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Segona convocatòria 
dels Plans d’Ocupació 
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Històric ascens de l’equip de Futbol Sala Parets a 
Tercera Divisió Nacional

L’Ajuntament de Parets va oferir una recepció institucional al 
Futbol Sala Parets, proclamat Campió de lliga i que ascendeix a 
Tercera Divisió Nacional. L’ascens de categoria suposa una fita 
històrica per al club, presidit per Cayetano Clemente. Pàg. 16

Comença una nova 
edició de les Jornades 
Els Nostres Avis 

La cadena Aldi obrirà 
un nou supermercat a 
l’espai d’Iveco

50 anys amb l’Escola 
Municipal Pau Vila  

Entrevista a Desiré
Espinosa. 
Àvia centenària

7 11 17 20

Nova línia d’ajuts a les empreses i comerços per 
fomentar la contractació de persones aturades

L’Ajuntament de Parets ha obert una nova convocatòria d’ajuts 
directes a empreses i comerços amb la finalitat de fomentar la 
contractació de persones del municipi en situació d’atur. Fins al 
moment ja s’han presentat 8 sol·licituds. Pàg. 9

608 usuaris del Servei Local d’Ocupació de Parets del Vallès (SLOP) han trobat feina en els darrers dos anys. Més de la meitat han 
estat inserits al mercat de treball a través de la gestió directa d’ofertes per part de l’SLOP,  281 persones en situació d’atur s’han 
reincorporat al món laboral gràcies a l’assessorament del servei municipal i prop d’una vintena ho han fet a través d’ofertes de la 
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC), a la qual està adherida l’Ajuntament de Parets. L’índex d’atur s’ha reduït per tercer mes 
consecutiu al municipi i se situa en un 3,74% per sota de la mitjana del Baix Vallès i un 1,64% menys que al Vallès Oriental. (Pàg.3) 

608 usuaris de l’SLOP, 
inserits al mercat laboral
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
Plaça de la Vila, CAP, Ca-
sal Sant Jordi, Estació, 
passeig de Ronda, pisci-
na M. Luque, Mediterrani, 
Pau Casals, l’Escorxador, 
Policia Local, Mn. Jaume 
Urgell, Ca n’Oms, La Cuna 
i col·legi Ntra. Sra. de 
Montserrat. 
Cada15 minuts

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

PARETS AL DIA

Ajuntament
93 573 88 88
Ajuntament. Serveis Personals
93 573 98 00
Ajuntament. Serveis Territorials
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
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93 562 26 38
Equipament ASOVEEN
93 573 14 29
Escola de la Natura
93 562 17 94
Escola Bressol El Cirerer
93 562 51 75
Escola Bressol El Gargot
93 562 20 05
Escola Bressol La Cuna
93 562 49 54
Escola Municipal de Música
93 562 40 02
Escola Municipal Pau Vila
93 562 12 03
Escola Lluís Piquer
93 562 16 03
Escola Pompeu Fabra
93 562 06 16
Escola Vila Parietes
93 573 54 82
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
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93 562 19 18
Farmàcia Sans (Eixample)
93 573 08 08
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Farmàcia Garcia (Escorxador)
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112
Voluntaris de Protecció Civil
93 573 93 16
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LÍNIA OBERTA

L’enyor 
Ara és l’hora suau del capvespre;
la petita ciutat és un món
irisat de reflexos de festa.
(Les aspreses, les ombres, on són?)

És l’instant de les càndides joies:
el passeig, els amics, les dolçors
del somrís (flama i joc) de les noies,
l’aire tebi, fragant de llangors.

I al meu volt aquesta ampla tristesa
de combats i elegies, Senyor!
I aquest gèlid alè d’amarguesa
que em marceix la més tendra claror.

Jaume Llacuna i Poch, nascut a Barcelona el 1910, ha es-
tat un poeta, narrador i dramaturg molt vinculat al Vallès, 
on hi establí la seva llar. La seva poètica és intimista i mo-
ral; des d’unes formes clàssiques avança cap a presentar 
al lector els dilemes més actuals, sobretot en un magnífic 
volum de 1991, Glosses als “si” del poema de Kipling. Al-
tres poemaris seus són Suau recer (1949) –d’on pertany 
el poema que adjuntem–, Angles, contorns i transparèn-
cies (1977) i Combat al temps (1984). També té un Assaig 
d’autoantologia (1997), on l’autor intenta donar-nos una 
visió global de la seva obra. Els darrers anys, sense oblidar 
la poesia, buscà altres formes d’expressió, especialment 
en el món del teatre, amb diverses peces publicades. El 
Niu d’Art de Parets li dedicarà la trobada del proper 20 de 
juny al teatre de Ca n’Oms, a les 18.30 h.

Buit comunicatiu per a les persones sordes
Aprofitant que el passat 14 d’abril, la llei LISMI va fer 31 
anys, m’agradaria exposar una situació que m’entristeix 
molt i que em fa pensar que encara queda un llarg camí 
per recórrer pel que fa als drets de les persones disca-
pacitades. 
Com a estudiant del quart nivell de la Llengua de Signes 
Catalana i tenint com a professora una persona sorda, visc 
molt de prop les grans dificultats que aquestes persones 
viuen en el seu dia a dia. Ja tenen prou problemes per tro-
bar feina com perquè a més s’afegeixin dificultats comu-
nicatives a l’hora d’utilitzar un servei públic. De fet troben 
un buit comunicatiu ja sigui a les escoles, l’Ajuntament, 
els bancs i als hospitals. L’altre dia, la meva professora 
m’explicava que havia d’anar a l’hospital a fer-se un TAC 
i que al cap d’uns dies li donaven els resultats. Doncs 
bé, ens va explicar que la comunicació amb el metge es 
realitza a través de missatges escrits al paper. És més, a 
vegades es troba amb professionals que no tenen pacièn-

cia ni l’ajuden a mantenir una comunicació clara, sinó que 
allò que volen és explicar-li ràpidament, de manera que 
part de la informació queda difusa. 
Amb tot, la societat hauria de desplegar una certa empa-
tia, sensibilitzar-se cap a aquest col•lectiu i entendre la 
impotència que poden arribar a tenir quan no l’entenen. 
Penso que els ajuntaments els haurien de donar suport i 
disposar de professionals intèrprets de la llengua de sig-
nes que els puguin acompanyar quan hagin de realitzar 
gestions en els serveis públics. Ja sabem que avui dia 
amb la crisis els ajuntaments estan tocats però caldria 
buscar alternatives amb l’objectiu que se sentin integrats 
i no exclosos de la societat. Hauríem de trencar barreres 
ja siguin arquitectòniques, psicològiques o socials i vet-
llar pels seus drets com a qualsevol altre ciutadà.
Eli Expósito Moreno

Recull de fotografies
Des de la Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets 
demanem la vostra col·laboració per aconseguir fotogra-
fies de les Festes Majors d’hivern on surten els nostres 
gegants i les colles convidades que han participat al llarg 
dels anys a la festa. L’objectiu és fer un recull històric de 
la nostra colla el més complet possible. Si teniu imatges 
us podeu posar en contacte amb Marta al 696 42 07 01.
Gràcies per endavant per la vostra col·laboració.
Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets

Festa de la rosa a l’Asoveen i agraïment
L’equipament municipal Asoveen va celebrar, el passat 4 
de maig, la 34 edició del concurs de roses i rams. Com 
sempre, la participació ha estat molt alta. Aquesta ac-
tivitat la va iniciar l’Associació de veïns Eixample (Aso.
ve.en), i va ésser una de las primeres activitats d’aquesta 
entitat. Els veïns que varen associar-se eren famílies re-
sidents a Barcelona que, com a segona residència, tenien 
la “torreta” a Parets. Petites casetes fruit de l’esforç, del 
treball difícil i de sacrificis per poder gaudir dels caps de 
setmana i vacances a Parets.
Vull tenir un record per aquestes persones pioneres que 
varen tenir el coratge i l’empenta d’iniciar aquesta aven-
tura i després d’uns anys cedir el patrimoni, que tant els 
havia costat de guanyar, a l’Ajuntament, per tal que es 
dediqués al lleure de la gent gran.
Avui podem gaudir tots d’un espai, que sense l’esforç 
d’aquests veïns i veïnes, no hauria estat possible.
M. Rosa García

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 31 maig 
-De 8 a 15 h, al CAP Parets, taula informativa per deixar de fumar. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte per a petits i 
grans. 
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Club de lectura fàcil.
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració  de l’expo-
sició de l’alumnat dels tallers del Casal Can Butjosa. 

Dissabte 1 de juny
-A partir de les 10.30 h, a les pistes d’atletisme, cros escolar. 
-A les 11 h, a la Riera Seca, 200 escriptors de grafits. 
-De 16 a 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, I torneig individual d’escacs 
de les escoles de Parets.

Diumenge 2 juny
- A les 11 h, a Can Jornet, Bosc de llibres: 30 anys, 30 arbres.

Dilluns 3 juny
-A les 20 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Espai del lector.

Dimarts 4 juny
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Taula camilla.

Dimecres 5 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, inauguració de l’exposició La 
lleugeresa d’una vida, de Joan Condal.
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Equip B. 

Dijous 6 juny
-A les 19 h, a la Biblioteca Can Rajoler, conversation group a càrrec 
d’Elena Calvo.
-A les 17 h, al Club Sant Jordi, xerrada a càrrec dels Mossos d’Esquadra.

Divendres 7 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 20.15 h, al Centre Parroquial, xerrada sobre “La creu gòtica de 
Parets del s. XVI”, a càrrec de mossèn Josep M. Martí Bonet.

Dissabte 8 juny
-A les 9 h, al Camp de futbol municipal Josep Seguer, XI Setmana Es-
portiva. 
-A les 10 h, a la verneda de Ca l’Isidre Coix, Fem dissabte!: jornada de 
neteja dels espais fluvials. 
-A les 10 h, a Can Jornet, sortida de natura Les plantes remeieres.
-De 10 a 21 h, al Teatre Can Butjosa, jornada de rol en viu. 
-A les 10 h, al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, Diada de l’Es-
port.
-De 17 a 20 h, a la plaça de la Vila, Parets en blanc i blau.

Diumenge 9 juny
-A les 9 h, al Camp de futbol municipal Josep Seguer, XI Setmana Es-
portiva.

Dilluns 10 juny
-A les 18 h, a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Aiguaneix de 
poesia.

Dimarts 11 juny
-A les 13 h, a la Secció d’Institut Parets del Vallès II, trobada XEF.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora de conte i lliurament de 
premis del concurs de punts de llibre.
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, concert de fi de curs “All you need 
is... The Beatles”, a càrrec de l’Escola Municipal de Música. 

APUNTA’T

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

En poques ocasions el temps m’havia passat tan ràpid. M’hagués agradat passar-hi tota la tarda, en aquella terras-
sa de La Salut, amb la Desiré Espinosa. Va ser un veritable honor estar al seu costat el dia que celebrava el seu 100 
aniversari. 100 anys que desborden lliçons de vida. Va ser un goig escoltar-la atentament mentre m’explicava com 
encara, als seus 100 anys, intenta ajudar els seus fills, néts i besnéts, i sorprende’ls, per exemple, fent el dinar. Em va 
emocionar especialment amb les seves paraules d’elogi a Parets i com estima aquest poble que la va veure arribar 
fa 54 anys procedent de Jarque de Moncayo, a Saragossa. 
100 anys... tants com suma la Societat Coral Art i Unió,  un llarg i fructífer camí que amb les seves veus ho celebrava 
també aquest cap de setmana. Amb la mateixa intensitat, ple de versos i paraules, el Festival de la Poesia de Parets 
bufava espelmes amb les Noces d’Or poètiques. 50 anys fent cultura... 50 anys recitant... 
Parets és un poble ple d’història, ple de lliçons de vida com les de la Desiré, però també com les de la Isabel Miguel 
o el Daniel Martínez, que aquest 2013 també arribaven ben sans als 100 anys, o en Joan Serdà, de la farmàcia del 
poble, que ho celebrava l’any passat.
Parets, una vila plena d’història, plena de lliçons de vida dels nostres avis i de les nostres àvies, ple de futur i 
d’esperança veient créixer els nostres fills. Cada dia que passa, estimo més aquest poble i m’adono que és un sen-
timent compartit, el nostre estendard: l’orgull de ser de Parets.

L’atur baixa a Parets per tercer mes consecutiu 

La implantació de noves activitats econòmiques al mu-
nicipi, els ajuts directes que l’Ajuntament ha atorgat a 
empreses i comerços per fomentar la contractació de per-
sones de la vila en situació d’atur, els plans d’ocupació 
locals, els convenis amb empreses i la formació espe-
cífica que ofereix l’SLOP atenent les necessitats de les 
indústries, han estat algunes de les claus per assolir que 
l’índex d’atur es redueixi de manera progressiva a Parets 
del Vallès. 

