i nenes 
inscrits l’oportunitat de participar en tot el procés que 
segueix un llibre fins que es col·loca als prestatges.

Concursos d’imatge de la Festa Major
L’Ajuntament de Parets ha convocat el Concurs de 
Disseny per la Creació de la Imatge de la Festa Ma-
jor d’Estiu i el Concurs de Fotografia de Festa Major 
d’Estiu. Enguany els dos certàmens giren entorn del 
centenari de l’enllumenat públic al municipi. Les ba-
ses es poden consultar al web de l’Ajuntament www.
parets.cat.

Suspesa l’obra Perruqueria de senyores
La representació de l’obra Perruqueria de senyores, de 
Som i Serem, prevista per diumenge 5 de maig a les 
19.30 h, al Teatre Can Rajoler, ha quedat suspesa per 
algunes incidències que ha patit la companyia. Per a la 
devolució dels diners, cal adreçar-se al Centre Cultural 
Can Rajoler amb l’entrada, de dilluns a divendres, de 9 
a 14 hores i els dijous de 16 a 19 h.

EN 2 MINUTS...

Bambi tanca el 19è aniversari de Riallles
Bambi, una vida al bosc, que es podrà veure aquest diu-
menge 28 d’abril a les 18 h al Teatre Can Rajoler, serà 
la darrera de les tres representacions que ha programat 
Rialles Parets durant aquest mes per tal de commemorar 
el 19è aniversari de l’entitat. En l’obra, aquesta companyia 
presenta la seva versió del popular conte de Félix Salten 
sobre aquest petit cérvol. Dins d’aquesta programació 
especial d’aniversari, durant aquest mes també s’ha re-
presentat De bracet i els titelles La llegenda de Sant Jordi.

La Trobada Comarcal de Gegants, a Parets
Parets ha estat escollit per acollir la XX Trobada Comar-
cal de Gegants del Vallès que se celebrarà els dies 29 
i 30 de març de 2014. Així, el municipi i la Colla de Ge-
gants, Bestiari i Grallers de Parets seran els amfitrions de 
la trobada. Està previst que, com en ocasions anteriors, 
s’hi concentrin prop d’una trentena de colles de diferents 
poblacions, tant del Vallès Oriental com de l’Occidental, 
amb la participació de gegants, gegantons, capgrossos, 
grallers, flabiolaires i tabalers.

Més de 200 alumnes de 4t curs de primària dels tallers 
de ceràmica i pintura realitzats a les escoles de Parets  
mostren els seus dots artístics en l’exposició “Tradicions 
i festes populars. La nostra, la llegenda de la Pedra del 
Diable”, que es pot visitar al Centre Cultural Can Rajoler, 
fins al 5 de maig, de dilluns a divendres de 16 a 20 h i 
dijous i dissabte de 10 a 13 h.
Els treballs han estat realitzats sota la direcció de les ar-
tistes Mia Martí i Antònia Puig. 
Es tracta d’un conjunt de diorames amb escenes de la 
popular llegenda de la Pedra del Diable, així com peces 
realitzades amb fang on es representen els gegants i el 
bestiari popular, festes com el Nadal, la Castanyada o el 

Carnestoltes i tradicions com ara les sardanes, o el ball 
de bastons o els castellers. 
Els mateixos autors van poden visitar l’exposició durant 
el dia de la inauguració, el 19 d’abril, en un acte on també 
hi van ser presents la regidora d’Educació, Sònia Lloret, i 
la de Cultura, Àfrica Martínez. Els nens i nenes van rebre 
una placa de fang amb la figura del Gall. 

Quatre anys d’exposicions escolars
Aquesta és la quarta exposició d’aquestes característi-
ques signada pels escolars de Parets. La fàbrica La Li-
nera, el projecte de vila “Parets, poble lector” i les masies 
del municipi han estat els altres temes tractats.

Escolars paretans signen una exposició sobre tradicions
La mostra, que es pot visitar a Can Rajoler, recull els treballs de 200 alumnes de 4t de primària

TEATRE INFANTIL GEGANTS

Nomenats els Superlectors de l’any
Lucía Ramos, amb 24 llibres llegits, i Laia Giménez, amb 
22, han rebut el títol de Superlectores de l’any. En la 14a 
edició del Club de Superlectors, organitzat per la Bibliote-
ca Can Rajoler, hi han pres part 24 infants, dels quals 18 
han llegit i han fet la fitxa de 5 llibres, com a mínim. Les 
col·leccions més triades han estat Geronimo i Tea Stilton i 
Bat Pat, així com publicacions que no formen part de cap 
col·lecció. La convidada a l’acte de clausura del club ha 
estat l’escriptora granollerina Eulàlia Canal.

