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La plaça Mossèn Pere 
Batlle estrena imatge
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Media Markt posa en marxa el procés de selecció 
per a la creació de 70 llocs de treball 

L’empresa Media Markt ha iniciat el procés per cobrir 70 llocs 
de treball per al nou establiment que obrirà al Sector Iveco. La 
selecció es farà d’acord amb el conveni de col·laboració signat 
recentment amb l’Ajuntament de Parets.  Pàg. 11

Especial 14a edició de 
les jornades Els nostres 
avis

Procés de selecció de 
personal per al centre 
ALDI de Parets

Triomf absolut del 1r
FotographicParets2013 

Millors esportistes de 
la temporada 2012-
2013

10 11 15 16

Recepció multitudinària a Joaquim Rodríguez
després del podi al Tour de França 

El paretà Joaquim Rodríguez ha rebut una càlida acollida dels 
ciutadans de Parets després d’haver aconseguit el tercer lloc al 
Tour de França. Purito és el primer català que ha pujat al podi a 
les tres cites més importants del ciclisme internacional. Pàg. 17

El calendari marca els últims dies del mes de juliol i, a Parets, ja hem reunit els ingredients necessaris per elaborar el brou que courà la 
festa més esperada de l’any. Des de demà 26 de juliol i durant quatre dies, grans i petits tindran l’oportunitat de participar en infinitat 
de jocs i espectacles, visitar la fira d’atraccions o passejar pels carrers guarnits. Tot i les dificultats en el context actual, un any més 
l’Ajuntament de Parets i la Taula d’Entitats han elaborat un programa fresc i ple d’activitats pensades per a totes les franges d’edat. 
El resultat: una Festa Major d’Estiu atractiva, original i molt, molt estimulant. (Pàg.3-4-5) 

Festa gegant!
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LÍNIA OBERTA
A Mallorca, durant la Guerra Civil

Verdegen encara aquells camps 
i duren aquelles arbredes 
i damunt del mateix atzur 
es retallen les meves muntanyes. 
Allí les pedres invoquen sempre 
la pluja difícil, la pluja blava 
que ve de tu, cadena clara, 
serra, plaer, claror meva! 
Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls 
i que em fa tremolar quan et recordo! 
Ara els jardins hi són com músiques 
i em torben, em fatiguen com en un tedi lent. 
El cor de la tardor ja s’hi marceix, 
concertat amb fumeres delicades. 
I les herbes es cremen a turons 
de cacera, entre somnis de setembre 
i boires entintades de capvespre. 
Tota la meva vida es lliga a tu, 
com en la nit les flames a la fosca. 

Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Ciutat de Mallorca 1913-
el Brull 1938), ens ha deixat suficient mostra perquè 
els lectors sapiguem que és un dels grans. Nou poe-
mes (1933), Quadern de sonets (1934) i Imitació del 
foc (1938), més diverses edicions completes pos-
teriors, formen una de les obres poètiques impres-
cindibles del segle XX. A partir de Carles Riba i dels 
simbolistes francesos, Rosselló modelà les avant-
guardes amb el seu aire mallorquí i construeix una 
poesia pura, densa i vibrant. Si l’Any Espriu, gran amic 
seu, ha servit perquè Rosselló sigui més conegut, tant 
de bo. Podeu escoltar també el disc que li ha fet Maria 
del Mar Bonet enguany. El Niu d’Art de Parets li de-
dicarà la trobada del 19 de setembre  al Teatre de Ca 
n’Oms, a les 18.30 h. 
En les nostres biblioteques de Can Rajoler i Can 
Butjosa hi trobareu l’obra d’en Bartomeu Rosselló-
Pòrcel.

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
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. cada 20 minuts

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

Tota l’agenda al web www.parets.cat
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ES A l’anterior edició del butlletí Parets al dia, número 

124, a la pàgina 20, en la secció La finestra, de-
dicat a l’homentage  de Josep Salvia Triginer, on 
diu “va treballar molts anys d’escrivent a l’Ajun-
tament, amb en Joan Sala Vila” hauria de dir: va 
treballar molts anys d’escrivent a l’Ajuntament, 
amb en Joan Vila Valls.Tota l’agenda al web www.parets.cat
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A INCORPORACIÓ D’ÚLTIMA HORA AL PROGRAMA DE FESTA MAJOR - NIT DE TEATRE AL CARRER

Divendres, 26 de juliol, a les 23.15h, al parc La Linera, dins de la Nit de Teatre al Carrer, es representarà ‘La 
danza de las tijeras’,  un ball ritual dels pobles i comunitats ‘quechuas’ del sud dels Andes que es balla durant 
l’estació seca de l’any.
La dansa, declarada el 2010 Patrimoni immaterial de la UNESCO, anirà a càrrec del grup Danza Internacional 
de Tijeras (Perú), per gentilesa del Centre d’Estudis Musicals Maria Grever i del Museu Etnològic de Barcelona.
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat

Joan Navarro

Atura el rellotge... comença la Festa Major

El tema que centra aquesta edició de la Festa Major 
d’Estiu és la llum, una idea veritablement brillant per-
què, si per alguna cosa es caracteritza la nostra festa és 
per com s’il·luminen els carrers amb el riure del infants, 
les mirades esperançadores dels nostres avis i àvies i 
l’esperit alegre i dinàmic del jovent. Ja hem viscut un 
pessic de festa: les activitats esportives al Poliesportiu 
Joaquim Rodríguez, els actes de l’Eixamplem la festa!, els 
espectacles del Biblioparc la Linera, el recital poètic de 
la mà d’Isidre Oller i el Niu d’Art Parets... Tot plegat són 
els entrants del plat fort que encara està per arribar. Les 
samarretes i les monedes ja estan a la venda, i el got, com 
sempre, es pot comprar, fer el glop i tornar... o no. Aprofi-
teu ara per adquirir-ho tot i estalvieu-vos les cues! A més, 
com cada any, el Bus de Festa Major ens portarà gratis 
d’un cantó a l’altre. Aquest 2013 hi ha moltes coses a 
celebrar i una de les més destacades és el 15è aniversari 
de la companyia de teatre local Som i Serem. Per animar 

la festa, i amb motiu de l’efemèride, ens han preparat El 
Rellotge de Parets. La música que acompanyarà la peça 
teatral és de Jordi Azagra i la construcció del rellotge ha 
estat a càrrec de Ramon Talarn. Aquesta i un bon grapat 
de propostes més ompliran de gresca la vila aquest any: 
el teatre, l’escuma, el foc dels diables, els concerts, els 
balls, els esports, la música i un llarg etcètera. Els usua-
ris de la Residència Pedra Serrada també viuran la festa 
de primera mà amb una arrossada, una demostració de 
balls de saló i un concert a càrrec de l’orquestra Band-Art 
en commemoració del 1r aniversari de la inauguració de 
l’equipament. Així que ara toca preparar-se per compartir 
tots aquests moments especials amb els amics i amb la 
família; il·lusionar-nos, passar-ho bé i, per descomptat, 
ser cívics i respectuosos perquè la festa és de tots i per 
a tots. No oblideu que tot això és possible gràcies a la 
col·laboració desinteressada de les entitats del municipi 
i, especialment, a la Comissió de Festes de Parets.

gots

bus

samarretes

monedes

Arnau i ‘Purito’: dos grans lluitadors, dos grans campions!

Dos grans exemples de lluita, d’esforç, de constància, de superació, de reptes... 
Un és molt menut, l’Arnau. Té només dos anys i mig i porta lluitant tota la vida contra la histiocitosi i contra la sín-
drome hemofagocítica. És l’únic cas conegut a tot el món amb les dues malalties. Tenia només uns mesos quan el 
vaig veure per primera vegada i des d’aleshores, tant ell com la seva família, m’han fet veure que sempre s’ha de tirar 
endavant i posar-li un somriure a la vida. La lluita de l’Arnau sovint em fa entelar els ulls d’emoció. Ell sap que ha de 
lluitar amb totes les seves forces, sap que durant molt de temps, l’hospital és casa seva, però tot i això és ell qui ens 
dóna força a tots i sap extreure’ns el millor somriure. Ell, l’Arnau, va néixer ja sent un campió!
I l’altre gran exemple de lluita és el nostre gran ambaixador arreu del món, en Joaquim Rodríguez. El Purito ens ha 
regalat moments indescriptibles. L’únic català, val a dir que és paretà, que ha aconseguit podi a la Vuelta, al Giro i al 
Tour. 

Gairebé no hi ha paraules per descriure’ls a tots dos, ni a tants d’altres paretans i paretanes que des de l’anonimat fan 
de Parets una vila referent. Veient aquesta força i aquesta empenta, torno a dir una vegada més: em sento orgullós 
de ser de Parets.
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DISSABTE 27 DE JULIOLDIVENDRES 26 DE JULIOL
PRIMER DIA DE FESTA. Ja és divendres de Festa Major. Els 
paretans i les paretanes portem un any esperant. La festa 
començarà a la plaça de la Vila d’una forma dolça i refres-
cant: amb el repartiment de gelats per a tothom. Els espec-
tacles de La Banda del Surdo i la Colla de Gegants donaran 
pas al toc de campanes que anunciarà l’inici de les activitats. 
En Jordi Rius, la Mon Mas i l’Oriol Álvaro seran els encarre-
gats del pregó d’enguany, que ens mostrarà com, ara fa cent 
anys, l’enllumenat elèctric públic il·luminava per primer cop 
els carrers de la vila. 
La Nit de Teatre al Carrer continuarà amb els personatges de 
contes que es passejaran per Parets. Si en trobes 7 i els fas 
una foto podràs entrar en el sorteig d’un viatge a París.  Així 
que ja saps: Busca’ls, troba’ls i... Lluííííííísss!

Les companyies Encara farem salat, Volaquivol, Trappa o Borja Ytuquepintas i els alum-
nes de l’escola de ball Elite Dance, amb l’espectacle Tarzan, actuaran enguany als di-
ferents escenaris repartits pel Barri Antic per arrodonir aquesta nit teatral. A les 22 h, 
a la plaça de la Vila, es podrà gaudir de nou de la Festa de la Pedra del Diable, a càrrec 
de la Colla de Gegants, Bestiari  i Grallers, Diables Parets i amb la col·laboració del grup 
Som i Serem. Ja de matinada, el parc la Linera acollirà al grup Apache amb les millors 
versions de rock de tota la història. La nit clourà amb una sessió musical a càrrec del 
DJ Víctor Fàbregas i la música més ballable de tots els temps.