608 aturats de Parets, inserits al mercat laboral
Segons dades proporcionades pel Servei Local d’Ocupació 
de Parets (SLOP), des de l’inici de legislatura, el juny de 
2011, 608 usuaris del servei s’han inserit al mercat labo-
ral. 327 ho han fet per mitjà de la gestió directa d’ofertes 
de l’SLOP, 281 a través de l’assessorament d’aquest ser-
vei, i 16 amb les ofertes de la Xarxa de Serveis Locals 
d’Ocupació, XALOC, a la qual està adherida l’Ajuntament.

El desenvolupament econòmic i el foment de l’ocupació 
s’ha convertit en màxima prioritat de l’Ajuntament de Pa-
rets, que continua cercant tots els instruments a l’abast 
per aconseguir reduir la taxa d’atur, una de les grans de-
mandes de la ciutadania. 
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. 
D’altra banda, l’SLOP ofereix una àmplia oferta formativa, 
gratuïta per als usuaris en situació d’atur.Aquest mes de 
maig, 250 persones han iniciat cursos en  matèries com 
informàtica, atenció al client, conversa en anglès, mani-
pulació d’aliments i carretoner.

L’índex d’atur a Parets, per sota de la mitjana
Per tercer mes consecutiu, la taxa de persones aturades 
a Parets s’ha reduït de manera significativa. Segons les 

dades publicades per l’Observatori del Mercat Laboral del 
Vallès Oriental, durant el mes d’abril l’atur ha baixat a Pa-
rets en 39 persones, un 2,29% respecte del mes anterior. 
L’índex d’atur a Parets se situa en un 3,74% per sota del 
que registra el Baix Vallès (20,18%,) i és un 1,64% inferior 
al del Vallès Oriental (18,08%). 

Assessorament als emprenedors
D’altra banda, l’Ajuntament ha posat en marxa recentment 
el nou servei d’assessorament adreçat a persones em-
prenedores amb l’objectiu de facilitar l’assoliment de les 
iniciatives i projectes empresarials de les persones em-
prenedores i de promoure l’autoocupació.
El Consell Industrial de Parets del Vallès és també un 
dels òrgans promogut per l’Ajuntament amb l’objectiu 
d’impulsar el desenvolupament econòmic i potenciar 
l’ocupació al municipi en col·laboració amb les empreses, 
agents econòmics i centres de recerca. 

En dos anys, més de 600 
usuaris del Servei Local 
d’Ocupació de Parets (SLOP)
s’insereixen en el mercat de 
treball.

Segons dades de l’Observatori 
del Mercat Laboral, Parets 
baixa l’índex d’atur a l’abril per 
tercer mes consecutiu, amb 
una reducció del 2,29%.

La implantació de noves 
activitats, els ajuts directes, 
els plans d’ocupació i els 
convenis amb empreses, claus 
del descens d’aturats.

 La franquícia de Carlin a Parets és una de les empreses que ha sol·licitat ajuts per contractar personal a través de l’SLOP
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Durant 2013, 82 persones en situació d’atur de Parets del Vallès treballaran per a l’Ajuntament 
mitjançant Plans d’Ocupació Locals. Fa 2 mesos, 32 persones van començar a treballar-hi i els 
candidats seleccionats a la segona convocatòria començaran al setembre. 

Atesa la demanda ciutadana, aquesta nova convocatòria s’obre a totes les persones aturades de 
Parets, de totes les edats, si bé serà condició valorable tenir entre 18 i 29 anys o més de 50, perquè 
són els segments amb més índex d’atur i amb més dificultat d’inserció al món del treball. En tots 
els casos, els contractes seran de 4 mesos i d’un 70% de la jornada laboral.

La convocatòria per accedir als plans d’ocupació és del 3 al 14 de juny de 2013. Per presentar 
les sol·licituds cal demanar cita prèvia a l’OAC, al telèfon 93 573 88 88. Bases íntegres al web 
municipal www. parets.cat.

PLUSVÀLUA
Tasques:
Assistència a domicili a persones grans en situació de risc 
social i amb situació de dependència; suport en la neteja de la 
llar i la higiene personal. 

Requisits imprescindibles: 
Disposar de vehicle propi.

Condicions valorables:
Tenir experiència en funcions similars.
Tenir formació en temes relacionats (auxiliar de geriatria, etc.)
Situació socioeconòmica.

3 auxiliars de la llar

PLUSVÀLUA
Tasques:
Donar suport en l’elaboració i implantació dels plans locals en 
matèria de polítiques de joventut.

Requisits imprescindibles: 
Acreditar titulació de cicle formatiu de grau mitjà o equivalent. 
Acreditar nivell B de català. En cas de no disposar del nivell, 
s’haurà de superar la prova corresponent. 

Condicions valorables:
Formació superior a la que és requisit per accedir a la convo-
catòria, relacionada amb les funcions del lloc: cicles formatius 
d’integració social, animació sociocultural, titulacions univer-
sitàries d’educació social, treball social, altres que el tribunal 
acordi puntuables. 
Experiència en les funcions.
Formació complementària relacionada amb les funcions del lloc.
Situació socioeconòmica.

1 dinamitzador/a juvenil

PLUSVÀLUA

Tasques:
Suport al servei d’Educació.
Programa per fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa 
dins d’una acció integrada al projecte educatiu de cada centre 
escolar.

Condicions valorables:
Anglès com a llengua materna.
Títol de mestre especialitat anglès; traducció i interpretació 
llengua anglesa, filologia anglesa o similar.
Experiència en docència.
Formació complementària relacionada amb les funcions.
Situació socioeconòmica.

3 auxiliars de conversa en anglès

PLUSVÀLUA
Tasques:
Catalogació d’arxiu digital, manteniment de bases de dades, 
suport a unitats administratives.

Requisits imprescindibles: 
Acreditar titulació de cicle formatiu de grau mitjà de la branca 
d’Administració o similar o bé equivalent. 
Acreditar nivell C de català. En cas de no disposar del nivell, 
s’haurà de superar la prova corresponent. 

Condicions valorables: 
Formació superior a la que és requisit per accedir a la convo-
catòria, relacionada amb les funcions del lloc: cicles formatius 
de grau superior d’Administració, gestió, informàtica; titulacions 
universitàries d’informàtica, econòmiques, empresarials, GAP, o 
altres que el tribunal acordi puntuables. 
Experiència en les funcions a l’Administració Pública.
Experiència en les funcions a empreses privades.
Formació complementària relacionada amb les funcions del lloc, 
especialment en coneixements d’informàtica.
Situació socioeconòmica.

3 auxiliars administratius/es PLUSVÀLUA
Tasques:
Reestructuració, bolcat de dades i explotació de pàgines web.

Requisits imprescindibles: 
Nivell B de català. En cas de no disposar del certificat del nivell 
o superior, s’haurà de superar la prova corresponent. 
Coneixements avançats en informàtica i domini de les eines 
d’internet, a través de l’experiència i/o formació. L’acreditació 
es farà mitjançant la presentació de contractes o bé certificats, 
diplomes de cursos d’ informàtica, manteniment de webs, altres 
de similars.

Condicions valorables:
Experiència en les funcions.
Formació superior: formació universitària en informàtica o simi-
lar, cicles formatius de grau mitjà, grau superior en informàtica, 
programes de qualificació professional inicial d’informàtica i 
comunicació, altres que el tribunal consideri puntuables. 
Formació complementària: domini de les eines d’internet, dis-
seny de webs, altres que el tribunal acordi puntuables. 
Situació socioeconòmica.

1 aux. tècnic/a manteniment web

PLUSVÀLUA
Tasques:
Manteniment bàsic, vigilància i control d’activitats culturals, 
tasques de suport auxiliar a administració.

Condicions valorables:
Situació socioeconòmica.
Tenir experiència en funcions similars.
Tenir formació en temes relacionats (manteniment d’edificis, 
atenció al públic, etc)
Català parlat.

3 conserges-manteniment

32 nous Plans d’Ocupació oberts a totes les persones de Parets en situació d’atur
Presentació de sol·licituds del 3 al 14 de juny, ambdós inclosos. Cal 
lliurar la documentació a l’OAC, mitjançant cita prèvia.

La segona convocatòria preveu la contractació de 32 persones de 
Parets en situació d’atur que començaran a treballar al setembre

PLUSVÀLUACondicions generals per a tots els Plans d’Ocupació

Estar en situació legal d’atur.
Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé permís de treball.
No haver participat en cap Pla d’Ocupació Local des del desembre de 2012 per un 
període superior a dos mesos.
Estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP).
Estar empadronat al municipi abans del 08/03/2013.

PLUSVÀLUA18 operaris/es neteja i manteniment

Tasques:
Neteja i manteniment de la via pública.

Requisits imprescindibles: 
No percebre cap prestació de desocupació o subsidi d’atur.

Condicions valorables:
Situació socioeconòmica.
Tenir experiència en neteja de la via pública i equipaments, 
neteja d’espais verds i llera del riu.
Tenir experiència en paleteria.

Plans d’Ocupació Locals de l’Ajuntament: convocatòria oberta a totes les persones de Parets en situació d’atur
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Aquest mes de maig han finalitzat els treballs de millora i 
arranjament en una desena de carrers de la via pública de 
Parets, que s’han dut a terme amb l’objectiu millorar dife-
rents zones de la xarxa viària municipal per garantir-ne la 
seguretat, el rendiment i l’eficiència.
Aquestes actuacions han consistit, entre d’altres, a reno-
var o refer la capa d’asfalt, millorar la senyalització verti-
cal i horitzontal i de la pintura viària. 
També s’ha apostat per aconseguir una via pública més 
accessible i sense barreres arquitectòniques, amb l’arran-

jament de voreres i vorades amb deficiències per adap-
tar-les als passos de vianants.
Les actuacions s’han efectuat al carrer Ponent, entre Sant 
Josep i Mestre Jordana; Prat de la Riba, a la cruïlla en-
tre Comte Montemolín i parcialment fins al carrer Alzina; 
Josep Molins, entre Sant Miquel, plaça Marcer i avinguda 
Casanovas; Bailén, entre Sant Joan i Sant Miquel, i al car-
rer Salut, entre Sant Jaume i Independència.
El projecte i la direcció d’obres han anat a càrrec dels 
serveis tècnics municipals.

S’executen una desena d’actuacions a la via pública
Les obres han consistit, entre d’altres, a renovar la senyalització viària i eliminar barreres arquitectòniques

Jornades sobre infraccions contra animals
L’Escola de la Natura de Parets i el Centre de Recupe-
ració de Fauna Salvatge Torreferrussa, a Santa Per-
pètua de Mogoda, han acollit aquesta setmana les 
Jornades sobre les infraccions més comunes contra 
la protecció dels animals domèstics. A les sessions hi 
han participat prop d’una trentena de policies locals i 
tècnics municipals.

Fem dissabte, jornada de neteja del riu Tenes
Amb l’objectiu de recollir les deixalles de la riba del 
Tenes, l’Escola de la Natura s’ha adherit a la jornada 
popular de neteja d’espais fluvials de Catalunya, Fem 
dissabte, que es durà a terme dissabte 8 de juny. El 
punt de trobada per començar l’activitat serà la Ver-
neda de Ca l’Isidre Coix, a les 10 h. Cal fer inscripció 
prèvia a través del web http://www.projecterius.org/
femdissabte. 

Tallers de juny de l’Escola de la Natura
L’Escola de la Natura ha programat els dies 6, 7 i 8 de 
juny el taller “Plantes remeieres, ungüents i xarops”, 
per aprendre a elaborar remeis tradicionals a base de 
plantes medicinals. D’altra banda, els dies 20, 21 i 22 
de juny, durà a terme un taller on s’ensenyarà a iden-
tificar les espècies més habituals d’amfibis i rèptils, el 
seu hàbitat i la seva biologia. 

Àrea de jocs infantils a la plaça dels Gegants 
S’està habilitant una nova àrea de jocs infantils a la 
plaça dels Gegants pensada per a infants de 2 a 6 
anys. L’actuació consisteix en la instal·lació d’un tobo-
gan amb trepadora i dues molles, aprofitant una zona 
d’ombra de la plaça, a sota d’uns pins. Amb aquesta 
actuació es completarà l’espai de jocs ja existent des-
tinat a nens i nenes de 6 a 12 anys.

Automatismes en l’enllumenat d’escoles
Amb l’objectiu d’incrementar l’estalvi energètic, s’ha 
començat a treballar per dotar d’automatismes les 
línies d’enllumenat interior de les escoles Pompeu 
Fabra, Lluís Piquer i Pau Vila. L’actuació consisteix en 
fixar els horaris d’encesa i apagada de tots els llums 
de l’equipament mitjançant rellotges, llevat de les 
d’emergència, seguretat i evacuació.