JOVES LECTORS
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El Club Atletisme Parets vol arribar als 900 atletes par-
ticipants a l’edició d’enguany de la Cursa popular d’at-
letisme, que tindrà lloc el proper diumenge 19 de maig 
en les distàncies de 10 i 5 quilòmetres. Les inscripcions 
es mantenen obertes fins al 16 de maig o tan bon punt 
s’assoleixi l’objectiu fixat. El preu és de 13 euros amb xip 
propi i 14 sense xip (cursa) i 13 euros (inclou el xip) a la 
mitja cursa. Tots els participants rebran com a obsequi 
una samarreta tècnica, un entrepà, beguda i un lot de pro-
ductes de les empreses col·laboradores.
L’any passat, prop de 800 atletes van prendre part a la 
Cursa paretana; la victòria als 10 quilòmetres va ser per 
Òscar Rodríguez, de Calella i per Nidia Zulma, de Grano-
llers. A la mitja cursa, Manel Egea, de Canovelles, va ser 
el vencedor per davant d’Ismael Molina.

Arriba la cursa popular d’atletisme de Parets 

Entrenaments preparatoris per a la Cursa
Fins al 15 de maig i amb l’eslògan “No ho deixis córrer! 
Prepara’t per a la cursa”, l’Ajuntament de Parets i el CAP 
porten a terme les sessions d’entrenament per preparar 
la prova atlètica. Les sessions estan dirigides pels tècnics 
del Club Atletisme amb la programació i supervisió del 
coordinador tècnic del club i es fan els dilluns, dimecres 
i divendres, de 19.30 a 20.30 h.
Si voleu apuntar-vos a la Cursa 2013 podeu fer-ho al web 
www.atletisme.com, també al Pavelló d’esports Joaquim 
Rodríguez i a la Piscina Miguel Luque, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 h i de 16 a 20 h, i els caps de setmana de 
9.30 a 13 h. El dissabte 18 de maig, de 10.30 a 12 h tindrà 
lloc el Cros escolar per a les categories debutant, premini, 
mini, prebenjamí i benjamí.

La prova de 10 i 5 quilòmetres tindrà lloc el diumenge 19 de maig mentre que el dia abans es 
farà el cros escolar per a les categories que van de debutant fins a benjamí

 Les inscripcions per participar a la Cursa 2013 es mantindran obertes fins al proper 16 de maig

La temporada dels Jocs Esportius Escolars del curs 2012-
13 arriba a la seva fi. Abans de la cloenda de l’activitat 
prevista pel proper dissabte 25 de maig tindran lloc dues 
jornades dedicades a l’atletisme.
Així, el dissabte 4 de maig el Club Atletisme ha preparat 
una activitat de promoció per la categoria prebenjamí, per 
alumnes de 1r i 2n de primària. A més, dissabte 18, s’or-
ganitzarà el Cros escolar; la prova, organitzada pel Servei 
d’esports amb el suport del CAP, resta oberta als nens i 
nenes d’entre 3 i 10 anys (nascuts entre 2003 i 2009). 
Les incripcions s’obriran a començament del mes de maig 
i es tancaran el dijous 16 a les 20 h o tan bon punt s’arribi 
al límit fixat. En total hi haurà 4 categories: debutants 
(P-3) que correran una distància de 200 metres, premini 
(P-4) amb 300 metres de recorregut, mini (P-5) amb 400 
metres, prebenjamí 1 (1r curs) amb 500 metres, preben-
jamí 2 (2n curs) amb 650 metres i benjamí (3r i 4t) amb 
900 metres.
La primera cursa donarà inici a les 10.30 h, en la categoria 
benjamí femení, i la darrera serà la debutant masculí a 
les 11.35 h.
Hi haurà medalla per als 3 primers classificats masculins 
i femenins de cada categoria i obsequi d’una samarreta 
per a tots els participants.

ESPORT BASE
Recta final dels Jocs Esportius Escolars

- Aquests carrers romandran tancats al trànsit durant els horaris de pas indicats

- Les franges horàries corresponen al pas entre els primers i els últims participants

Carrers afectats pel recorregut de LA CURSA popular del 

dia 19 de maig de 2013 

09.55 a 10.15 h

10.00 a 10.15 h

10.00 a 10.20 h

10.00 a 10.20 h

10.00 a 10.20 h

10.00 a 10.20 h

10.05 a 10.20 h

10.10 a 11.20 h

10.10 a 10.55 h

10.10 a 11.00 h

10.10 a 11.10 h

10.10 a 11.00 h

10.20 a 11.10 h

10.10 a 11.25 h

10.10 a 11.25 h

10.10 a 11.30 h

10.10 a 11.30 h

10.10 a 11.30 h

Vial accés i sortida pavelló per Av. Francesc Macià.............

Av. Francesc Macià (rotonda)......................................................

C/ Víctor Català.................................................................................

C/ Aragó..............................................................................................

Av. Catalunya (entre Aragó i Sant Antoni)..............................

C/Major...............................................................................................

Av. Lluís Companys (creuament a Can Serra).......................

Av. Espanya (entre Pedraforca i Pau Casals)..........................

C/ Pedraforca....................................................................................

C/ Onze de Setembre....................................................................

C/ Montcau........................................................................................

C/ Farell...............................................................................................

C/ La Mola..........................................................................................

C/ Pau Casals.....................................................................................

Av. Josep Tarradellas.......................................................................

C/ Ramon y Cajal..............................................................................

Passeig Fluvial (entre Montemolín i Josep Tarradellas).....

Passeig Fluvial (entre el pont de Josep Tarradellas i 

empresa MAN)..................................................................................