SOM A L’EQUADOR. Avui comencem ben d’hora perquè el Gall es passejarà pels carrers 
del Barri Antic tot cridant: “Tothom a la festa!”. Els amants dels esports podran veure 
el XV Torneig Popular Tennis Taula i, els qui ho prefereixin, podran seguir les autoritats 
fins a l’avinguda Lluís Companys on seran rebuts pels veïns i veïnes. Mentrestant, els 
diables de Parets assaltaran les botigues i comerços i els nostres gegants, un cop ha-
gin esmorzat, iniciaran la cercavila pels carrers del poble. A la tarda, les propostes més 
refrescants: la festa de l’escuma al pati de l’Escola Lluís Piquer i la gimcana Popular 
de Fes-tuka, al Poliesportiu Joaquim Rodríguez. Tot esperant que arribi la nit, es podrà 
córrer en una de les tres categories de la VI milla popular del Club d’Atletisme, veure el 
lliurament de premis del concurs de fotografia o assistir a les 
exhibicions d’steps, gimnàstica, arts marcials, ball infantil i 
taekwondo que tindran lloc al parc la Linera.
A la plaça de la Vila, el concert de l’Orquestra Principal de la 
Bisbal ens prepara per tot el seguit d’actuacions musicals 
i espectacles que formen part de la festa. Al parc la Linera, 
power pop amb Amelie, el show d’Hotel Cochambre i una 
nova sessió de DJ; a la plaça el ball de Festa Major i l’exhibi-
ció de balls de saló... Però, avui, tot just uns minuts abans de 
les 12 de la nit, caldrà estar atent a la façana de l’Ajuntament 
perquè, després de molts anys, podrem tornar a veure un es-
pectacle màgic i impressionant: El rellotge de Parets. Arribem 
al final del dia i encara ens en queden dos més.
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DILLUNS 29 DE JULIOLDIUMENGE 28 DE JULIOL
JA QUEDA MENYS. Avui tenim un dia ple a vessar d’acti-
vitats: el Marcel i l’Elisenda es passejaran pels carrers de 
l’Eixample tot ballant a ritme de gralles i tabals; la penya 
Blanc-i-Blava Parets-Lliçà ens llença el repte de participar 
al torneig de futbolí i la Sitjazz Band ens convida a gaudir 
de la seva música durant el tradicional concert vermut. Un 
matí en què no podrem parar! A la tarda ens espera, al car-
rer Monistrol, la prova final de Fes-tuka: La Rampa. Els més 
petits es distrauran d’allò més amb l’espectacle organitzat 
per Rialles Parets on podran cantar i ballar les cançons de 
plaça i cantonada i tota la família podrà acostar-s’hi a veure 
l’exhibició de taewkwondo al parc la Linera. Una mica més 
tard, l’Orquestra Maravella ens oferirà el concert de clàssics 
de tots els temps, a la plaça de la Vila. Els petits diablets de 

Parets estaran encantats que els acompanyis durant la cercavila pels carrers del Barri 
Antic i, un cop acabat, dues opcions: ball de Festa Major a la plaça amb la Maravella o 
sessió musical amb el jove DJ Marc Alfonso al parc la Linera. El punt final el posaran el 
concert dels paretans The Downtown Beggars, que ens presenten el seu primer disc, i 
el Vaparir Tour 2013 de Ràdio Flaixbac, que aquest any ens visiten de nou després de 
l’èxit assolit l’any passat al parc Cal Jardiner. Però, per als qui no ho vau poder veure 
ahir, tot just una mica abans de les 12, el rellotge de Parets tornarà a desplegar la seva 
màgia... Bona nit!

AIXÒ S’HA ACABAT. Bé, tot s’acaba i avui ens preparem per acomiadar la festa. Però tot 
i ser l’últim dia, no pensem anar-nos sense fer soroll.
La tarda és per a la mainada! L’Espai de jocs infantils al parc la Linera estarà ple d’ac-
tivitats i tallers i una ludoteca amb zona de bebès a partir dels 6 mesos. Si no ho hem 
fet encara, podem aprofitar per visitar la fira d’atraccions, passejar pels carrers guarnits 
o seure tranquil·lament a prendre un refresc a l’espera del Concert de Clàssic BCN, que 
tindrà lloc al carrer Barcelona, a càrrec d’Anton Serra i del paretà Jordi Ribell, acompa-
nyats del fagotista Vasili Nicolov.
Una mica més tard, la Cobla Genisenca posarà la música a la Ballada de Sardanes que 
es farà a la plaça de la Vila. Les forces de l’infern protago-
nitzaran les hores següents amb la Baixada infernal, bateig i 
correfoc de Diables i el Toc a plegar, una forma molt particular 
d’acomiadar la festa plena de foc, fum i ritme. Per revifar, res 
millor que un bon cremat de rom i la música marinera de les 
havaneres amb Barca de Mitjana. I com a colofó, rebrem l’Èric 
Vergés, el Jan Riera i la Roser Cruells o, el que és el mateix, 
Els Catarres, autors de la famosa cançó Jennifer. Per als qui 
encara tinguin ganes de continuar ballant, i l’endemà no ha-
gin de matinar, DJ Merino oferirà una de les millors sessions 
de música per moure el cos fins a la matinada. I, amb això, 
acabem la festa d’aquest any. No patiu, d’aquí a 365 dies, 
tornarem a començar. Sigueu feliços!
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Per poder ser candidat a les
ofertes de la Borsa de Treball
cal residir al municipi i estar
inscrit/a al Servei Local
d’Ocupació de Parets. Si voleu
rebre cada dia les ofertes de
treball, adreceu-vos a:
http://www.parets.cat/per-temes/ocupacio-i-empresa/ofertes
i introduïu la vostra adreça electrònica

Venedors/es
Media Markt 
(ref. MK01)
Lloc: Parets
Jornada: flexible

Sou: segons conveni

Inscripcions fins al 16 

d’agost a l’SLOP

Caixers/es Media Markt 

(ref. MK02)
Lloc: Parets
Jornada: flexible

Sou: segons conveni

Inscripcions fins al 16 

d’agost a l’SLOP

Servei post-venda 

Media Markt 
(ref. MK04)
Lloc: Parets
Jornada: flexible

Sou: segons conveni

Inscripcions fins al 16 

d’agost a l’SLOP

Les bases es troben al lloc web 

municipal www.parets.cat

Operaris/es de
magatzem Media Markt 

(ref. MK03)
Lloc: Parets
Jornada: flexible

Sou: segons conveni

Inscripcions fins al 16 

d’agost a l’SLOP

Convocatòria de places

a l’Ajuntament de Parets

Selecció d’un/a tècnic/a 

mitjà/na de Promoció

Econòmica, grup A2, per 

contracte de relleu a 

temps complet, mit-

jançant concurs de 

mèrits amb prova

pràctica.
Les sol·licituds es poden 

presentar des del 19 

d'agost fins al 7 de set-

embre de 2013, ambdós 

inclosos.
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La remodelació de la plaça Mossèn Pere Batlle ja és un 
fet. Música, un vermut a càrrec dels veïns i veïnes, ani-
mació infantil... Aquests són alguns dels ingredients de 
l’acte d’inauguració que va tenir com a convidats especi-
als l’artista Albert Valera, dissenyador del nou l’espai de 
lectura, i l’arquitecte de l’obra, Salvador Matas.
Durant la celebració, l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, 
i el regidor de l’Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial, 
Francesc Juzgado, van lliurar a cadascun dels presidents 
i presidentes dels edificis de l’entorn una regadora, com a 
element simbòlic de la implicació i l’esperit de pertinen-
ça al barri que el veïnat ha mostrat durant tot el procés 
d’execució del projecte. 

Amb la remodelació d’aquesta plaça, l’administració 
paretana pretén promoure la creació de llocs de relació 
ciutadana i dissenyar entorns adequats per fomentar el 
comerç local, dinamitzar els carrers i barris i afavorir la 
mobilitat de la ciutadania.

Nou espai de lectura 
Durant l’acte, es va fer una representació simbòlica del 
conte d’en Patufet, en honor a l’espai de lectura que in-
corpora la plaça, que està dedicat a aquest popular conte 
infantil. Amb aquest espai, inclòs dins del projecte global 
de vila Parets, poble lector, es busca la creació d’indrets 
perquè en puguin gaudir els més petits.

Horts del Rector, nou espai de lleure, lectura i convivència
L’espai incorpora una zona de jocs infantils i un nou espai de lectura inclòs en el projecte Parets, poble lector

Trobada de la Coordinadora de PAH comarcal
La Coordinadora de les Plataformes d’Afectats per la 
Hipoteca del Vallès Oriental i del Baix Montseny s’ha 
reunit aquest diumenge a Parets per coordinar i pla-
nificar noves accions. Per contactar amb la PAH de 
Parets cal adreçar-se a Ca n’Oms, al carrer Ponent, 14, 
els dijous de 18.30 a 20.30 h o al telèfon 615 311 403.

Es reprenen les obres de l’escola Lluís Piquer
Aquesta setmana, la Generalitat ha reprès les obres 
d’arranjament de la teulada de l’escola Lluís Piquer, 
després que s’aturessin per imprevistos tècnics que 
han comportat una modificació del projecte. Això 
suposa l’execució de l’obra en dues fases, una cor-
responent a les aules de P3, que estarà enllestida a 
l’inici de curs, i una segona que preveuen començar 
al desembre. En una reunió celebrada la setmana 
passada al departament d’Educació, l’Ajuntament va 
oferir avançar els 74.000 euros necessaris per exe-
cutar aquest estiu la segona fase però la Generalitat, 
al•legant qüestions administratives, ho va desestimar 
i la part corresponent a la torre central de l’edifici no 
s’executarà fins les vacances de Nadal. 

