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Nou recorregut del Bus 
urbà de Parets
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La segona convocatòria per participar als Plans 
d’ocupació locals 2013 rep 412 sol·licituds

Durant el mes de setembre, 32 persones ocuparan les pla-
ces que conformen la 2a convocatòria dels Plans d’ocupació 
per al 2013. Entre d’altres, s’ha cercat personal administratiu, 
d’auxiliar de la llar o de dinamització juvenil. Pàg. 5

Les pàgines web de 
les entitats, ara amb 
l’aplicació WordPress 

Parets celebra una 
nova nova edició de 
l’Eixamplem la festa!

XIV edició de la Nit de 
l’Esport

Record a Josep Sàlvia
Triginer
1928-2013

7 14 17 20

Parets liderarà l’eix d’Emprenedoria corporativa en 
l’Associació Àmbit B30

Parets del Vallès es va confirmar com el municipi que es posarà 
al capdavant de l’eix d’Emprenedoria corporativa durant la dar-
rera reunió de l’Associació Àmbit B30, que va tenir lloc a mitjan 
d’aquest mes de juny. Pàg. 9

Cohesionar espais i barris i crear llocs per a la convivència entre el veïnat són alguns dels objectius de les obres que el consistori duu 
a terme a diferents indrets de la vila. En el context actual, l’Ajuntament també prioritza la reforma i adequació de l’entorn dels parcs 
i places per tal de promoure i impulsar el sentiment de pertinença al municipi, i alhora dinamitzar el comerç local tenint en compte 
l’adaptació dels espais per vianants. En el marc d’aquestes actuacions, el proper diumenge 30 de juny s’inauguraran les obres de la 
plaça Mossèn Pere Batlle, a l’entorn dels Horts del Rector, que inclouen un nou espai de lectura dedicat al conte d’En Patufet. (Pàg.3) 

S’inaugura la renovació de 
la plaça Mossèn Pere Batlle
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LÍNIA OBERTA
Agraïment 
El passat 23 de maig, els membres del Club de petanca del Casal 
Ca n’Oms vàrem assistir al torneig amistós anual que se celebra 
a la població de Cervelló. Allà vam ser rebuts pel seu alcalde i 
la regidora de Gent Gran de la localitat. En aquesta ocasió ens 
van acompanyar les regidores de Benestar Social i de Cultura de 
l’Ajuntament de Parets, Susanna Villa i Àfrica Martínez, que van 
compartir la jornada amb nosaltres.
El dijous 6 de juny van ser els jugadors de petanca de Cervelló 
els que ens van visitar i, plegats, vam fer la final del torneig i el 
tradicional dinar de germanor. En aquesta ocasió, l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, va donar la benvinguda als nostres con-
vidats i la regidora de Gent Gran, Susanna Villa, va compartir 
amb nosaltres el dinar. El Club de petanca del Casal Ca n’Oms, 
i jo personalment, volem agrair, tant a les autoritats del muni-
cipi de Cervelló com a l’administració paretana i, especialment 
a l’alcalde de Parets i a les regidores que ens han acompanyat, 
el seu suport en totes les activitats que, des del nostre club, es 
duen a terme al llarg de l’any.
Josep Bauló. Monitor del Club de petanca de Ca n’Oms

Busquem fotografies del Club Petanca Parets
Enguany, el Club Petanca Parets celebra els 35 anys de la seva 
fundació al municipi. L’actual junta ha previst tot un seguit 
d’actes commemoratius entre els quals es preveu una exposició 
retrospectiva dels 35 anys de trajectòria del club. Per fer-ho vo-
lem demanar a totes aquelles persones que disposin de fotogra-
fies o qualsevol tipus de documentació gràfica relativa a l’entitat, 
que ens permetin escanejar-la o fer-ne còpies. Podeu portar les 
fotos o els documents a les pistes de la petanca situades al 
carrer Víctor Català, 2, al costat del Camp Municipal de Futbol 
Josep Seguer o bé al servei de Comunicació de l’Ajuntament de 
Parets, a l’edifici consistorial.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Antoni Blanque. President del Club Petanca Parets

Agradecimiento
Con esta carta quiero exponer mi experiencia para que pueda 
servir de ayuda y dar confianza a cualquier persona de Parets 
que pueda sentirse identificada. Tiempo atrás tenía una imagen 
distorsionada de la Policía Local, pensaba que ellos habían sido 
entrenados para ser serios, lejanos al ciudadano y que su mejor 
trabajo era el recaudar dinero derivado de las multas. Nunca 
había necesitado los servicios de la Policía Local, en ocasio-
nes pensaba que si los necesitaba tampoco me iban a ayudar 
pero, un día hace ya algunos años, nos vimos inmersos tanto 
mi familia como yo en una situación muy problemática y que 
hemos ido arrastrando demasiado tiempo por mi falta de con-
fianza. Con esta carta quiero agradecer a nuestra Policía Local 
el esfuerzo, ayuda y apoyo que hemos recibido y la profesiona-
lidad, honestidad y humanidad que han demostrado todos los 
miembros en todo momento, desde las personas que trabajan 
en las instalaciones de la policía hasta sus mandos. Me faltan 
palabras para poder expresar todo lo que hasta este momento 
hemos recibido. La única palabra que puede representar algo a 
todo esto es “Gracias”.

Quiero que todos los ciudadanos de Parets del Vallès sepan que 
tenemos personas que trabajan muy en serio por y para nuestra 
seguridad, que ante cualquier problema no duden en consultar 
o llamar  a nuestra  Policía Local. Ellos siempre responderán.
F.R.L.

Quan el cor deixa
d’entrendre una mirada,
tots els mots sobren;
talment les branques mortes
no senten primaveres
            ***
Al haiku sobren
lletres; l’amor pot dir-se
amb la mirada
            ***
Pobresa extrema:
ja ni tan sols són nostres
les hores buides

Joana Raspall i Juanola, nascuda a Barcelona l’u de juliol de 
1913, és una gran poeta, estudiosa de la llengua i bibliotecària. 
El seu tret distintiu és la gran tasca en apropar la literatura als 
més joves, alhora d’apropar-s’hi ella. La seva obra és llarga: 
poesia, contes, teatre. Hi ha multitud de títols, tots ells reblats 
per una ferma sensibilitat, la curiositat dels infants i el mot clar 
i directe. Quant a adults, la seva obra s’ha atansat a les formes 
pures de l’haiku o de petites cançons. Ales i camins, Arpegis i 
haikus o Jardí vivent en són una magnífica mostra. O els petits 
poemes que reproduïm, enviats per l’autora a través del twitter 
a La Vanguardia enguany. Un exemple de vitalitat, la Joana, a 
l’avantguarda de les tecnologies perquè ho sent i perquè vol 
estar ambs els que  creixen. El Niu d’Art de Parets li dedicarà la  
trobada del 18 de juliol al teatre de Ca n’Oms,  a les 18.30 h. En 
les Biblioteques Can Rajoler i  Can Butjosa –sobretot- hi troba-
reu una àmplia mostra de l’obra de la Joana Raspall.

Sonet de l’amistat (En el centè aniversari del cant coral a Parets)

Si no ho sabíeu, deixeu-me dir-vos
que visc en un poble encantador,
de gent amatent vers la germanor
al proïsme i d’ajust amistós.

Que amb cantúria i encant jovial
feu avivar l’estima de molts anys,
que amb afany s’esdevé de bons jans
i merèixer un vincle d’amor cordial.

Tal com el poeta verseja versos,
el cantaire refilar i entonar
i a viva veu: amorosir cançons.

Oh, lloança del cant coral Art i Unió,
que enlaireu l’estendard! On constar
mansuets cants... que fan lligams d’amistat...

Josep Bernal Piqué

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

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Divendres 28 juny
-A les 12 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 17 h, al Casal Ca N’Oms, actuació de les classes de gimnàstica 
i ioga de Ca N’Oms. 
-A les 18 h, als casals Ca N’Oms, Sant Jordi i Asoveen, bingo. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fàcil, a càrrec de 
Carme Babot i Teresa Martorell. 
-A les 20 h, al Teatre Can Rajoler, gala de lliurament de premis de la Nit 
de l’Esport.
-A les 22 h, a l’Observatori Pau Vila, sessió d’astronomia. 
-A les 22 h, a l’era de Ca n’Oms, ball de les jornades Els nostres avis 
amb el grup Camelot. 
-
Dissabte 29 juny
-A les 10 h, al parc la Linera, trobada de puntaires.
-A les 12 h, al parc la Linera, audició de sardanes amb la Cobla Vila de 
Caldes. 
-A les 12 h, a Ca N’Oms, final del campionat de petanca. 
-A les 22 h, a l’Asoveen, ball amb el grup Clau de Sol.

Diumenge 30 juny
-A les 11.30 h, al parc la Linera, cloenda de temporada del programa 
Rap107.edu de RAP107.
- A les 12 h, inauguració de la reforma de la plaça Mossèn Pere Batlle.
-A les 19 h, a la Sala Basart Cooperativa, espectacle Mayte Carreras 
Show.

Dilluns 1 juliol
-De 9 a 13 h, al parc Can Berenguer, informadors mediambientals. 
-De 17 a 20 h, a la pista de Can Butjosa, lligueta de futbol sala.

Dimarts 2 juliol
-A les 18 h, al parc la Linera, espectacle de contes Un circ de contes, a 
càrrec de la cia. Com vulguis.

Dimecres 3 juliol
-A les 20.30 h, al restaurant El Jardí, tertúlia al voltant del llibre Tu també 
pots, de Jordi Sanuy i Lluís Puig.

Divendres 5 juliol
-A les 12 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 20 h, a l’Escola de la Natura, taller de natura en família A la recerca 
dels ratpenats. 

Dissabte 6 juliol
-A les 10 h, en diversos espais (Poliesportiu Joaquim Rodríguez, Can 
Rajoler, Sala Cooperativa, plaça de la Vila i El Jardí), 1a Fira Nacional 
de la Fotografia a Parets, amb exposicions, ponències, tallers i gala de 
lliurament de premis de concursos fotogràfics. Organització: Associació 
Fotogràfica Parets.
-De 10 a 11 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, Go Karting, sortida al 
Kartòdrom Catalunya de Lliçà de Vall.
-De 18 a 24 h, a la plaça de la Vila, Botiga al carrer, amb parades de 
comerços, tallers, actuacions, tapes i inflables. 

Dimarts 9 juliol
-A les 18 h, al parc la Linera, espectacle d’animació Vermut, a càrrec de 
la cia. De Parranda.

Dimecres 10 juliol
-De 9 a 13 h, al Camp de les Peces, informadors mediambientals.

Dijous 11 juliol
-A les 19.30 h, al Teatre Can Butjosa, acampada 
nocturna APRE. 

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Balmes amb Salut. 
Cada 20 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
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat

Avui que la crisi ens maltracta
ets el batlle precursor
que lluitant per un miracle 
porta a Parets a bon port.

L’entesa és el prisma
de la copa transparent,
la unió és força viva
per l’entesa de la gent.

Parets avui es bressola
al Vallès Oriental,
com vila neta i polida
moderna i cultural.

Un nou indret per compartir als Horts del Rector 

Recentment han finalitzat les obres de rehabilitació i mi-
llora de la plaça Mossèn Pere Batlle, a l’entorn de l’espai 
dels Horts del Rector, al Barri Antic de Parets. La inaugu-
ració oficial de l’espai remodelat tindrà lloc el diumenge, 
30 de juny, a partir de les 12 h, i anirà a càrrec de l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, i del regidor de l’Àrea de Via 
Pública i Cohesió Territorial, Francesc Juzgado. 
Durant el matí es podrà gaudir d’un concert vermut i d’una 
activitat relacionada amb la lectura a l’espai que s’ha ha-
bilitat a l’interior de la plaça. 
Els treballs, que van començar a inicis del mes de març, 
han consistit a ampliar la plaça unint-la a la illeta i a 
eixamplar la calçada del voltant per facilitar l’aparcament 
a les dues bandes i per augmentar-ne el nombre de pla-
ces. Per millorar la mobilitat ciutadana, també s’ha subs-
tituït el paviment asfàltic i el paviment de les voreres, s’ha 
reordenat la senyalització viària, s’han creat passos de 
vianants, s’ha millorat el paviment interior de la plaça i 

s’han reordenat els escocells. També s’han fet treballs 
d’adequació i millora del mobiliari urbà i dels jocs infan-
tils, que s’han reubicat. A més, s’ha substituït la gespa 
de la zona verda, el sistema de reg i, parcialment, els 
serveis i subministraments com l’aigua, el clavegueram 
i l’enllumenat. 