Via Horari de pas
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La sala Serra de la Cooperativa ha acollit durant l’abril un 
total de tres sessions formatives destinades als tècnics 
de les entitats esportives locals amb el títol “Desenvolu-
par la confiança i l’autoestima dels/de les joves esportis-
tes”. 77 entrenadors de 9 entitats i de l’escola esportiva 
han pres part en les accions formatives que han anat a 
càrrec de la psicòloga de l’esport, Montse Cascalló. El CF 
Parets va estar representat amb 28 tècnics, seguit pel 
Bàsquet amb 15, Escoles Esportives amb 9 entrenadors, 
FS Parets amb 7, Associació Triple amb 5, Club Atletisme 
amb 4, Handbol Parets amb 4, Club de Rugbi 3, Paretana 
d’escacs un i Club Triatló Parets, un.
Les sessions tenien com a objectiu reflexionar sobre la 
responsabilitat dels entrenadors i el seu impacte en els 
esportistes, conèixer millor la ment i l’autoconfiança dels 
esportistes, aprendre què es pot fer per aconseguir es-
portistes amb autoconfiança i experimentar el treball per 
objectius, comprometent un pla de millora. 

A manca de 8 jornades per al final de la lliga, l’equip sènior 
del FS Parets té a tocar la Tercera Divisió Nacional.
El conjunt entrenat per Miguel Gago només ha cedit tres 
empats i dues derrotes en les 23 jornades disputades fins 
ara a la competició. Els paretans depenen d’ells mateixos 
per aconseguir un històric ascens i és que mai cap club 
de futbol sala ha militat a la categoria superior.
Enguany, des de l’inici, el FSP s’ha situat a la zona privi-
legiada de la taula i poc a poc s’ha anat distanciant dels 
seus perseguidors. Tot i que en les dues darreres sortides 
el Parets ha empatat a les pistes del Palafrugell (2-2) i 
de l’Arrels (4-4) l’equip manté un avantatge de vuit punts 
respecte al segon classificat, el Futsal Arenys de Mar, a 
qui han guanyat en dues ocasions aquesta temporada.
A la pista maresmenca, a la primera volta, per 1-5 i en la 
tornada al Pavelló Joaquim Rodríguez per 6-2.
En l’empat assolit el passat dissabte al Poliesportiu del 
Bon Pastor davant de l’Arrels (4-4), el FSP va portar la 
iniciativa avançant-se en el marcador amb gols de Dani 
Taboada i de Jonathan González (0-1 i 0-2).

El Futbol Sala Parets, més a prop de la Tercera Nacional

A la represa, l’equip barceloní va capgirar el marcador 
advers amb un parcial de 3-0 i en el minut 29 guanyava 
l’Arrels per 3-2. Els de Miguel Gago van situar-se de nou 
per davant amb gols de Nahuel Nieva (3-3) i Carles Cruz 
(3-4). Finalment l’Arrels va assolir l’empat definitiu a 4 en 
el minut 34 del partit.

8 punts en joc i 8 punts d’avantatge
Aquest dissabte, el bloc que entrena Gago rebrà a les 
17.30 h al FS La Unión “B”, 13è classificat i situat en zona 
de descens. En funció dels marcadors que assoleixi el 
conjunt paretà en les properes setmanes podria tenir ga-
rantit l’ascens a la Tercera Nacional abans de concloure 
el campionat de lliga. El FSP haurà de visitar les pistes 
del Blanesport 83, Sant Julià de Ramis, Balsareny i rebre 
al Futsal Aliança de Mataró i Prosperitat.
El darrer partit de la temporada serà el 15 de juny a la 
pista de l’Iris Sol Casagemas de Badalona. El FSP suma 
57 punts, per darrere té l’Arenys de Mar amb 49, Arenys 
de Munt 47 i Aliança Mataró amb 42.

L’equip entrenat per Miguel Gago, líder destacat del grup 1 de Territorial, depèn d’ell mateix per 
aconseguir l’ascens històric a la categoria superior

 Els paretans rebran aquest dissabte el segon equip del FS La Unión, a qui van guanyar a la primera volta per 1-6

EN 2 MINUTS...

Ascens de la Paretana d’escacs a Segona
L’equip B de l’Associació Paretana d’escacs ha asso-
lit l’ascens a la 2a Provincial després del Campionat 
de Catalunya per equips disputat durant 9 rondes. El 
segon equip ha obtingut 28,5 punts, un més que el 
Montornès, que ha estat el campió del grup 6è de Ter-
cera. De la seva banda, la Paretana A ha quedar 5a a 
la Primera Provincial grup 2 amb 5 punts.

Les 24 h de F Sala, premi EsportCat de CDC
El torneig que l’any passat va arribar a la seva 28a edi-
ció va rebre el 12 d’abril passat el 1r Premi EsportCAT 
que lliura la sectorial d’esports de Convergència De-
mocràtica de Catalunya i que premia valors com el del 
companyerisme i l’esportivitat. Una representació de 
la secció local de CDC va assistir a l’acte per rebre el 
guardó i el van dedicar a Joan Turull “per la seva dedi-
cació durant els 28 anys” en l’organització del torneig.