Notable baixada del nombre d’aturats al juny
Durant el juny, el nombre de persones aturades a Pa-
rets s’ha reduït en 76, un 4,55% per sota respecte a les 
xifres del mes anterior, segons les dades publicades 
per l’Observatori del Mercat Laboral del Vallès Orien-
tal. En dades comparatives, el nombre de desocupats 
és un 2,62% inferior al mateix període de l’any 2012.

L’SLOP lliurarà 114 diplomes de cursos 
Aquest divendres, 26 de juliol, a les 12 h, tindrà lloc a 
la Sala Basart de la Cooperativa el lliurament de diplo-
mes a les 114 persones en situació d’atur que han dut 
a terme els 10 darrers cursos de l’SLOP. Es lliuraran 
els títols del curs d’Excel, carretoner avançat, atenció 
al client, plataformes elevadores, carretoner inicial i 
nivell mitjà i alt de conversa en anglès.

Nou contracte de lloguer assequible
S’ha signat un nou contracte de lloguer assequible 
gestionat per l’Oficina Local d’Habitatge de Habita-
Parets SL. L’immoble, de nova construcció, està situat 
al passatge de la Solidaritat i el preu del lloguer s’ha 
situat un 20% per sota del preu actual del mercat.

Creació d’un Fons Social d’Habitatges
El Ple de l’Ajuntament de Parets ha aprovat adherir-se 
al conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitat-
ges de lloguer econòmic per a persones víctimes de 
desnonaments i en situació d’especial vulnerabilitat. 
L’aprovació es va fer amb els vots a favor de PSC i PP, 
en contra de CiU i ICV i l’abstenció de NOPP.

EN 2 MINUTS...

COMERÇOS 2.0

Remodelació integral de la plaça Dr. Trueta

L’Ajuntament de Parets ha mantingut aquest dimarts una 
reunió amb el veïnat de l’entorn de la plaça Dr. Trueta, 
amb l’objectiu d’informar-los de les properes actuacions 
urbanístiques previstes en aquest espai. Les obres, em-
marcades en el Pla de Barris, preveuen un procés de re-

ACTUACIONS URBANÍSTIQUES
modelació integral urbana i dels carrers perimetrals, amb 
l’objectiu de millorar la urbanització, replantejar la secció 
dels carrers, renovar la plaça i adaptar l’espai públic urbà 
a les necessitats de la població. L’actuació pretén habili-
tar espais de convivència i relació ciutadana, suprimir ba-
rreres arquitectòniques i prioritzar els espais de vianants. 
Amb les obres, l’Ajuntament continua cercant sinergies 
amb la població per tal d’afavorir la convivència, promou-
re i impulsar el sentiment de pertinença al barri i con-
solidar el comerç local i de proximitat. La reunió, a més 
de donar a conèixer les obres, ha servit per recollir les 
inquietuds, els suggeriments i les propostes dels veïns i 
veïnes, per tal de fer-los-en partícips i buscar la seva im-
plicació en el projecte. La data d’inici de les obres encara 
resta per determinar. 
A mitjan març, l’Ajuntament va sol·licitar un total de 
329.004,38 al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) per tal de procedir a la rehabilitació d’aquest 
espai.
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‘Connecta’t’ a Parets amb Instagram

L’Ajuntament ha posat en marxa el perfil #paretscon-
necta a Instagram, un programa per compartir foto-
grafies amb el qual els usuaris poden aplicar diferents 
efectes fotogràfics i compartir-les alhora a xarxes so-
cials com Facebook, Twitter o Flickr. 
Des de fa unes setmanes està funcionant en fase pro-
ves instagram.com/paretsconnecta i s’estrena oficial-
ment aquesta setmana, coincidint amb la Festa Major 
d’Estiu 2013.
Amb l’objectiu de poder difondre el màxim de fotogra-
fies d’aquesta Festa Major, es pot utilitzar el hagstag 
#FMParets. De les fotografies etiquetades amb aquest 
nom, l’equip de paretsconnecta en farà una selecció i 
les anirà compartint.  
L’Instagram de #paretsconnecta compta actualment 
amb prop d’un centenar de fotografies totes vincula-
des al municipi, tant de l’arxiu gràfic municipal com 
una selecció d’instantànies d’altres usuaris que con-
tenen el hagstag #Parets o #Paretsdelvallès. 

#paretsconnecta

PLUSVÀLUA

Més de 250 nois i noies han gaudit aquest mes de les ac-
tivitats gratuïtes que s’han organitzat durant les ‘Tardes 
joves a Cal Jardiner’. 
Entre les propostes han destacat un taller on els joves 
han descobert com fer tatuatges d’henna o el de custo-
mització d’skates, en el qual han pogut personalitzar el 
seu patí o monopatí. També han tingut molt bona acollida 
el taller d’efectes especials amb maquillatge, que ha per-
mès aprendre a simular amb la pintura els efectes d’una 
ferida, i el taller de batukada, on han posat a prova el seu 
ritme. Els joves també han jugat a escacs, han practicat 
l’aplicació Instagram, que permet compartir fotos, o han 
adquirit les primeres nocions de Beat Box, una tècnica ba-
sada en l’habilitat de produir sons musicals amb la boca.  

A banda dels tallers, a Can Butjosa s’ha dut a terme una 
exhibició de DJ a càrrec de l’alumnat del curs d’iniciació 
a DJ i Omar Rosales Expósito. 

Curs de Director d’activitats de lleure infantil i juvenil
Una nova activitat que s’ha programat a Cal Jardiner és 
el curs intensiu de Directors i directores d’activitats de 
lleure infantil i juvenil. Es durà a terme del 2 al 15 i el 21 
de setembre de 10 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h, excepte el 
dia 15 que es farà de de 10 a 14 h. 
El curs té un preu especial per als joves de Parets d’entre 
18 i 30 anys i per a les persones en situació d’atur inscri-
tes al SOC. Les inscripcions es poden formalitzar al Casal 
Can Butjosa fins al 29 de juliol.

Èxit de les Tardes joves a Cal Jardiner, amb més de 250 participants
Customització d’skates i aprendre a fer tatuatges amb henna, les activitats amb més participants.

VALLÈS VISIÓDANSA

Elite Dance, plata al World Cup

L’escola de ball Elite Dance de Parets ha 
obtingut la medalla de plata, en la cate-
goria Open grup modern, a la final de la 
Dance World Cup 2013, celebrada a inicis 
de juliol a Brigthon, Anglaterra, on es van 
reunir les escoles de dansa més destaca-
des d’arreu del món.
El centre va presentar a aquest prestigiós 

campionat internacional 8 ballarines del 
projecte Prodansa: Raquel Castillo, Paula 
Cantón, Natalia Pinilla, Sara Reyes, Alba 
Martinez, Lidia Ferret, Maria Reina i An-
drea Molgosa, que van ballar el tema “This 
I love”, amb la coreografia d’Ariadna Peya.
Prèviament, les ballarines de Prodansa, 
d’edats compreses entre els 16 i els 24 
anys, van obtenir la medalla de plata, i 
l’accés a la final de Brighton en els cam-
pionats classificatoris que es van dur a 
terme a Barcelona el mes de març.

Gran reconeixement per a l’escola
Aquesta medalla de plata significa per a 
Elite Dance un important reconeixement 
com a escola, però sobretot també un gran 
èxit per al seu projecte creatiu Prodansa, 
que reuneix les artistes més destacades 
del centre.

 El taller de maquillatge d’efectes especials va comptar amb prop d’una dotzena de participants que van aprendre a simular ferides i laceracions.

CASAL D’ESTIU

Joves periodistes del Summer Camp, de visita a RAP107, Parets al dia i Grupo Z

La redacció de Parets al dia, els estudis de l’emissora municipal RAP107 i Gráficas de 
Prensa Diaria (Grupo Z) han acollit una jornada de ‘casal-taller de periodisme’ amb joves 
del Summer Camp, el casal de l’Escola de Música. 
Una trentena de nois i noies d’entre 7 i 14 anys van ser entrevistats a la ràdio, a Vallès 
Visió, van poder conèixer de primera mà tot el procés d’elaboració del butlletí municipal 
Parets al dia, el funcionament del servei de Comunicació de l’Ajuntament i van tancar 
l’activitat amb una visita guiada a Gráficas de Prensa Diaria. 
Qui els vulgui veure en acció: www.vallesvisio.cat, informatiu del 18 de juliol.
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Els avis i àvies de Parets, protagonistes de les jornades
La gent gran de Parets ha tornat a esdevenir protagonista 
de la dotzena llarga d’activitats programades amb motiu 
de la XIV edició de les jornades Els nostres avis. L’objectiu 
d’aquesta cita anual és oferir-los tot un ventall d’activitats 
d’oci per fomentar la convivència, les relacions intergene-
racionals i la seva participació en la comunitat.
La masia de Can Jornet va ser l’escenari dels actes previs, 
amb una visita a l’equipament, demostracions de txi-kung, 
meditació, una caminada, dansa de la invocació i un dinar 
compartit. A la Sala Basart de la Cooperativa, es va fer una 
exhibició de country i ball en línia a càrrec dels tallers del 
Club Sant Jordi i de Ca n’Oms. 
El tret de sortida, però, es va donar amb l’obertura i inaugu-
ració de l’exposició de manualitats realitzades pels usuaris 
dels tres casals municipals. 
Durant aquests dies els hem pogut veure fer playback, anar 
a Montserrat, corejar havaneres, recitar, ballar sardanes, 
fer gimnàstica i ioga o fer puntes i boixets al parc la Line-
ra. Com sempre, els nostres avis i àvies ens han tornat a 
demostrar que la creativitat, l’energia i les ganes de pas-
sar-s’ho bé també són coses de la tercera edat...
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Canvi d’ubicació de la Perfumeria Maria Salut
La Perfumeria Maria Salut ha canviat aquest mes 
d’ubicació i ara es troba en un local més accessible i 
amb més visibilitat a l’avinguda de Catalunya, 92, da-
vant d’on es trobava fins ara. 

MAT Holding augmenta un 3% la facturació
El grup MAT Holding, amb seu a Parets, ha facturat 82 
milions d’euros durant el primer semestre d’aquest 
any, un 3% més que durant el mateix període de l’any 
2012. Les vendes a l’exterior de la companyia han su-
posat uns ingressos de 30 millons, el 36% del total. 