Potenciar l’entorn per afavorir la convivència 
Aquesta acció respon a la voluntat del consistori de pro-
moure la creació de llocs de relació ciutadana dissenyant 
entorns adequats per fomentar el comerç local, així com 
per afavorir una bona convivència i impulsar el sentiment 
de pertinença al barri, facilitant la mobilitat dels veïns i 
veïnes. Les obres s’emmarquen dins d’un dels eixos fo-
namentals del Programa d’actuació municipal (PAM), que 
inclou la millora dels nostres carrers i barris. 
També s’integren dins del Pla de millora del Barri Antic, un 
document de treball que estableix un seguit de criteris per 

tractar l’espai públic i el paisatge urbà del nucli antic de 
Parets amb la voluntat de millorar-ne la qualitat de vida i 
fomentar la implantació d’activitat econòmica i comercial. 
L’objectiu del consistori és continuar amb un desenvolu-
pament urbanístic equilibrat, respectuós i sostenible, que 
contribueixi a millorar l’espai públic i que potenciï entorns 
per a la convivència entre la ciutadania.

Un espai de lectura per a tota la família
Com a part de les obres s’ha incorporat un nou punt, que 
acull un dels espais de lectura dins del projecte global de 
vila Parets, poble lector. En aquesta ocasió, l’espai s’ha 
dedicat al conte d’En Patufet i se suma al portal de ben-
vinguda als llibres de la plaça Marcer, i al que s’ha dedicat 
a L’aneguet lleig, al parc Cal Jardiner. La iniciativa Parets, 
poble lector neix amb l’objectiu de fomentar i  promocio-
nar la lectura i fer del nostre municipi un referent en ini-
ciatives innovadores i creatives al voltant de la literatura.

Durant quatre mesos s’han 
executat les obres de la plaça 
Mossèn Pere Batlle per tal 
d’adaptar-la a les necessitats 
actuals de la ciutadania.

Les obres s’emmarquen dins 
d’un dels eixos del Programa 
d’Actuació Municipal (PAM), 
per a la millora dels nostres 
carrers i barris.

La plaça inclou un nou espai 
de lectura, ideat per M. Josep 
Forcadell i Albert Valera, 
dedicat al conte tradicional 
d’En Patufet.

 Les obres han durat quatre mesos durant els quals s’ha reordenat l’espai per adeqüar-lo a les necessitats actuals del veïnat.

Terra, home, llum, natura
van units a l’existència,
fent tots junts un llarg camí
del començament a la fi.

Sergi Mingote Moreno
fill predilecte de Parets,
has passejat nostre nom
per planes muntanyes i entorns.

Si el teu repte és l’aventura,
si has pujat a l’Everest,
tot fent rutes i camins
has gaudit d’un cel obert.

Aquest lloc encomiable
que s’anomena Parets
és per als paretans un miracle
que és mirador del Vallès.

Albirant nous horitzons
veig la vila transparent,
amb pau i feina per a tothom
i el futur més adient.

Tothom que porta com a bandera
la lluita d’un ideal coherent
és digne d’honor i glòria
pel seu tarannà transparent.

Començava l’esborrany de l’Apunt parlant d’espais de convivència, de trobada, del sentiment de pertinença al nostre poble, de la 

millora de la nostra vila... L’he deixat a mitges, perquè crec que aquest espai el mereix en Joan Navarro, que ahir, en la jornada Els 

nostres avis, em va fer entelar els ulls amb un fantàstic regal. Un poema dedicat sortit del seu puny i lletra. Moltes gràcies, amic.  

Joan Navarro
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Des de mitjan juny, el bus urbà de Parets ha variat el re-
corregut amb l’objectiu d’optimitzar el servei, millorar la 
mobilitat i adaptar-lo a les necessitats i demandes ciuta-
danes. Com a novetats, s’ha incorporat una nova parada  
al carrer Prat de la Riba a la cantonada amb el carrer de 
la República; una segona parada al carrer Independència, 
a l’alçada del carrer Casanovas, que substitueix la parada 
del passeig de la Ribera; i una tercera parada a la plaça 
de la Salut, enlloc de l’existent al carrer Balmes a la can-
tonada amb el carrer de la Salut. La resta de parades i 
les freqüències de pas del bus es mantenen com fins ara. 

L’any 2012, 105.539 passatgers van utilitzar aquest trans-
port. El 63% van fer servir la targeta del bus urbà; el 31% 
títols de l’ATM i el 6% restants bitllets senzills. 

Millores a la línia del Bus Exprés 777
D’altra banda, el servei de bus exprés de la vall del Te-
nes ampliarà la freqüència de pas a partir del mes de se-
tembre. El Departament de Territori i Sostenibilitat i els 
ajuntaments treballen en la millora del servei, que ha de 
permetre incrementar les 10 expedicions diàries per sentit 
que hi ha actualment fins a Barcelona.

El nou recorregut del bus urbà millora la mobilitat
S’han incorporat noves parades als carrers Prat de la Riba, Independència i a la plaça de la Salut.

Finalitzen les obres de l’entorn del carrer Raval
Amb la darrera actuació duta a terme al Pont de la Mandra 
i als carrers del voltant, han quedat finalitzades les obres 
de remodelació de l’entorn del carrer Raval, incloses en 
el Pla de millora del Barri Antic. 
Els treballs realitzats al Pont de la Mandra han consistit 
a modificar la fesomia del pont, canviar-ne el paviment, 
aplicar-hi un nou revestiment i renovar-ne l’enllumenat. 

ACTUACIONS URBANÍSTIQUES
També s’ha millorat l’asfaltat del carrer del Sol i s’han 
arranjat les escales d’accés al carrer de la Fàbrica. Només 
queden pendents els treballs relacionats amb les conne-
xions elèctriques i la retirada de la xarxa antiga,  que està 
previst que s’acabin durant els propers dies.
Prèviament a aquesta actuació es van dur a terme les 
obres de millora del carrer Raval, en el tram comprès entre 
els carrers Sant Antoni i Racó. Van consistir a incorporar 
un nou paviment, arranjar el clavegueram i l’enllumenat i 
dotar la zona de mobiliari urbà.
Amb aquesta actuació urbanística s’ha prioritzat l’espai 
per als vianants davant del trànsit de vehicles.

Actuacions de millora a la via pública
D’altra banda, també s’han efectuat treballs d’arranja-
ment en una desena de carrers de la via pública del Barri 
Antic i l’Eixample. 
Aquestes actuacions han consistit, entre d’altres, a refer 
la capa d’asfalt, millorar la senyalització vertical i horit-
zontal i de la pintura viària, així com arranjar voreres i 
vorades amb deficiències per adaptar-les als passos de 
vianants.

PLUSVÀLUA

Recerca de sinergies entre administracions 

A inicis d’aquest mes, responsables polítics dels ajun-
taments de Granollers i Parets del Vallès van mantenir 
una reunió de treball en què es van posar sobre la taula 
matèries en comú d’amdues administracions. D’aquesta 
primera trobada sorgeixen línies de treball conjuntes en 
àmbits diversos, però sobretot en aspectes de desenvo-
lupament econòmic i ocupació.

REUNIÓ

Parets participa a la jornada “Fem dissabte”
Plàstics, papers, llaunes i taps d’ampolles són algunes de 
les deixalles que van recollir els voluntaris que van parti-
cipar en la neteja de la riba del Tenes durant la jornada de 
condicionament d’espais fluvials “Fem dissabte”.
Entre els participants, va destacar l’alcalde de Parets i 
diversos regidors del consistori. 
Tot i que la pluja va impedir perllongar l’activitat, els vo-
luntaris van recórrer un tram de la llera del riu des de la 
Verneda de Ca l’Isidre Coix, amb guants i bosses de plàs-
tic amb l’objectiu de sumar-se a una de les jornades de 
sensibilització ambiental més importants de Catalunya,  
impulsada per l’Associació Hàbitats.

Exposició sobre invertebrats a l’Escola de la Natura
D’altra banda, del 28 de juny al 26 de juliol, la sala d’ex-
posicions de l’Escola de la Natura acollirà la mostra “Els 
invertebrats més espectaculars del planeta”. S’hi podrà 
observar com prop d’una vintena d’invertebrats s’han 
anat adaptant al llarg de milions d’any per tal de treure 
el màxim de rendiment a cada ecosistema. L’entrada és 
lliure. En el cas de grups cal concertar visita prèvia.

ESCOLA DE LA NATURA
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El mes de setembre començaran a treballar a l’adminis-
tració paretana, les 32 persones que hauran estat selec-
cionades d’entre les 412 que han presentat la seva sol-
licitud per participar en la segona convocatòria dels Plans 
d’ocupació locals per a 2013 impulsats per l’Ajuntament.
En aquesta ocasió, s’han rebut 136 sol·licituds per ocupar 
les 18 places de personal de neteja i manteniment; 62 per 
a les 3 d’auxiliars de la llar; 93 per a les 3 de conserges i 
manteniment; 51 per als 3 de personal auxiliar adminis-
tratiu; 18 per les 3 d’auxiliars de conversa en anglès; 24 
per a la d’auxiliar tècnic de manteniment web i 28 per a 
la de dinamització juvenil.
Tot i que la convocatòria s’ha obert a tots els sectors de la 

ciutadania, durant el procés de selecció que l’Ajuntament 
duu a terme durant aquests dies, es valorarà tenir entre 
18 i 29 anys o més de 50. En tots els casos, és impres-
cindible estar en situació legal d’atur, residir al municipi i 
estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP). 
La durada dels contractes serà de 4 mesos i la jornada 
laboral, d’un 70%. Actualment, 32 persones presten ser-
vei a l’administració paretana desenvolupant treballs en 
diferents sectors.
En els darrers dos anys, el consistori ha impulsat 128 
Plans d’ocupació locals, inclosos els 82 d’aquest 2013, a 
més dels 32 plans d’ocupació ordinaris de la Generalitat 
de Catalunya endegats el 2011.

412 sol·licituds a la 2a convocatòria dels Plans d’ocupació 2013
L’inici dels contractes, amb selecció prèvia dels candidats, es farà efectiu a partir del proper mes de setembre.

Detinguts per pressumpte tràfic de drogues
La Policia Local de Parets, amb la col·laboració dels 
Mossos d’Esquadra, ha detingut dues persones majors 
d’edat en el seu domicili, al Barri Antic, per presumpte 
tràfic de drogues. Després de registrar el domicili, els 
agents han confiscat una balança de precisió, haixix, 
bosses de marihuana preparades per a la seva comer-
cialització i un revòlver inutilitzat. Els detinguts han 
passat a disposició judicial. 

Afectats per les participacions preferents
S’ha constituït la Plataforma d’afectats per les pre-
ferents de Parets del Vallès, amb l’objectiu de reunir 
les persones que hagin contractat aquests productes 
financers anomenats tòxics i fer un front comú per llui-
tar contra aquesta situació. Els interessats en formar 
part de la Plataforma s’hi poden posar en contacte a 
través del telèfon 696 70 92 14 o el correu electrònic 
nervirafa@hotmail.com.