Trobada d’activitat física per a la gent gran
El proper dissabte 27 d’abril tindrà lloc al Poliespor-
tiu municipal Joaquim Rodríguez, a partir de les 10 
del matí, la 7a Trobada d’activitat física per a la gent 
gran amb la participació d’unes 350 persones de 9 
localitats diferents: Granollers, Canovelles, Montmeló, 
Caldes de Montbui, L’Ametlla, Martorelles, Vilanova, 
Sant Fost de Campsentelles i Parets. Entre les activi-
tats previstes hi ha tai-txí, aeròbic i altres sorpreses.

Resultats del Club Atletisme Parets
Júlia Lahosa, atleta prebenjamí, va ser la guanyadora 
del Cros Internacional d’Andorra celebrat el cap de 
setmana del 16 i 17 de març. En categoria juvenil Ce-
lina Janzack va ser la 2a. D’altra banda, l’atleta Pedro 
Antonio Fernández Zambrano es va proclamar campió 
d’Espanya absolut en 800 metres amb la selecció au-
tonòmica catalana en la competició celebrada a Xà-
tiva. A més, Agustín Díaz va quedar 3r en veterans i 
17è a la general de la Cursa dels 10 kms de la Llagosta 
amb una marca de 34:47, nou rècord del club.

L’Handbol Parets campió de la Lliga Catalana
L’equip cadet, entrenat per Edgar Redon, ha estat el 
guanyador del TOP-4 de la sèrie A-2 de la Lliga Ca-
talana després de superar en la final, jugada en pista 
pròpia, davant del Sant Cugat per 33-28. Els paretans 
dominaven al descans per 14-12 i en el segon temps 
van ampliar l’avantatge. El porter Sergi Pérez i el juga-
dor Bruno Balmaceda van ser escollits millors juga-
dors de la fase final on també hi havia La Roca i Sant 
Esteve Sesrovires.

Estudillo campió d’Espanya de taekwondo
El representant de l’escola Lee Young de Parets va 
quedar primer en l’Estatal en la modalitat de trio, me-
dalla d’argent en parella i bronze en l’apartat indivi-
dual. L’alumne de la mateixa escola, Cristian Villar va 
quedar 2n en la classificació individual.

Més de 200 persones a la Bastarda del CAM
La caminada celebrada el dissabte 13 d’abril va comp-
tar amb una participació de 195 persones que van fer 
el recorregut de la marxa de 38 quilòmetres entre els 
Cingles del Bertí i la Vall del Tenes. A la Punk Trial, que 
consistia en córrer la mateixa distància, van prendre-
hi part 29 persones.

10a Marxa Parets-Montserrat, l’11 de maig
La sortida està prevista a les 5 del matí des de la plaça 
de la Vila. Enguany com a novetat el CEP ha previst el 
1r Trial competitiu amb premi per als guanyadors. El 
recorregut de la marxa, que es pot fer a peu o cami-
nant, és de 58 kms amb 2.200 m de desnivell.

S’organitza el 1r Torneig Triple de bàsquet
La competició es disputarà el proper dissabte 4 de  
maig, entre les 9.30 i les 12, al Pavelló d’esports. Hi 
haurà servei de bar i un esmorzar solidari per recaptar 
fons per a la mateixa associació. El torneig l’organitza 
l’associació Triple que, té com a objectiu apropar el 
bàsquet a les persones amb disminució psíquica.

FORMACIÓ CICLISME
77 entrenadors participen a les jornades 
formatives pels clubs esportius de Parets

Joaquim Rodríguez, s’emporta el premi 
CQranking 2012 lliurat a Bèlgica

El circuit d’Alcarràs a Lleida ha acollit aquest darrer cap 
de setmana la primera cursa de la Copa d’Espanya de 
velocitat en què ha participat el jove pilot Iker Vera en la 
categoria Xallenge 80. L’esportista paretà, de només 10 
anys, va quedar tretzè d’un total de 32 participants, de la 
cursa que va guanyar Dennis Foggia, mentre que Ferran 
Fernández va obtenir la segona posició. El cap de set-
mana anterior, Iker Vera ja va poder rodar per preparar la 
primera cursa amb el nou equip que dirigeix Daniel Ama-
triain i Jorge Lorenzo i on espera millorar els resultats 
obtinguts la temporada passada. La propera cursa serà 
l’1, 2 i 3 de juny a Xerès de la Frontera.