37 comerços al Voluntariat per la llengua
Ja són 37 els establiments comercials de Parets adhe-
rits al Voluntariat per la llengua, que té com a finalitat 
afavorir la pràctica normal del català a les parelles 
lingüístiques. Aquests comerços figuren a la llista 
elaborada per l’Oficina de Català de llocs on es pot 
practicar la llengua en un context real.

El restaurant El Jardí, membre de CUINAVO
El Jardí forma part de CUINAVO, una associació cons-
tituïda inicialment per 13 restaurants i cuiners del Va-
llès Oriental que pretén promoure i difondre les sin-
gularitats de la cuina de la comarca i dinamitzar-la 
turísticament i gastronòmicament. L’associació està 
impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Reunió amb comerciants, el 9 de setembre
Ajuntament  i comerciants mantindran la  propera reu-
nió de treball bimensual, el dilluns 9 de serembre, a les 
20.30 h a la Sala Serra de la Cooperativa. En la sessió 
s’abordaran qüestions com el concurs d’aparadors 
del desembre, el pla de formació i el pla d’activació 
de locals buits.

EN 2 MINUTS...

La implantació de Media Markt a Parets del Vallès supo-
sarà la creació de 70 nous llocs de treball, per als quals 
es contractarà prioritàriament usuaris del Servei Local 
d’Ocupació de Parets (SLOP). Aquest és l’acord que sig-
naven el 8 de juliol, mitjançant conveni de col·laboració, el 
gerent de Media Markt Parets, Luca Bradaschia, i l’alcalde 
Sergi Mingote.  
Durant la signatura, Mingote manifestava que “sumar 
esforços en matèria d’ocupació, que és una de les ma-
jors preocupacions actuals de la ciutadania, és clau per 
al desenvolupament local i Media Markt ha mostrat una 
excel·lent predisposició per prioritzar la contractació de 
gent de Parets. La implantació de Media Markt genera un 
gran nombre de llocs de treball directes i també indirectes 
que promouen una sortida laboral de molts ciutadans i 
ciutadanes del municipi que es troben en situació d’atur. 

Media Markt crea 70 llocs de treball directes a l’establiment de Parets
Ajuntament i Media Markt signen un acord pel qual es prioritzarà la contractació d’usuaris de l’SLOP

Assolir aquesta fita és un dels eixos principals d’actua-
ció d’aquest Ajuntament i que avui, novament, rubriquem 
amb aquest acord.” 

567 currículums presentats fins al moment
D’ençà que es va obrir la recollida de currículums, el 
mateix 8 de juliol, el Servei Local d’Ocupació de Parets 
(SLOP) ha rebut 567 currículums de persones interessa-
des en participar en el procés de selecció de personal per 
treballar a Media Markt. Els currículums es poden presen-
tar fins al 15 d’agost.
L’establiment, que s’implanta a Parets del Vallès amb la 
voluntat de reforçar la seva presència a Catalunya, dis-
posarà d’una superfície de 2.400 metres quadrats. La 
botiga de Parets del Vallès serà la primera de la firma a 
la comarca del Vallès Oriental.

VALLÈS VISIÓOCUPACIÓ CONSELL INDUSTRIAL

Promoció empresarial a Parets

A principis de juliol ha tingut lloc la pri-
mera reunió de treball de la comissió de 
Promoció Empresarial del Consell Indus-
trial. Durant la sessió es va consensuar, 
mitjançant taules temàtiques de treball, 
quines han de ser les actuacions priori-

tàries en relació a la planificació d’accions 
adreçades a grans empreses i a pimes, la 
posada en marxa de l’Oficina d’Atenció a 
l’Empresa a Parets i els treballs inicials de 
definició dels propers Premis als valors 
empresarials 2013.
Durant la reunió es va presentar l’estudi 
“Parets, Indústria i Serveis”, que mostra la 
importància del pes del sector industrial 
al municipi tant a nivell del Vallès Oriental 
com de Catalunya.
En aquest sentit, i com a referent indus-
trial, s’informà del lideratge de Parets del 
projecte d’Emprenedoria Corporativa en 
l’Àmbit de la B30, que es basa en la identi-
ficació de projectes emprenedors que po-
den tenir un alt potencial de creixement i 
impacte en el territori.

476 sol·licituds per a ALDI

476 persones han presentat el seu cu-
rrículum al Servei Local d’Ocupació de 
Parets (SLOP) per participar al procés de 
selecció de personal per al supermercat 
ALDI, que s’implantarà a la zona comercial 
i de lleure del sector IVECO.

L’empresa preveu la contractació d’entre 
15 i 20 persones d’un únic perfil, per tal 
de desenvolupar tasques d’atenció al 
client, reposició de mercaderia, cobrament 
a caixa i neteja de la botiga. Es valorarà 
tenir experiència en l’àmbit del comerç i 
l’atenció al públic. 
Entre final d’aquest mes de juliol i inicis 
d’agost, responsables d’ALDI faran les en-
trevistes a les persones preseleccionades. 
Amb la voluntat de seguir apostant 
per la creació d’ocupació al municipi, 
l’Ajuntament de Parets va signar al maig 
un conveni de col·laboració amb ALDI mi-
tjançant el qual van acordar que l’empresa 
duria a terme el procés de selecció de per-
sonal a través del Servei Local d’Ocupació 
de Parets.
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CONSUMCONSUM

COMERÇ LOCAL

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

Traspàs i franquícia de les dues botigues de La Progressiva
La Cooperativa La Progressiva ha confirmat el traspàs i la franquícia de dues de las 
botigues de la marca paretana. Concretament, l’establiment situat al carrer Pedra del 
Diable ha de ser traspassat a la marca familiar catalana Superservis, i es preveu que 
entri en funcionament el pròxim 16 de setembre. La botiga afegirà aquesta marca i el 
nom comercial passarà a ser ‘Superservis-La Progressiva’
En el marc de les negociacions, la Progressiva i Superservis han arribat a un acord per 
mantenir el personal que actualment presta servei a l’espai. A més, la nova explotació 
inclourà els productes elaborats per La Progressiva i té la intenció de conservar els 
proveïdors que operen actualment amb la botiga. 
El local situat al carrer Raval es cedirà en règim de franquícia al grup català Detallistas 
Unidos SA, DUSA. El funcionament de la botiga, que variarà en la distribució d’espais, 
serà pràcticament igual i conservarà el nom actual amb la franquícia afegida. El canvi 
es produirà de manera immediata un cop formalitzada la signatura de l’acord i es pre-
veu que pugui entrar en funcionament durant el mes d’agost. En aquest cas, també es 
negocia la incorporació dels productes d’elaboració pròpia així com el manteniment dels 
mateixos proveïdors que té en l’actualitat. En ambdós establiments es podrà continuar 
utilitzant la targeta de soci.
Pel que fa a la botiga del carrer Monistrol, que actualment és una franquícia de la cade-
na SPAR, la direcció de La Progressiva, per mitjà de Miquel Alimentació (SPAR), manté 
converses amb diferents empreses interessades a adquirir l’explotació del local, tot i que 
encara no s’ha pres cap decisió en ferm sobre aquest espai. Cal tenir en compte que en 
el cas del traspàs es duu a terme la compra-venda de l’activitat però no dels locals, que 
seguiran sent propietat de la Cooperativa. En el cas de la franquícia, l’activitat passa a 
tenir un sol proveïdor però manté la seva estructura i els seus serveis.

COOPERATIVA LA PROGRESSIVA

IMPULS EMPRESARIAL

Nou servei de CIL Logistica
L’empresa de Parets CIL Logistica, amb 
seu al carrer Comte Montemolín, ha po-
sat en marxa un nou servei de logística 

Consells per gaudir de les vacances
Les vacances són un període de descans que ens ha de permetre desconnectar dels 
problemes diaris i gaudir de la família i els amics, però de vegades apareixen problemes 
que poden entorpir o fins i tot espatllar unes vacances. Per tal d’evitar alguns d’aquests 
problemes és important conèixer quins són els nostres drets com a consumidors. Per 
aquesta raó, la propera emissió del programa de ràdio ‘Consumir amb coneixement‘ 
tractarà temes com els viatges combinats, l’equipatge facturat o els allotjaments tu-
rístics. Avui us fem un avançament d’alguns aspectes relacionats amb aquests temes 
que us poden ser útils: 
    Els agents de viatges, en general, només ens poden demanar un màxim del 40% de 
l’import total del viatge en concepte de dipòsit.

     La informació escrita proporcionada per un agent de viatges és vinculant i ha de 
respondre sempre a criteris d’utilitat, precisió i veracitat. No pot incloure publicitat falsa 
o enganyosa. 

    Els factors que poden provocar canvis en els preus d’un viatge contractat només
poden ser els següents:
    -Les variacions del cost del transport i el preu dels carburants. 
   -Les variacions de les taxes i els impostos relatius a determinats serveis, com 
      ara els impostos d’aterratge o de desembarcament. 
    -Les variacions del tipus del canvi de moneda aplicat al viatge 
      organitzat.  

inversa d’envasos i embalatges. Es tracta 
de la planta de 12.000 metres quadrats si-
tuada a Parets, des d’on s’ofereix un servei 
integral de manteniment, conservació i ren-
tat d’envasos industrials com ara caixes per 
l’emmagatzematge o pales.
La nova planta, que disposa d’espais inde-
pendents per al tractament dels diferents ti-
pus d’envasos, té una capacitat de rentat de 
1.200 caixes de plàstic i 200 pales per hora.
CIL Logistica és la primera empresa de 
l’Estat espanyol que ofereix actualment 
aquesta línia de negoci que suposa el 20% 
de la facturació anual de la companyia i es 
preveu que en tres anys arribi al 40%.