Un paretà guanya un premi d’Euromillones
Un veí de Parets ha obtingut un premi de segona ca-
tegoria dotat amb 1.779.901 euros en el sorteig d’Eu-
romillones celebrat el 31 de maig. La butlleta ha estat 
validada a l’establiment Oti, a l’avinguda de Catalunya.

Practicar el català mentre es fa esport
La Piscina Miguel Luque i el Poliesportiu Joaquim Ro-
dríguez Oliver s’han adherit a la campanya “Mou-te en 
català”, que consisteix a formar parelles lingüístiques 
integrades per una persona catalanoparlant i una altra 
d’interessada a millorar el nivell de la parla mentre 
practiquen conjuntament activitats esportives. Els in-
teressats en participar-hi han d’omplir el tríptic d’ins-
cripció que podran trobar en aquests equipaments.

EN 2 MINUTS...

OCUPACIÓ

Acord amb motiu del FotographicParets2013
L’Ajuntament i l’Associació Fotogràfica de Parets (AFPa-
rets) han signat un acord de col·laboració amb motiu de la 
celebració del FotographicParets2013, que l’entitat durà 
a terme al municipi els dies 6 i 7 de juliol. L’esdeveniment 
té com a objectiu acostar les últimes tendències i tecno-
logies de la fotografia a professionals i aficionats. 

182 diplomes dels darrers cursos de l’SLOP
182 persones de parets en situació d’atur han rebut 
aquest mes els diplomes després d’haver finalitzat un-
dels 9 cursos programats per l’SLOP.  Tot i que durant el 
mes de maig, s’ha produït a Parets un lleuger increment 
del nombre d’aturats, la taxa de desocupats del municipi 
segueix per sota de la mitjana del Baix Vallès.

COL·LABORACIÓ
Parets acull la 1a Fira de la Fotografía
Durant les jornades es duran a terme ponències i expo-
sicions, amb la intenció de generar espais de reflexió on 
tant els fotògrafs professionals com els amateurs puguin 
debatre sobre les inquietuds del sector. 
Entre les exposicions que es podran veure hi ha el Premi 
Catalunya, que reuneix les obres dels 10 fotògrafs més 
destacats de la Federació Catalana de Fotografia; “Com 
era Parets”, amb moments de la història de la vila o bé 
l’exposició dels finalistes del Concurs FotographicPa-
rets2013. Les ponències aniran a càrrec de reconeguts 
professionals de la càmera que tractaran temes com ara 
el retoc d’imatges, el fotoperiodisme o la fotografia es-
pecialitzada en àmbits com l’esport o la fauna. També hi 
seran presents els principals fabricants del sector, que 
mostraran les seves novetats i productes especialitzats. 
En el decurs del festival, dissabte 6 de juliol, a les 19 h, 
se celebrarà al teatre Can Rajoler la gala amb motiu del 
primer aniversari de l’Associació Fotogràfica Parets.



27 de juny de 20136 PUBLICITAT



27 de juny de 2013 7

EN DOS MINUTS...
Neix el nou diari digital Setdies.cat
Des de fa algunes setmanes, el públic ja té al seu 
abast una nova publicació digital.
Es tracta de setdies.cat. El nou diari es presenta com 
un mitjà que té l’objectiu d’informar els vallesans inte-
ressats a saber què passa en el seu entorn més imme-
diat. Setdies.cat s’autodefineix com una àgora pública, 
que mira i explica des de tots els punts de vista el que 
passa al Vallès Oriental.

Digital Vallès, la nova publicació digital
Una altra de les noves publicacions digitals estrena-
des recentment és digitalvallès.cat, un diari electrònic 
amb informació del Baix Vallès endegat pel periodis-
ta paretà Jordi Seguer, exdirector de Vallès Visió i de 
l’emissora de ràdio municipal Rap107. Digital Vallès 
incorpora seccions d’opinió, entrevistes, i reculls de 
notícies per municipis.

Propera xerrada sobre consum a Rap107
El proper 12 de juliol, a les 10 h, tindrà lloc la Rap107 
l’emissió del programa Consumir amb coneixement, 
durant el qual es parlarà de consells i incidències 
durant les vacances. En aquesta ocasió es compta-
rà amb la presència d’Assumpta Torres, tècnica de 
consum de l’Ajuntament de Parets. Per fer arribar les 
consultes cal enviar un correu a consum@parets.cat 
o bé trucar al telèfon 93 573 88 88.

Nova web del Consorci per a la Defensa del Besòs
El Consorci per a la Defensa del riu Besòs ha estre-
nat pàgina web. El nou disseny respón a criteris més 
moderns i de fàcil navegació. S’han reestructurat els 
continguts en diferents menús i l’actualitat i la infor-
mació ocupen un espai destacat. La remodelació de 
www.besos.cat s’inclou dins el procés de renovació i 
modernització que ha engegat aquest organisme, tot 
coincidint amb el seu 25è aniversari.

Parets, escenari d’un nou curtmetratge
Jaime Rodríguez, director del curtmetratge Zombi-
fication, rodat l’any passat a Parets, i seleccionat al 
Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, prepara el seu 
nou projecte. Es tracta de Ji Ji & Cú Cú (o l’amour de 
la femme) que s’ha gravat íntegrament a l’entorn de 
Gallecs. Segons el director, serà un film arriscat, pro-
vocador i molt surrealista. 

El paretà Sergio Ramos, a BTV
El paretà Sergio Ramos, canalitzador i treballador kàr-
mic, va ser el convidat d’excepció al programa Si tu 
vas al cel (amb patinet) emès per BTV el 25 de gener. 
Al programa, conduït per Xavier Bertran, s’entrevista 
persones relacionades amb el món de l’espiritualitat. 
L’emissió completa de l’episodi es pot veure a la pà-
gina btv.cat.

PLUSVÀLUA

Cloenda de Rap107.edu i Xerrameques

El diumenge 30 de juny, a partir de les 11.30 h, el parc La 
Linera acollirà la festa de cloenda dels escolars que han 
participat al programa Rap107.edu, de l’emissora muni-
cipal RAP107, i a l’espai televisiu Xerrameques, de Vallès 
Visió. El canvi d’ubicació respon a la voluntat d’obrir la 
festa a la participació ciutadana en un entorn més lúdic. 
Enguany, a més, els nens i nenes podran participar als 
diferents tallers que s’organitzen amb motiu de la cele-
bració. En aquesta ocasió no es retransmetrà el programa 
en directe des de Rap107 sinó que es farà en redifusió. 

RÀDIO I TELEVISIÓ VALLÈS VISIÓ

L’Associació Triple rep el premi Vallès Visió

El canal de televisió Vallès Visió ha celebrat aquest mes 
de juny la tercera edició dels seus premis, concedits a 
persones o entitats de cada un dels municipis consorci-
ats que han estat notícia rellevant durant l’any anterior. 
En el cas de Parets, el guardó ha estat per a l’Associació 
Triple, impulsora d’un equip de bàsquet de jugadors amb 
disminució psíquica. L’entitat treballa en l’organització 
d’activitats complementàries per ajudar els alumnes amb 
necessitats educatives especials a desenvolupar les se-
ves facultats personals i a augmentar la seva autonomia.

COMUNICACIÓ

El projecte del Portal d’Entitats municipal, subvencionat 
per la Diputació de Barcelona, canvia de gestor de contin-
guts. Les pàgines web de les entitats, que fins ara estaven 
allotjades a ClicPortal, passen a gestionar-se mitjançant 
WordPress. L’objectiu del canvi és dotar-los amb una eina 
més intuïtiva, que els faciliti la gestió dels continguts i el 
desenvolupament d’una web 2.0.
Aquest nou projecte comença amb la incorporació ini-
cial de divuit entitats. La migració al nou entorn ha es-
tat acompanyada d’un curs de formació, organitzat per 
l’Ajuntament, sobre les prestacions del nou gestor de con-

tinguts. Properament es podran incorporar noves entitats 
al projecte. 
Juntament amb aquesta migració, es posa en marxa un 
nou espai al portal municipal, en l’apartat de Participació 
Ciutadana (www.parets.cat/per-temes/participacio), on 
s’inclouran les notícies i l’agenda de les entitats que hi 
participen. 
Amb aquesta nova eina, l’Ajuntament vol seguir donant 
resposta a les necessitats de promoció del teixit associ-
atiu del municipi i apostar per incentivar la seva activitat 
a través de la xarxa.

Les pàgines web de les entitats passen a l’aplicació Wordpress
WordPress té l’avantatge de ser gratuït i fàcil de gestionar i d’integrar a les xarxes socials.
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Dissabte 20

parc Can Berenguer

22.30 h parc Can Berenguer

Dissabte 13
de 18 a 22 h

Sot d’en Barriques

Divendres 19

juliol 2013

Megaparc infantil Sot Park

(porteu banyador i tovallola perquè hi

haurà atraccions d’aigua)

21 h botifarrada 

oferta per la Comissió de Festes

22.30 h Cinema a la fresca

amb la pel·lícula

Concert de Rumba catalana amb... 

Oques Grasses

Rumba
Tarumba

servei de bar i planxa ofert per la Comissió de Festes

servei de bar ofert per la Comissió de Festes

festa major

Gaudeix de la Festa Major
d’Estiu 2013 i sigues solidari!

Col·labora amb 5 € i tindràs dret a una polsera 
solidària i tres vals per a les atraccions de la fira.

Els beneficis d’aquesta acció es 
destinaran a Càritas Parets.

Parets  del  Val lès

19 de juliol al parc Can Berenguer, a partir de les 22.30 h
20 de juliol al parc Can Berenguer, a partir de les 22.30 h
del 22 al 25 de juliol a la plaça de la Vila, de 18.30 a 20.30 h

Organitza: Col·laboren:

Solidària

V
E
N
D
A
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4a sessió de treball del Consell Industrial
Dijous 4 de juliol, a les 9.30 h, al Centre de Recursos 
Empresarials La Marineta, se celebrarà la 4a sessió de 
treball del Consell Industrial de Parets del Vallès, que 
en aquesta ocasió girarà al voltant de l’eix d’actuació 
de la promoció empresarial. L’objectiu d’aquest eix és 
treballar en propostes d’accions a desenvolupar en el 
marc de la promoció econòmica, obrir el debat i arribar 
a acords que permetin posar en marxa accions relaci-
onades amb aquest eix.

Festa de l’estiu de la mà de Speedgras
La recentment inaugurada Speedgrass Store, dedi-
cada al disseny i projecció de jardins, ha previst un 
seguit d’activitats al carrer per tal de celebrar la seva 
implantació al municipi. L’animació tindrà lloc aquest 
dissabte, 29 de juny, de 16 a 20 h, a la botiga situada 
al carrer La Volta, al sector IVECO, i consistirà en l’ac-
tuació del grup Scooby Doo Quartet i inflables per a 
la mainada. 

2 de juliol, reunió amb comerciants 
L’Ajuntament de Parets del Vallès i comerciants man-
tindran una reunió de treball, el proper dimarts 2 de 
juliol, a les 20.30h, a la Sala d’Entitats de Ca n’Oms. 
En la sessió s’abordaran qüestions com la planifica-
ció i propostes d’accions del servei municipal de Co-
merç,  el concurs d’aparadors que es programa per 
Festa Major i Nadal. D’altra banda, es farà seguiment 
dels temes tractats en la darrera trobada, que es va 
celebrar el 14 de maig.

Servei d’Assessorament del Consell Comarcal
El Consell Comarcal prestarà, des del proper mes de 
juliol, un nou servei d’assessorament tècnic i legal per 
a empreses de productes de la terra i emprenedors del 
sector agroalimentari. El servei compta amb el suport 
d’una consultoria experta en assessorament tècnic 
a empreses agroalimentàries. Els interessats s’han 
de posar en contacte amb el projecte Productes de la 
Terra de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.

Es constitueix la societat The Room Shoop
S’ha constituït a Parets la societat The Room Shoop,  
amb seu al carrer Galende 1, dedicada entre d’altres 
al comerç a l’engròs i al detall, distribució comercial, 
importació, exportació, indústries manufactureres i 
tèxtils, turisme i hostaleria, restauració, prestació de 
serveis i activitats de gestió i administració.