S’arranjarà el talús de l’avinguda Catalunya
L’Ajuntament de Parets ha acordat l’aprovació d’un 
conveni amb la Diputació de Barcelona per arranjar 
el talús situat entre l’avinguda Catalunya i el carrer 
Barcelona. L’actuació consistirà a construir un mur de 
gabions per evitar possibles esllavissades del talús, 
fer una nova vorera, reconstruir la calçada del carrer 
Barcelona i adequar una vorera completa amb enllu-
menat públic a l’avinguda Catalunya. Es preveu que les 
obres puguin començar abans de finals d’any.

EN 2 MINUTS...

Cursos de monitors de lleure i DJ per a joves
Tretze persones han recollit aquest mes el diploma des-
prés d’haver realitzat el curs intensiu de monitors i moni-
tores d’activitats de lleure infantil i juvenil organitzat per 
l’Ajuntament de Parets.
Aquesta formació els dóna accés a la titulació homologa-
da per la Generalitat de Catalunya i els acredita per poder 
treballar en centres de lleure. 

FORMACIÓ
Ha estat subvencionada pel consistori paretà i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb preus especials per als 
joves del municipi de 14 a 29 anys i persones en situació 
oficial d’atur.
Una altra proposta formativa destinada als joves és el 
curs d’iniciació a DJ, que s’està fent a Cal Jardiner fins 
al juliol. S’hi han inscrit 18 joves d’entre 14 i 30 anys, 
per aprendre les tècniques i secrets per a sincronitzar, 
mesclar, equalitzar, preparar una sessió i entendre la psi-
cologia de la pista.

Lliurats14 diplomes del darrer curs de l’SLOP
Aquesta setmana s’han lliurat els diplomes a les 14 perso-
nes que han completat el curs de Comptabilitat avançada 
programat pel Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP). 
La formació està inclosa en l’acord de col·laboració signat 
entre l’Ajuntament de Parets i l’Agrupació d’Industrials del 
Baix Vallès per tal de treballar conjuntament en l’impuls 
i la promoció econòmica del municipi.
L’oferta formativa de l’SLOP segueix ampliant-se amb 
l’inici, a mitjan d’aquest mes, de 14 cursos en els quals 
hi participen prop de 250 persones en situació d’atur. 
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Convocatòria de places a l’Ajuntament de Parets del Vallès

Bibliotecari/ària 
Procés selectiu d’un/a 
bibliotecari/ària, director/a de la 

biblioteca de Can Butjosa, nomena-

ment de funcionari/ària interí/na 

per vacant, mitjançant el sistema 

de concurs de mèrits amb prova 

pràctica.

Termini de presentació de 

sol.licituds: pendent

Condicions: títol de grau en infor-

mació i documentació, llicenciat/da 

en documentació o diplomat/da en 

biblioteconomia.

Valorable: experiència i formació 

relacionada.

Tota la informació: 
www.parets.cat, a l’apartat de 

Tauler d’anuncis, Àrea de Recursos 

Humans

Educador/a social

Procés selectiu d’un/a educador/a 

social en règim laboral temporal 

de substitució per maternitat, 

mitjançant el sistema de concurs 

de mèrits amb prova pràctica.

Termini de presentació de 

sol·licituds: fins al 3 de juny, 

inclòs.

Condicions: títol d’educador/a 

social.

Valorable: experiència i formació 

relacionada.

Tota la informació: 
www.parets.cat, a l’apartat de 

Tauler d’anuncis, Àrea de Recursos 

Humans

Treballador/a social

Procés selectiu d’un/a 

treballador/a social en règim 

laboral temporalde substitució per 

maternitat, mitjançant el sistema 

de concurs de mèrits amb prova 

pràctica. 

Termini de presentació de 

sol·licituds: fins al 3 de juny, inclòs.

Condicions: títol de treballador/a 

social.

Valorable: experiència i formació 

relacionada.

Tota la informació: 

www.parets.cat, a l’apartat de 

Tauler d’anuncis, Àrea de Recursos 

Humans
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EN DOS MINUTS...
Xerrada sobre la creu processional gòtica
Divendres 7 de juny, a les 20.15 h, tindrà lloc al cen-
tre parroquial una xerrada sobre la creu processional 
gòtica de Parets, amb motiu de la troballa i recons-
trucció de les seves peces. La xerrada anirà a càrrec 
de mossèn Josep M. Martí Bonet, prevere, canonge de 
la Catedral de Barcelona i doctor en història eclesiàs-
tica per la pontifícia universitat gregoriana.

La Festa de la Rosa omple l’Asoveen de flors  
Una vintena de rams i 65 roses s’han presentat al 
concurs de la 34a Festa de la Rosa, que s’ha celebrat 
un any més a l’equipament municipal Asoveen. Han 
obtingut premi les tres millors composicions de cada 
categoria. 

Com abordar la demència en fase avançada
La residència Pedra Serrada de Parets acollirà, dijous 
20 de juny, a les 19.30 h, una xerrada sobre com abor-
dar la demència en malalts en fase avançada. Anirà 
a càrrec del Dr. Joan Solà, especialista en geriatria i 
director de l’Àrea Social i Dependència de la Fundació 
Sanitària de Mollet. L’acte està obert a tothom.

Consells per prevenir ser víctima d’un delicte
Dijous 6 de juny, a les 17 h,  tindrà lloc al Club Sant 
Jordi la xerrada “Consells per prevenir ser víctima d’un 
delicte”. L’objectiu de la xerrada, a càrrec de membres 
del Cos dels Mossos d’Esquadra, és fer recomanaci-
ons a la gent gran per evitar que puguin patir delictes 
com ara estrebades, robatoris i estafes.

PLUSVÀLUA

Visites d’escolars als avis de la Residència 

Compartir una estona amb els avis i àvies i cantar-los 
cançons ha estat l’experiència que han viscut la quaran-
tena de nens i nenes d’entre 2 i 3 anys de l’Escola Bressol 
El Cirerer de Parets durant la visita que han fet a la Resi-
dència Pedra Serrada.
També van passar per aquest equipament una cinquan-
tena d’alumnes de 6è i p5 de l’Escola Municipal Pau Vila. 
Els nens i nenes van oferir a la gent gran un concert de 
peces tradicionals, una cantada de cançons de Sant Jordi, 
un ball modern i la sardana Parets vila mil·lenària.

RESIDÈNCIA PLUSVÀLUA

Festa anual de la Unió de Germandats

Coincidint amb la seva festa anual, la Unió de Germandats 
de Previsió Social ha fet l’habitual homenatge als socis 
més grans. Enguany el reconeixement ha estat per a Rita 
Montasell, Magdalena Manau, Josep Basart, Encarnació 
Carreras i Josep Call,  i per a Joan Serdà i Daniel Martínez 
com a membres centenaris. La festa es va amenitzar amb 
les actuacions de l’Escola Municipal de Música i la Colla 
del Ball de Gitanes de Parets, entre d’altres. La pluja va 
obligar a traslladar les activitats, que s’havien  de fer a la 
plaça de la Vila, a la Sala Basart de la Cooperativa.

HOMENATGE JORNADES

Els nostres avis: el plaer de l’experiència

Un any més, els nostres avis i àvies tornaran a gaudir 
d’una setmana plena d’activitats i esdeveniments que 
demostraran que la gent gran de Parets és activa, dinà-
mica i participativa.  Del 25 al 30 de juny, Parets acollirà 
les XIV jornades “Els nostres avis” amb l’objectiu de re-
tre homenatge als nostres ancians. El tret de sortida es 
donarà amb la inauguració de l’exposició de manualitats 
realitzades pels usuaris dels tres casals municipals per 
a la gent gran i clouran el 30 de juny amb l’espectacle 
Mayte Carreras Show, a la Sala Basart Cooperativa.

100 anys d’història i música amb la Societat Coral Art i Unió

Un segle de veus, de vivències, de música i de caramelles. 
La Societat Coral Art i Unió celebrava recentment un ani-
versari molt especial: els 100 anys de la seva fundació. 
La jornada va estar repleta de moments emotius i d’activi-
tats que van començar amb l’ofrena floral davant del mo-
nòlit d’Anselm Clavé. Després, la plaça de la Vila va acollir 
el concert que els seus cantaires van oferir al prop d’un 
centenar d’assistents. L’homenatge de la colla del Ball de 
Gitanes Parets, la cantada conjunta amb les colles convi-
dades al Teatre Can Rajoler i el reconeixement públic als 
cent anys de trajectòria de l’entitat, amb la presència del 
President de la Federació de Cors de Clavé, van convertir 
la jornada en una festa d’elogi a les nostres costums i 
tradicions més arrelades.

Ambaixadors del cant coral a Parets
La primera agrupació coral va ser la Unió Paretense, el 
1913, que després es va fusionar amb la Societat Coope-
rativa La Progressiva. El 1929 va néixer la Societat Coral 
El Jardí i, el 1953, l’Orfeó Sant Esteve de la parròquia, que 
va durar prop de deu anys. Posteriorment, el 1974, es va 
crear la Societat Coral Art i Unió com a resultat de la fusió 
de les tres agrupacions anteriors. 
L’entitat pertany a la Federació de Cors de Clavé i man-
té la tradició de cant coral a Parets. Actualment comp-
ta amb 14 membres que organitzen diferents activitats 
com la tradicional cantada de caramelles nadalenques, 
i que participen activament en els actes que se celebren 
al municipi.
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Diumenge, 2 de juny de 2013
a les 11 h, a l’espai de Can Jornet

PARETS DEL VALLÈS

Plantada de tres nous arbres:
Magnòlia. Al cor de les paraules: poesies 1963-2002, de
Montserrat Abelló
Acàcia del Japó. El pagès i els talps, de Mercè Escardó i
Bas i Rosa M. Curto
Pi comú. El hombre, el árbol y el camino, de Juan Farias
i Juan Ramon Alonso

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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Sessió de treball per a la seguretat als polígons
Aquest mes de maig s’ha celebrat la segona sessió 
de treball en l’àmbit de Seguretat Ciutadana a l’entorn 
dels polígons d’activitat econòmica del municipi, en la 
qual s’han establert els protocols interns d’actuació 
en matèria de prevenció. 

Constitució de l’associació Àmbit B30
Cerdanyola ha acollit l’acte de constitució de l’associ-
ació Àmbit B30 en la qual hi participa l’administració 
paretana. Àmbit B30 agrupa 53 organitzacions de 23 
municipis de 3 comarques diferents. Actua en l’àrea 
d’influència tant dels municipis per on passa aquesta 
via com de les que se’n troben pròximes i que formen 
part de la principal aglomeració industrial de Catalu-
nya i Espanya.

Inauguració del centre d’optometria Somvisió
Aquest dissabte, 1 de juny, a les 18 h, s’inaugura al 
pg. Joan Miró 8, el centre d’optometria i teràpia visual 
Somvisió. Al matí, per celebrar-ho, l’empresa ha pre-
parat jocs per als infants i inflables que s’ubicaran al 
parc la Linera. L’acte és obert a tothom.

La cistella ecològica a Parets
Parets s’afegeix a la cistella ecològica, una iniciativa 
que fomenta el consum de fruites i verdures ecològi-
ques còmoda, sana i respectuosa amb l’entorn. Per 
rebre els productes es pot enviar un correu electrònic 
a info@verdolaga.cat o trucar als telèfons 636 881 006 
(Alfred) o 606 554 026 (Pere). La cistella es pot recollir 
setmanalment al restaurant El Jardí. Més informació 
al web www.verdolaga.cat.

Exclusivearth, viatges i esdeveniments
Exclusivearth és un nou projecte nascut d’un grup 
d’emprenedors de Parets que es dedica a l’organit-
zació de viatges de luxe i tota mena d’esdeveniments 
per a empreses i indústries. Més informació a www.
exclusivearth.com.

Tardes de jocs al restaurant Llevant Park
Els dies 1, 15 i 21 de juny, el restaurant Llevant Park 
ofereix activitats infantils gratuïtes al seu espai del 
carrer Tenes 1, al polígon industrial Llevant. Inflables, 
espectacles de màgia o manualitats per a nenes i ne-
nes són algunes de les propostes per a aquests dies. 
Per a més informació es pot trucar al 93 562 01 37.

Exposició d’Enzzo Barrena a Galeria 85
El restaurant Galeria 85, situat a l’av. Ntra. Sra. de 
Montserrat, 55, de Parets, prepara una mostra del ar-
tista peruà Enzzo Barrena, que es podrà veure a partir 
del 5 de juny fins a finals del mes de juliol. Barrena 
crea imatges surrealistes per mitjà del tractament di-
gital de fotografies. Per visitar l’exposició es pot trucar 
al telèfon 93 562 10 28. 