MOTOR

Comença la nova temporada pel pilot
paretà de motociclisme Iker Vera 

Aprofitant la disputa de la Lieja-Bastonya-Lieja en la que 
Joaquim Rodríguez va aconseguir la 2a posició de la 
prova, la pàgina web Cycling Quotient va lliurar al ciclista 
paretà del Kastusha el premi com a millor corredor de la 
temporada 2012. Rodríguez va ser primer del rànquing 
mundial amb 3.118 punts superant a Wiggins (2.687), 
Boonen (2.202) i Valverde (2.103). El web es basa en el 
mateix sistema de defensa de punts que utilitzen altres 
esports en la seva llista d’entrades. 
Purito Rodríguez és el líder provisional del 2013 després 
de quedar 2n a la Volta a Catalunya, 8è a la Fletxa Valona 
i 2n a la Lieja-Bastonya-Lieja que va guanyar l’irlandès 
Dan Martin.
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devenir una manera de racionalitzar la despesa: manteniment de parcs i jardins, de la via pública, 
etc. És una proposa que el nostre grup ha fet arribar a l’equip de govern en nombroses ocasions.t
Quin paper juga el seu grup a l’oposició?
Des de l’oposició el que podem fer i fem és aportar iniciatives i esperar que les tinguin en compte i 
que hi hagi més diàleg amb els qui governen. Sovint no les accepten tot i que a la pràctica, moltes 
d’elles s’estan acomplint, com ara la reducció de lloguers o la creació de plans d’ocupació, que 
són algunes de les accions que ja fa anys que plantegem. D’altres no s’han tingut en compte, com 
ara un local per a la joventut que es podria adequar a la Marineta o el parc fluvial al voltant del riu. 

POLÍTICA GENERAL

Crisi econòmica... què es pot fer en clau local?
Informar a la gent de la realitat que tenim i fer-la participar. Els polítics tenen un paper, però no 
hem de deixar la cosa pública en mans de polítics professionals. No hem d’esperar solucions sinó 
buscar solucions, i això implica participar, no quedar-te a casa amb les teves comoditats o els 
teus patiments i potenciar la vida associativa no nominalment sinó en la pràctica.

En relació a això, què en pensa del moviment 15M?
És un primer pas que calia donar, importantíssim. Ara la qüestió és veure com s’estructura de cara 
a buscar una alternativa real que recondueixi tot això. Han anat sorgint fa poc algunes propostes, 
com la de l’Arcadi Oliveres, però hem de veure si això dóna lloc a una major participació popular. 
La gent està molt desencisada i té motius per estar-ho,  probablement perquè els polítics estan 
més preocupats per servir-se de la política que servir a través de la política. Però si no ens queixem 
ara, si no reivindiquem, cada vegada perdrem més tot allò que es va aconseguir gràcies a la lluita 
del moviment obrer del segle XIX, del segle passat... 

Quin és el perquè del conformisme actual?
Abans hi havia esperança i il·lusió després d’un període de repressió de 40 anys. Hi havia mo-
dels per transformar-lo i ideologies que plantejaven canvis de societat. Totes les ideologies i les 
bases d’aleshores, com el “socialisme” i el “comunisme” que s’han portat a la pràctica han estat 
experiències fallides i ara partim d’una situació en què estan en dubte aquests models teòrics. 
La situació actual comporta la creació d’un nou model fet a partir de la lluita de la gent i la trans-
formació de les coses.

Educació i retallades. Què en pensa?
Hi ha dos àmbits en què cal invertir i no retallar: en sanitat, pel benestar de la gent, i en educació, 
per garantir un futur. Són dos aspectes fonamentals. Estem en la societat del coneixement i hem 
de buscar valor afegit a la producció i això s’aconsegueix amb gent preparada. És una inversió 
que té rendiment a mitjà i llarg termini, cal tenir aquesta visió.

PARETS, LA VILA

Quina radiografia faria del Parets actual?
És un poble tranquil, bonic, amb moltes possibilitats i potencialitat, però amb falta de projecte. A 
Parets li calen llocs de trobada i espais de relació que l’omplin de vida. A Parets, afortunadament, 
encara li queda molt camí i moltes coses a fer.

Com li agradaria que fos en el futur?
M’agradaria un Parets on la gent fes més vida al carrer, on hi hagués llocs de trobada i de passeig, 
espais que propiciessin la relació entre els ciutadans i ciutadanes. M’agradaria veure que l’avin-
guda Catalunya és una gran rambla, per on pogués passejar tothom, tant del barri Antic com de 
l’Eixample, i que no hi hagués la percepció que Parets som dos pobles. M’agradaria un traçat d’un 
carril bici, ben planificat, que ens permetés arribar a qualsevol lloc de la vila. M’agradaria viure de 
cara al riu, que al Sot d’en Barriques hi hagués un gran espai per a entitats, amb un bar, un lloc on 
poder reunir-nos i saber que és el lloc de trobada de la gent. Aquest és el Parets que m’agradaria 
tenir en el futur, un Parets que poguéssim fer ben planificat i amb la participació de tothom.

Fa 3 anys i mig que José Luis Ro-
dríguez González és regidor del 
grup municipal Nova Opció per 
Parets. 

Va néixer a la Zarza (Badajoz) i va 
emigrar a Catalunya l’any 1968. 
Ha viscut a Montmeló, a Mollet i 
el 1990 va venir a viure a Parets 
del Vallès, a la zona de l’Eixam-
ple. Té 54 anys, està casat i té 
dos fills. 

Diplomat en Magisteri i llicenciat 
en Història, exerceix actualment 
de mestre de geografia i història 
a un institut de la comarca. An-
teriorment, l’any 88, va treballar 
a l’Escola d’Adults de Parets. La 
lectura, l’esport i la pintura són 
algunes de les seves aficions. 
Milita al NOPP gairebé des que  
es va fundar el partit. 