Nova societat Naeem Inaaya 3000 SL
S’ha constituït, al carrer Lluís Companys, 21-23 de 
Parets, la societat Naeem Inaaya 3000, SL, dedicada 
a locutori, restauració, alimentació, comerç al detall 
de roba esportiva i complements, comerç al detall 
de fruites i verdures, comerç i reparació de telèfons i 
construcció i reparació d’immobles. 

EN 2 MINUTS...

Nova edició de la Botiga al Carrer
El dissabte 6 de juliol, de 18 a 24 h, una trentena de bo-
tigues de Parets ocuparan de nou la plaça de la Vila per 
oferir a la ciutadania una tarda de compres sense presses 
ni angoixes, en un espai diferent i obert a tothom.
Durant la jornada hi haurà tast de tapes, ofert pels es-
tabliments de restauració, tallers, exhibicions, inflables 
per als més petits i xerrades didàctiques a càrrec dels 
establiments comercials. L’activitat està organitzada per 
l’Associació de Comerciants del Barri Antic de Parets.

DSM, a la recerca d’un nou poliuretà
La multinacional holandesa DSM lidera, a la seva planta 
de Parets, un projecte de recerca que permetrà la creació 
d’un nou poliuretà basat en un producte híbrid de mate-
rials recuperats que permeti generar noves resines per 
a la fabricació de pintures de més qualitat. Es preveu 
que tot el procés d’investigació estigui enllestit a finals 
d’aquest any. A partir de 2014, la planta de DSM a Parets 
podria començar la fabricació d’aquest nou producte molt 
més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

PROMOCIÓ INVESTIGACIÓ

Parets del Vallès liderarà el projecte d’Emprenedoria cor-
porativa, un dels eixos que s’impulsaran en el marc dels 
10 que ha establert l’Àmbit B30 en el seu pla d’actuació. 
La situació estratègica, el Consell Industrial i la capacitat 
de projecció empresarial han posat a Parets del Vallès 
al capdavant d’aquest projecte, al qual també aspiraven 
altres municipis del Vallès Occidental. 

Suport als projectes emprenedors
Emprenedoria corporativa es basa en la identificació de 
projectes emprenedors que poden tenir un alt potencial 
de creixement i impacte en el territori. En aquests ca-

Parets liderarà el projecte d’Emprenedoria corporativa en l’Àmbit B30
La situació estratègica de Parets, el Consell Industrial i la projecció empresarial li atorguen el lideratge

sos, administracions i empreses faran l’acompanyament 
en la definició i maduració del model de negoci fins a la 
seva posada en marxa. L’Àmbit B30 és una proposta de 
desenvolupament econòmic que vol potenciar l’activitat 
a la zona industrial i tecnològica de l’eix de la B30, amb 
la manufactura avançada com a base del creixement. Hi 
participen 52 entitats, entre les quals es troben 23 ajunta-
ments, administracions, sindicats, universitats, centres de 
recerca, organitzacions empresarials i entitats. La zona 
concentra el 17% del PIB de Catalunya i el 50% de les 
empreses exportadores catalanes, a més de ser un focus 
important d’atracció d’inversions.
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CONSUMCONSUM

SUPORT A LA FORMACIÓ

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

Qüestionari de necessitats de 
formació per a les empreses

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament s’està duent a terme la pla-
nificació d’accions de formació i conferèn-
cies adreçades a empreses i a persones 
emprenedores per al segon semestre de 
2013. La participació en aquestes accions 
no tindrà cap cost per a l’empresa sinó 
que estarà subvencionada totalment per 
l’Ajuntament o bé cofinançada per l’Àrea 
de Teixit Productiu de la Diputació de Bar-
celona. Amb l’objectiu de donar respos-
ta a les necessitats reals de les empre-

ses, es demanarà que participin amb un 
qüestionari, que permetrà a l’equip tècnic 
definir les accions que es corresponguin 
amb els interessos de cada sector. També 
s’inclourà un espai on es podran proposar 
d’altres accions formatives que es consi-
derin oportunes i que no estiguin recollides 
en la proposta inicial.
Si alguna empresa té previst incorporar 
personal nou i requereix formació a mida, 
es podrà posar en contacte amb el Servei 
de Promoció Econòmica, que estudiarà 
l’actuació i informarà dels ajuts a la con-
tractació que l’Ajuntament posa al seu  
abast.

Es lliuren els premis Una idea per a Freudenberg

Uns guants antilliscants de goma sintètica i silicona, més llargs, i amb subjecció a la 
part superior, ideats per Patricia Andrade i Eneriet Moreno, ha estat el projecte guanya-
dor del concurs ‘Una idea per a Freudenberg’, adreçat a estudiants de primer curs del 
cicle de grau superior d’administració i finances de l’IES Torre de Malla, amb l’objectiu 
d’apropar els estudiants al món empresarial i, alhora, aprofundir en la col·laboració entre 
els centres educatius i les empreses.
La qualitat dels treballs ha portat l’empresa a concedir un segon premi al projecte de 
Mireia Martín, Ndeye Sam i Raúl Pacheco, que ha consistit a afegir a una galleda amb 
rodes, una nansa extensible per tal de evitar la càrrega excessiva de pes.

Propostes innovadores i imaginatives
En total s’han presentat 6 treballs a la convocatòria, tant a títol individual com per grups, 
amb un gran ventall d’idees d’innovació i millora sobre els processos de producció i 
comercialització a l’empresa i sobre l’organització dels processos de treball en general. 
Les propostes aportades anaven des d’una cadira ergonòmica per al personal, passant 
per una fregadora elèctrica, la implantació d’un mecanisme per eliminar de la produc-
ció els productes en mal estat o idees per augmentar el benestar i la productivitat dels 
treballadors i treballadores de la planta.
Els guanyadors s’han mostrat molt satisfets amb l’oportunitat que la multinacional els ha 
ofert per poder dur a terme un treball de recerca d’aquestes característiques. Finalment, 
els representants de l’empresa han manifestat la intenció que els cinc estudiants que 
han rebut el premi viatgin a la planta de Freudenberg, a Weinheim (Alemanya), acom-
panyats per Jaume Cané, conseller delegat de Freudenberg España.

PREMIS DE RECERCA

COMERÇOS 2.0

El comerç de Parets amb les TIC

L’aparició de noves aplicacions TIC es-
pecífiques per al comerç i la proliferació 
en l’ús de les xarxes socials obren noves 

formes d’entendre els negocis, de comer-
cialitzar productes i de promoure campan-
yes de màrqueting específiques i adequa-
des. Les botigues i comerços de Parets 
són conscients d’aquests avantatges i, 
per això, estan molt presents a les xarxes 
socials. L’Ajuntament de Parets vol donar 
suport a l’ús de les noves tecnologies i, 
per mitjà d’aquest butlletí, treballa en la 
preparació d’un monogràfic per tal de fer 
difusió dels comerços i botigues que hagin 
implantat l’ús de les TIC i estiguin presents 
a Facebok i Twitter. Per formar-ne part cal 
enviar un correu amb el nom de la la pàgi-
na web a premsa@parets.cat.

3 de juliol: Sessió informativa sobre Participacions preferents i 
Deute subordinat de CatalunyaCaixa
L’Ajuntament, a través de l’SCAC (Servei de Consum i Atenció al Consumidor de Parets), 
ha programat una sessió informativa adreçada a les persones afectades per Participa-
cions Preferents i Deute Subordinat de CatalunyaCaixa. La xerrada, a càrrec d’ADICAE, 
tindrà lloc el 3 juliol, a les 19 hores, a la Sala Cooperativa, i té per finalitat donar a conèi-
xer les darreres resolucions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).

La resolució del FROB ha establert:
*Bescanvi obligatori per accions de CatalunyaCaixa d’aquells títols de participacions 
preferents o obligacions subordinades. El bescanvi s’efectuarà per part de l’entitat el 5 
de juliol sense necessitat de cap signatura per part del client.
*El termini màxim per adherir-se a l’arbitratge de consum es pot fer fins al 12 de juliol. 
*Un cop fet el bescanvi per accions, que incorpora una pèrdua del capital inicial invertit 
en forma de quitament, amb un percentatge diferent en funció del producte, es podran 
vendre al Fons de Garàntia de Dipòsits (FGD) amb l’aplicació d’una deducció comple-
mentària del 13.80%.

Afectats de Bankia
Pel que fa a les persones que tinguin participacions preferents o deute subordinat amb 
Bankia, el termini per adherir-se a l’arbitratge de consum finalitza el 15 
de juliol i cal sol·licitar-lo en una oficina d’aquesta entitat.
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Instal·lació d’un mòdul al nou institut
La Secció d’Institut Parets del Vallès II incorporarà el 
curs vinent, 2013-2014, un nou mòdul amb dues au-
les on s’ubicaran prop d’una seixantena d’alumnes 
de 2n d’ESO. Les obres, promogudes pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, està previst que co-
mencin dilluns vinent, 1 de juliol. Aquest centre va en-
trar en funcionament el curs passat amb 60 alumnes 
de 1r d’ESO.

5è Mercat del Llibre de segna mà
L’AMPA de l’Institut Torre de Malla durà a terme el 5è 
Mercat del Llibre de Text, dilluns 1 de juliol de 18 a 20 
h a l’institut. El mercat consisteix a intercanviar, com-
prar o vendre llibres de text de segona mà en bon es-
tat, amb els preus fixats pels mateixos venedors, però 
sense passar dels 5 euros per unitat. L’activitat està 
oberta a la participació dels cursos d’ESO i batxillerat.

Nova ubicació de l’Escola d’Adults a l’IES
A partir del setembre, l’Escola d’Adults canvia 
d’ubicació i trasllada la seva activitat a les dependèn-
cies de l’Institut Torre de Malla, a l’avinguda Espanya, 
116, en horari de tardes. Actualment, l’escola està si-
tuada a la plaça del Dr. Trueta.

Ajuts per al menjador escolar 2013-2014
Fins al 12 de juliol es poden sol·licitar a Serveis So-
cials els ajuts per al servei de menjador escolar del 
curs 2013-2014, destinats als alumnes de primària de 
centres públics, privats o concertats. Per accedir als 
ajuts cal tenir una renda neta per membre de la unitat 
familiar igual o inferior a 569,12 euros mensuals.

EN 2 MINUTS...

Guanyadors del Concurs de Punts de Llibre
Arnau Díaz, en la categoria blava; Helena Rodríguez, en 
la vermella; Andrea Bernés, en la verda; i Xavier Cáceres, 
en la groga, han estat els guanyadors del XVII Concurs de 
Punts de Llibre, organitzat per la Biblioteca Can Rajoler i la 
Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, dins del projecte 
“Parets, poble lector”. El lliurament de premis ha tingut 
lloc a la Biblioteca Can Rajoler amb la presència de la 
regidora de Cultura, Àfrica Martínez.

Infants de les escoles bressol van al teatre
Les butaques del Teatre Can Rajoler han acomodat 
aquest mes un públic ben jove: els prop de 140 alumnes 
de 2 i 3 anys de les escoles bressol municipals, que van 
anar-hi a veure l’obra El follet valent a la ciutat. Els petits 
espectadors van fer volar la imaginació amb un especta-
cle que combinava la música, la dansa i la màgia. A través 
d’activitats com aquestes s’ajuda els infants a desenvo-
lupar-ne els seus valors i a estimular-ne els sentits.