EN 2 MINUTS...

Nit de compres: shopping night Parets

La regidoria de Comerç, el servei de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament i les associacions de comerciants del 
municipi posen en marxa una nova edició de la campanya 
‘I tu on compres? Enlloc com a casa’ que es desenvolu-
parà durant els mesos de juny i juliol.
L’objectiu de la campanya és promocionar el comerç de 
de proximitat, lluitar conjuntament per contrarestar els 

COMERÇ DE PROXIMITAT
efectes que la crisi pot tenir en el teixit comercial i, alhora, 
consolidar els hàbits de compra a l’entorn del comerç 
local. Dins de les accions previstes es repartiran tríptics 
publicitaris i es tornaran a instal·lar les banderoles als 
punts on es concentra el comerç a Parets. En el marc de 
la campanya, l’Associació de Comerciants de l’Eixample 
de Parets ha previst dur a terme la primera shopping night 
a la població que tindrà lloc el dissabte 15 de juny, a partir 
de les 17 h, i durant la qual, les botigues de l’Eixample 
posaran a l’abast dels compradors tota mena d’ofertes i 
descomptes. També hi haurà animació per als més petits 
i actuacions musicals en directe. 
El Barri Antic comptarà amb una nova edició de la Fira 
d’Estiu que organitza l’Associació de Comerciants Barri 
Antic de Parets, que es durà a terme el 6 de juliol a partir 
de les 18 h, la plaça de la Vila.
Amb aquesta nova edició de la campanya, que es va en-
gegar per primer cop el desembre de 2009, Ajuntament 
i associacions i pretenen potenciar el comerç local i de 
proximitat, una activitat fonamental per al desenvolupa-
ment dels municipis que contribueix a generar activitat 
econòmica, crear ocupació i cohesionar la població.

Sota el lema “Volem ajudar les empreses. Volem ajudar 
les persones”, l’Ajuntament de Parets ha obert una nova 
convocatòria d’ajuts directes a empreses i comerços amb 
la finalitat de fomentar la contractació de persones del 
municipi en situació d’atur. La convocatòria es va obrir 
el 10 de maig i des d’aleshores ja s’han presentat 8 sol-
licituds, totes d’empreses de Parets, que han efectuat 8 
nous contractes, sis dels quals són iguals o superiors a 
sis mesos de durada.
La nova línia de subvencions està dotada amb 50.000 
euros, ampliables, i estan adreçades a les empreses o co-
merços que gestionin les seves ofertes de treball a través 

L’Ajuntament destina 50.000€ d’ajuts per contractar aturats
Des de l’obertura de la convocatòria, el 10 de maig, ja s’han presentat 8 sol·licituds

 Un dels locals de la zona IVECO va acollir la roda de premsa de presentació de la nova convocatòria d’ajuts per a la contractació d’aturats

de l’SLOP. Els ajuts són d’un màxim de 1.000 euros per 
a contractacions de 6 mesos o superiors i de fins a 500 
euros en contractes de tres mesos o inferiors. 
Les sol·licituds es poden formalitzar per contractacions 
que es facin entre l’1 de març d’aquest any fins al 31 de 
març de 2014 i cal lliurar-les a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (OAC) o bé a través de la seu electrònica del portal 
municipal www.parets.cat.
Aquesta iniciativa es va impulsar l’any 2012, a través del 
Consell Industrial, com a experiència pilot i s’hi van acollir 
13 empreses, amb la contractació de 28 persones,  el 82% 
de les quals van ser contractades per més de 6 mesos. 
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Participacions preferents 
Des de principis de l’any 2012 en què es va començar a conèixer la problemàtica de les 
participacions preferents i d’altres productes financers similars, el Servei de Consum de 
l’Ajuntament de Parets ha atès les consultes  de moltes persones afectades per aquesta 
problemàtica. Principalment persones d’edat avançada, sense coneixements financers 
i que desconeixien els riscos del producte que estaven contractant. 
A banda d’aquells casos que només han sol·licitat informació o han optat per recórrer 
a la via judicial, el nombre d’expedients tramitats mitjançant sol·licituds d’arbitratge a 
la Junta Arbitral de Catalunya, a hores d’ara, suposen més de 500.000 €. Durant el mes 
de maig s’ha tingut constància de la resolució de dos d’aquests expedients. En els dos 
casos la resolució ha sigut favorable al consumidor i ha suposat la devolució de la in-
tegritat de l’import contractat, un total de 73.000 €.

Consumir amb coneixement
La propera emissió del programa de ràdio Consumir amb coneixement serà el diven-
dres 14 de juny a les 10 h, a RAP 107, i s’hi tractaran temes com els drets i deures dels 
consumidors, les garanties, els canvis o la facturació, entre d’altres. Consumir amb co-
neixement és un programa interactiu, en què es pretén aprofundir en temes d’actualitat 
relacionats amb l’àmbit del consum i que permet alhora donar resposta a les qüestions 
plantejades pels ciutadans durant els dies previs a l’emissió a l’adreça 
consum@parets.cat o trucant al telèfon 93 573 88 88. Si teniu consultes, 
feu-nos-les arribar, encara hi sou a temps! 

CONSUM

AMPLIACIÓ

Grifols amplia la planta de Parets

L’empresa paretana Grifols, dedicada a la 
fabricació d’hemoderivats, ja ha enllestit 
les obres d’ampliació de la planta de frac-

ANIVERSARI
cionament de plasma que portava a terme 
des de fa uns mesos al municipi. 
Aquesta ampliació permetrà a la firma 
farmacèutica elaborar fins a dos milions 
de litres més de plasma en les principals 
instal·lacions del grup a l’Estat.
L’ampliació del complex industrial forma 
part, com la nova planta inaugurada re-
centment a Los Angeles, del pla inversor 
de Grifols fins l’any 2015. La companyia 
catalana, convertida en la tercera empre-
sa mundial en producció de medicaments 
a partir del plasma sanguini, doblarà la 
capacitat de producció d’hemoderivats a 
Parets.

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

Omar A. Ibrik guanya el premi DSM

Omar Alejandro Ibrik Ortega és l’estudiant 
paretà guanyador d’una estada d’un mes a 
Zwolle, Holanda, que DSM Coating Resins 

Spain, en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Parets, ha atorgat amb motiu de la com-
memoració del 25è aniversari de l’empresa 
i en reconeixement a l’acollida que ha tin-
gut a la vila. L’Omar té 22 anys, és nascut 
a Parets i actualment està cursant cinquè 
d’enginyeria química superior a l’Escola 
Superior d’Enginyers Industrials de Bar-
celona. 
El premi inclou les despeses de des-
plaçament, allotjament i dietes, jornades 
de transferència i estudi en el centre de 
recerca, tutorització, certificat emès per 
l’empresa amb el pla de treball desenvo-
lupat i la valoració de l’aprofitament.

ALDI preveu contractar més de 15 persones a través de l’SLOP 
L’empresa alemanya Hard discount ALDI, del sector alimentari, serà un dels nous esta-
bliments que s’implantaran a la zona comercial i de lleure del Sector IVECO. Encara no 
s’ha establert data d’obertura, si bé es preveu que s’efectui durant el darrer trimestre 
d’aquest any.
La implantació de la nova activitat econòmica ha donat fruit a un nou conveni de 
col•laboració amb l’Ajuntament, mitjançant el qual s’acorda que l’empresa farà el pro-
cés de selecció de personal a través del Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP). La 
signatura de l’acord, el passat 20 de maig, va anar a càrrec de l’alcalde, Sergi Mingote, 
i Alexandre Pagès, responsable de zona de la cadena ALDI. 

Contractació d’entre 15 i 20 persones
Alexandre Pagès va avançar que es preveu la contractació d’entre 15 i 20 persones per 
treballar al supermercat de Parets, a més de dues persones que seran contractades a 
través del programa FP Dual, una eina formativa que potencia l’empresa, adreçada a 
joves entre 18 i 30 anys, que els atorga una feina remunerada a més de l’obtenció del 
títol de grau mitjà en comerç. 
Pagès va assenyalar que la firma alemanya està en ple procés d’expansió i que han va-
lorat l’excepcional situació estratègica de la zona IVECO de Parets. El supermercat ALDI 
de Parets, el primer del Baix Vallès, tindrà una superfície de 1100 metres quadrats de sala 
de vendes. Aquesta nova activitat se suma a les ja implantades al sector: McDonald’s, 
Mercadona i Speedgrass i la propera obertura, abans de finals d’any, de Media Markt.
Grup ALDI és una cadena de supermercats de descompte fundada l’any 1948 a Alemanya 
i, amb l’establiment de Parets, suma el cinquè de la comarca del Vallès Oriental.

NOU ESTABLIMENT A IVECO
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L’Escola Municipal de Música de Parets és un centre d’en-
senyament integral d’estudis musicals que ofereix forma-
ció inicial per a nens i nenes de 5 a 7 anys per aprendre 
tots els elements auditius, vocals i rítmics que conformen 
les bases del futur aprenentatge musical. En el darrer curs 
d’aquesta etapa, als 7 anys, els alumnes participen a les 
rodes d’instruments durant les quals viuen, a través de 
diverses sessions, l’experiència de sentir i tocar diferents 
instruments sota la supervisió dels professors especia-
listes, per a fer la tria d’aquell que els agradarà aprendre 
o pel qual tenen més aptituds.
A partir dels 8 anys, a més, s’inclouen els programes 
d’aprenentatge bàsic i d’aprofundiment en els quals, per 
mitjà de la pràctica com a eix vertebral, aprenen a tocar 

Escola Municipal de Música, la formació integral en estudis musicals

un instrument i la formació necessària en matèria de llen-
guatge musical. Des del principi, aquests alumnes parti-
cipen en agrupacions heterogènies per aprendre, alhora 
que gaudeixen del fet pràctic i lúdic de la música en grup. 
A mesura que avancen poden incorporar-se a formacions 
més sofisticades com les orquestres o el combo modern. 

Participació activa en la vida social i cultural
L’escola ofereix formació en piano, violí, flauta travessera, 
saxo, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, baix i bateria. 
Els més petits també poden formar part d’una coral infan-
til i, els més grans, de la coral d’adults i el curs de música 
per a adults amb continguts pràctics de lecto-escriptura 
per iniciar-se en l’aprenentatge.

Un dels trets identificatius d’aquest centre municipal és 
el de participar en els esdeveniments públics que tenen 
lloc a Parets, col·laborant activament en concerts i donant 
suport a associacions i entitats amb motiu de festes as-
senyalades o de celebracions. L’objectiu és aportar con-
fiança als alumnes per tocar en públic i, alhora, fomentar 
l’esperit de grup, la integració i la solidaritat entre els nens 
i nenes que poden contribuir d’una forma artística en la 
vida social i cultural del poble.
Amb aquest mateix objectiu, cada any l’escola organitza 
esdeveniments per als alumnes, com la Festa dels Ins-
trumentistes, les colònies musicals, el concert de fi de 
curs al Teatre Can Rajoler, o la Setmana Cultural. L’Escola 
de Música treballa activament per tal que els estudiants 
puguin tenir una formació que els permeti gaudir de la 
pràctica instrumental així com disposar dels coneixe-
ments necessaris per entendre la música i poder gau-
dir-ne, i té com a objectiu donar una formació musical 
de qualitat a aquells nens, nenes, joves o adults que ho 
desitgin atenent les capacitats i interessos individuals 
de cadascú. Alhora, proporciona la formació necessària 
a aquells alumnes que  en un futur optin per la música 
com una via professional.

Aprendre a estimar la música des de petit
Des de fa més de 15 anys, l’Escola Municipal de Música 
té engegat el projecte “Audicions per a escolars”, una pro-
posta adreçada a les escoles bressol, infantil i primària de 
la població amb l’objectiu de donar a conèixer el centre 
i apropar la música en directe a tots els nens i nenes de 
les escoles del municipi.
Durant el curs, més d’un miler d’estudiants gaudeixen 
d’aquests concerts pensats per obrir el món de la cultu-
ra als més petits i donar-los la possibilitat de conèixer i 
expressar sentiments per mitjà del so i la música.
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Gemma Lienas a l’Institut Torre de Malla
L’escriptora i filòloga catalana Gemma Lienas serà la 
convidada d’honor dels prop de 120 alumnes de 3r 
curs de d’ESO de l’Institut Torre de Malla. L’escriptora 
oferirà dues xerrades sobre el seu llibre El diari vermell 
de la Carlota, que tindran lloc demà divendres 31 de 
maig, a les 9.15 h i a les 11 h.

Exposició d’obres dels tallers de Can Butjosa 
Demà, 31 de maig, a les 19 h, s’inaugura, a la Sala 
d’Exposicions Can Rajoler, la mostra d’obres i treballs 
d’una trentena d’alumnes dels tallers de pintura i di-
buix del Casal Can Butjosa. L’exposició es podrà veure 
fins al proper 16 de juny.