Botigues fins a la mitjanit 
Aquest mes de juliol, els botiguers de Pa-
rets han sortit de nou al carrer. Des de 
les 6 de la tarda, i fins a les 12 de la nit, 

una trentena d’establiments del municipi, 
que representaven tots els sectors comer-
cials, van muntar els seus estands per oferir 
als compradors articles i productes a preus 
especials. Durant el dia hi va haver un ta-
ller de balls de saló, l’actuació de les corals 
d’alumnes i de pares i mares de l’Escola de 
Música, atraccions inflables i dos tallers a 
càrrec de la Floristeria Tin Ram. Els bars i 
restaurants de la zona van oferir un tast de 
tapes i menjars en petit format. Els serveis 
gratuïts oferts pels establiments i l’exposició 
de fotografies amb motiu del FotographicPa-
rets2013, van posar la guinda als actes pro-
gramats per a aquesta nova edició.
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divendres 
26 juliol

dissabte 
27 juliol

diumenge 
28 juliol

dilluns 
29 juliol

de 21 a 5.30 h

de 21 a 6 h

de 8 a 5.30 h

de 21 a 5 h
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El megaparc infantil Sot Park, el primer dels tres actes 
inclosos en el programa Eixamplem la festa!, ha repetit 
l’èxit de públic de la passada edició. Cap a 1.400 persones 
van gaudir d’aquest gran parc amb amb jocs per a tota 
la família, tallers, inflables i atraccions d’aigua, que es va 
instal·lar al Sot d’en Barriques.
La segona activitat que ha eixamplat la festa ha estat 
una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la 
pel·lícula Iron man 3. Prop de 900 espectadors van poder 
veure aquest film d’acció en un escenari a l’aire lliure, al 
parc Can Berenguer. 
Al mateix espai, i amb els ritmes més càlids de la rumba 
catalana, el grup Rumba Tarumba va fer ballar a les prop 
de 300 persones que es van reunir per gaudir de la vet-
llada. La nit va cloure amb la música disco, signada pel 

DJ Chaman, que va posar punt i final a aquesta agenda 
d’activitats que ha servit per anar escalfant motors per la 
Festa Major.  Per recuperar forces, durant aquestes nits 
estiuenques, la Comissió de Festes ha ofert un servei de 
bar i de planxa per poder sopar.

Polseres solidàries
L’Ajuntament ha reprès la iniciativa Festa Major solidària, 
amb l’objectiu de recaptar fons per a Càritas Parets i alho-
ra facilitar l’accés de tots els infants a la fira d’atraccions 
de la Festa Major d’Estiu. Només amb una aportació de 
5 euros, s’ha pogut obtenir una polsera solidària i tres 
vals bescanviables per tiquets de les atraccions de la fira. 
Amb pocs dies s’han exhaurit totes les polseres posades 
a la venda. 

Escalfant motors per a la Festa Major
Prop de 2.600 persones participen a les activitats de l’Eixamplem la festa!  

COMERÇOS 2.0

FotographicParets, més de 2.000 assistents
FotographicParets2013 ha registrat més de 2.000 as-
sistents i 300 participants a les ponències i tallers. Les 
xifres han superat les expectatives de l’Associació Foto-
gràfica Parets, organitzadora de l’esdeveniment, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Parets.

FOTOGRAPHICPARETS2013
El poliesportiu Joaquim Rodríguez, el teatre Can Rajoler, 
la Sala Cooperativa, la plaça de la Vila i el restaurant El 
Jardí van ser l’escenari de les activitats. 
Més d’una vuitantena de firmes del sector van presentar 
les últimes novetats en fotografia. Entre els protagonistes 
de les ponències i tallers, van destacar reconeguts pro-
fessionals de la càmera com Rebeca Saray, Vladimir Rys 
i David Airob. També es van poder veure exposicions com 
la del Premi Catalunya, amb les obres de 10 fotògrafs de 
la Federació Catalana de Fotografia, o “Com era Parets”, 
amb escenes de la història de la vila.
Durant la gala amb motiu del 1r aniversari de l’Associació 
Fotogràfica Parets, que va comptar amb la presència de 
l’alcalde, Sergi Mingote, i del president de la Federació 
Catalana de Fotografia, José A. Andrés Férriz, es va retre 
homenatge al fotoperiodista Paco Elvira, desaparegut re-
centment, i es van lliurar els premis del concurs Fotolliga 
i de fotografia esportiva del FotographicParets2013.

PLUSVÀLUA

Cloenda de Rap107.edu i Xerrameques
Prop de 130 nens i nenes de les escoles de Parets, acom-
panyats de les seves famílies, van assistir a la cloenda del 
programa Rap107.edu, de l’emissora municipal RAP107, i 
de l’espai Xerrameques, del canal de televisió Vallès Visió. 
La festa va estrenar espai al parc la Linera, on es van dur 
a terme diverses activitats, tallers i actuacions d’entitats.

RÀDIO I TELEVISIÓ

CASAL CAN BUTJOSA

Los Munipas, guanyadors de La Lligueta
Los Munipas han estat els guanyadors de la Lligueta de 
futbol sala organitzada pel Casal Can Butjosa. 
El segon classificat ha estat l’equip de los Chapis. La fi-
nal, disputada a la pista de la piscina Miguel Luque, va 
comptar amb la presència del regidor de Joventut, Miguel 
Ángel Granado.

FORMACIÓ

Lliurament dels diplomes del curs de DJ
8 joves han recollit el diploma que els acredita haver rea-
litzat el curs d’iniciació a DJ. El lliurament dels títols ha 
anat a càrrec del regidor de Joventut, Miguel Ángel Gra-
nado. La formació ha permès als participants adquirir les 
nocions bàsiques sobre les tècniques per sincronitzar, 
mesclar, equalitzar i preparar una sessió.
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Erika Pérez
benjamí femení
Club Patí Parets

J. Manuel Robledo
aleví masculí

Club Futbol Parets

Célia Rodríguez
cadet femení

Club Natació Parets

Alvaro Manzanilla
infantil masculí

Club Natació Parets

Carla Pérez
infantil femení

Club Patí Parets

Marc Marín
benjamí masculí

Club Tennis Taula

Judit Molero
aleví femení

Club Bàsquet Parets

P. Antonio Fernandez
juvenil masculí
Club Atletisme

César Arranz
veterà masculí
Club Atletisme

Sergio López
sènior masculí

Club Futbol Sala

Daniel Ruiz
cadet masculí

Club Handbol Parets

Laura Fernández
juvenil femení

Club Bàsquet Parets

Nikola Krasic
prebenj. masculí

Paretana d’Escacs

Júlia Lahosa
prebenj. femení
Club Atletisme

Miriam Peña
sènior femení

Centre Excursionista

L’atleta invident del Club Atletisme Parets, Pedro Antonio 
Fernández, de categoria juvenil, la patinadora cadet del 
Parets, Carla Pérez Petidier i l’equip sènior del Futbol Sala 
Parets han estat els premiats de la 14a edició de la Nit de 
l’esport celebrada el passat 28 de juny en un Teatre de 
Can Rajoler ple de gom a gom.
Durant la festa anual de l’esport paretà es van lliurar qua-
tre premis de valors en l’esport i es van fer altres tres 
reconeixements a trajectòries i/o esportistes destacats.

Millors esportistes 2012-13
Pedro Antonio Fernández ha estat campió d’Espanya de 
pista en la modalitat dels 800 metres, campió de Catalu-
nya en 1.500, campió en 800 metres al Meeting interna-
cional per a discapacitats a l’Hospitalet i ha format part 

Pedro A. Fernández, Carla Pérez i el FS Parets, premiats a la Nit de l’esport

de l’equip paralímpic espanyol d’atletisme.
De la seva banda, Carla Pérez Petidier va quedar la tem-
porada passada segona al Campionat de Catalunya de 
patinatge, primera a l’estatal i segona a la Copa d’Europa. 
A més, Pérez, va aconseguir un cinquè lloc al Campionat 
d’Espanya de categoria cadet celebrat recentment a Ba-
nyoles.

El millor equip
El sènior del Futbol Sala Parets ha estat estat el millor 
equip de la darrera temporada després de quedar cam-
pió del grup 1 de la Territorial Catalana. El conjunt dirigit 
per Miguel Gago i Oriol Perales ha aconseguit un històric 
ascens a la Tercera Nacional coincidint amb el 39è ani-
versari.

Durant l’acte, celebrat a Can Rajoler, es van lliurar 4 premis de valor en l’esport i reconeixements a Eduard Serra, Miquel Parera i Pedro Garcia Morelli

 L’alcalde, el regidor d’esports i l’atleta Ingrid Andrés acompanyant a Pedro A.Fernández, Carla Pérez i Alejandro Villena (FS Parets)

Enguany l’Ajuntament de Parets ha premiat les quatre 
propostes presentades dins de l’apartat de premis en 
valors en l’esport que han estat pel projecte CAM Soli-
dari, per Tomás Gil Garrido, del Club Atletisme, per Paco 
Grima, del CF Parets, i pels jugadors de l’Associació Triple 
de bàsquet, Anna Tarrada i José Calderon.
Així, el CAM ha participat en tres edicions de la Trailwalker, 
ha organitzat quatre edicions de la Caminada de la Bas-
tarda i la Marató de TV3 recollint diners i menjar per al 
Banc d’aliments de Parets.
Tomás Gil, atleta del CA Parets jubilat, fa d’entrenador 
d’un atleta invident de manera altruïsta. Paco Grima és 
des de fa 6 anys el coordinador i responsable de l’escola 
del CF Parets, i Anna Tarrada i José Calderon són com-
ponents de l’Associació Triple de bàsquet que s’esforcen 
per superar barreres i pràcticar l’esport amb entusiasme.

Altres reconeixements especials
L’exdirectiu del Club Handbol Parets, Eduard Serra, entre 
1971 i 2012, va rebre un dels dos premis especials de 
la Nit de l’esport. Serra ja va rebre un reconeixement de 
l’Ajuntament el 1993 per la seva dedicació a l’esport i el 
2009 el consistori li va concedir la medalla de la vila.
També el ciclista veterà Miquel Parera va ser homenat-
jat a la festa gràcies a la seva dilatada trajectòria en les 
curses de BTT, que li han permès en nombroses ocasions 
quedar campió d’Espanya, de Catalunya i de Barcelona.
Per últim, es va fer un reconeixement a l’esportista paretà 
Pedro Garcia Morelli, 5è classificat al Campionat del Món 
d’ala delta, 3r del Campionat d’Europa amb la selecció 
espanyola i 4t classificat del rànquing mundial. 
Els presidents dels clubs esportius locals, l’atleta pare-
tana Ingrid Andrés, el regidor d’Esports de l’Ajuntament, 
Dídac Cayuela i l’alcalde, Sergi Mingote, van ser els en-
carregats de fer el lliurament de tots els guardons de la 
14a Nit de l’esport de Parets del Vallès que ha consolidat 
amb èxit de participació el seu nou format.