Pares i mares, alumnes i professorat que en algun mo-
ment de les seves vides han format part de l’Escola Muni-
cipal Pau Vila es van retrobar en la festa per commemorar 
el mig segle de la primera escola que va tenir Parets.
La celebració va començar amb un recorregut per les de-
pendències del centre i la visita a l’exposició fotogràfica, 
organitzada per la direcció i el professorat, que mostrava 
50 anys dedicats a l’educació dels infants. Tot mirant fo-
tos, les prop de 700 persones que van visitar l’exposició,  
antic alumnat i professorat, van recordar les anècdotes i 
les experiències viscudes a les aules.
La benvinguda, a càrrec del director del centre, Jaume 
Espona, que va explicar la trajectòria de l’Escola, va donar 

pas a l’actuació dels alumnes. Aquests van obsequiar les 
persones assistents amb un seguit d’actuacions on es 
barrejava la música, el ball i les coreografies que havien 
preparat amb il·lusió per a una celebració tan especial.
Per acabar, unes 85 persones van aplegar-se en un sopar 
de germanor en el qual no va faltar un pastís d’aniversa-
ri de cinc pisos coronat amb un 50. L’alcalde de Parets, 
que també va assistir a l’àpat, va posar de manifest que 
aquesta escola suposa un model a seguir, avalat per la 
seva trajectòria d’haver educat tres generacions. Per dei-
xar constància de l’efemèride, la regidora Sònia Lloret va 
descobrir una placa amb la inscripció: “Pau Vila: 50 anys 
fent escola”.

Rememorant les vivències de mig segle a les aules
Pares i mares, alumnes i professorat celebren els 50 anys de l’Escola Municipal Pau Vila.

BIBLIOTEQUES ESCOLES BRESSOL ESCOLA DE MÚSICA

Final de curs a ritme de The Beatles
Yesterday o Yellow Submarine són alguns dels temes dels 
mítics The Beatles que van sonar al Teatre Can Rajoler 
durant el concert de fi de curs que va oferir l’alumnat i el 
professorat de l’Escola Municipal de Música. Prop d’un 
centenar d’estudiants a partir de 8 anys, entre instrumen-
tistes i cantaires, acompanyats dels professors del centre 
i dirigits per Jordi Azagra, van fer vibrar el Teatre amb la 
interpretació de les cançons de la banda anglesa. 
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Un any més, a Parets s’eixampla la festa

Aquest any, Parets celebra la segona edició d’Eixamplem 
la festa!, el nom amb què es bateja el grapat d’actes pre-
vis a la Festa Major d’Estiu que, durant el proper mes de 
juliol, tindran lloc a diferents espais de l’Eixample. Aquest 
programa pretén, per mitjà dels nous elements que entren 
a l’escena de la festa, refermar el compromís de l’Ajunta-
ment en l’organització activitats d’oci que consolidin el 
municipi com a referent cultural i, alhora, crear nous es-
deveniments i espais de relació per compartir i per gaudir.
El Sot d’en Barriques i el parc Can Berenguer acolliran 
enguany la programació. El megaparc infantil Sot Park, el 
Cinema a la fresca amb Iron Man 3  i un concert de rumba 
catalana amb els grups Oques Grasses i Rumba Tarumba, 
són les tres activitats que ampliaran el catàleg de l’oferta 
lúdica estiuenca a Parets. A més, durant les nits, la Co-
missió de Festes s’afegirà als actes amb el servei de bar 

i el servei de planxa per poder sopar i fer la nit completa. 
Eixamplar la festa vol dir fer-la més ampla, més dilatada 
en el temps i cada cop més fresca, més original i molt 
més participativa. Aquests són alguns dels objectius del 
programa que precedeix la Festa Major d’Estiu, que tot 
just és a punt de començar.

La Festa Major d’Estiu es renova
Però la Festa Major no perd ni l’espai ni la identitat. El 
Barri Antic i tot el seu entorn seran els veritables prota-
gonistes i el punt on es concentrarà la Festa Major d’Estiu 
d’enguany, que se celebrarà del 26 al 29 de juliol. Aquesta 
Festa Major és plena de sorpreses i novetats: es recu-
peraran actes i activitats que van ser un referent ara fa 
uns anys, s’hi mantenen aquelles més participatives i se’n 
creen altres noves i originals.

Les activitats prèvies a la Festa Major d’estiu, incloses dins Eixamplem la festa!, es duran a terme del 13 al 20 de juliol.

Raul Pariente guanya el concurs de disseny

El paretà Raul Pariente, de 19 anys, ha estat el guan-
yador dels Concurs de disseny per a la imatge de la 
Festa Major d’Estiu de 2013. Enguany s’han presentat 
26 propostes de 15 autors diferents, dels quals 11 per-
tanyen a Parets. La temàtica de la proposta d’aquesta 
edició ha girat al voltant de la il·luminació i els llums, en 
commemoració del centenari de l’enllumenat elèctric 
públic al municipi.

LA IMATGE

POLSERES SOLIDÀRIES
Aquesta Festa Major, sigues solidari!

Enguany, pensant en els més desafavorits, l’Ajuntament 
reprèn la iniciativa Festa Major solidària, una acció 
per recaptar fons per a Càritas Parets. Es tracta d’una 
aportació de 5 € que dóna dret a una polsera solidària 
i a tres vals per a les atraccions de la fira.

Venda de polseres:
19 de juliol al parc Can Berenguer, a partir de les 22.30 h
20 de juliol al parc Can Berenguer, a partir de les 22.30 h
del 22 al 25 de juliol a la plaça de la Vila, de 18.30 a 20.30 h
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El Biblioparc, ja en funcionament a la Linera
Fins al 23 de juliol, la caseta del Biblioparc la linera 
obre de nou les portes, de 17 a 20 h, per oferir lectures 
a l’aire lliure. La Biblioteca Can Rajoler ofereix aquesta 
activitat que es complementrà amb espectacles infan-
tils que es duran a terme les tardes dels dimarts del 
mes de juliol, a partir de les 18 hores.

Activitats de juliol al Casal Can Butjosa
La programació de juliol del Casal de Cultura Can Bu-
tjosa inclou més d’una vintena d’activitats, cursos i ta-
llers. Entre les novetats, hi ha els cursos d’aproximació 
al flamenc, cant per a embarassades o com preparar 
una farmaciola amb medicaments homeopàtics. El 
programa es pot consultar al web www.parets.cat.

Cinema a l’aigua, a la Piscina Miquel Luque 
Divendres 12 de juliol, a partir de les 22 h, tindrà lloc a 
l’espai exterior de la Piscina Municipal Miguel Luque 
una sessió de cinema i bany, amb la projecció de la 
pel·lícula Billy Eliot. Sota el nom de “Cinema a l’aigua”, 
aquesta iniciativa està oberta a tota la població. Per 
poder accedir al recinte i al bany caldrà portar banya-
dor, xancletes i una tovallola. L’activitat és gratuïta.

Jordi Sanuy, a la propera tertúlia del Niu d’Art
El proper el 3 de juliol, a les 20.30 h, al restaurant El 
Jardí, tindrà lloc la propera tertúlia literària organitza-
da pel Niu d’Art Parets, amb la presència del periodista 
Jordi Sanuy, autor, amb Lluís Puig, del llibre Tu també 
pots. Prepara’t amb els millors. La darrera xerrada la 
va protagonitzar Sergi Mingote, alcalde de Parets, que 
va parlar sobre el llibre Sergi Mingote, l’aventura: con-
verses amb l’alpinista vallesà.

Final de la Lligueta de futbol sala
Dilluns 1 de juliol ,a les 17 h, tindrà lloc a la pista de 
Can Butjosa, la final de la Lligueta de futbol sala, or-
ganitzada pel Casal de Cultura Can Butjosa i inclosa 
dins del Pla local de joventut. El lliurament de premis 
a l’equip guanyador anirà a càrrec del regidor de Jo-
ventut, Miguel Ángel Granado.

Niu d’Art Poètic homenatja Miquel Martí i Pol
Dissabte 20 de juliol, a les 20 h, al carrer Barcelona, 
l’entitat Niu d’Art Poètic durà a terme el recital  L’amic 
aspriu de Martí i Pol, en homenatge a aquest poeta. 
L’espectacle s’acompanyarà amb l’actuació del músic 
electrònic Jaume Muntsant. 

Tardes joves a Cal Jardiner durant el juliol
Del 2 al 23 de juliol, Cal Jardiner acollirà les Tardes 
joves. Les activitats que s’hi duran a terme són: cus-
tomització d’skates, escacs, maquillatge, percussió 
(batukada), taller d’Instagram, tatuatges d’henna, ini-
ciació al Beat Box així com l’exhibició de l’alumnat del 
curs d’iniciació a DJ i d’Omar Rosales Expósito. 

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

El CEM María Grever, premiat al Sónar I+D
L’aplicació Play your mood, desenvolupada pel CEM María 
Grever, ha estat premiada en el marc del Music Hack Day 
de la Secció del Sónar I+D. L’aplicació detecta l’activitat 
cerebral fent servir el casc Enobio per determinar l’estat 
anímic-mental i, de manera coordinada amb el programa 
Stereomood, permet escoltar la música que encaixa millor 
amb l’estat del pacient. El CEM María Grever, representat 
per Oscar ter Hofstede, ha estat l’única escola de música 
seleccionada entre un centenar aproximat de hackers.

MUSICOTERÀPIA SANT JOAN

La Flama del Canigó arriba en bicicleta
La Flama del Canigó ha arribat a Parets en bicicleta. Per 
primera vegada, aquest foc ha fet el recorregut pels ca-
rrers sobre dues rodes de la mà dels participants i dels 
membres de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. Da-
rrere seu, hi anava una comitiva que no es va voler perdre 
aquest esdeveniment que marca l’inici de la revetlla de 
Sant Joan. Finalment, amb la flama, els escoltes van en-
cendre la foguera situada al Sot d’en Barriques i el segon 
foc autoritzat al carrer del Farell.

Quants records guardem en capses? Qui no té capses de 
sabates plenes de fotografies en blanc i negre? Quants 
cops ens hem dit... guaita com era Parets aleshores? 
Però tot això queda sempre en la intimitat de casa nos-
tra, compartit només amb els nostres familiars o amics 
més propers...
Sota el nom “Mai més en una capsa de sabates...”, l’Arxiu 
Municipal proposa a la ciutadania que obri les seves cap-
ses de fotografies, que en seleccioni aquelles més iden-
tificatives de la vila i que en faci donació amb l’objectiu 
d’ampliar el patrimoni gràfic de Parets. 
Aquest material servirà per rememorar el passat a través 

d’exposicions, publicacions, treballs de recerca, docu-
mentals... perquè, com bé assenyala l’Arxiu “la teva his-
tòria també és la nostra història. Recuperem el passat. 
Fem-lo present. Fem gran el nostre patrimoni”.
La temàtica per a la primera campanya de recollida de fo-
tografies serà la Festa Major de Parets, aproximadament 
fins als anys 70.  Periòdicament, l’arxiu programarà cam-
panyes específiques per temàtiques si bé, en tot moment, 
es pot procedir a la donació de qualsevol document gràfic 
i escrit al Centre Cultural Can Rajoler.
Així doncs, les vostres fotografies,  “Mai més en una cap-
sa de sabates...”

Mai més en una capsa de sabates...
L’Arxiu Municipal engega una campanya per recollir fotografies antigues de Parets del Vallès.

La teva història 
també és la nostra 

història. 

Recuperem el passat. 

Fem-lo present: 
exposicions, 

publicacions, treballs de 
recerca, 

documentals. 

Fem gran el nostre 
patrimoni.

Mai més en una capsa de sabates...