PARETS, EN CLAU POLÍTICA

Com neix el seu vincle amb la política?
La meva vocació política ja ve de quan tenia 17 anys, al final del franquisme. Llavors estava dins 
dels moviments socials que hi havia, amb la il·lusió de transformar la societat. Vaig formar part 
de grups d’esplai i vaig participar activament tant en manifestacions en pro de de la millora dels 
drets de la ciutadania, com a les reivindicacions encapçalades des de la Universitat. Sempre m’han 
interessat tots els aspectes socials i la cerca d’alternatives polítiques a la realitat existent, amb 
la finalitat de transformar-la.

En quin moment decideix entrar a formar part del NOPP?
Veure i viure la realitat de Parets em va permetre tenir una visió de com funcionaven les coses. 
En el moment que va néixer Nova Opció per Parets, no em satisfeia el funcionament del grup que 
aleshores governava ni tampoc el de les alternatives. El plantejament de la nova formació em va 
agradar. Sorgia com un nou grup, independent, obert, amb gent molt diversa que plantejava una 
alternativa creada des de la base, sense consignes procedents de més amunt ni altres condicio-
nants. Vaig trobar interessant l’experiència i vaig voler prendre-hi part. A la primera legislatura no 
vaig estar a les llistes però, ja com a militant, vaig prendre part de la primera campanya i uns anys 
més tard vaig entrar com a regidor a l’Ajuntament per NOPP. 

Ara fa tot just 3 anys i mig que és regidor. Com ha estat aquesta trajectòria?
Inicialment et trobes una mica desorientat, però amb el temps comences a controlar una mica més 
el funcionament, els procediments i això permet que estiguis una mica més relaxat. L’experiència 
et permet conèixer el funcionament de la institució, veure com actua la gent, els polítics... Estar a 
dins aporta la possibilitat de veure l’estructura i funcionament intern de la institució, en aquest cas 
des de la posició que t’aporta el fet de ser regidor. Val a dir que si no hi participes dintre del govern 
municipal tampoc és que es pugui aprofundir gaire, tot al contrari, de vegades això condiciona 
a que no accedeixis a moltes coses. De vegades obtens més informació de fora que de dintre.

Considera complex el funcionament l’Administració?
Sí, és molt complex. Hi juguen moltes variables. D’una banda, la variable interna, a nivell orga-
nitzatiu, i de l’altra, l’externa, que s’orienta a donar resposta als interessos generals. Requereix 
compaginar multitud de factors i realment és molt complex. Cal buscar l’efectivat, racionalitzar i 
buscar els mecanismes que permetin extreure’n el màxim rendiment. No s’han de duplicar treballs 
o fomentar burocràcia, perquè això té l’efecte contrari i frena la iniciativa de la gent. 

Quin balanç fa de l’acció de govern?
En l’acció de govern, tot i que s’estan fent coses, actualment crec que manquen idees innovadores. 
Falta un projecte que englobi alternatives a mitjà i llarg termini.

Quina valoració fa de projectes de vila, com ara el Consell Industrial?
Considero que Consell Industrial és més un instrument que no pas un projecte. Es denominaria 
com a un organisme format per diferents entitats o persones que han d’elaborar projectes, més 
que pròpiament un projecte. Em fa l’efecte que s’estan creant un gran nombre de comissions 
i d’organismes però d’ells no se’n deriven resultats ni accions concretes. En definitiva, moltes 
paraules i pocs fets.

I dels plans d’ocupació locals, què en pensa?
Des de l’Ajuntament hem de donar el màxim de resposta possible a les necessitats de la ciutadania. 
Amb els plans d’ocupació hi ha dos vessants: donar sortida a la gent amb necessitats immediates 
urgents i  donar sortida a la gent perquè tinguin un futur. Hi ha una part en què l’Ajuntament té 
marge d’acció però aquesta situació depèn d’una cojuntura econòmica general que no controlem 
nosaltres en l’àmbit municipal. Aleshores, l’únic que podem fer és aconseguir el màxim de recur-
sos econòmics possibles per poder desenvolupar aquests plans d’ocupació i saber planificar-los 
amb uns objectius i finalitats concretes que suposin una tasca de benefici tant per a les persones 
contractades com per al municipi. Manteniment de la riera, viure de cara al riu, tasques que fan 
empreses externes que es podrien fer a través de plans d’ocupació locals i que aleshores pot es-

José Luis Rodríguez
Regidor del grup municipal  NOPP

Molt breument...