25 de juliol de 2013 17ESPORTS

Joaquim Rodríguez ha tornat a fer història i en menys 
d’un any ha aconseguit pujar al podi de les tres grans 
proves del ciclisme internacional: Giro d’Itàlia, Tour de 
França i Vuelta a Espanya. Als seus 34 anys i després 
dels problemes patits per l’equip del Katusha a l’inici de 
temporada, ‘Purito’ ha mostrat la seva força i ha aconse-
guit la tercera posició del Tour de França, que va finalitzar 
diumenge als Camps Elisis de París. 
Rodríguez va garantir-se el tercer lloc després de la bona 
actuació en l’etapa de dissabte. Finalment, Cristopher 
Froome (Sky Procycling) va quedar primer amb un avan-
tatge de 4 minuts i 20 segons respecte a Nairo Alexander 
Quintana (Movistar) i de 5.04 amb el ‘Purito’. El ciclis-
ta paretà va reconèixer aquest dilluns, durant la roda de 
premsa celebrada a la Sala Cooperativa, que “sense la 
caiguda patida durant la primera setmana hagués optat 
al segon lloc del podi”.Per a Rodríguez “és més especial 
el Tour del 2013 que no pas el segon lloc del Giro de l’any 
passat o la tercera posició de la Vuelta, ja que era molt 
més difícil fer podi. Tot l’equip està molt content perquè 

Purito torna a fer història pujant al podi del Tour 

ha superat la decepció de l’any passat”. 

Primer català que fa podi en les 3 grans proves
Amb el tercer lloc obtingut a la ronda francesa, Joaquim 
Rodríguez s’ha convertit en el primer ciclista català que 
fa podi en les tres grans curses: 2n al Giro d’Itàlia de l’any 
passat, 2n a la Vuelta -temporada 2012- i ara 3r lloc al 
Tour de França.
El ciclista del Katusha ha assegurat que, tot i que es troba 
en un molt bon estat de forma iniciarà ara un període de 
descans fins que comenci el 24 d’agost la Vuelta. Rodrí-
guez ha dit que enguany la prova espanyola serà molt 
dura amb 13 finals d’etapa amb alts de muntanya de mol-
ta dificultat. Abans de tancar la temporada també parti-
ciparà al Mundial de Verona (Itàlia), i preguntat per quina 
de les dues cites preferia, ‘Purito’ ha dit que li encantaria 
guanyar el Mundial abans que la Vuelta. El ciclista paretà 
-que té assegurada la seva continuïtat al Katusha fins el 
2015- deia dilluns que “no crec que el tercer lloc al Tour 
m’hagi arribat tard”.

El ciclista paretà rep un nou reconeixement de l’Ajuntament l’endemà del tercer lloc assolit

 El regidor d’esports, Dídac Cayuela, i l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, durant la recepció al ciclista Joaquim Rodríguez.

EN 2 MINUTS...
Alvaro Manzanilla, 4t a l’Estatal de natació
El nedador de categoria aleví del Club Natació Pa-
rets Alvaro Manzanilla va quedar quart a la final B del 
Campionat d’Espanya disputat a Manresa en la moda-
litat de 100 metres lliures. El jove nedador va quedar el 
12è de l’estatal gràcies al seu temps de 59:69.

Unes 30 persones al Mulla’t per l’esclerosi
La jornada solidària celebrada el passat 14 de juliol a 
la piscina Miguel Luque va aconseguir una quantitat 
de metres nedats de 32.350. Al voltant de 30 persones 
van prendre part durant les portes obertes i es van 
recollir 456,30 euros entre les aportacions voluntàries 
i la venda de productes que comercialitza la Fundació 
per l’esclerosi múltiple.

Wursi campió de les 29es 24 hores de f.sala
El torneig organitzat per CDC va ser dominat una altra 
vegada pel Wursi, que va derrotar en la final els Tre-
pas-Icars3 per un ajustat 3-2. D’aquesta manera, el 
Wursi s’ha imposat en 8 de les últimes 12 finals de la 
competició i ja acumula 11 copes. El 3r lloc va ser per 
a la Penya Andalusista i el quart, per a Nacex-Kebar. 

Inaugurades les pistes de pàdel de COREFO
Des del 9 de juliol ja es poden utilitzar les 3 pistes de 
pàdel que l’empresa Sercamada SL ha construït a les 
instal·lacions de COREFO, a l’Eixample de Parets.  Du-
rant la jornada d’inauguració es va poder jugar a pàdel 
i es van fer classes gratuïtes per a tothom. L’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote, i el regidor d’esports, Dídac 
Cayuela, van disputar un partit amb socis de l’entitat 
amb l’objectiu de fomentar la pràctica d’aquesta mo-
dalitat esportiva.

Rafa Tibau, campió de Catalunya 2013
L’esportista, vinculat a l’Associació Ciclista Parets, 
s’ha proclamat Campió de Catalunya de trial bici en 
la competició disputada el 7 de juliol a Sant Antoni 
de Vilamajor. Tibau va acabar en la tercera posició 
de la prova i va ser el primer pilot català. La propera 
cita amb la competició serà del 26 al 28 de juliol, a 
Pra Loup (França), amb la segona prova de la Copa 
del Món.

Ingrid Andrés, 12a al Mundial de pista 
L’atleta paretana, del CA Mollet, va debutar en un 
Campionat del Món de pista a l’aire lliure juvenil i va 
aconseguir la 12a posició en la prova dels 100 metres 
llisos.Ingrid Andrés va quedar la cinquena de la seva 
sèrie però va assolir marca personal (11.89), rècord 
de Catalunya i segona millor marca espanyola en el 
Mundial celebrat a Donetsk (Ucraïna).

Superolímpicos, campions del torneig de F7
En la final disputada el 10 de juliol al camp municipal 
Josep Seguer, els Superolímpicos van derrotar per 3-1 
el Hoyma, en un partit intens i vistós. Tots dos equips 
van accedir a la final contra tot pronòstic després de 
superar en semifinals a Ricky and Company i Alumi-
nis Segura-Quibus. En la final de consolació, Ricky 
and Company va derrotar de forma clara l’Aluminis 
Segura-Quibus per 9-3.

Sara Castillo, doble medalla a l’estatal
La patinadora del Parets, de categoria júnior, va acon-
seguir la medalla d’or en figures obligatòries i el bron-
ze en lliure del Campionat d’Espanya celebrat a Lloret. 
En categoria infantil, Mireia Pena va quedar 1a i Berta 
Llorca, 3a en la final catalana de figures obligatòries. 
Totes dues s’han classificat per l’Estatal, i Pau Garcia 
Domec ha quedat campió de Barcelona i de Catalunya.

Primeres 4 hores de resistència en BTT
La prova organitzada per AC Parets-Ravet Bike ha re-
unit 16 equips en la categoria de 3 corredors, que va 
guanyar Bike and Pons SAT2 amb 37 voltes. En grups 
de 2 pilots, van participar-hi 20 equips, amb victòria 
de Bike and Pons SAT1 i 37 voltes, i en categoria in-
dividual, Emili Soler va ser el 1r dels 16 participants, 
amb 34 voltes al circuit del pavelló. El 1r classificat 
local va ser Jordi Mayor.

19 alumnes de l’Escola Lee Young de Parets i el director 
esportiu i mestre, José Luis Estudillo, van participar a la 
recepció institucional que l’Ajuntament va fer el 15 de juli-
ol a la Cooperativa. L’acte va servir per reconèixer els èxits 
esportius en les modalitats de poomsae trio i salts, del 
darrer Open Internacional de Taekwondo, que va tenir lloc 
a la ciutat de Girona. Tots els esportistes homenatjats van 
aconseguir posicions destacades en cadascuna de les 
modalitats de la competició. A més, José Luis Estudillo, 
mestre nacional 5è dan de l’escola, juntament amb els 
seus companys d’equip, va obtenir el subcampionat d’Eu-
ropa en poomsae trio per a majors de 30 anys. L’alcal-
de de Parets, Sergi Mingote, i el regidor d’esports, Dídac 

Reconeixement de l’Ajuntament a l’escola Lee Young

Cayuela, acompanyats d’altres regidors del consistori, van 
rebre els esportistes amb l’objectiu de reconèixer els mè-
rits assolits i la projecció que han fet del municipi en els 
campionats en els quals han participat. El regidor Dídac 
Cayuela assegurava que en la curta trajectòria de l’escola, 
poc més d’un any, ha aconseguit uns resultats molt des-
tacats. Els 19 esportistes que van rebre el reconeixement 
van ser: Elisabeth Valera, Alba Rodríguez, Enrique Escuder, 
Cristian Caballero, Julián Expósito, Francisco Javier Jimé-
nez,  Sergio Martín, Irene Sánchez, Marta Rosales, Núria 
Grau, Manolo Fernández, Aaron Bautista, Pau Sánchez, 
Hugo Rosales, Laura Valentina Meneses,  Carlos García, 
Aída Rodríguez, Daniel López i Cristian Villar.

RECEPCIÓ INSTITUCIONAL
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Parets s’il·lumina… de Festa Major! Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Altres informacions locals

• L’equip de govern està format per PSC + PP: 7 + 2= 9 regidors. L’oposició per NOPP + CiU +ICV: 
4 + 3 + 1 = 8 regidors.
• L’Ajuntament de Parets esta format per 17 Regidors i no només per la junta de govern. Els regidors 
de l’oposició estem representant a la gent que ens ha votat i tenim dret a demanar qualsevol infor-
mació o expedient, i que ens sigui facilitada sense que haguem de demanar visites concertades, 
perquè som representants democràticament escollits.
• A principis de març vam demanar conèixer els justificants dels pagaments de les ajudes atorgades 
a l’Agrupació Ciclista, els anys 2010, 2011 i 2012. Passats dos mesos, la resposta de l’equip de go-
vern, en dues línies, és que podem consultar els expedients al Pavelló Municipal, concertant visita.
• El mateix dia vam demanar conèixer també els justificants dels pagaments de les ajudes per coo-
peració del 2012, per a Nicaragua de 20.000 € i per l’Associació Youbari de recent creació, també 
de 20.000 €. Passats dos mesos, rebem com a resposta de l’equip de govern, en dues línies, que 
podem consultar els expedients a Can Butjosa, concertant visita.