27 de juny de 201316 ESPORTS

El calendari dels Jocs Esportius Escolars de Parets 2012-
13 va posar el seu punt i final amb el cros celebrat el 
dissabte 1 de juny, quinze dies més tard del previst, ja que 
les curses previstes pel 18 de maig es van ajornar per la 
pluja. Set dies més tard va tenir lloc al Pavelló Joaquim 
Rodríguez la cloenda de la temporada amb la desfilada i 
el reconeixement als participants.
Un total de 265 atletes van completar els recorreguts pre-
vistos en les 6 categories masculí i femení (des de debu-
tant a benjamí) amb distàncies d’entre 200 i 900 metres.
Per categories, els guanyadors van ser:
Benjamí Femení: 1a Paula Gómez (ACESCO).
Benjamí Masculí: 1r Marc Revelles (MD Montserrat)
Minibenjamí P5 femení: 1a Jana Pinós (Lluís Piquer)
Minibenjamí P5 masculí: 1r David Sáez (MD Montserrat)

Prop de 265 atletes participen al cros escolar de Parets 

Prebenjamí 2 femení: 1a Ariadna Vaquerizo (Lluís Piquer)
Prebenjamí 2 masculí: 1r Samuel Casado (Pau Vila)
Prebenjamí 1 femení: 1a Júlia Lahosa (Ronçana)
Prebenjamí 1 masculí: 1r Oriol Turull Volart (MD Mont-
serrat)
Minibenjamí P4 femení: 1a Maria Lozano (Lestonnac)
Minibenjamí P4 masculí: 1r Aleix Ballescà (Vila Parietes)
Debutants P3 femení: 1a Carla Fernández (ACESCO)
Debutants P3 masculí: 1r Pau Martín (Pau Vila)
La majoria de nois i noies, nascuts entre el 2003 i 2009, 
eren procedents de les escoles de Parets tot i que hi va 
haver representació de Mollet, Santa Eulàlia o Lliçà de 
Vall. Un cop acabades les curses es va lliurar una me-
dalla als 3 primers de cada categoria i es va regalar una 
samarreta a tots els participants.

Les curses per les categories que van de debutants a benjamí es van disputar l’1 de juny des-
prés de l’ajornament per la pluja de la primera data prevista

 Els joves atletes van recórrer, a les pistes municipals d’atletisme, distàncies d’entre 200 i 900 metres

PROMOCIÓ DE L’ESPORT
Parets celebra la 13a Diada de l’esport

El 8 de juny va tenir lloc la 13a edició de la Diada de l’es-
port de Parets del Vallès, que va incloure fins a 6 activitats 
de caràcter popular.
El torneig popular 4X4 organitzat pel Futbol Sala Parets 
va ser l’activitat amb més participació, amb 125 jugadors. 
La competició oberta a partir dels 11 anys constava de 
3 categories. 
L’Handbol Parets també va repetir el 4X4 al Pavelló Jo-
aquim Rodríguez amb 75 jugadors. Una cinquantena de 
persones van prendre part a la Caminada Popular orga-
nitzada pel Centre Excursionista Parets. El recorregut 
constava de 10 quilòmetres amb sortida i arribada al Pa-
velló i va passar pel carrer Major, camí de Can Serra, Cal 
Jardiner, camí de la Torre Malla, camí de la Riera, Llibertat, 
Josep Tarradellas i passeig Fluvial.
Cap a 40 jugadors van jugar el torneig popular del Ten-
nis Taula i una desena a la cloenda de l’activitat lúdica 
d’escacs al carrer que organitzava l’Associació Paretana.
A més de tot això, a la Piscina Miguel Luque, el Club Na-
tació Parets va dur a terme el 4t trofeu escolar de natació 
amb la participació de nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. 
El cap de setmana seguent, en el marc de la Diada de 
l’esport, el Club Bàsquet Parets, va celebrar el tradicionat 
torneig de 3x3 per equips. 

Elecció
dels millors
esportistes
temporada
2012-2013

divendres

28 juny 20 h

Teatre Can Rajoler

Nit de l’Esport
2013
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Les sessions preparatòries de la cursa popular d’atletis-
me, celebrada el 19 de maig passat, han donat els seus 
resultats. Així, d’entre el centenar d’esportistes que van 
prendre part en els entrenaments que va dur a terme el 
Club Atletisme amb el suport del Servei d’Esports n’hi ha 
que han ocupat molt bones posicions a les distàncies 
de 5 i 10 quilòmetres. A la prova dels 5, cal destacar el 
38è lloc a la general d’Oscar Hernández, el 44 de Diego 
Benitez , 52è d’Alejandro Villena, 64è de Jordi Calmet, 73è 
de Juan José Asó i el 82è d’Alfonso Frutos. En catego-
ria femenina, Antonia Requena va ser 75a, Mercè Cozar 
87a i Ana Maria Grima 92. Pel que fa als 10 quilòmetres 
el millor situat va ser Carles Gordi en el lloc 59. D’altres 
atletes que l’any passat havien participat a les sessions 
preparatòries com Marta Martin, del CA Parets va ser la 
157 i 9a femenina i 1a local, Vanessa Pérez va ser la 184 
de la general, 10a en categoria femenina i 2a local, mentre 
que Magda Gil va ser la 3a local i 211 a la general.

Després de l’èxit de l’any passat amb l’estrena de nou 
format, demà divendres torna la Nit de l’Esport de Parets 
del Vallès. La festa que inclou l’elecció dels millors es-
portistes de la temporada 2012-13 es farà al Teatre Can 
Rajoler a les 20 hores, un espai que es va omplir de gom a 
gom en l’edició anterior quan es va canviar el format de la 
celebració. Una vuitantena d’esportistes d’una desena de 
clubs diferents opten als guardons de millors esportistes 
mentre que en l’apartat d’equips s’han presentat fins a 10 
candidatures: el sènior de l’Associació Triple de bàsquet, 
el sènior A masculí del Club Bàsquet Parets, l’equip de 4a 
categoria del Club Petanca, el cadet A masculí de l’Hand-
bol, el cadet del Club Natació, l’equip escola A del CF Pa-
rets, la Paretana B d’escacs, el sènior de Primera Estatal 
del Tennis Taula, l’equip sènior del Futbol Sala Parets i el 
femení de Tercera Divisió del Club Petanca Parets.
Opten al premi de valors 2013 quatre propostes, una del 
Club Atletisme Parets, una de l’Associació Triple de bàs-
quet, una del Club de Futbol i la iniciativa del CAM Solidari.
A més, durant la Nit de l’esport es faran altres reconeixe-

83 esportistes opten a premi a la 14a Nit de l’Esport

ments de trajectòries i hi haurà la presència d’un espor-
tista destacat.
En l’edició de l’any passat van ser escollits com a millors 
esportistes la jugadora juvenil del Club Bàsquet Parets 
Yasmine Rodríguez i el jugador del primer equip del Club 
de Futbol, Pablo Martínez, que va penjar les botes.
En l’apartat d’equips es va fer un doble reconeixement al 
Tennis Taula Parets de Primera Estatal i a l’Associació 
Paretana “A” d’escacs.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Parets, Dídac 
Cayuela, ha destacat “l’elevada participació esportiva 
que hi ha al nostre municipi tant a nivell de lleure com en 
competició federada a través dels nostres clubs”. 
A més, Cayuela ha recordat que ha estat una temporada 
plena d’èxits individuals per part d’altres esportistes que 
vénen destacant des de fa temps com els atletes Ingrid 
Andrés, Pedro Antonio Fernández, el pilot de motociclisme 
Iker Vera o d’altres de consolidats com ara el nedador 
paralímpic Miguel Luque i el ciclista Joaquim Rodríguez 
Oliver.

La festa anual on es fa un reconeixement als esportistes del municipi tindrà lloc aquest divendres 
28 de juny a partir de les 20 h al Teatre Can Rajoler.

 Yasmine Rodríguez, Pablo Martínez i els equips del TT Parets (Primera Estatal) i la Paretana d’escacs A van ser els premiats del 2012

EN 2 MINUTS...

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
El proper diumenge 14 de juliol, de 10 a 15 h, tindrà 
lloc a la Piscina Municipal Miguel Luque una jorna-
da de portes obertes dins de la campanya Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple. Com en anys anteriors es podrà 
comprar material que comercialitza la Fundació i fer 
una aportació voluntària. 

Inscripcions a les 24 h de futbol sala
La 29a edició del torneig popular que organitza la sec-
ció local de CDC es farà al Pavelló Joaquim Rodríguez 
el cap de setmana del 20 i 21 de juliol. Les inscripci-
ons es poden formalitzar de l’1 al 5 de juliol, de 19 a 
20 hores, a la seu de Convergència, a l’avinguda Ca-
talunya 205, de Parets. 

El Sant Andreu, campió del torneig d’escoles
L’equip barceloní es va endur una nova edició del Tor-
neig d’escoles de futbol 7 organitzat pel CF Parets. El 
Sant Andreu va derrotar a la final el RCD Espanyol. Al-
tres equips participants van ser Júpiter, San Cristóbal, 
Mercantil o Vilanova del Vallès.

El CN Parets, sisè a la lliga comarcal
Una meritòria sisena posició, amb 1074.5 punts FINA 
(Federació Internacional de Natació), ha estat l’ob-
tinguda pel club paretà d’entre els 41 clubs catalans 
inscrits a la Lliga Comarcal. Al llarg de les sis jorna-
des, el CNP havia mantingut la quarta posició però a 
final de temporada ha perdut dues posicions per les 
baixes mèdiques d’alguns nedadors que no van poder 
anar a la final.

Carles Aguilera, campió de la Copa BCN 
El jove jugador de Parets, integrant del prebenjamí 
del Mollet Hoquei Club, es va proclamar campió de la 
Copa disputada a la localitat de Masquefa (Anoia) el 8 
i 9 de juny. Després de derrotar en semifinals l’Arenys 
de Mar es va imposar en la final al Ripollet. Aguilera 
es va iniciar a l’hoquei el 2011 i la propera temporada 
jugarà amb el Sant Cugat.

L’escola Lee Young Parets, campions de 
l’Open Internacional de Girona
En total l’escola va assolir 11 medalles d’or, 6 bronzes 
i 2 d’argent a l’Open internacional Chois Lee de Giro-
na de taekwondo. Fran Giménez, Núria Grau, Manolo 
Fernández, Alba Rodríguez, Marta Rosales, Laura Me-
neses, Cristian Villar, Hugo Rosales, Daniel López, pau 
Sánchez i Aaron Bautista van aconseguir l’or, Aida i 
Carlos Torres l’argent i Enrique Escuder, Heli, Julián 
Expósito, Irene Sánchez, Cristian Caballero i Sergio 
Martin la medalla de bronze.

Ingrid Andrés, doble campiona d’Espanya
L’atleta paretana de categoria juvenil, que corre pel 
CA Mollet, Ingrid Andrés, ha obtingut aquest cap de 
setmana la medalla d’or en la final estatal de pista 
disputada a Durango en les modalitats de 100 i 200 
m. Andrés ha aconseguit les seves millors marques 
de la temporada i rècord del campionat en 200. A més, 
Ingrid Andrés té la marca mínima en 100 m per anar 
al Campionat del Món Juvenil que es farà del 10 al 14 
de juliol a Donetsk (Ucraïna). 

L’atleta Alex Duran, campió català per clubs
L’esportista paretà de categoria benjamí que des 
d’aquesta temporada corre pel CA Granollers va que-
dar 1r al Campionat de Cataluya per clubs disputat al 
Prat realitzant la prova de salt d’alçada i participant 
al relleu 4X60. A més, Duran ha quedat 2n en la final 
del Campionat de Catalunya individual en la modalitat 
de salt d’alçada amb una marca de 3.37.

Finals catalanes del Club Patinatge Parets
La patinadora del CP Parets Isabel Repullo va quedar 
campiona de Catalunya sènior en la final disputada a 
Fornells de la Selva i es va classificar pel Campionat 
d’Espanya que es farà a Noaim el 26 i 27 de juliol. D’al-
tra banda, Sara Castillo va quedar 3a al Català júnior i 
ja té el passi garantit al Campionat d’Espanya.

ATLETISME BIKE TRIAL
Bona actuació dels atletes paretans que 
van participar als entrenaments previs

El pilot Rafa Tibau es classifica per a la 
Superfinal de la Copa del Món de trial UCI

L’esportista, vinculat a l’Associació Ciclista Parets s’ha 
classificat per primera vegada per la Superfinal de la 
Copa del Món de bike trial que només disputen els qua-
tre millors pilots després de les eliminatòries. Al final de 
la competició, el pilot calderí no podia amagar l’alegria.
La seva bona actuació a Walbrzych (Polònia) el va con-
vertir en el primer pilot de l’Estat espanyol que es clas-
sificava per la Superfinal en la categoria de roda de 26 
polzades de diàmetre.
La prova, disputada aquest mes de juny, confirma el pilot 
com un dels valors segurs del trial internacional en 26 
polzades. 
Rafa Tibau, que enguany s’estrena amb la marca de bicis 
de trial Rockman, es va quedar l’any passat a les portes 
de la classificació amb un 5è lloc però enguany s’ha as-
segurat l’accés a la Superfinal. 
La propera cita, pel pilot de 21 anys, serà a Pra Loup 
(França) el 28 de juliol, tercera de la Copa UCI.
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Què és pot fer, des de l’àmbit local, per combatre la crisi?
Si ho sabéssim tindríem la vareta màgica... Crec que, si més no, el que hem de poder fer és una 
reducció de la despesa, plans d’ocupació, ajudes socials, fomentar el treball.. 

En aquest sentit, què en pensa de l’aposta pels plans d’ocupació, l’SLOP, el Consell Industrial...
Em semblen bones propostes. Tot allò que serveixi per combatre l’atur són iniciatives ben rebudes. 
Ara bé, crec que s’ha de treballar des de la base més que mediatitzar les accions. I parlant de 
mediatitzar, tot i que no m’agrada gens la notorietat, penso que els mitjans de comunicació, com 
a partit de l’oposició, ens tenen vetats. A Parets al dia, per exemple, els regidors només hi sortim 
un cop cada quatre anys, en aquesta entrevista. I a la resta de mitjans tampoc hi tenim gaire 
presència, ja que només importa els que estan a l’equip de govern, però Ajuntament som tots.

POLÍTICA GENERAL 
Considera oportunes les propostes de retallar competències als ajuntaments?
No, no ho considero oportú. Estic força en contra de la política que s’està duent a terme tant en 
l’àmbit estatal com autonòmic. De fet, les retallades s’han fet precisament en aquells serveis que 
considero més importants com són educació, sanitat i ara afecten els col·lectius de la gent gran. 
Haurien de buscar altres llocs on retallar perquè aquests tres àmbits són dels més importants, i 
personalment, crec que haurien de ser els últims.

Del futur de Catalunya, què en pensa?
Espero, no sé si jo ho veuré, que si no arribem a tenir la independència, almenys arribem a un 
concert econòmic com ara el País Basc. Confio que hi haurà una consulta,  però no sé com serà...
Creu que la ciutadania de Catalunya donarà una resposta majoritària al Sí?
No ho sé, però són moltes les persones que hi donen suport. Les polítiques actuals del PP estan 
fent que cada dia s’incrementi la tendència del sí a la independència, perquè les seves accions 
envers Catalunya estan tenint un efecte radicalitzador. Hi ha un gran greuge comparatiu entre 
comunitats autònomes i Catalunya sempre hi surt perdent. Podríem parlar de peatges, d’AVE... de 
tantes coses i fins acabar parlant del corredor del Mediterrani, amb traçat que passa per Madrid. 
Clarament, centralisme.

Relacionat amb això, quina opinió li mereix la situació política actual?
La situació política actual et fa entendre que la gent cada dia vulgui saber menys de política. 
Engegues la TV i trobes els casos de l’Urdangarín, Bárcenas, etc., tot és corrupció, tots són gent 
que s’ha endut diners...Què en pensa la gent en general? Tothom vol entrar en política per benefici 
propi i per servir-se’n. La gent cada dia està més desmotivada. La prova és que quan hi ha elec-
cions, cada vegada més gent no acudeix a les urnes. En definitiva hi ha una desconfiança molt 
gran perquè tant se val qui entri... Sembla que tothom va endur-se els calers.

PARETS, LA VILA
Quan parla a algú de fora de Parets, què li diu?
Jo sempre he parlat molt de Parets del Vallès... De fet, jo sóc nascut a Barcelona, al Poble Nou, 
però per a mi Parets és el meu poble. Quan algú em demana, “d’on ets?” sempre responc “de 
Parets”. Sempre m’havia agradat molt viure en un poble, això em va fer implicar molt en la vida 
associativa... Una de les coses que més m’agrada és passejar pels carrers Sant Josep i Santa 
Irene i veig les cadires al carrer, i sempre penso, “per què no he pogut arribar aquí, al poble, i poder 
fer això?”. M’encantaria viure en un d’aquests carrers i treure les cadires a la porta a l’estiu i fer-la 
petar amb els veïns del costat, del davant... Quan vaig venir n’hi havia més, ara en queden pocs.

Com és el seu Parets somiat?
Un Parets que visqui de cara al riu, un Parets que hagi sabut recuperar i orientar-se envers el 
Tenes, que faci del parc fluvial un entorn de vida, de passeig, connector del Barri antic i de l’Ei-
xample, que vegi vida i natura al seu voltant... Un Parets que no sigui ciutat dormitori, una vila en 
què la gent participi de la vida del poble, amb un comerç local fort i arrelat... Sovint m’agradaria 
que Parets tornés a ser aquell que vaig trobar el 1986, l’any que hi vaig arribar.

Fa més de 7 anys que Lluís Cucurella 
és regidor de l’Ajuntament de Parets, 
sota les sigles de Nova Opció per Pa-
rets. Va prendre possessió del càr-
rec, per primera vegada, el desembre 
de 2005. Aquesta és, doncs, la seva 
tercera legislatura.
Va néixer a Barcelona però viu a Pa-
rets del Vallès, al Barri Antic, des de 
fa gairebé tres dècades. Té 60 anys. 
És casat, té dos fills, i un nét, en 
Martí. 
Implicat amb el teixit associatiu des 
que va arribar a la vila, ha format 
part d’entitats com el Club Futbol 
Parets, l’AMPA i el Consell Escolar 
de l’institut Torre de Malla o la Colla 
de Gegants. 
És amant de les tecnologies i té for-
mació acadèmica en els àmbits del 
comerç, la comptabilitat i la infor-
màtica. Fa 46 anys que treballa en 
una empresa majorista de viatges, a 
Barcelona, de la qual actualment és 
director d’Informàtica i Aplicacions.

PARETS, EN CLAU POLÍTICA
Set anys de regidor a l’Ajuntament. Quin balanç en fa?
L’aprenentatge personal és bo però encara ara hi ha moments en què desitjaries no haver entrat 
mai en política. Hi ha situacions en què m’ho passo malament perquè mai m’han agradat les 
situacions de tensió i les picabaralles. Sóc persona que aposta pel diàleg i hi ha animadversions 
personals portades al terreny de la política que em fan sentir molt incòmode. Tret d’aquest senti-
ment puntual, en termes generals considero una satisfacció i un gran enriquiment personal poder 
participar amb aportacions per al meu poble. Aquest seria el balanç en clau personal. En clau 
política, com a regidor, estic a favor d’algunes coses i en d’altres, en contra. Reconec que s’han 
fet coses molt bones però encara hi ha mancances i molt per fer. 

Quines coses bones i quines mancances?
Coses bones: La Residència, el nou institut... Mancances: sempre trobo a faltar manteniment i 
bona conservació del poble, crec que és deficient. Els parcs del nostre poble, com per exemple Cal 
Jardiner, està molt descuidat, com també els carrers, les voreres i la neteja en general. Ara s’està 
actuant molt en l’àmbit de l’Ocupació, però caldria fer més esforços per aportar més sortides que 
els plans d’ocupació. Crec, però que les gran mancances de Parets continuen sent els espais de 
lleure per als joves, una reivindicació que fa molt de temps que estem fent des del nostre grup, i el 
comerç, que  s’ha deixat perdre i actualment, la gent ha de sortir a buscar fora allò que necessita.  

Què li ha aportat tota aquesta trajectòria?
Més d’un problema i que alguna persona no em saludés però també he fet nous amics. El que he 
pogut aprendre i aportar és molt important. Aquest temps suma moltes hores de dedicació, moltes 
comissions informatives, plens, reunions del nostre grup municipal, del partit... Tot aquest temps 
invertit el dono per ben invertit perquè és la meva petita aportació al meu poble i al conjunt de la 
ciutadania, si bé és complicat de compaginar amb la feina i la família. És per això que costa tant 
trobar gent que participi de la política. 

Tres preses de possessió del càrrec, tres legislatures... Manté les ganes de continuar?
Encara en falten dos i aleshores, des dels meus inicis fins al moment ja n’hauran passat 10... No 
ho sé, què faré.  Ara per ara continuo amb la mateixa il·lusió del primer dia però sí que m’adono 
que cada cop representa un sacrifici més gran. Sovint, les hores que presto a aquest servei al meu 
poble i els meus veïns és en sacrifici de veure i gaudir del meu nét, en Martí. Tot i això, reitero que 
dono per ben invertit el temps que hi dedico i ho faig de bon grat.

Com es viu la política des d’un grup independent?
Es viu amb moltes complicacions. No tenir el suport d’un partit més gran es tradueix directament 
en molts problemes com ara no disposar dels mateixos recursos econòmics ni humans per poder 
dur a terme campanyes electorals, per exemple. Això significa que per poder fer el mateix que la 
resta de partits i arribar allà mateix, nosaltres hem de doblar la feina i perdre diners. 
Ser independents vol dir també que no estem sota cap directriu ideològica comuna. Som gent amb 
idees molt diferents i arribar a unificar-les de vegades és complicat, si bé ho acabem aconseguint 
ja que tots desitgem el mateix: el millor per al poble.

Quin és el seu major repte polític?
No en tinc cap. Mai he aspirat a res més que a poder fer una petita aportació a la millora del meu 
poble. Aquesta ha estat sempre la meva única pretensió. No tinc cap ambició política perquè mai 
m’he considerat polític.

Què en pensa de l’acció de govern?
En primer lloc m’agradaria fer un esment a la composició de l’equip de govern. La legislatura passa-
da, la representant del grup municipal PP només va assistir a quatre plens. En l’actual, assisteixen 
però no existeixen, suposo que ja s’ho trobaran a les properes eleccions. Pel que fa a l’acció de 
govern, en aquests dos anys de mandat, diria que ni tot s’ha fet bé ni tot malament. Hi ha algunes 
de les nostres propostes i reivindicacions que han estat recollides i s’han dut a terme. En general, 
no es pot dir que sigui negativa si bé nosaltres ho hauríem fet d’una altra manera. El que trobo a 
faltar és poder participar en les coses que es fan, per l’equip de govern la nostra opinió no compta. 

Lluís Cucurella
Regidor del grup municipal NOPP

Molt breument...

“Mai he aspirat a res més que
a poder fer una petita aportació

a la millora del meu poble. Aquesta ha
estat sempre la meva única pretensió.

No tinc cap ambició política
perquè mai m’he considerat polític.”

Un projecte: Tornar a fer de Parets un poble 
per viure, comprar i relacionar-se. En defini-
tiva el poble que vaig trobar l’any 1986.
Una passió: En Martí, el meu nét.
Una virtut: Això ho haurien de dir els altres i 
no jo, si bé diria “amic dels meus amics”.
Un valor: La sinceritat, l’educació i el res-
pecte envers els altres.