“La gent està molt desencisada 
i té motius per estar-ho, 

probablement perquè els polítics 
estan més preocupats per servir-se de la 

política que per servir a 
través de la política”

Un projecte: Convertir Parets en un poble on la gent es trobi i es reconegui
Una passió: La lectura i la pintura
Una virtut: L’honestedat
Un valor: L’honradesa
Un defecte: Sóc molt impulsiu 
Un llibre: Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez i n’hi afegiria dos 
més: l’últim que he llegit, Adreça desconeguda de Kressmann Taylor i Por el bien del 
imperio, de Josep Fontana.
El seu racó preferit de Parets: L’entorn del riu Tenes 
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Roses i altres catalanades
Ni Festa de la Rosa, ni Festa de la Primavera, ni tan sols la nostrada Moreneta. 
Res ni ningú es troba, ara per ara, en condicions de fer ombra al cavaller Sant 
Jordi, valent i ben plantat. Senyeres als balcons, representacions de la llegenda, 
regal de roses a les persones estimades, mil actes al voltant del llibre i la lite-
ratura... N’hi ha que reclamen que Sant Jordi passi a ser la Diada Nacional de 
Catalunya, però, potser, una de les seves gràcies és que, tret d’alguns anys que 
s’escau en diumenge, celebrem La Nostra Gran Festa en una jornada laborable. 
I, tal vegada, cal que continuï així...
L’any 80, l’ASOVEEN organitzava l’onzena Fiesta de la Rosa, que aplegava dese-
nes de testos i rams de roses que competien a ser proclamades les més belles. I 
es convidava els nens i les nenes a il·lustrar amb dibuixos l’esclat de la primavera. 
Hi van col·laborar l’«EXMO. AYUNTAMIENTO», els «Perfumes MYRURGIA» o els 
«Fertilizantes VIGORHUMUS». Però, com que la mida sí que importa, 
sembla que la «Caja de Pensiones» es va gratar la butxaca (...pels 
efectes del pol·len, potser?)

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

La VII Trobada d’alumnes de català i parelles lingüístiques reuneix 300 persones 
El passat 20 d’abril va tenir lloc la VII Trobada d’alumnes de català i de parelles lingüístiques del CNL del Vallès 
Oriental. Després de Caldes de Montbui, Campins i Sant Celoni,  els llocs de la comarca que han acollit aquesta 
activitat en anys anteriors, enguany ha estat el torn de Marata.
Unes 300 persones dels 12 serveis i oficines de català que configuren el CNL del Vallès Oriental, al qual pertany 
l’Oficina de Català de Parets, van desplaçar-se en autocars fins al punt de trobada. La delegació paretana, formada 
per 22 persones entre alumnat, parelles lingüístiques i professorat, va sortir puntualment a les 9 del matí de la 
parada d’autobusos del Camp de les Peces. 
La Trobada va consistir en una caminada popular entre Marata i Corró d’Amunt, amb esmorzar i visita a l’Església. 
Després, arribades a Corró, les persones assistents van gaudir d’un tastet de mongetes del ganxet, d’un mercat 
de productes artesans de proximitat i de l’actuació del grup de música tradicional Xò fred no val rè.
Tot seguit, va tenir lloc un dinar de germanor al Pavelló de Corró d’Amunt, que va acabar amb un bon 
tall de coca i porrons de vi dolç per a tothom. A continuació, després d’una llarga sobretaula, van 
tenir lloc dues actuacions de cant coral que van acabar amb la cantada col·lectiva de la coneguda 
havanera El meu avi.

PARETS EN IMATGES

Matí de boira a l’Eixample
Foto de Teresa Carbonell
No tenim gaires dades d’aquesta fotografia que ens ha 
arribat a la redacció. Sabem que és una bonica imatge 
d’algun indret del barri de l’Eixample que es va captar 
el passat 25 de març, tot just un matí de boira...  

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 
amb les teves dades, una petita explicació de la imatge, 
el títol i la data que la vas fer. 

El nou disseny del butlletí Parets al dia?

Gisela Santacreu 
L’anterior ja m’agradava, el 
format una mica més gran, 
el tipus de lletra em sem-
blava més atractiva, però 
imagino que m’adaptaré al 
nou disseny. M’interessen 
més els continguts que el 
format.

J. Miguel Buenafé 
Creia que era un altre diari, 
no m’havia adonat del can-
vi. Però el veig bé, m’agra-
da, és interessant saber el 
que passa al poble on vius.

Joan Jordà 
Està molt bé, m’agrada. 
Aquest canvi s’ha fet per 
estalviar? És més pràctic. 
Me’l miro sempre, una ma-
nera més d’estar al corrent 
del que succeeix al poble.

Josep Castells
Perfecte, les innovacions 
són ben rebudes sempre 
pel ciutadà. El trobo molt 
agraït de llegir, fàcil i àgil.

Raimunda Muns
He vist que han fet algun 
canvi, però no sabia ben bé 
el què. M’agrada, és més 
pràctic. M’agradaria que 
quan surt una foto es fes 
servir el peu de foto, per 
saber on és.

Paquita Mateos 
No sóc de Parets, no m’ha-
via adonat del canvi. El 
trobo a l’Escola de Músi-
ca de Parets, on van els 
meus néts i el miro sempre. 
M’agraden força les notíci-
es que surten.

QUÈ N’OPINES DE...

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Grans dones, grans lectores (II)
Hi ha moltes coses que fan de la Diada de Sant Jordi una gran jornada. No obstant això, penso que, almenys un 
dia a l’any, els veritables protagonistes de la festa són tots els lectors i lectores. La resta de l’any, els monarques 
indiscutibles i mereixedors d’elogis són els autors.
I per retre homenatge a les grans lectores de Parets, en aquesta edició del butlletí, donem continuïtat a l’article del 
passat Parets al dia, on parlàvem de deu grans lectores i publicàvem afirmacions sobre la literatura de cinc d’elles. 
Aquestes són les nostres noves cinc grans dones lectores que formaven part de l’exposició Grans lectores:

Per a mi, la lectura, representa una manera de passar el temps i viure altres vides, perquè cada llibre és una història 
i a vegades t’ensenyen coses. Núria Lacambra, 83 anys.
De jove, pensava sempre que, per ser feliç, si tingués diners compraria molts llibres. Rosa Manils, 84 anys.,
A mi la lectura em dóna vida, que Déu em conservi la vista per llegir. Pepeta Berenguer, 89 anys.
També m’agrada molt escriure, tinc llibretes grosses escrites per mi, amb les meves vivències i amb retalls de 
premsa. Ramona Serradell, 81 anys.
La lectura per a mi, sempre i ara mateix, ha representat vivències, viatjo amb els autors, em fico dins la història, 
m’hi fico tant... Rosa Mutiñó, 76 anys.

De nou, moltes gràcies a la Biblioteca Can Rajoler i moltes, moltíssimes gràcies a aquestes lectores que esdevenen 
molt més que protagonistes de les seves pròpies vides, ens regalen frases i comparteixen amb nosaltres un bocí 
del seu temps i d’aquelles experiències que les han convertit en grans dones.
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Com definiria el seu espectacle?
És fonamentalment un espectacle d’humor, perquè no sé fer altra cosa. Es tracta d’una 
hora i mitja d’humor i també hi ha alguna cançó. Bàsicament hi ha molts monòlegs, i pot 
ser que hi hagi gent que en va conèixer algun ja fet a televisió o que està penjat a Inter-
net. Però n’hi ha d’altres que no, que són inèdits, i aquests són els que més m’agraden.

Creu que en moments de crisi la gent necessita riure més?
Sí. Estem en un moment en què la gent agraeix escoltar segons quines coses, sobretot 
amb les notícies que hi ha últimament, que són les que són. Encara que l’actualitat no és 
el fil conductor de l’espectacle, sí que hi ha moltes referències a tot el que està succeint 
i apareix algun nom propi, que la gent també ho agraeix.

S’ha basat en l’estil d’algun altre còmic a l’hora de fer els seus monòlegs?
Intento no fer-ho, tot i que certament hi ha molts monologuistes, còmics i comediants 
que al llarg de la meva vida m’han marcat de forma destacada. Per exemple Faemino y 
Cansado i també gent que és més pura en el món del monòleg com Eugenio o Goma-
espuma. No obstant això, també hi ha molta gent actual del món del monòleg a la qual 
admiro. Sóc un fan de l’humor.

Creu que l’humor està tornant a ressorgir a causa de la crisi?
Jo no diria ressorgir, perquè l’humor sempre ha estat molt present. El que passa és 
que uns cops apareix amb més força i altres amb menys. Aquesta és una pregunta que 
sempre em fan i jo crec que realment l’humor en temps de crisi no serveix de res més 
que per desfogar-se. L’humor és simplement passar una bona estona en un teatre, però 
realment no soluciona absolutament res. Això que l’humor ha de fer que ens oblidem 
dels problemes em sembla una gran fal·làcia. Serveix per divertir-nos i no fer que ens 
oblidem dels problemes que ens envolten, perquè després s’ha de sortir del teatre i tornar 
a la vida real. I seguim tenint problemes i s’ha de tenir clar qui és l’enemic i quin és el 
problema. L’humor no hi és per tapar, sinó per alleujar. 

Segueix creient en la política?
Jo en política crec molt poc en els “ismes”. M’enfonsen el cinisme i l’estoïcisme. Jo vaig 
votar que aquesta ‘pandilla’ que hi ha no ens robi més ni ens perjudiqui més del que sigui 
necessari. Jo ja no em crec tot aquest embull, ni em crec directament que visquem en 
una democràcia. Per tant, no pertanyo a cap “isme” ni em defineixo ni d’esquerres ni de 
l’altre costat. Jo simplement no em crec aquesta estafa ni aquest joc absurd.

Héctor de Miguel. Quequé
El passat 13 d’abril el popular actor còmic Quequé va presentar a la sala Basart de 
la Cooperativa, el seu darrer espectacle, Sesión golfa, dins del cicle del Cafè Teatre a 
Parets. Héctor de Miguel, més conegut com Quequé, és un humorista de Salamanca 
conegut pel programa televisiu El Club de la Comedia i va tractar temes diversos 
d’una forma diferent: els banquers, la crisi, els rescats, l’euro, els golfos o el twitter 
foren alguns de les temàtiques tractades per aquest irònic actor. Actualment també 
treballa a Radio Nacional de España al programa Abierto hasta las 2. .

M’agrada... 

L’honestedat. Però sobretot la gastrono-
mia. M’agrada molt el pollastre a l’ast, el 
marisc i uns calçots amb romesco.

No m’agrada...

“El trio de las Azores” ni l’l’IVA al 21%, que 
em mata.

“Sóc un fan de l’humor”