Preinscripcions a l’Escola d’Adults 
L’Escola d’Adults de Parets ha obert el període de 
preinscripcions per al pròxim curs 2013-2014, que es 
podran formalitzar del 20 al 28 de juny. L’oferta per al 
proper curs inclou català d’acolliment; català i castellà 
de nivell bàsic i català de nivell llindar; anglès inicial i 
funcional i informàtica nivell inicial i usuari.

Els alumnes del Vila Parietes, a la Cantània
14 estudiants de música de l’escola Vila Parietes par-
ticiparan a la Cantània que tindrà lloc el diumenge, 9 
de juny, a les 12 h, al Teatre Auditori de Granollers. Per 
primera vegada, el centre paretà s’inclou en aquesta 
trobada de cors escolars.
 

Adrià Tormos, premiat a la Prova Cangur
Adrià Tormos Llorente, alumne d’Acesco, ha estat un 
dels guanyadors de la XVIII Prova Cangur,que impulsa 
l’associació internacional Le Kangourou sans Frontiè-
res, i que a Catalunya organitza la Societat Catalana 
de Matemàtiques. La prova té l’objectiu d’estimular i 
motivar l’aprenentatge de les matemàtiques per mitjà 
de diferents tipus de problemes.

Kids Brain, aprèn matemàtiques amb l’àbac
L’associació paretana Angle Vallès, dedicada als ser-
veis terapèutics infantils i juvenils, proposa l’activitat 
Kids Brain. El programa ensenya als infants com fer 
càlculs mentals ràpids visualitzant els moviments de 
l’àbac d’una forma lúdica, divertida i eficaç. Per tenir-
ne més informació i saber-ne preus es pot trucar al  
telèfon 93 562 00 54, o bé enviar un correu a centre-
terapeutic@associacioanglevalles.com. 

Premis ‘Una idea per a Freudenberg’
Dijous 20 de juny, a les 9.15 h, la Sala Basart de la 
Cooperativa acollirà el lliurament de premis ‘Una idea 
per a Freudenberg’, en el qual han participat els alum-
nes de 1r curs d’Administració i Finances de l’Institut 
Torre de Malla de Parets. Els guanyadors seran obse-
quiats amb un viatge per visitar la planta de Freuden-
berg a Alemanya, acompanyats del conseller delegat 
de la companyia, Jaume Cané.

EN 2 MINUTS...

41 cançons a la butxaca amb un nou CD
Butxaca de cançons és el títol del disc compacte de 
cançons infantils que han estat escollides per l’equip do-
cent i directiu de les escoles bressol municipals i que ha 
editat l’Ajuntament. Les melodies han estat interpretades 
per deu nens i nenes de l’Escola de Música que han posat 
la seva veu a ritme de swing, txa-txa-txa o samba. El disc 
es pot adquirir a les escoles bressol municipals, a l’Escola 
de Música, al Servei d’Educació i a les oficines del Centre 
Cultural Can Rajoler, a un preu de 2 euros.

Benvinguts a Parets, welcome to Parets

Conèixer el llocs emblemàtics del municipi, el patrimoni 
artístic i cultural de la vila, la seva història i el seu desen-
volupament al llarg dels anys mentre es familiaritzen amb 
la fonètica anglesa, són alguns del objectius de les visites 
guiades en anglès que el Servei d’Educació ha programat 
per als estudiants de 1r curs d’ESO de les escoles de Pa-
rets. Durant el recorregut, els alumnes també descobriran 
dades curioses de Parets com ara la data de l’arribada de 
la llum als carrers o el cotxes que circulaven l’any 1970. 

L’Escola Municipal Pau Vila de Parets ha complert 50 
anys de trajectòria en el món de l’educació dels infants. 
La festa de celebració de l’efemèride tindrà lloc el 14 de 
juny, a partir de les 19 h, a la pista exterior del centre. Per 
començar els actes, pares, alumnes i professors es troba-
ran a la pista de l’escola des d’on s’iniciarà un recorregut 
per les dependències i es visitarà l’exposició fotogràfica 
retrospectiva dels 50 anys del centre.
Un cop acabada la visita, les famílies i l’equip docent es 
reuniran de nou a la pista on tindrà lloc la benvinguda. 
Posteriorment, els alumnes oferiran actuacions on hi hau-
rà música, ball i coreografies especialment elaborades 
per a la festa.

A les 21.30 h, tindrà lloc el sopar de germanor que clourà 
amb la intervenció de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote.

Una escola plena d’història
L’escola Municipal Pau Vila iniciava la seva activitat el 
curs escolar 1962-1963 en espais habilitats a les depen-
dències on actualment es troba Ca n’Oms, com a centre 
de batxillerat elemental de preparació per als exàmens 
finals a l’Instituto de Enseñanza Media Milà i Fontanals de 
Barcelona. L’any 1968 van començar les obres de l’edifici 
situat a l’avinguda Pedra del Diable, que actualment acull 
l’escola, i el curs 1970-1971 els alumnes es traslladaven 
de manera definitiva al nou emplaçament.

Escola Municipal Pau Vila: 50 anys educant a Parets
La festa de celebració de l’aniversari es farà el 14 de juny, a partir de les 19h, al mateix equipament.

ESCOLES BRESSOL ACTIVITATS 
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S’obre la sessió del ple de la corporació. L’alcalde, Sergi Mingote, dóna pas al regidor 
de Via Pública i Cohesió Territorial, Francesc Juzgado, que exposa l’únic punt que se 
sotmetrà a votació: la construcció d’un espai de jocs cobert al Sot d’en Barriques per tal 
que els nens i nens de Parets puguin jugar quan plou sense mullar-se. L’equip de govern 
vota la proposta: uns, sí, uns altres, no i d’altres s’abstenen. Els representants i portaveus 
dels regidors de l’Ajuntament a l’oposició argumenten els seus vots i també voten: uns, 
sí, uns, no i d’altres s’abstenen. El resultat, 2 vots a favor, 9 en contra i 6 abstencions... 
Això no seria gens habitual en un ple a menys que, tal i com va passar el passat 23 de 
maig, el paper del conjunt de regidors i regidores que formen la corporació i el mateix 
alcalde fos representat pels escolars de 3r curs de primària que durant els darrers me-
sos visiten l’Ajuntament amb l’objectiu de conèixer de primera mà el funcionament de 
l’Administració.
Prèviament, els nens i nenes, acompanyats de la regidora d’Educació, han pogut veure 
les oficines d’Atenció Ciutadana, caminar pels passadissos i entrar en els despatxos 
per satisfer la seva curiositat amb una metralleta de preguntes als tècnics municipals: 

què fa un secretari? I un tresorer? Com ajuden aquestes noies l’alcalde? Però, al final, 
tots coincideixen: el que més els ha agradat és poder parlar amb l’alcalde en persona. 
Sergi, perquè l’Ajuntament no pot construir una bolera? I un cinema? Els alumnes, a més, 
vénen ben preparats i, per no oblidar-se’n, porten escrites totes aquelles coses que li 
volen dir: ens agrada que Parets tingui parcs i gronxadors i que tots els nens puguin 
anar a l’escola i també que hi hagi moltes coses per a nosaltres a la Festa Major. Però 
no ens agrada gens que les parets i els bancs tinguin pintades i voldríem més passos 
de vianants, més carrils bici i més semàfors perquè no atropellin a ningú. Aleshores, el 
Sergi els explica, amb exemples i molta paciència, què és i com funciona el pressupost 
municipal i perquè l’Ajuntament no pot fer una bolera ni un cinema. També parlen de 
civisme, de la neteja de la via pública, de la Pedra del Diable i de les coses importants 
que es fan a l’Administració. Al final, surten plegats a ”la terrassa de l’alcalde” i es deixen 
fotografiar tot somrient. Durant el recorregut també tenen l’oportunitat de trobar-se amb 
els regidors i regidores i explicar-los com han interpretat el seu paper: jo era tu al ple!
La visita continua: Intervenció, Secretaria, Informàtica i, tot baixant per les escales inte-
riors de les oficines o, com ells en diuen, ‘les escales de Harry Potter’, arriben al Servei 
d’Educació i a la sala on s’ubiquen Recursos Humans i Participació Ciutadana. 
El ple simbòlic, la xerrada amb Sergi Mingote, les fotos o les explicacions de com fun-
ciona l’Ajuntament i què fa la gent que hi treballa els ha resultat força interessant. El 
proper any, seran uns altres nenes i nenes els que trepitjaran els despatxos i les sales 
de reunions de la casa de la vila, però segur que vindran amb la mateixa curiositat i ga-
nes d’aprendre i de trobar resposta a totes aquelles preguntes que ja, de ben petits, els 
preocupen sobre el seu poble i els ciutadans i ciutadanes que hi viuen.

Sergi, a tu t’agrada ser alcalde? I és molt difícil?
Durant el curs escolar, prop de 330 alumnes de 3r curs de primària hauran passat per l’Ajuntament de Parets per conèixer-ne el funcionament.

“Estem molt satisfets amb les dues biblioteques, la piscina, els pavellons 
i els parcs públics que tenim al poble per poder jugar”.

“Creiem que caldria que els amos dels gossos recollissin les caques i que 
la gent no embrutés amb grafits els bancs i les coses que són de tots”.

“Ens agradaria tenir un cinema, un parc per a gossos amb pipicans i 
que hi haguessin més botigues de joguines i coses d’esport”.
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200 escriptors de grafits a la Riera Seca
Prop de 200 artistes urbans participaran dissabte 1 de 
juny a la 6a Trobada d’escriptors de grafits, que tindrà 
lloc a la Riera Seca a partir de les 11 h. Els grafiters 
mostraran el seu talent pintant un quilòmetre del mur 
de la riera. La jornada s’amenitzarà amb l’actuació de 
dj i s’instal·larà un estand on es vendran esprais a 
preus populars. L’activitat està organitzada pel Servei 
de Joventut de l’Ajuntament de Parets i l’entitat Las 
Haches del Valle.

Els paretans Grushenka, al Primavera Sound 
El grup paretà de noise pop Grushenka ha actuat al 
Primavera Sound, un dels festivals de poprock més 
prestigiosos de l’Estat. La formació va presentar l’any 
passat el disc que l’ha portat a l’escenari del festi-
val, Técnicas Subversivas. El Primavera Sound com-
bina noves propostes en l’àmbit independent amb 
l’actuació d’artistes de dilatada trajectòria.

Neix el grup paretà Growl in Road
El panorama musical paretà compta amb un nou grup: 
Growl in Road. El quartet està liderat per Enrik Pujol, 
cantant i guitarra; Joan Novell, baix; Oriol Cervera, se-
gona guitarra i Nil Nadal, bateria, i és fruit d’antics pro-
jectes de l’Escola Municipal de Música, on encara es-
tudien els seus components. El grup, que va començar 
fent versions de rock, actualment està treballant en la 
seva primera maqueta.

En marxa el festival Fotographic Parets 2013 
L’Associació Fotogràfia Parets ha organitzat el Foto-
graphic Parets 2013, que tindrà lloc el 6 i 7 de juliol 
a diferents equipaments del municipi. El festival, que 
vol acostar les últimes tendències i tecnologies als 
aficionats de la fotografia, es dividirà en tres àrees: 
ponències, activitats i un espai d’exposició per als fa-
bricants. Els actes seran gratuïts. Es pot obtenir més 
informació a http://www.fotographicparets2013.org.

Els Gegants preparen un recull fotogràfic
Amb motiu de la XX Trobada comarcal de gegants del 
Vallès, que tindrà lloc els dies 29 i 30 de març de 2014 
a Parets, la Colla de Gegants, Grallers i Bestiari i està 
preparant un recull fotogràfic sobre la seva partici-
pació en les Festes Majors d’hivern. En aquest sentit, 
l’entitat fa una crida a tothom que tingui imatges on 
apareguin el Marcel, l’Elisenda i la resta d’integrants 
de la colla, perquè els les faci arribar.

El Racó dels pares, a la Biblioteca Can Rajoler
La Biblioteca Can Rajoler ha creat el Racó dels pares, 
un espai on es pot trobar tota mena d’informació re-
lacionada amb els infants. Entre les publicacions que 
s’hi poden consultar hi ha llibres sobre educació, salut, 
alimentació, literatura infantil, revistes especialitzades, 
recursos digitals i guies de lectura elaborades per les 
biblioteques de la Xarxa de la Diputació de Barcelona.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

30 llibres per a 30 anys de la biblioteca
Una acàcia japonesa, per al llibre El pagès i els talps, de 
Mercè Escardó i Rosa Maria Curto; un pi comú, per a El 
hombre, el árbol y el camino, de Juan Farias i Juan Ra-
món Alonso i una magnòlia, per a Al cor de les parau-
les, poesies 1963-2002, de Montserrat Abelló, seran els 
nous arbres que creixeran al Bosc dels llibres de Parets, 
a l’entorn de Can Jornet. Amb la plantada, diumenge 2 de 
juny, a les 11 h, el bosc sumarà 30 arbres, com els 30 anys 
que compleix la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa.

BOSC DELS LLIBRES NOU PROJECTE

El Teatre Can Rajoler es va omplir divendres passat durant 
l’acte de presentació del llibre “Noces d’or poètiques”, edi-
tat per l’Ajuntament de Parets amb motiu del 50è aniver-
sari del Festival de la Poesia de Parets. L’acte va comptar 
amb la presència dels poetes participants en les diverses 
edicions del Festival, membres de l’entitat Niu d’Art Po-
ètic, entre ells el seu president, Miquel Molina, així com 
de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i de la regidora de 
Cultura, Àfrica Martínez.
La vetllada es va amenitzar amb l’actuació dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música i de la Coral Art i Unió.
El llibre, que recull la trajectòria del Festival, ha estat co-
ordinat per Isidre Oller i Jaume Anfruns, membres de Niu 

d’Art Poètic. Inclou un petit anecdotari, un resum històric, 
una selecció de fotografies i cartells d’antigues edicions 
i un recull de poemes de participants en les diverses edi-
cions. La publicació es podrà adquirir a les oficines del 
Centre Cultural Can Rajoler al preu de 8 euros.
 
26 festivals en 50 anys
Tot i que enguany el Festival de la Poesia de Parets arriba 
a la 26a edició, fa 50 anys que es va celebrar per primera 
vegada, aleshores a càrrec del Centre Parroquial. La seva 
trajectòria ha estat discontínua, ja que a partir de 1965 es 
va interrompre fins que va ser recuperat el 1987 per Ràdio 
Parets. Actualment està organitzat pel Niu d’Art Poètic.

Noces d’or poètiques per al Festival de la Poesia
L’Ajuntament ha editat un llibre sobre els 50 anys del certamen, presentat al Teatre Can Rajoler

Llargmetratge musical del CEM Maria Grever 
El CEM Maria Grever ha començat el rodatge del llargme-
tratge musical Persimpatia, produït per Guillermo Asensio 
i Ernesto Briceño. El documental tracta sobre la figura 
del luthier català Ricard Margarit, que va construir violins 
amb cordes simpàtiques, i els quatre únics violinistes al 
món que toquen aquest intrument tan especial, entre ells 
Briceño. El llargmetratge està previst que estigui finalitzat 
el desembre del 2014. Per recaptar fons per finançar el 
projecte, el centre ha organitzat un seguit de concerts. 
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A punt per celebrar el 40è aniversari de la seva fundació, 
l’equip sènior del Futbol Sala Parets ha aconseguit un 
històric ascens a la 3a Nacional. El conjunt, entrenat per 
Miguel Gago i Oriol Perales, s’ha proclamat campió del 
grup 1 de la Territorial Catalana quan encara manquen 3 
jornades per al final de la competició. Els paretans han 
batut rècords aquesta temporada sumant en 27 partits, 
20 victòries, 5 empats i tan sols dues derrotes. El FS Pa-
rets ha estat l’equip de la lliga que més gols ha marcat, 
129, i el que menys n’ha encaixat, 64.
Les estadístiques positives es completen amb l’imba-
tibilitat que dura des que el 15 de desembre van perdre 
a casa contra el Blanesport (6-7), des d’aleshores han 
encadenat 17 jornades consecutives sense perdre. L’as-
cens matemàtic a la l’antiga Primera Nacional B (actual 

El Futbol Sala Parets, nou equip de 3a Nacional 

3a) es va assolir el 18 de maig a la pista del Sant Julià 
de Ramis on els paretans es van mostrar molt superiors 
en tot moment. Els de Gago ja guanyaven al descans per 
0 a 5 i en el segon temps van ampliar l’avantatge fins el 
2-7 definitiu, amb gols de Taboada (3), Nahuel (2), Bonillo 
i Carlos Pascual. 
El reconeixement de tot el consistori, celebrat aquest di-
lluns a la sala de plens, arriba quan encara falten 3 jor-
nades per cloure el campionat. El club, presidit per Tano 
Clemente, prepara una celebració amb tota l’afició co-
incidint amb el partit contra la Prosperitat, el dissabte 8 
de juny a les 17.30 h. Abans, però, jugaran a Balsareny 
i tancaran el campionat el 15 de juny a Badalona contra 
l’Iris Sol Casagemas. El FSP és líder amb 65 punts, 9 més 
que l’Arenys Munt i 10 més que l’Aliança Mataró.

L’Ajuntament va oferir dilluns una recepció institucional a la plantilla, el cos tècnic i la junta directiva

 Els paretans van confirmar el títol de lliga de la Territorial i l’ascens, en el desplaçament a Sant Julià de Ramis

Miguel Gago 
Entrenador equip sènior

El sacrifici de tota la plantilla i el 
seu compromís en defensa han 
estat la clau del títol. Hem estat 
els menys golejats i els que més 
gols hem marcat, volem acabar la 
segona volta invictes.

Tano Clemente 
President FS Parets

L’objectiu a l’inici era no patir com 
l’any passat però les coses han 
sortit molt bé. Cal destacar la im-
plicació del cos tècnic i jugadors 
per analitzar tots els rivals.

Dídac Cayuela, 
Regidor esports

L’ascens és un mèrit de la nova 
junta fonamentada en el treball 
dels equips anteriors. Per fi el club 
tindrà la categoria que es mereix.

Oriol Perales 
Segon entrenador

L’ascens és una fita històrica en 
gairebé 40 anys, el club i el po-
ble s’ho mereixen. Hi ha hagut un 
canvi molt gran respecte la tem-
porada passada.

Han dit...

Diada dels Escacs 
Jornada lúdica d’escacs

Hora: 11 h
Organitza: Associació Paretana d’Escacs

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

IV Trofeu escolar de natació
Trofeu  escolar de natació obert a la 

participació dels nens i nenes entre els 6 i 

els 12 anys

Hora: 10 h
Organitza: Club Natació Parets

Lloc: Piscina Miguel Luque

Caminada   
Caminada de 10 km que sortirà del 

Poliesportiu, passarà pel carrer Major, 

camí de Can Serra, Cal Jardiner, camí de 

la Torre Malla, safareig, Torre Malla, camí 

de Sant Valerià (direcció Mollet), camí de 

Can Vila, camí de la Riera, carrer Llibertat, 

carrer Josep Tarradellas, passeig Fluvial i  

arribarà de nou al Poliesportiu..

Sortida: 9 h del Poliesportiu

Arribada: 11 h aproximadament al 

Poliesportiu
Organitza: Centre Excursionista Parets

Places limitades a totes les activitats

Obsequi d’una samarreta 

Informació i inscripcions
Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Tel. 93 562 52 06

De 9 a 13 i de 15 a 21 

XIII FESTA DE L’ESPORT DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Torneig 4 x 4 d’Handbol
Diferents categories repartides en funció 

de les edats dels participants

Hora: 9.30 h
Organitza: Club Handbol Parets

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Torneig  4 x 4 Futbol Sala 
Categories; 

A: fins a 16 anys

B: de 17 a 35 anys

C: més de 30 anys

Els participants de les categories B i C 

pagaran 2 € per jugador

Hora: 10 h
Organitza: Club Futbol Sala Parets

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

Torneig de Tennis Taula
Es farà un torneig entre tots els partici-

pants inscrits

Hora: 10 h
Organitza: Club Tennis Taula Parets

Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez

DISSABTE 8 DE JUNY DE 2013

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
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Tres tornejos populars, una jornada lúdica d’escacs, el 
trofeu escolar de natació i una caminada, són la progra-
mació d’actes inclosos en la 13a Diada de l’esport que 
organitzarà el proper 8 de juny el Servei d’Esports de 
l’Ajuntament. L’Handbol Parets farà a partir de les 9.30 h 
al Pavelló un torneig 4X4, a les 10 h el Futbol Sala Parets 
ha preparat una competició 4X4 amb tres categories: fins 
a 16 anys, de 17 a 35 i més de 30. El Tennis Taula farà 
un torneig entre tots els participants inscrits a les 10 i 
l’Associació Paretana repeteix una jornada lúdica d’es-
cacs a partir de les 11 al Pavelló. La Piscina Miguel Luque 
acollirà el 4t Trofeu escolar de natació per a nens i nenes 
d’entre 6 i 12 anys organitzat pel Club Natació Parets. 
A més, el Centre Excursionista Parets farà una caminada 
de 10 quilòmetres, amb sortida a les 9 del matí i arribada 
al Pavelló dues hores més tard. Tots els participants a la 
Diada tindran una samarreta d’obsequi; les places són 
limitades.

Satisfacció al Club Atletisme Parets per la participació 
registrada a la 8a Cursa Popular celebrada el passat 19 de  
maig. Cap a 800 atletes van prendre part en les distàncies 
de 5 i 10 quilòmetres de la prova que enguany estrenava 
nou itinerari, combinant 50% asfalt i 50% terra.
Miki Solé, de l’equip A4ELKM, amb un temps de 35:21 va 
ser el guanyador en la cursa dels 10 quilòmetres per da-
vant del primer classificat de l’any anterior, Oscar Rodrí-
guez, del CA Calella, que va invertir 36:17, el tercer va ser 
Raül Serrano del Club Triatló Granollers amb una marca 
de 36:52.

Millors classificacions
Ana Belén Garcia, del CA Granollers, va dominar en cate-
goria femenina amb 42:22, seguida per Esther Montosa 
i Sílvia Segura. Entre els resultats més rellevants hi ha 
la cinquena posició de l’entrenador del Club Atletisme 
Parets, Abdul El Bouchicki, el 17è, d’Oriol Prat, del Club 
Triatló Parets, el 21è de Juan José Carvallo, de la mateixa 
entitat, el 23è de Sergi Mingote, 32è Antoni Mollfoyeda, el 
41è Kirian Martorell del Ravet Bike, 47è Kiko Sánchez del 

La Cursa popular de Parets arriba als 800 participants

Triatló Parets, entre d’altres. A la cursa dels 5 quilòmetres, 
el guanyador va ser Pedro López amb un temps de 17 
minuts i 12 segons, seguit per Pablo Parrado (17:21), tots 
dos del Club Atlètic Mollet i de Javi Arenas (17:25) de la 
UA Barberà. Entre els millors classificats locals destaca 
el 8è lloc d’Hug-Roger Paradís i el 10è de Ferran Corbera. 
Elena Moreno va ser la primera classificada en categoria 
femenina, seguida per Alba Soria i Ainhoa Soria, totes del 
Club Atletisme Parets. 
Des de l’organització es valora molt positivament el des-
envolupament de la cursa que després de 8 anys “cada 
cop està més consolidada”. 
El canvi de circuit amb moltes més pujades i el pas per la 
Torre de Malla o Gallecs han endurit el nivell de la prova 
paretana. L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, que va parti-
cipar en la cursa popular dels 10 quilòmetres, va qualificar 
de molt atractiu el recorregut de la prova i va felicitar el 
Club Atletisme Parets per l’organització de la cursa. 
D’altra banda, aquest dissabte 1 de juny, tindrà lloc a les 
pistes d’atletisme, el cros escolar es va ajornar el 18 de 
maig pel mal temps. Hi participaran 350 nens i nenes.

La prova atlètica, amb distàncies de 5 i 10 quilòmetres, estrenava nou circuit, combinant terra i 
asfalt, i passant per la Torre de Malla i l’espai natural de Gallecs

 Tot i l’increment de la duresa, la prova atlètica de Parets ha comptat amb una elevada participació

PROMOCIÓ MARXA
La Diada de l’esport de Parets, del 8 de 
juny, inclourà 6 activitats populars

La 10a Marxa de Resistència i Trial Pa-
rets-Montserrat reuneix 300 persones

Amb moltes novetats es va desenvolupar el passat 11 
de maig la 10a Marxa de Resistència Parets-Montserrat. 
Enguany, a més d’afegir al format clàssic de marxa el trail 
competitiu, l’organització va modificar part del recorre-
gut amb l’objectiu de connectar amb el traçat permanent 
de la marxa Matagalls-Montserrat a la zona de la Mola. 
Així, es va sortir de Parets, en direcció a Palau, Caldes de 
Montbui, Guanta, Castellar i Sant Feliu del Racó. 
El Centre Excursionista Parets va aconseguir arribar als 
300 participants -xifra límit- per recórrer els 58 kms i més 
de 200 metres de desnivell de la prova. 
El primer en arribar a Montserrat va ser Tomás Gámez, 
del Centre Excursionista Parets, que ho va fer en 6 ho-
res i 9 minuts, i la primera dona, Núria Bermúdez, del CE 
Centelles en 7 h i 44 minuts. 
Dels 300 participants que van iniciar el recorregut, 48 es 
van retirar i el darrer en arribar a Montserrat va trigar 14 
h i 58 minuts. 

EN 2 MINUTS...

Miquel Luque or i bronze a l’Open d’Alemania
El nedador paralímpic paretà Miquel Luque ha aconse-
guit l’or en la modalitat de 50 metres braça i el bronze 
150 metres estils al XXVII Campeonato Internacional 
Alemán de Natación Paralímpica, una de las cites més 
importants de la temporada. A més ha obtingut una 
marca que li permetrà participar al Campionat del Món 
que es farà del 12 al 18 d’agost a Montreal (Canadà). 
L’esportista del CN Parets acabava de tornar de Berlin 
on ha assolit el primer lloc en la final dels 50 braça en 
l’Open internacional, representant a la selecció espa-
nyola paralímpica.

Tres patinadores del Parets a l’Estatal
Andrea Prieto i Carla Pérez, del Club Patí Parets s’han 
classificat per la final del Campionat d’Espanya cadet 
de patinatge després de quedar 5a i 6a respectivament 
a la final catalana disputada a Tremp. D’altra banda, 
Silvia Rodríguez Ucha -patinadora juvenil- també ha 
obingut el passi després de quedar 4a en la final del 
Campionat Català que es va fer a Reus. Prèviament 
va ser la primera en lliure i la segona en combinada 
en el Campionat de Barcelona que es va fer a Lliçà de 
Vall. La patinadora júnior Sara Castillo va ser 4a en la 
final de Barcelona i s’ha classificat per al Campionat 
de Catalunya.

Lee Young Parets, a l’Europeu de poomsae
José Luis Estudillo va prendre part el passat 2 de maig 
al Campionat d’Europa celebrat per primera vegada a 
l’Estat a la localitat de Benidorm. El direcor de l’escola 
Lee Young Parets va quedar 2n, subcampió, juntament 
amb Alberto Jo Lee i José Manuel Roman.

El Club Petanca Parets, a l’Estatal de tripletes
L’equip format per Jordi Martínez, Jerónimo Romero, 
José Cambra i José Luis Garcia va disputar aquest 
darrer cap de setmana la final del Campionat d’Espa-
nya de tripletes que es va celebrar a Isla Cristina (Hu-
elva). Els paretans van obtenir la classificació després 
de superar la prèvia i d’accedir a la final catalana que 
no van poder guanyar.

Cloenda dels Jocs Esportius Escolars
Cap a 260 nens i nenes des de P-4 fins a segon de 
primària han participat a les activitats de les Escoles 
Esportives Municipals que han finalitzat la temporada. 
La cloenda va consistir en exhibicions de futbol sala, 
handbol i bàsquet. També es va fer la desfilada de tots 
els participants i el lliurament de medalles a càrrec de 
l’alcalde Sergi Mingote i del regidor d’esports, Dídac 
Cayuela.

El Tennis Taula Parets continuarà a Primera
L’equip sènior ha eludit el descens de categoria tot i 
perdre la darrera jornada del campionat contra el líder 
Ripollet. Els palistes paretans han acabat novens amb 
6 victòries i 16 derrotes, el mateix bagatge que el Vi-
lafranca, que ha baixat de categoria per pitjor sistema 
de desempat.

Tornen les 4 hores de BTT a Parets
L’Associació Ciclista Parets i Ravet Bike organitzaran 
el proper dissabte 20 de juliol, a les 19 h, la 1a edició 
de les 4 hores de resistència de BTT. Per a més infor-
mació i inscripcions limitades es pot consultar el web 
www.ravetbike.com. La sortida es farà des del Pavelló 
d’esports Joaquim Rodríguez.

Un atleta del CA Parets, campió d’Espanya
Pedro Antonio Fernández Zambrano, del CA Parets, 
s’ha imposat en el Campionat d’Espanya paralímpic 
en la prova de 1.500 metres i ha quedat segon en els 
800 m en la final disputada a Monzó (Osca).

El paretà Alejandro Nieto, al Camino Santiago
L’1 de maig, Alejandro Nieto Abad iniciava el seu viatge 
a Santiago pel camí francès de Sant Jean Pie de Port. 
A la motxilla, entre d’altres, porta la bandera de Parets 
per poder fer-se diferents fotos durant el recorregut. 
Seguirem amb interès els passos d’aquest paretà. 
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Tot i els pals a les rodes... Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Informacions breus i intenses

1. Estem a l’equador de la legislatura. És convenient recordar que l’equip de govern està format per 
PSC (7 regidors/es) i PP (2 regidors), i a l’oposició estem NOPP (4 regidors/es), CiU (3 regidors/
es) i ICV (1 regidor).

2. El bar del Pavelló continua tancat. Ens ha sorprès els cost que va tenir l’obra: 205.000 €.

3. L’alcalde i exalcalde han estat condemnat per malversacions de fons públics per un tribunal po-
pular i per l’Audiència provincial de Barcelona. La sentència no és ferma perquè l’han recorreguda 
però la condemna hi és. Per defensar la veritat, fugir de mentides i disposar d’informació objectiva, 
sapigueu que la sentència la podeu trobar a la nostra web, www.nopparets.cat.

4. Una sentència ha anul•lat l’adjudicació de la gestió urbanística del sector del costat del circuit. Ja 
vàrem mostrar el nostre desacord amb la privatització de la gestió que representava.  Han passat 7 
anys i les despeses realitzades algú les ha de pagar a més de possibles indemnitzacions. Qui seran 
els perjudicats? Recordem que es va aprovar amb els vots a favor de PSC, ICV i PP, abstencions de 

CiU i ERC i en contra de NOPP.

5.- Una altra sentència ha anul·lat la modificació del Pla General que suprimia determinades zones 
verdes. En especial la zona verda de Can Volart (naus on estava Cacaolat) i una zona verda del 
polígon del grupo Z. Carregar-se zones verdes es perillós, fer-ho sense un estudi ambiental i la 
corresponent avaluació ambiental encara més. S’ha vulnerat una directiva europea i el Tribunal 
Suprem ha anul·lat la modificació. Volem agrair el recolzament de paretans i paretanes que van 
participar en la recollida de signatures a favor de la conservació de les zones verdes. Quines seran 
les conseqüències d’aquestes errades? De moment on hi havia zona verda hi ha edificació. La 
Vanguardia de 21 de maig recull aquesta informació.

Creiem important que es modifiqui aquest estil de govern dels polítics actuals i les seves conse-
qüències, per això és imprescindible la implicació de tots/es els ciutadans/es.

Què està passant a Catalunya?

Aznar, declaraciones fuera de lugar

Hace unos días, el ex-presidente Aznar hizo unas declaraciones en una entrevista que creo que 
estuvieron fuera de lugar. Hago esta consideración porque creo que resulta muy sencillo criticar una 
acción de gobierno cuando ya no estás. 

Las dos legislaturas en las que Aznar fue presidente de España fueron para mí, simplemente brillan-
tes. Según mi parecer, fue un extraordinario presidente y siempre me he declarado aznarista, pero 
poner entredicho y querer desautorizar a Rajoy no es el camino para unir fuerzas en una situación 
tan compleja como la que está viviendo el país. Aznar tardó más de dos años en bajar impuestos 
y tres en empezar a crear empleo. Fue muy criticado y fueron años muy difíciles, pero al final sus 
duras medidas resultaron eficaces y redujo el paro en un 15%, situandolo en un 7%, muy por debajo 
del 22% registrado cuando empezó a gobernar. 

De ahí mi sorpresa cuando escuché la entrevista del ex-presidente criticando las medidas del go-
bierno.

Las medidas que se han tenido que tomar desde el gobierno del PP son medidas muy duras, y de 
mucho calado social, y es lógico que haya gente que no esté de acuerdo, pero también confío, que 
de la misma manera que un tiempo atrás, gracias a la buena gestión, salimos adelante, esta vez 
también podremos lograrlo. Así lo avalan las anteriores gestiones del PP.

Parece curioso que en un año y medio de acción de gobierno, la culpa de todo sea nuestra, ¿Nadie 
se acuerda de Zapatero y sus mentiras?¿Nadie se acuerda de la ex-ministra Chacón aprobando 
los desahucios exprés? Como portavoz del Partido Popular de Parets, le pido al Sr. Aznar que no 
critique tanto, que arrime el hombro y que le de a Rajoy al menos los 3 años de gracia que el tuvo.

Taula d’acció social

Cal actuar i ràpid davant les preocupants dades mostrades al darrer informe presentat per Serveis 
Socials. En Comissió Informativa el proppassat dijous dia 7 de març i per part de la responsable del 
servei, varem conèixer la greu situació per la que estan passant molts/es dels/les nostres conciu-
tadans/es. El preocupant augment de les problemàtiques derivades de la greu situació de recessió, 
atur i precarietat econòmica han disparat el nombre d’usuaris demanant ajut i atenció. Dels 2.145 
usuaris atesos l’any 2007, hem passat als més de 8.100 visites d’usuaris el 2012.
El grup municipal d’ICV-EUiA en resposta a aquesta situació, va presentar una moció al ple municipal 
del proppassat mes de març per tal de posar-hi fill a l’agulla. La moció i per tant la posada en marxa 
d’aquesta “Taula d’acció social” va ser aprovada per part de TOTS els grups polítics representats 
al consistori. A hores d’ara però, aquesta, ni tan sols ha estat convocada per part de la Junta de 
Govern. Esperem que ben aviat es constitueixi.
Pensem que calen engegar urgentment propostes i accions socials eficaces. Accions com el vo-
luntariat per l’acompanyament a gent gran o altres persones amb situació d’aïllament o exclusió 

social. Casals infantils solidaris. Bancs del temps i d’aliments. Actes solidaris de captació de 
recursos. Campanyes institucionals de conscienciació d’altres problemàtiques socials derivades, 
com l’augment de la drogodependència, l’absentisme escolar, els maltractaments, problemàtiques 
de convivència o l’incivisme, entre d’altres. A Parets tenim un gran actiu. El nostre municipi disposa 
d’un gran teixit d’entitats i associacions socials, culturals i esportives, amb capacitat i voluntat de 
col·laborar, aportar solucions i suport a les problemàtiques comentades. 
En moments complexos com els que vivim, més que mai si cal, és necessari que tots ens hi posem 
plegats per fer-hi front. No és un problema ni de dretes ni d’esquerres. És un problema de pau 
social, de cohesió social, de solidaritat amb la gent del nostre municipi. De garantir el més bàsic 
per a la nostra gent. És un problema de persones... no de sigles.
És l’hora de fer política i no partidisme. És l’hora de treballar plegats i no enfrontats. És hora de 
deixar el “tacticisme” polític i la recerca de titulars. És hora d’actuar... per als qui més ho neces-
siten.

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

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

Grup Municipal  del 
Partit Popular de Catalunya

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

El grup municipal de CiU et convida el proper divendres dia 7 de juny a parlar-ne tot sopant amb en 
Josep Rull Secretari d’ Organització de CDC, debatrem sobre el procés obert de Consulta a Catalunya, 
de retallades, de política nacional i municipal o de qualsevol tema polític que us preocupi.
Lloc: COREFO Avda. Catalunya, 74 Parets del Vallès
Entrada i sopar lliures, les places són limitades. Si hi esteu interessats us preguem reservar plaça 
a l’e-mail: paretsdelvalles@ciu.info

El grupo municipal de CiU os invita el próximo viernes día 7 de junio para charlar mientras cenamos 
con el Sr. Josep Rull Secretario de Organización de CDC, debatiremos sobre el proceso abierto de 
Consulta en Catalunya, de recortes, de política nacional y municipal o de cualquier tema político 
que os preocupe.
Lugar: COREFO Avda. Catalunya, 74 Parets del Vallès
Entrada y sopar libres, las plazas son limitadas. Si estáis interesados os rogamos reservar plaza 
en el e-mail: paretsdelvalles@ciu.info. 

Aquest mes de juny s’acompleixen 2 anys de l’inici de legislatura. Fent balanç d’aquest període, que 
ens situa a l’equador del mandat, molts dels nostres compromisos ja els hem complert:

•Inserció de 608 persones aturades al mercat de treball a través de l’SLOP
•Creació del Consell Industrial de Parets del Vallès per fomentar l’ocupació
•Increment de l’oferta formativa gratuïta per a aturats, adequada a les necessitats de les empreses
•Línia d’ajuts a les empreses i els comerços per a la contractació de persones aturades del municipi
•Accions de dinamització per promoure el comerç de proximitat 
•Ampliació de les partides econòmiques d’ajuts socials per a les persones que més ho necessiten
•Posada en marxa de la Residència i centre dia Pedra Serrada de Parets del Vallès
•Construcció del segon institut a Can Fradera i reforç a l’àmbit educatiu
•Promoció del projecte de vila Parets poble lector, per fomentar la lectura i la cultura
•Enllestida la 1a fase d’arranjament i millora de l’avinguda Espanya, amb més places d’aparcament
•Programa d’estalvi energètic amb una reducció de costos de més de 75.000 euros

•Pla de millora del Barri Antic, a l’entorn del carrer Raval i escales del darrere de l’Església
•Rehabilitació de l’entorn dels Horts del Rector i plaça Mossèn Pere Batlle
•Parets 2.0, comunicació a través de les xarxes socials i implementació del Pla de modernització 

Previst per desenvolupar durant 2013:
•Aparcament del cementiri i del CAP
•Cobertura de la pista esportiva de Can Butjosa
•Ampliació i millora de Cal Jardiner com a centre de joves
•II Fase de l’avinguda Espanya
•Remodelació del carrer la Mina i la plaça Doctor Trueta
•Arranjament del talús del carrer Barcelona/Avinguda Catalunya i remodelació tram final C/Barcelona

Tot i els pals a les rodes i les crítiques constants de l’oposició, la feina feta és el resultat del treball 
constant i de l’esforç i del compromís en el nostre afany de servir a la ciutadania. 
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Qui no plora... no té fotos
Diu una nostrada (o no) dita catalana que «qui no plora, no 
mama», Doncs, últimament, nosaltres ens estem fent un fart de 
plorar. Tot s’hi val per engrossir –que no engreixar– el patrimoni 
documental paretà. 
Properament, des de l’Arxiu Municipal, engegarem una campanya 
de donació de fotografies relatives a Parets del Vallès. Podreu 
fer-nos arribar qualsevol imatge amb una certa antiguitat que faci 
referència a la nostra població, sigui quina sigui la seva temàtica. 
Us n’explicarem el mecanisme en propers números d’aquest but-
lletí municipal, però aprofitem aquest espai per fer-vos-en cinc 
cèntims... i per animar-vos a començar a remenar calaixos! 

Pocs dels que esteu llegint aquest article podreu recordar, ni que sigui d’oïda, la perruqueria de can Faluga. Era al 
Raval, on, fins fa pocs anys, hi ha hagut un establiment de venda de premsa. La targeta –es tracta 
d’una postal– és de l’any 1916 i la propietària venia espardenyes, mitjons o gorres, mentre que el seu 
home hi feia de barber. La memòria de qui subscriu aquest escrit patina lleugerament i no aconseguim 
recordar qui ens va fer arribar aquesta foto-targeta perquè la digitalitzéssim. A aquest/a donador/a 
pseudoanònim/a, moltes gràcies!

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Difusió de la campanya “Català i empresa. Ja estàs al dia?” a Parets
El Consorci per a la Normalització Lingüística és l’organisme encarregat de difondre la campanya “Català i em-
presa. Ja estàs al dia?” a les empreses de tot Catalunya a través de la xarxa territorial de centres de normalització 
lingüística. L’objectiu d’aquesta campanya és donar a conèixer els serveis i els recursos que els serveis locals 
i les oficines de català ofereixen a les empreses per tal que aquestes puguin adequar-se la Codi de consum de 
Catalunya. Una de les eines de què disposen les empreses i els comerços per fer una diagnosi de la seva situació 
lingüística és el Llenguatest Consum i el Llenguatest Empresa, dos recursos en línia, anònims i gratuïts, que faciliten 
un retrat instantani de la situació lingüística de l’empresa i també un recull de recursos que millorar-la quan calgui.
Cada cop més, les empreses es mouen en contextos multilingües i, en aquest sentit, conèixer les maneres de 
gestionar el multilingüisme significa un guany en competitivitat i en imatge corporativa. Val a dir que gestionar-lo 
eficaçment no ha de suposar cap despesa addicional ni de temps ni de diners si es coneixen les eines i els recur-
sos necessaris per fer-ho.
Tant si és gran com petita, qualsevol empresa o comerç que ho desitgi pot posar-se en contacte 
amb l’Oficina de Català trucant al 93 573 98 00 o bé enviant un correu electrònic a parets@cpnl.cat 
i concertar una visita amb un tècnic.

PARETS EN IMATGES

El sol entre el cel i la terra
Foto de Teresa Carbonell
Aquesta bonica fotografia que ens ha fet arribar la Te-
resa Carbonell està feta el 21 d’abril, des de casa seva, 
al carrer Sant Miquel, a l’Eixample. Tot just captura el 
moment en què el sol s’amaga per sobre del bosc de 
la Torre de Malla. Com ella mateixa diu: un moment 
màgic.

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. 

Les visites que feu els escolars a l’Ajuntament?

Ferran Martínez 
Crec que està tot molt or-
ganitzat i que funciona bé. 
La visita a l’Ajuntament 
ha estat molt bé, he après 
molt. El despatx de l’alcalde 
és més gran del que creia i 
ell i la regidora d’Educació 
són molt simpàtics. I el que 
més m’ha agradat, ha estat 
l’escala de “Harry Potter”!

Quique Castells 
Sembla que tot funciona bé 
i gestionen moltes coses 
diferents. És molt bonic. 
m’ha agradat parlar amb 
l’alcalde i ara sé moltes co-
ses més sobre ell i la seva 
feina, després de les pre-
guntes que li hem fet. Em 
servirà molt pel tema que 
estem treballant a classe.

Gisela Barastegui 
Està bé, perquè és impor-
tant saber com funcio-
na l’Ajuntament per si de 
gran vols ser alcalde. Crec 
que l’Ajuntament està per 
ajudar al poble. Li hem fet 
moltes preguntes a l’alcal-
de. L’edifici és molt bonic, 
sobretot les escales.

Marc Belmonte
Amb aquesta visita hem 
pogut veure com funciona. 
El que més m’ha sorprès ha 
estat la Sala de Plens i com 
es fan els plens. M’agraden, 
perquè és una manera de 
conèixer i parlar amb l’al-
calde. Tenen una escala 
super xula, que és com la 
de la pel·lícula del Potter.

Núria Miró
Estem treballant a l’escola 
com funciona  l’Ajuntament 
i amb la visita he après 
moltes coses. L’edifici és 
molt bonic i no pensava que 
hi treballés tanta gent, hi ha 
molts despatxos. Està molt 
bé, perquè li pots preguntar 
a l’alcalde i a la regidora co-
ses que no saps.

Laia Plaza 
Hi treballen moltes perso-
nes al servei del ciutadà. Al 
cole hem estudiat el funcio-
nament i, amb la visita, ens 
ho han explicat tot, que és 
força complicat. A les visi-
tes li podem fer preguntes 
a l’alcalde. L’activitat de la 
Sala de Plens m’ha agradat 
molt.

QUÈ N’OPINES DE...

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Vet aquí una vegada un bosc màgic on els fruits eren llibres i les flors paraules...
Tal i com expliquen els contes, aquells que parlen de prínceps i princeses, dracs i cavallers, bruixes, madrastres, i 
animals fantàstics que xerren i es mouen com si fossin éssers humans, a Parets també existeix un lloc màgic, ple 
de criatures indefinides i de coses meravelloses. És un bosc com els de les històries infantils, on els arbres donen 
fruits i flors impossibles en forma de lletres i paraules. El nostre Bosc dels llibres és un espai així, un racó creat 
amb els materials amb els quals es construeixen els somnis, els núvols de sucre i el pols de les fades. Cada any, 
el nostre bosc creix una mica més i s’omple de nous habitants que xiuxiuegen les seves històries durant les nits 
càlides de l’estiu i les tardes glaçades de ple hivern. 
Ja fa 8 anys que els arbres i els mots creixen junts en aquest indret i enguany ja seran 30 llibres i 30 arbres els que 
s’aixecaran orgullosos, i donaran la benvinguda als nous exemplars que arriben de la mà dels seus autors; una 
acàcia japonesa, per a El pagès i els talps, de Mercè Escardó i Rosa Maria Curto; un pi comú, per a El hombre, el 
árbol y el camino, de Juan Farias i Juan Ramón Alonso i una magnòlia, per a Al cor de les paraules, poesies 1963-
2002, de Montserrat Abelló seran els nous residents d’aquest espai. Així que recordeu: temps era temps quan, 
en un poble orgullós de ser lector, hi havia un lloc especial on les acàcies, els garrofers, les alzines, els xiprers o 
els roures tenien cura dels contes, els procuraven ombra i els ajudaven a florir mots, verbs i lletres. Aquest lloc el 
trobareu a Parets, tot just al costat de la masia de Can Jornet, no deixeu de visitar-lo; si pareu atenció, si esteu 
ben atents, si teniu fe i estimeu la lectura podreu escoltar el mormolar de les fulles, ensumar el perfum de les pa-
raules i veure com s’amaguen, tot just darrere dels troncs de l’olivera, del lledoner i de l’ametller, els personatges 
que surten de les pàgines i que han plantat les seves històries per tal que els paretans i les paretanes continuïn 
estimant els llibres i gaudint d’un lloc com no n’hi ha cap altre al món: el Bosc dels llibres de Parets.
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Qui és la Desiré Espinosa?
Sóc una ‘maña de pura cepa’. Vaig néixer a Jarque de Moncayo, a la denominada comar-
ca del Aranda. Era un poble on no hi havia indústria i treballaven del camp. Però durant 
la meva vida he fet de tot: he cosit, he fet de mestressa de casa, he anat a la muntanya, 
he treballat al camp, he muntat a cavall, he anat amb avió, en tren... He pogut fer moltes 
coses en aquests cent anys de vida.

Com és que va venir a Catalunya?
A Catalunya vaig arribar ara fa 54 anys quan el meu marit, Sebastián Tejedor, el van hos-
pitalitzar a Barcelona perquè li van dir que aquí hi havia millors metges. Quan va morir, jo 
i tota la família, amb els quatre fills, ens vam traslladar a viure a Catalunya. Com que en 
aquells temps era complicat trobar cases, vam tenir la sort de poder viure a la finca de 
la família Guixà aquí a Parets i va ser quan la meva filla Puri va conèixer en Josep Guixà i 
es van casar. D’aquí la relació amb el Restaurant la Salut. Després, però, jo vaig viure als 
pisos de Can Roure i des de fa uns anys he tornat a viure al restaurant amb la meva filla.

Quins records té de la Guerra Civil?
Recordo la Guerra Civil. Allò va ser molt gros. Jo vivia al poble i reconec que era diferent 
de Saragossa, la capital. Allà segurament es passava més gana que el poble on sorto-
sament podíem menjar. A més el qui va ser el meu marit, ja que no va ser fins després 
de la guerra que ens vam casar, el van cridar a files.

Li agrada viure a Parets?
M’agrada molt viure a Parets perquè és un municipi tranquil i on hi ha de tot. A més tinc 
els meus fills, néts i besnéts que és el que més m’estimo. Ells són la sal de la meva vida. 
A més, Déu sempre m’ha ajudat molt a mi i a la meva família i sempre he estat molt cre-
ient. El poble de Jarque sempre m’ha agradat i tinc molt bons records d’ell. Però no tinc 
enyorança perquè per sort els meus fills sempre van estar al meu costat a Catalunya.

Què creu que l’ha fet arribar als 100 anys?
No sé perquè he fet de tot. He menjat sempre de tot, he treballat molt però també m’he 
cuidat. Suposo que aquí entra la sort, l’ajuda de Déu i de tots els meus fills.

Desiré Espinosa Fajardo
El 23 de maig, l’alcalde de Parets i la regidora de Gent Gran van fer un reconeixement 
institucional a Desiré Espinosa Fajardo, veïna de Parets, amb motiu de la celebració, 
el mateix dia, del seu 100 aniversari. L’acte d’homenatge es va fer al Restaurant La 
Salut, al carrer Sant Jaume, 78, regentat per la seva família. Desiré Espinosa va néixer 
a Jarque de Moncayo, a la província de Saragossa, tot i que fa 54 anys es va traslladar 
a Parets del Vallès. Com a mestressa de casa, ha viscut sempre dedicada a la seva 
família. Té 4 fills, 11 néts i 16 besnéts. 

M’agrada... 

La tranquil·litat. Escoltar i cantar jotas.
Menjar de tot, encara que ara no puc men-
jar coses com el porc. La meva família, 
que sempre m’ha ajudat en tot.

No m’agrada...

Que es parli malament d’algú quan no 
està present en la conversa. La xafarde-
ria. El soroll i la multitud. Els que parlen 
malament de la fe cristiana.

“M’agrada molt viure a Parets però 
sóc una maña de pura cepa”

Per Carles Font