Un defecte: Suposo que per als altres, molts, 
però com a bon Verge, una mica punyetetes.
Un llibre: Me n’agraden molts i molt diver-
sos. Des de L’ombra del vent fins a Más allá 
del Crash, de Niño-Becerra. Tot i això sento 
molta atracció per tots aquells relacionats 
amb l’antic Egipte. Sinuhé el Egipcio n’és un 
d’ells.
El seu racó preferit de Parets: El parc la 
Linera i el llac.
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Cloenda del curs 2012-2013 de la 16a edició del Voluntariat per la llengua
Al llarg del curs 2012-2013 han finalitzat els cursos de català de Parets 146 alumnes, que han fet cursos des del 
nivell B2 fins al nivell I3. En aquest mateix període han participat en Voluntariat per la llengua una cinquantena de 
parelles lingüístiques. 
Aquest curs que s’ha acabat també ha significat la continuïtat del Club de Lectura de Fàcil de Can Rajoler i del 
Grup de Conversa. 
Però hi ha hagut altres activitats complementàries a l’oferta formativa: la sortida anual que organitza l’Escola de 
la Natura, la marató de poesia per Sant Jordi, la conferència de la Dra. Laura Borràs sobre l’Any Sales, Calders, 
Tísner, la ruta literària a Collbató basada en el llibre De Chamartín a Collbató, la VII Trobada d’Alumnes i Voluntariat 
per la llengua del CNL del Vallès Oriental i la Trobada del Voluntariat per la llengua a Parets. Aquestes activitats se 
sumen a les que ha proposat el professorat a les aules, com la participació en el Dia Mundial de la 
Poesia a través de les xarxes socials o els actes a Internet relacionats amb l’Any Espriu, que té lloc 
enguany. Tot plegat, però, no hauria estat possible sense la implicació del professorat i, sobretot, 
dels autèntics protagonistes de tot plegat: l’alumnat, les dinamitzadores del Club de Lectura Fàcil, 
les parelles lingüístiques i les entitats de Parets que estan en contacte amb l’Oficina.

PARETS EN IMATGES

dels Plans d’Ocupació desenvolupats per l’Ajuntament?

QUÈ N’OPINES DE...

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Segon Premi Parets, Poble lector a una biblioteca escolar 2.0
Amb l’objectiu de premiar els centres educatius del municipi que vulguin impulsar la seva biblioteca escolar 2.0, 
l’Ajuntament de Parets del Vallès convoca la segona edició del Premi Parets, poble lector. 

El premi aposta per l’ús de les eines 2.0 a l’entorn bibliotecari com una oportunitat que les biblioteques escolars 
poden aprofitar per tal d’evolucionar cap a un entorn virtual i dinàmic. Les escoles interessades a participar-hi han 
de desenvolupar un projecte de creació, millora o dinamització de la seva biblioteca 2.0 per al curs 2013-2014. 

Aquest projecte ha d’incloure, com a mínim, actuacions com la utilització de la biblioteca com a recurs didàctic 
per treballar temes curriculars; l’aprofitament de la biblioteca per promoure actuacions de foment de la lectura i/o 
escriptura; la creació d’un espai web o bloc propi o la difusió i la promoció de la biblioteca amb eines 2.0.

Els projectes es poden presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadana fins al 28 de setembre de 2013. Els impresos 
oficials per a la participació es poden recollir al Servei d’Educació o bé descarregar a www.parets.cat, a l’apartat 
Ajuntament-Projectes de vila-Parets, poble lector, on també es poden consultar les bases íntegres de la convoca-
tòria. La dotació del premi és de 2.000 euros i es lliurarà el dia 24 d’octubre, coincidint amb el Dia de la Biblioteca.

Parets, poble lector és un projecte de vila nascut amb l’objectiu de fomentar l’hàbit de la lectura com una eina 
bàsica en l’aprenentatge i en la formació integral dels individus així com una via d’accés primordial al coneixement 
i a la cultura, per mitjà d’un seguit d’actuacions que ajudin a convertir la població en un referent en la promoció 
del llibre i la lectura.

Javier Megías 
Em sembla una iniciativa 
molt bona. És una oportu-
nitat per a molta gent de 
Parets, que no té feina ni 
ingressos, poder sentir-se 
útils desenvolupant una 
feina que, en el meu cas, 
m’agrada molt. Jo estic en 
el departament d’informà-
tica i la feina que estic fent 
és molt enriquidora.

Estefanía Moreno 
És una oportunitat tant per 
a la gent jove com per als 
més grans, que són els que 
estan més afectats per la 
crisi. Dues franges d’edat 
que ho tenim més compli-
cat per trobar feina. Tot i 
que són pocs mesos pen-
so que ens ajudarà a trobar 
feina en un futur pròxim.

Raúl Mejías  
És una molt bona mesura, 
davant la situació actu-
al. Hi ha moltes persones 
molt ben preparades que no 
troben feina enlloc. És una 
gran oportunitat per treba-
llar, tot i que quatre mesos 
és poc. És una ajuda, que 
penso que haurien d’aplicar 
tots els consistoris.

Antonio Guzmán
Tota iniciativa que tingui 
com a resultat ajudar a la 
gent del poble, sempre és 
benvinguda. El temps que 
dura aquest contracte és 
molt curt, però ajuda pun-
tualment. A la meva edat 
ja és molt difícil que les 
empreses et contractin i 
aquests plans ajuden.

José Villa
És una ajuda per poder so-
breviure a aquesta situació 
que estem patint moltes 
persones. Penso que són 
una mica curts i potser 
haurien de durar com a 
mínim 6 mesos. Tot i això 
és una molt bona iniciati-
va que no es veu a tots els 
ajuntaments.

Juan José Sarroca 
Jo ja tinc una edat de les 
que s’anomenen “difícils” 
per trobar feina, i aquests 
plans ajuden a fer front a 
alguns pagaments i poc 
més. Està molt bé oferir 
aquesta ajuda, encara que 
sigui petita, als ciutadans 
que no podem aportar res 
més a casa nostra.

Ànecs al llac
Foto de Ramon Talarn
La imatge que us mostrem avui, obra d’en Ramon Ta-
larn, està feta a principis d’aquest mes, tot just aquella 
setmana en què els núvols i el sol sortien i s’amagaven 
cada 5 minuts. Els ànecs de la foto van aprofitar l’es-
tona que el sol picava més fort per fer una paradeta i 
descansar. Una imatge realment encantadora.

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. 

Mai més en una capsa de sabates...
Això és el que pensem des de l’Arxiu Municipal de Parets del Va-
llès. Que una foto tan bonica com aquesta no resti, per sempre 
més, en una capsa de sabates, en l’armari que només obrim quan 
patim un atac de melangia...
L’Emilio Clapé (un petó, allà on siguis...) ens la va fer arribar fa 
uns anys quan, en col·laboració amb el Servei d’Educació, vam 
organitzar una recollida de fotos en el marc de la Setmana de les 
Famílies. 
Ara, la nostra intenció és fer campanyes per recollir fotografies 
amb temàtiques específiques. I el nostre objectiu: volem salva-
guardar el patrimoni fotogràfic de Parets del Vallès. 

La primera temàtica de les fotos que podeu donar a l’Arxiu Municipal és la Festa Major, fins als anys 70. Teniu 
temps fins a finals del mes de juliol per fer-nos-les arribar. I què en farem, un cop les tinguem? 
Doncs les guardarem en embolcalls especials per a conservació de fotografies, les descriurem, les 
posarem en una base de dades, les deixarem consultar a qui ens les demani i les farem servir per fer 
exposicions, per editar publicacions o per il·lustrar documentals. D’aquesta manera, la vostra serà 
també la nostra història!

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo
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Avui no començarem aquest modest homenatge amb cap frase destacada d’en Josep 
Sàlvia perquè, de frases per recordar, en tenia un bon grapat. Tampoc dedicarem gaire 
temps a fer un recorregut pel seu currículum, seria molt extens i no revelaria el fons humà 
que envoltava el nostre ‘Salvi’. Més aviat ens agradaria explicar algunes coses per tal 
que, qui no va tenir el plaer i la sort de conèixer-lo massa de prop, arribi a entendre, ni 
que sigui una mica, la gran persona que va ser en Josep.
No fa gaire, encara el podíem veure sortir d’El Jardí, amb la seva inseparable gorra... 
Petava la xerrada amb el Manau o amb el Pere i compartia anècdotes i coneixements 
amb tothom que s’hi volgués acostar. El seu gran amic Jaume Anfruns el recorda amb 
tendresa: va ser un dels meus grans col·laboradors. Sempre que tenia un dubte li pre-
guntava. Era un gran aficionat a escoltar la ràdio i sabia pràcticament de tot. També era 
un habitual del programa de ràdio que jo presentava, Gent de Parets. Va treballar molts 
anys d’escrivent a l’Ajuntament, amb en Joan Sala Vila, fins que la vista li va començar 
a fallar massa per continuar. Va ser mestre a l’Acadèmia Comercial de Parets, amb el Sr. 
Enric, quan l’escola estava al costat de la COREFO. Hi havia una anècdota de quan era 
petit que li agrada molt explicar. Sembla que, quan anava a escola, al refugi de l’avinguda 
Catalunya s’hi van amagar unes quantes persones; el seu mestre, el Sr. Reig, va demanar 
voluntaris per dur-los menjar mentre s’estiguessin allà i, segons deia en Sàlvia, hi va 
haver una petita revolta a la classe perquè tots hi volien anar. Finalment, el professor 
va cedir a les pressions i tots els nens van portar els aliments. Per a ell, que aleshores 
hi hagués aquesta protesta, va ser molt important. Era un gran home, molt intel·ligent i 
extremadament honrat. 
El Pere, del restaurant El Jardí, també solia passar llargues estones amb en Josep: en 
‘Salvi’ era com de la casa. Ens l’estimàvem molt. La meva mare explicava que quan era 
petit, la mare d’en Sàlvia, ella i ell, van anar a l’estació a foradar un dels sacs de blat que 
s’havia de carregar al tren i van endur-se un bon grapat de gra cada un per poder menjar. 
També recordo veure’l córrer quan era jove. Era un gran atleta. Formava part d’una mena 
de club de tertulians que es reunien a casa quan jo era petit. Hi havia en Vicenç ‘Xerric’, en 
Cisco Ribas, en Grau, en Samon, en Pagès... Tots ells homes molt intel·ligents. En Josep 
no només tenia cultura, tenia moltes virtuts. Era un home tranquil, assenyat i rigorós a 
qui no vaig sentir mai dir una crítica ni una mala paraula sobre ningú. 
Amb la mort d’en Josep Sàlvia, Parets ha perdut molt més que un ciutadà o tot un món 
d’històries encara per explicar. Amb la seva marxa hem perdut, sobretot, un home que 
estimava profundament el seu poble i la seva gent. Sens dubte ens ha deixat un buit 
difícil d’omplir... A reveure senyor Sàlvia.

Josep Sàlvia Triginer (1928 - 2013)
Ara fa uns dies ens va deixar en Josep Sàlvia Triginer, una de les persones més esti-
mades d’aquest poble i un dels majors impulsors de la cultura al nostre municipi. En 
Josep, ‘Salvi’, com se’l coneixia de manera afectuosa, va dedicar la seva vida a l’estudi 
i al foment de la lectura. Va participar en diferents publicacions locals, va col·laborar 
en innombrables programes de ràdio i va ser un dels fundadors, juntament amb el 
també desaparegut Antoni Bertran, de la primera biblioteca de Parets, la Biblioteca 
SOL (Societat Organització Literària).

En Salvi era conegut per la seva increïble memòria. Era capaç de recordar els més 
petits detalls d’esdeveniments succeïts a Parets, ja fos durant la Guerra Civil o durant 
qualsevol altre moment rellevant que afectés al municipi. Una de les seves últimes 
intervencions va ser al documental El llegat de la paraula, produït per l’Ajuntament 
l’any 2006, que podem trobar a la mediateca del web municipal parets.cat

Mai més en una capsa de sabates...

La teva història 
també és la nostra 

història. 

Recuperem el passat. 

Fem-lo present: 
exposicions, 

publicacions, treballs
de recerca, 

documentals. 

Fem gran el nostre 
patrimoni.

Arxiu Municipal de Parets del Vallès
Temàtica de la primera campanya de recollida de fotografies:
Festa Major de Parets del Vallès, fins als anys 70
Centre Cultural Can Rajoler