• Els justificants han d’estar al Pavelló i a Can Butjosa o a l’Ajuntament, a l’oficina d’intervenció?
• Fa mesos estem demanant una Auditoria externa a l’ajuntament que pagaria la Diputació i se’ns 
denega sistemàticament. Algú sap perquè? 
• El bar del Pavelló Municipal continua tancat, tot hi haver-nos costat 205.083 €.
• A qui pugui interessar informem que l’ANC (Assemblea Nacional de Catalunya) a Parets, organitza 
el desplaçament amb autocar per participar a la cadena humana (Via Catalana) el proper 11 de 
setembre. Per apuntar-s’hi contactar amb parets-v@assemblea.cat
• Estem prop de la Festa Major, volem que tothom s’ho passi molt bé i gaudeixi de la festa deixant 
per uns dies els problemes que a tots ens ronden. 
Bona Festa Major.

Comerç de Parets

Bona Festa Major d’Estiu

El Grupo Municipal del Partido Popular y su junta local quiere felicitar a todos la Fiesta Mayor y 
desear lo mejor para estos días. Desde el PP estamos muy satisfechos un año más, ya que este 
año la fiesta también será solidaria y las personas que lo deseen podrán comprar la pulsera soli-
daria. La pulsera tiene un coste de 5 euros y da derecho a tres atracciones en la feria, el ahorro es 
considerable gracias a los esfuerzos sumados entre feriantes y ayuntamiento.
Con estas acciones lo que queremos es que, en la medida de lo posible, no haya ningún niño que 
se quede sin  ir a la feria y además parte de la recaudación del dinero de las pulseras será entre-
gado a Cáritas.
El Grupo Municipal del Partido Popular os anima a todos a participar en nuestra Fiesta Mayor 
Solidaria y os desea que disfrutéis al máximo.
 
BONA FESTA MAJOR!!!! 
BONES VACANCES!!!!!!

Tres àpats al dia

Els col·lectius que treballen amb la infància a Catalunya han aixecat la veu d’alerta pels problemes 
d’alimentació que pateixen molts nens i nenes que no veuen satisfetes les seves necessitats diàries. 
Al darrer ple municipal, ICV-EUiA ha presentat per la seva aprovació una moció per tal de garantir els 
tres àpats al dia als infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de l’any. Cada dia constatem 
l’agreujament de la situació de patiment i de risc per a moltes persones i famílies, que cada cop 
són més a prop del llindar de pobresa o extrema pobresa al nostre poble. El nombre de famílies que 
s’adrecen al Banc d’Aliments cada cop és més important; una part important d’elles no tenen cap 
altra forma d’aconseguir aliments ja que la crisi els ha deixat sense cap font d’ingressos econòmics; 
el nombre de persones que han hagut de recórrer a la sol·licitud d’ajuts s’ha incrementat exponen-
cialment els darrers dos anys i la situació es torna particularment crítica en el cas dels nens i les 
nenes. Des de el curs 2011/12 el Departament d’Ensenyament ha retallat de forma molt important les 
beques a l’escolarització i menjador de les escoles bressols, primària i secundària, i molts alumnes 
ja no disposen d’aquest recurs necessari. Lamentablement la reducció s’ha fet palesa també als 

pressupostos d’aquest any del nostre ajuntament, on davant la reducció en la partida corresponent 
amb més de 10.000 € aquests no han estat compensats per part de la junta de govern del PSC-PP. Hi 
pot haver altres prioritats més punyents?... És trist, però per a ells es veu que sí. Amb aquesta moció, 
instem al Govern municipal (PSC-PP) a convocar de forma urgent a tots els directors/res dels centres 
escolars del municipi (llars d’infants i centres de primària i secundària) amb els responsables dels 
nostres Serveis Socials per activar un protocol immediat de detecció de casos i posada en marxa 
dels mecanismes i accions necessàries per evitar qualsevol possible cas de manca de qualsevol àpat 
o insuficient alimentació adequada de qualsevol infant del municipi. Instem al Govern municipal a 
fer el seguiment continuat en el temps del protocol i les accions de xoc, així com informar als Grups 
de l’oposició d’aquest seguiment. Instem al Govern municipal a trametre i demanar al Departament 
de Benestar Social i Família i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a garantir el 
suport econòmic i de recursos necessari per a solucionar aquesta problemàtica d’urgència social. 
Us desitgem a tots i sobretot als més petits, una molt bona i solidària Festa Major’13.

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

Darrerament observem que el govern municipal promociona les inversions d’empreses comercials 
al nostre municipi, això en principi és bo, ara bé, que es fa amb els comerços autòctons? Aquí la 
qüestió ja grinyola una mica o millor dit bastant, variar les normatives municipals per a una em-
presa de fora i no fer-ho per una de casa és una injustícia i una deslleialtat, això ha passat i per 
més greuge amb una entitat centenària del nostre poble que bé mereixeria un tractament millor 
encara que només fos pel seu compromís amb el poble i perquè els seus socis són tots veïns de 
Parets, no som ingenus sabem que els temps canvien i el comerç s’ha d’anar adaptant als nous 
temps i a les necessitats actuals, però l’excepcional idiosincràcia d’algun d’aquests comerços bé 
valia fer un esforç en aquest sentit, ja no diem una especial protecció, que també, sinó almenys 
deixar-los lluitar en igualtat de condicions. Cal trobar un equilibri que permeti la instal·lació de 
nous emprenedors a Parets però que aquests no suposin la debilitació/desaparició dels que ja 
existeixen (podeu preguntar a les ferreteries o els supermercats de Parets com estan patint la 
situació) i recordar que ells també creen riquesa i llocs de feina al poble.

Volem aprofitar també aquestes línies per desitjar-vos unes bones vacances i sobretot una bona 
Festa Major gaudiu-les tant com sigui possible que ben segur us ho mereixeu sobradament. 

Per acabar i de cara al mes de setembre recordar-vos que aquests dies col·laborem amb l’ANC 
de Parets muntant autocars per anar a la cadena humana que es farà el dia 11s, animem a que 
us hi afegiu al que serà segur, un esdeveniment històric, podeu fer-ho a través nostre o bé pel 
correu de la
ANC “viacatalana.Parets@gmail.com”

El centenari de l’arribada de l’enllumenat públic a Parets protagonitza l’edició d’enguany de la 
Festa Major d’Estiu. De ben segur, aquest fet va permetre als paretans i les paretanes de principis 
del segle XX gaudir més de la nostra vila, compartir més estones i experiències i estrènyer vincles 
amb els seus convilatans. A tots ells, ens agradaria retre’ls un petit i merescut homenatge per 
haver escrit un capítol brillant de la nostra història.
Cent anys després, hem demostrat amb escreix que, a Parets, mai no s’apaga el llum de la il·lusió i 
les ganes de gaudir plegats de les nostres tradicions quan és el moment de la festa gran, aperitiu 
per a molts de les vacances d’estiu.
Durant quatre dies, tots podrem gaudir junts, i en la millor companyia, d’una cinquantena d’activitats 
dissenyades per a tots els gustos.
Convidem a tothom a col·laborar per fer, d’aquesta, l’edició més brillant dels últims anys. I ho 
podem fer lluint la samarreta de Festa Major amb el gegant Marcel endollant les llums, imatge de 
la festa gran. 

Llum, espectacle, música i color són els ingredients centrals de la nostra Festa Major amb teatre 
al carrer, concerts a La Linera i a la plaça de la Vila, activitats populars i esportives, entre d’altres. 
Un menú per assaborir amb amics, familiars i veïns, sota la llum del sol o de les espelmes. 
Dediquem aquestes últimes paraules a refermar el nostre compromís amb les persones menys 
afavorides amb la venda de polseres solidàries. El projecte, iniciat l’any passat, té per objectiu 
recaptar fons per a Càritas Parets i, alhora, facilitar l’accés de tots els infants a la fira d’atraccions.
Entre tots podem fer que, almenys durant unes hores, durant uns dies, s’il·luminin els nostres cors 
i la cara dels que pitjor ho estan passant.

Visca la Festa Major de Parets!
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Sergi Cercós

Voluntariat per la llengua
L’objectiu del programa Voluntariat per la llengua és facilitar a totes les persones que tenen coneixements bàsics de 
català i volen parlar-lo que el puguin practicar en un context real i relaxat. Aquest programa promou el voluntariat 
lingüístic, de manera que persones que parlen habitualment català destinen una part del seu temps a conversar 
amb persones interessades a agafar fluïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar d’una manera natural.
El mínim compromís que es demana és una participació de 10 hores: 1 hora a la setmana, durant 10 setmanes. 
A partir de la inscripció de les persones al programa, es formen les parelles lingüístiques, tenint en compte els 
horaris disponibles i les afinitats.
Poden ser voluntàries totes les persones majors d’edat que parlin català habitualment. No es demana titulació, 
només que disposin d’una hora setmanal per conversar amb la persona assignada, perquè aquesta pugui prac-
ticar-lo d’una manera distesa.
Poden ser aprenentes totes les persones majors d’edat que ja tenen un mínim coneixement del ca-
talà, que ja el parlen encara que sigui amb dificultats i que volen agafar fluïdesa, perdre la vergonya 
i incorporar-lo d’una manera natural a les activitats quotidianes, laborals o de relació social.
Si voleu participar en el programa, poseu-vos en contacte amb l’Oficina de Català de Parets.

Què és el que més t’agrada de la Festa Major d’Estiu?

QUÈ N’OPINES DE...

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

Lectures recomanades per a l’estiu
L’estiu és sinònim de calor, de vacances, de platja i, per a molts de nosaltres, de descans i de temps per gaudir de 
la lectura. Hem demanat a les noies de la Biblioteca Can Rajoler que, amb el bon criteri i bon gust que les carac-
teritza, ens recomanin llibres per aquest estiu. Aquests són els seus suggeriments: 
En lloc segur de Wallace Stegner. És la història de dues joves parelles i de la seva relació d’amor i d’amistat. Una 
novel·la que és una lliçó de vida i literatura, plena de penes i alegries, però també de somnis que no es poden re-
alitzar, de la mà d’un dels màxims exponents del realisme nord-americà de la segona meitat del segle XX.
La veritat sobre el cas Harry Quebert del suís Joël Dicker és el fenomen de l’any. Un  jove escriptor que no troba la 
inspiració visita el seu gran amic i antic professor a la universitat, Harry Quebert, acusat d’haver assassinat l’any 
1975 una noia de quinze anys. Sota un aire de thriller, aquesta és una reflexió sobre Amèrica, sobre els defectes 
de la societat moderna, sobre la literatura, sobre la justícia i sobre els mitjans de comunicació.
Espriu, transparent d’Agustí Pons és una de les publicacions més remarcables de l’Any Espriu. De lectura molt 
amena i alhora rigorosa i minuciosa, aquesta biografia repassa la figura i l’obra de Salvador Espriu per entendre 
millor la seva repercussió en l’àmbit de la cultura catalana.
El gorg negre de Margarida Aritzeta. L’autora crea un univers a la falda del Montseny basant-se en històries, relats, 
llegendes i mites d’aquesta zona. Ens endinsa en un món on tot sembla possible i ens fa gaudir del recorregut de 
la mà de l’Alba i els seus companys de viatge.
La Festa Major d’Anna Canyelles i Rosa Calafell és l’últim títol de la col·lecció Tradicions, formada per llibres il-
lustrats dedicats a la cultura catalana, que en aquest conte ens mostra els elements més destacats de la festa
Els joves lectors podran gaudir de la festa de la mà de la Clara i en Teo, dos nens que surten a celebrar la festa major.  

Joan Moreno 
M’agraden totes les activi-
tats que estan relacionades 
amb la música: concerts, 
espectacles. Crec que do-
nen molta vida a la Festa 
Major. M’agrada com està 
actualment estructurada 
la festa, però es podrien fer 
més activitats participati-
ves.

Jaume Palau 
Totes! no en podria triar no-
més una. És una festa molt 
ben feta, on trobes de tot 
per a totes les edats, amb 
molta varietat de dies i ho-
res. Jo gaudeixo molt de 
la festa del meu poble i ja 
m’agrada com està; només 
trobo a faltar el castell de 
focs d’artifici.

Benito Tercero  
Cada any m’agrada menys 
la Festa Major. Des que van 
treure els focs artificials del 
darrer dia ha anat perdent 
moltes activitats impor-
tants que als ciutadans 
ens agradaven. Crec que 
aquest any tampoc hi haurà 
el show del diumenge, amb 
l’èxit que té sempre.

Carmen Vázquez
Fa només dos anys que 
gaudeixo de la Festa Major 
d’Estiu a Parets i, la veritat, 
és que m’agrada tot el pro-
grama. Potser destacaria la 
representació de la llegen-
da de la Pedra del Diable. 
És realment molt especta-
cular.

Roser Garcia
El que més m’agradava 
eren els focs d’artifici, tot i 
que ja no es fan. La resta 
d’activitats també les trobo 
molt interessants. On més 
gaudeixo és a les havane-
res, que fan molt d’estiu. 
Proposaria que es tornés a 
fer la mostra gastronòmica.

Estrella Villalobos
Els concerts al parc la Line-
ra estan súper bé. És on es 
viu més plenament la Fes-
ta Major d’Estiu. Però de 
totes maneres en conjunt 
m’agraden tots els actes. 
Trobo a faltar l’envelat, que 
fa molt de festa, amb el ball 
de gala.

I es va fer la llum!
L’any 2005, en el número 14 d’aquesta publicació, parlàvem de l’arribada de 
l’enllumenat públic a la nostra població l’any 1913. Els companys del depar-
tament de Cultura han fet servir la informació d’aquest document que els ha 
proporcionat l’Arxiu Municipal, juntament amb unes referències de la publicació 
El Vallès Nou de l’agost d’aquell any que ens han caigut a les mans de manera 
providencial, per organitzar la festa major d’enguany al voltant d’aquest leitmotiv 
i ha preparat una bona colla d’actes en què la llum pública n’és la protagonista. 
De ben segur que en gaudirem molt!
Per il·lustrar –etimològicament, il·luminar– una mica més l’efemèride, presen-
tem l’acta del ple del 3 d’agost, en què el regidor Sebastià Pous proposava que, 
per a la inauguració de l’enllumenat públic durant la festa major, calia fer algun 
acte que celebrés l’esdeveniment. La proposta, «señalar alguna cantidad en 
bonos para los pobres de esta localidad y algun otro festejo». Gràcies 
a El Vallès Nou, sabem que aquests altres actes van ser «un magnífic 
castell de focs d’artifici» i que es va «illumínar la fatxada de la Casa 
de la Vila com també’l seu interior amb boniques Iámparas». Doncs 
això, llum per a tothom!

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

PARETS EN IMATGES

Peònies
Foto de Teresa Carbonell
La Teresa ens ha fet arribar la composició d’una foto-
grafia de la flor de la peònia. Ens explica que, aquesta 
concretament, surt d’una arrel rescatada d’una de les 
cases que hi havia antigament al Sot d’en Barriques, i 
que va ser enderrocada per aixecar l’actual edifici del            
CAP. 
Absolutament preciosa.

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. 
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Amelie neix l’agost de 2009 a Barcelona, quan l’Albert 
Segú, en Carles Ribes i l’Àlex Pla decideixen unir-se 
per emprendre el camí cap al seu somni. Ben aviat el 
grup es consolida de forma definitiva amb l’entrada 
d’en Marcel Selva i l’Edgar Regincós.
Seguint el corrent dels sons més actuals i enèrgics 
del pop rock nord-americà, Amelie introdueix una dosi
de guitarres i melodies que dóna aire fresc a la músi-
ca catalana. Grups com Simple Plan, Paramore, Mcfly 
o All Time Low s’erigeixen com alguns dels seus re-
ferents. Després del seu debut amb el primer treball 
d’estudi Somiant Desperts, Amelie edita És el moment, 
un segon disc que pretén consolidar un projecte que 
ha aconseguit arribar al cor dels adolescents i joves 
catalans amb cançons com Per Tu o Dia i Nit, després 
d’haver estat sonant a les principals emissores i llistes 
d’èxits del país com els 40 principals, Ràdio Flaixbac, 
Europa FM…
Joventut, força i caràcter prometen un directe dinàmic i 
potent que els ha portat per diferents escenaris de tota 
la geografia catalana.
Aquesta Festa Major podreu escoltar Amelie el dis-
sabte 27 de juliol, a les 23 h, a l’escenari gran del parc 
la Linera.

LA MÚSICA MÉS JOVE DE LA FESTA

Amelie - Dissabte 27 

La banda paretana The Downtown Beggars, formada  
per Marc Vila, Pablo Serrano i Èric Martínez, presentarà 
el seu primer treball discogràfic el diumenge 28, a les 
23.30 h, al parc la Linera, durant aquesta Festa Major 
d’Estiu. 
Es tracta del CD From lazy to the blues, produït pel ma-
teix grup i gravat als Estudis Dalton. Inclou cinc temes 
propis, entre els quals destaca It’s over again, que ja 
va donar lloc al seu primer videoclip.
El disc és una mostra molt representativa del rock blu-
es psicodèlic que practica aquesta formació creada 
l’estiu de l’any passat.
Des d’aleshores han protagonitzat diversos concerts 
a Parets i a diferents pobles del Vallès, la Selva i el 
Barcelonès. 
Recentment, la banda també ha actuat a la sala Raz-
zmatazz de Barcelona com a teloners dels argentins 
Buganville.
En els seus directes, The Downtown Beggars barregen 
temes propis i versions de clàssics del rock dels 70, 
com ara peces de The Rolling Stones, Eric Clapton o 
Bob Marley. 
La millor música local ens arriba amb aquests tres jo-
ves talents paretans.

The Downtown Beggars - Diumenge 28

L’Èric Vergés, el Jan Riera i la Roser Cruells són Els 
Catarres, el grup de pop-folk català format a finals de 
2010 que ha estat una de les grans revelacions dins el 
nostre panorama musical dels últims temps. Els Ca-
tarres van iniciar la seva carrera amb concerts als bars 
i a la Fira d’Artesania d’Aiguafreda. 
El seu primer grup de cançons va estar disponible ex-
clusivament a Internet.  Gràcies a una d’elles, Jenifer, 
una cançó que parla de l’amor prohibit entre un patri-
ota català i una ‘xoni de Castefa’, van saltar a la fama 
el 2011. 
El juny de 2011 el vídeo de la cançó a YouTube arribava 
a les 200.000 visites i a mitjan setembre s’acostava a 
les 800.000. 
El novembre de 2011 va sortir a la venda el seu pri-
mer àlbum, Cançons 2011, amb 13 temes, quatre d’ells 
inèdits. El març de 2012 Els Catarres van guanyar el 
Premi Enderrock a la Millor Lletra de cançó amb la seva 
Jenifer. A més, Els Catarres són aquest any els encar-
regats de posar música a l’estiu de TV3 amb l’alegre i 
encomanadissa “Rock & Roll”.
Enguany, Els Catarres aportaran el seu ritme particular 
a la festa i ens visitaran el dilluns 29, a les 23.30 h, al 
parc la Linera.

Els Catarres - Dilluns 29

Busca’ls,
troba'ls i...
Lluíííííísss!

El divendres 26 de juliol, dins de la Nit del Teatre al Carrer, et pro-

posem fotografiar-te amb els 7 personatges de conte que voltaran 
pels espais de la festa.

Amb la càmera o el mòbil, fes-te les fotos, porta-les a la carpa 
màgica del carrer Barcelona abans de les 22.30 h i participaràs en el 
sorteig d’un viatge de cap de setmana a París. 

Per fer-t’ho encara més fàcil, et proposem dues opcions de 
comodí:
- Pots venir disfressat de personatge de conte o de “zuperheroy” i 
fer-te una foto.
- I, si portes un llibre per intercanviar, et podràs fer la foto amb la 
bella dorment de la carpa màgica.

Participa-hi!
Amb la col·laboració de:


