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1a jornada Getting 
Contacts a Parets
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Els alcades de Chilluévar i Santo Tomé faran el 19 
d’octubre una visita institucional a Parets

Parets rebrà els alcaldes de Chilluévar i Santo Tomé, els dos 
pobles d’origen de molts paretans i paretanes que van emigrar 
entre les dècades dels 60 i 80. Està previst un acte obert a tota 
la població en què es presentaran projectes comuns. Pàg. 4

Monogràfic I Festa 
Parets, poble lector

Prop de 3.200 alumnes 
inicien a Parets el nou 
curs escolar

Cinc paretans assoleixen 
ser “Ironman”

Entrevista a Jenny 
Amada Moncada 
Espinoza

11 15 20 24

L’empresa Don Dino i l’Ajuntament de Parets signen 
un acord per a la creació de llocs de treball

L’empresa vallesana Don Dino i l’Ajuntament de Parets han signat 
un acord de col·laboració per a la contractació de persones atu-
rades del municipi, que treballaran a la nova botiga de joguines 
que obrirà properament al sector Iveco. Pàg. 5

Implantar iniciatives empresarials innovadores que generin un alt volum d’ocupació a Parets i als municipis de l’àmbit de la B30 és 
l’objectiu d’un nou pla que impulsa i lidera l’Ajuntament i el Consell Industrial. Aquest projecte supramunicipal neix com una nova 
oportunitat per crear ocupació, partint de la importància de l’emprenedoria, la innovació i la competitivitat. La cooperació públic-
privada, per part d’empreses i administracions, és un tret diferencial i estratègic, perquè permetrà facilitar la implantació de les noves 
iniciatives empresarials amb tutors que transferiran experiència i coneixement. (Pàg.3) 

Parets impulsa la innovació 
empresarial i l’ocupació
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LÍNIA OBERTA

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

B
U

S
 U

R
B

À
D

EI
X

A
LL

ER
IA De dimarts

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

Agraïment Via Catalana
Des de l’ANC Parets del Vallès, la valoració de la participació de 
la gent de Parets del Vallès ha estat d’èxit rotund. Gairebé 300 
persones (5 autocars) vam participar en la Via Catalana, en els 
trams 491-492 de Sant Pol de Mar. A banda, un altre grup de 
companyes i companys van participar al tram 65 de Camarles, 
a més de tota la gent que van participar de manera individual en 
altres trams al llarg de la Via Catalana. Pel que fa a l’arribada, 
podem dir que prop de 400 persones de Parets del Vallès van 
participar en la Via Catalana arreu del Principat de Catalunya. 
Només podem agrair a totes aquestes persones la seva partici-
pació i haver fet que aquesta diada hagi estat un èxit total. Sense 
ells no hauria estat possible. Volem felicitar, també, totes i tots 
els companys de les altres territorials de la comarca per la feina 
feta, per aconseguir mobilitzar el Vallès Oriental.
Carles Gil Gutiérrez. 
Coordinador de l’ANC Parets del Vallès

Torneig de petanca de Ca n’Oms
El tradicional torneig de jugadors del grup de petanca de Ca 
n’Oms va tenir lloc el dimarts 10 de setembre a les pistes de pe-
tanca del mateix centre. L’activitat va comptar amb l’assistència 
de la regidora de Gent Gran, Susanna Villa, que, juntament amb 
el monitor del club, Josep Bauló, i una de les participants, Teresa 
Cucurella, van lliurar els premis als guanyadors. Volem fer palès 
el nostre agraïment a l’Ajuntament de Parets i a la Junta del Casal 
per a la Gent Gran de Ca n’Oms, pel seu suport i ajut en totes les 
activitats que el nostre club organitza.
Josep Bauló. Monitor del grup de petanca de Ca n’Oms

Gràcies a tothom
Des de la Colla de Diables Parets volem agraïr a totes les en-
titats i associacions el seu ajut en el desenvolupament de les 
activitats que vam dur a terme durant la Festa Major d’Estiu 
d’enguany. Especialment, volem mostrar el nostre agraïment a 
totes les botigues i comerços que, desinteressadament, partici-
pen al tradicional assaltament de botiges que té lloc el matí de 
diumenge. També volem agraïr al Centre Excursionista Parets la 
seva participació en la representació de la Llegenda de la Pedra 
del Diable. Amb la vostra col·laboració aconseguim que la nostra 
festa sigui cada any una mica més gran i una mica millor.
Núria Gómez. Colla de diables Parets

En memòria de Rosa Pladelasala i Arumi
Has lluitat fins al final
deixant un món enrere
fins que t’ha arribat un mal
que t’ha minvat la fal·lera.

El teu somriure, el trobaré a faltar;
la teva alegria, les ganes de viure
i les teves ganes de ballar
han marcat la meva vida.

Junts hem sobreviscut tot fent camí; 
el nostre recorregut ha estat immens.
Aquest ha estat el nostre destí
recordant els bons moments.

Adéu, ja no parlaràs, no cantaràs,
no ballaràs i amb mi no estaràs.
Adéu. Si Déu en ha ajuntat
i ara ens ha separat,
sols em resta dir: “Fins ben aviat!”

Jaume Anfruns i Palau

Inici al càntic en un temple
 A Raimon, amb el meu agraït aplaudiment. 
 Homenatge a Salvat-Papasseit 

Ara digueu: “La ginesta floreix,
arreu als camps hi ha vermell de roselles.
Amb nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb ell, les males herbes.”
Ah, joves llavis desclosos després
de la foscor, si sabíeu com l’alba
ens ha trigat, com és llarg d’esperar
un alçament de llum en la tenebra!
Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
d’accés al ple domini de la terra.
Vàrem mirar ben al lluny del desert,
davallàvem al fons del nostre somni.
Cisternes seques esdevenen cims
pujats per esglaons de lentes hores.
Ara digueu: “Nosaltres escoltem
les veus del vent per l’alta mar d’espigues.”
Ara digueu: “Ens mantindrem fidels
per sempre més al servei d’aquest poble.” 
Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farners, 1913 - Bar-
celona, 1985) Gran narrador, com en Ariadna al laberint grotesc, 
i poeta més que gran: Llibre de Sinera, La pell de brau, Setmana 
Santa, El caminant i el mur...  El Niu d’Art de Parets li dedica el 
proper 26è Festival de la Poesia, el 26 d’octubre al teatre Can 
Rajoler, i us convida a assistir-hi. Com cada any, tindrem una 
participació important i procedent d’arreu del país en el que és 
ja el certamen de rapsodes més antic de Catalunya en funcio-
nament. Poema extret de Les cançons d’Ariadna (1949) dins les 
Obres completes, Ed. 62, 1987. Trobareu aquest llibre i d’altres 
de Salvador Espriu a les biblioteques Can Rajoler i Can Butjosa.

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 26 de setembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, lectura en veu alta dels poemes 
de Joana Raspall.

Divendres 27 de setembre
-A les 17 h, a la Marineta, visita a la masia, dins de les Jornades Euro-
pees del Patrimoni.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 20 h, a la Sala Cooperativa, acte social 2013 “La indústria farma-
cèutica al Vallès”.  

Dissabte 28 de setembre
-A les 10 h, al mirador del riu Tenes, al costat de les pistes d’atletisme, 
sortida de la caminada verda per Parets.
-A les 12 h, a la Torre de Malla, visita a la masia, dins de les Jornades 
Europees del Patrimoni.
-A les 22.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, balls de saló amb Zenit. 

Diumenge 29 de setembre
-De 9 a 21 h, al Casal Can Butjosa, torneig Vtes. 
-A les 10 h, als voltants del Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez, 
sortida de la Diada de la Bicicleta.
-A les 12 h, a la Torre Cellers, visita a la masia, dins de les Jornades 
Europees del Patrimoni.
-A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle Que vaya bonito, a càrrec 
de la cia. Teatro de Cerca.

Dimarts 1 d’octubre
-A les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa, acte de lliurament dels premis 
a l’excel·lència de l’Institut Torre de Malla. 

Dijous 3 d’octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, lectura en veu alta dels poemes 
de Joana Raspall.

Divendres 4 d’octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte. 
-A les 21.30 h, al Casal de Cultura Can Butjosa, “De watt a watt”, amb 
l’actuació de Drakum, El Artriste, Tormentor i The Downtown Beggars. 
-A les 21 h, a l’observatori Pau Vila, sessió d’astronomia, amb projecció 
d’un audiovisual i observació d’Andròmeda i el doble cúmul de Perseu.

Dissabte 5 d’octubre
-De 10 a 13 h, a Can Jornet, anellament i identificació d’ocells. 
-A les 20.30 h, a la Biblioteca Can Rajoler, projecció de Kirikú y la bruja.
-A les 20.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle Sí, pero no exactamente.
 
Diumenge 6 d’octubre
-D’11 a 19 h, a la plaça de la Vila, 1a Festa Parets, poble lector.
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle Viu Espriu. 

Dimarts 8 d’octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte, amb Carme Bru-
garola. 

Dijous 10 d’octubre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, lectura en veu alta dels poemes 
de Joana Raspall. 

Divendres 11 d’octubre
-A les 17 h, a la Sala d’exposicions Can Rajoler, obertura de l’exposició 
Obre els ulls, de SOS Racisme. 
-A les 17.15 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Bressol de contes: hora del 
conte especial per a infants de fins a 3 anys.

APUNTA’T

Tota l’agenda al web www.parets.cat

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
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L’APUNT Sergi Mingote. Alcalde | sergi.mingote@parets.cat  |  www.sergimingote.cat

Parets aposta per noves empreses amb talent, innovació  i que generin ocupació

Identificar noves oportunitats, desenvolupar iniciatives 
innovadores i crear noves empreses que generin un alt 
volum d’ocupació són els eixos principals d’un projec-
te que impulsa i que lidera Parets del Vallès en l’Àmbit 
B30, una associació integrada per una cinquantena 
d’organitzacions de 23 municipis de les comarques del 
Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat.
L’Ajuntament de Parets del Vallès, juntament amb el Con-
sell Industrial, ja ha començat a treballar-hi. Sota el nom 
d’Emprenedoria Corporativa, s’assenten les bases d’un 
projecte que té com a màxim objectiu crear empreses de 
gran impacte en el territori, que generin ocupació i que 
estableixin vincles entre empreses i altres agents econò-
mics, universitats i centres tecnològics per ser més efi-
caços, eficients i competitius. 
En aquest sentit, Parets del Vallès té el gran repte de fo-
mentar la creació i el talent dels emprenedors i ajudar-los 
a implantar noves empreses innovadores i amb gran valor 

afegit. El projecte està elaborat, ara només cal donar-hi 
el tret de sortida, al proper plenari del Consell Industrial, i 
començar a fer accions per reforçar Parets i els municipis 
de la B30 com a pol d’atracció de nous emprenedors, so-
bretot en el sector de la indústria manufacturera avança-
da, química i farmacèutica, entre d’altres.

Lideratge de Parets del Vallès
La forta especialització del municipi en el sector indus-
trial, l’existència d’una plataforma de cooperació públic-
privada com és el Consell Industrial, la situació geogràfica 
de frontissa dels dos vallesos, la xarxa de comunicacions 
del municipi i els espais adreçats a empreses, han fet de 
Parets del Vallès un municipi amb els elements neces-
saris per al desenvolupament d’aquest projecte de llarg 
recorregut i que fomenti l’emprenedoria corporativa, prio-
ritàriament de caràcter industrial, entre grans empreses 
de la B30, pimes, emprenedors i centres de coneixement.

Aquest projecte supramunicipal neix com una nova opor-
tunitat per crear ocupació, partint de la importància de 
l’emprenedoria, la innovació i la competitivitat. La coo-
peració públic-privada és un tret diferencial i estratègic, 
perquè permetrà facilitar la implantació de les noves ini-
ciatives empresarials amb “tutors” que transferiran ex-
periència i coneixement. 

Selecció de projectes i tutela
El servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Pa-
rets i el Consell industrial obriran una convocatòria per 
recollir projectes viables d’empreses i pimes, rellançats 
en aliança amb grans firmes o projectes emprenedors 
apadrinats per empreses de dimensió alta. Un cop feta la 
selecció, es presentaran a la resta d’indústries del terri-
tori per poder fer-ne la tutela i es donarà suport als nous 
emprenedors en l’elaboració de models de negoci i pla 
econòmic i financer.

Parets del Vallès lidera un 
projecte per crear noves 
empreses innovadores que 
generin ocupació en l’àmbit 
de la B30

El projecte pretén reforçar 
Parets i els municipis de 
l’eix viari de la B30 com a pol 
d’atracció i de referència de 
nous emprenedors

Properament s’obrirà una 
convocatòria per recollir 
projectes i s’implantaran amb 
la  tutela d’altres empreses i 
administracions

 L’Ajuntament de Parets i el Consell Industrial treballen conjuntament en un projecte d’emprenedoria corporativa en l’Àmbit B30

Ser emprenedor és valor afegit. Avui dia, més que mai, es fa necessari innovar, veure les coses d’una manera diferent, identificar 
noves oportunitats i dissenyar projectes que ens permetin créixer. Les empreses necessiten gent emprenedora i les adminis-
tracions també. Malauradament ens està tocant viure una crisi que ens ofega, que no ens permet abocar grans recursos per fer 
grans projectes i l’enginy, la creativitat i la innovació s’han convertit en sinònim d’èxit per continuar empenyent el dia a dia. 

Precisament  perquè a Parets no ens resignem a creure que no podem fer res per sortir de la crisi, ens embarquem en un nou 
projecte que ha de convertir-se en un nou generador d’ocupació per als nostres ciutadans i ciutadanes.

Com a administració pública volem ser exemple d’innovació i creativitat, treballant per consolidar Parets com un pol d’atracció 
industrial que ens aporti allò que més desitgem: llocs de treball. I se’ns brinda una oportunitat extraordinària, que és impulsar i 
liderar un projecte d’emprenedoria corporativa en l’Àmbit de la B30, una associació integrada per més d’una vintena de municipis 
i una cinquantena d’organitzacions amb el denominador comú de l’eix viari de la B30 com a referent de creixement i competitivitat 
industrial. No ho hem dubtat ni un segon. Parets és capdavanter en indústria i ho ha de continuar sent. 

Els engranatges ja estan en marxa perquè noves empreses innovadores puguin implantar-se al nostre territori, perquè generin 
nous llocs de treball i perquè la nostra indústria i les nostres empreses siguin cada vegada més competitives i més referents.
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El vincle entre Parets del Vallès amb Chilluévar i Santo 
Tomé, dos municipis de la Sierra de Cazorla, a Jaén, va 
néixer amb el fenomen migratori dels anys 60, motivat per 
la recerca de feina. 
Més de 600 immigrants procedents de tots dos pobles 
van establir-se a Parets entre 1960 i 1980. Són paretans 
i paretanes que han format aquí les seves famílies però 
que, gairebé tots, mantenen la relació amb els seus pobles 
d’origen i les seves arrels.
Ara, 53 anys després, s’estrenyen els llaços i els ajunta-
ments dels tres pobles estan iniciant els treballs previs 
d’un futur agermanament, que esdevingui el punt de par-
tida per dur a terme projectes de manera conjunta.

Visita institucional, el 19 d’octubre
Així, el 19 d’octubre, Parets del Vallès rebrà els alcaldes 
de Chilluévar i Santo Tomé, José Luis Agea i Francisco 
Jiménez, i a les 18 h, al Teatre Can Rajoler, està previst 
l’acte de benvinguda, la presentació d’alguns dels projec-
tes comuns i la signatura d’un document que estableix la 

voluntat dels tres pobles d’iniciar el procediment d’ager-
manament.
L’acte està obert a tota la població però, per preveure’n 
l’aforament, caldrà recollir-ne l’entrada prèviament a 
l’Ajuntament de Parets i als casals de la gent gran.

Patrimoni humà. La immigració a Parets
En el marc d’aquest projecte s’han previst diverses ac-
cions, com ara l’elaboració d’un documental sobre el 
moviment migratori dels anys 60 i 70 i una publicació 
basada en un treball de recerca del paretà Marc Aibar, 
titulat Patrimoni humà. La immigració a Parets del Vallès. 
L’estudi tracta sobre les famílies de la comarca de la Sier-
ra de Cazorla que van venir a viure a Parets: els motius, 
l’efecte crida i, entre d’altres, les indústries on van venir 
a treballar. 
Alhora, es presentarà d’un blog dels tres municipis, que 
neix com a punt de connexió entre aquestes poblacions 
i que establirà xarxes socials per compartir i fomentar la 
interrelació entre Parets, Chilluévar i Santo Tomé.

Herm@nados, @germanats: Chilluévar-Parets del Vallès-Santo Tomé
El 19 d’octubre, els alcaldes de Chilluévar i Santo Tomé faran una visita institucional a Parets

Prop de 40 entitats commemoren la Diada
Prop d’una quarantena d’entitats van participar en l’ofre-
na floral de la Diada Nacional de Catalunya davant del 
monument a l’Onze de Setembre, a la plaça dels Països 
Catalans. L’acte va començar amb l’ofrena institucional 
i va cloure amb una audició de sardanes a càrrec de la 
Cobla Rosaleda.
D’altra banda, cap a 400 paretans i paretanes van su-
mar-se a la Via Catalana, en trams a Sant Pol de Mar, 
Camarles i altres indrets de la convocatòria.

Cursos per a una conducció responsable
La Policia Local està duent a terme xerrades a les tres 
autoescoles del municipi per tal de sensibilitzar els nous 
conductors sobre les conseqüències d’adoptar actituds 
de risc a la carretera, com ara posar-se al volant sota els 
efectes d’estupefaents o psicotròpics o què suposa estar 
implicat en un accident. Les sessions van adreçades a 
alumnes i exalumnes i a persones que es vulguin reciclar 
en la conducció. Per assistir-hi cal posar-se en contacte 
amb qualsevol de les autoescoles de Parets.

11 DE SETEMBRE SEGURETAT VIÀRIAESCOLA DE LA NATURA
Activitats de tardor i sessions d’astronomia
Una matinal d’identificació i anellament d’ocells, un taller 
per conèixer l’estructura i el funcionament d’un formiguer, 
un d’ornitologia i un altre de natura en familia són les 
activitats que proposa l’Escola de la Natura per aquesta 
tardor fins al desembre.
Pel que fa a les habituals sessions d’astronomia que es 
duen a terme a l’Observatori Pau Vila, adreçades al públic 
adult i familiar a partir de 10 anys, durant aquest trimestre 
n’hi ha tres de programades. En aquestes ocasions s’ob-
servarà Andròmeda, el doble cúmul de Perseu, la Lluna, 
Urà, Júpiter i la Nebulosa d’Orió. 
El públic infantil entre 6 i 10 anys tindrà de nou les seves 
pròpies sessions d’astronomia. Fins al desembre, se’n 
duran a terme dues, durant les quals els nens i nenes 
podran descobrir les dimensions del sistema solar i els 
secrets dels cometes.
Per a més informació i per formalitzar les inscripcions per 
aquestes activitats, cal adreçar-se a l’Escola de la Natura, 
al carrer Galende, 12, al telèfon 93 562 17 94 o bé a través 
del correu escolanatura.parets.cat.

Parets se suma a la Setmana de la Mobilitat
La Cursa de Transports enceta avui, dijous 26 de setem-
bre, l’agenda d’activitats amb les quals Parets se suma 
un any més a la celebració de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, que enguany té lloc del 22 al 29 de 
setembre sota el lema “Aire net. Fes el pas”. 
La Cursa, promoguda pels ajuntaments de la Vall del Te-
nes on té parada el bus E7, consisteix en una competició 
entre aquest autobús, que sortirà de Bigues i passarà per 
Parets a les 10.14 h, i un cotxe particular. Durant el recor-
regut, regidors i tècnics dels ajuntaments dels municipis 
participants aniran pujant als vehicles. Finalment, el punt 
d’arribada serà el Palau Robert de Barcelona. L’objectiu 
d’aquesta acció és oferir una comparativa cívica del 
temps de viatge, costos, consums i emissions de CO2 de 
dos mitjans de transport, el cotxe particular i l’autobús, 
per a un mateix recorregut.
La segona activitat prevista durant aquestes jornades és 
la Caminada verda, organitzada per l’Escola de la Natura 
de Parets, que es durà a terme aquest dissabte a partir 
de les 10 h. El punt de sortida serà el mirador del Tenes, 
l’itinerari serà de 6 quilòmetres aproximadament i trans-
correrà pel passeig fluvial, l’Eixample, la Riera Seca i Can 
Serra. Per participar-hi, cal inscriure-s’hi, de forma gra-
tuïta, a través del correu electrònic escola.natura@parets.
org o al telèfon 92 562 17 94.
Per acabar, diumenge a partir de les 10 h tindrà lloc la 
Diada de la Bicicleta, organitzada un any més per l’Asso-
ciació Ciclista Parets - Ravet Bike i el Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Parets. El punt de sortida i arribada serà 
el Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez i el recorre-
gut serà d’uns 10 quilòmetres. 
Els interessats a participar-hi s’han d’adreçar al pavelló. 

MOBILITAT
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SOLIDARITAT

L’empresa de joguines Don Dino i l’Ajuntament de Pa-
rets han signat recentment un acord de col·laboració per 
a la contractació del personal que prestarà servei a la 
nova botiga que la firma vallesana obrirà ben aviat a la 
zona d’oci i serveis del Sector Iveco. La selecció, com 
en ocasions anteriors, s’ha fet per mitjà del Servei Local 
d’Ocupació (SLOP) i inicialment es preveu la contractació 
de quatre persones.
Don Dino, una de les empreses líder en joguines al país 
amb prop de 200 franquícies, 40 de les quals es troben al 
territori català, gestionarà de manera directa el seu cen-
tre de venda a Parets, que es convertirà en una de les 
úniques cinc botigues que els empresaris administren 

directament. Durant la signatura del conveni, la gerent 
de l’empresa, M. Antònia Cladellas, va posar de manifest 
el compromís que la firma vol adquirir amb la població, 
amb la voluntat de participar activament en les campa-
nyes socials que es duguin a terme al municipi adreçades 
als més petits.
L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, va mostrar la seva sa-
tisfacció per l’acord, ja que fets com aquest consoliden el 
Sector Iveco com un espai de dinamització de l’activitat 
al municipi i amb una gran capacitat per generar llocs de 
treball.
El nou centre de Don Dino ocuparà uns 400 m2 i estarà 
situat entre el supermercat Aldi i Media Markt.

Don Dino obre a Parets amb el compromís de crear ocupació
La cadena de joguines implantarà la seva activitat al Sector Iveco en un espai de 400 metres quadrats

Inici dels 32 nous plans d’ocupació locals 
18 operaris i operàries de neteja i manteniment, 3 au-
xiliars de la llar, 3 conserges-manteniment, 3 auxiliars 
administratius/ives, 3 auxiliars de conversa en anglès, 
1 auxiliar tècnica de manteniment web i 1 dinamitzador 
juvenil han començat a treballar aquest mes de setembre 
per a l’Ajuntament de Parets, amb una jornada laboral 

OCUPACIÓ
del 70% i un contracte que els garanteix la feina durant 
els propers 4 mesos. Tot i que la convocatòria era oberta 
a tots els sectors de la ciutadania, durant el procés de 
selecció s’han tingut en compte factors com l’edat per 
facilitar la incorporació al món laboral de persones amb 
més dificultats. 
Abans d’iniciar les seves tasques, l’Ajuntament va dur a 
terme una sessió d’acollida amb l’objectiu d’explicar a les 
32 persones la feina que desenvoluparan per a l’Adminis-
tració paretana i el funcionament dels diferents serveis 
que s’hi presten. En aquesta segona convocatòria, van 
presentar la seva sol·licitud 412 persones del municipi 
en situació d’atur. 
Durant aquest any, l’Ajuntament haurà contractat mitjan-
çant aquests plans un total de 82 persones. En els darrers 
dos anys, el consistori ha impulsat 128 plans d’ocupació 
local, inclosos els 82 d’aquest 2013, a més dels 32 plans 
d’ocupació ordinaris de la Generalitat de Catalunya en-
degats el 2011.

MOBILITAT

El Bus Exprés suma cinc noves expedicions
Desplaçar-se des de Parets fins a l’avinguda de la Meri-
diana de Barcelona en tan sols 20 minuts ja és possible. 
Aquest és un dels avantatges de l’ampliació del servei 
de Bus Exprés de la Vall del Tenes que comunica amb  
Barcelona amb velocitat comercial alta.
Des de dijous 12 de setembre, la línia anomenada e7 
suma cinc noves expedicions a les 20 diàries que tenia 
fins ara i passa a tenir-ne 25: 12 amb sortida des de Bar-
celona i 13 des de Bigues i Riells. 
Connecta l’avinguda de la Meridiana amb Parets, Lliçà de 
Vall, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia i Bigues i Riells entre les 
6.15 h i les 21.10 h, cobrint franges horàries que fins ara 
estaven sense servei. A Parets, té parada al carrer Víctor 
Català, al costat del camp de futbol.
Al mateix temps, s’hi han incorporat nous autobusos i 
s’ha reduït el temps de trajecte, ja que, com a màxim, 
es fan només dues parades per municipi, a més de tenir 
prioritat en els semàfors.

Disposar d’informació en temps real
Altres avantatges de la millora del servei són que els usu-
aris disposen d’informació en temps real a les parades 
i, a l’interior de l’autobús, els vehicles estan adaptats i 
ofereixen servei Wi-Fi i premsa gratuïta.

“La botigueta” solidària de Càritas Parets
A finals del mes d’octubre Parets tindrà un nou comerç 
de la mà de Càritas Parets. Es tracta de “La botigueta”, un 
establiment que posarà a la venda roba i complements de 
segona mà amb l’objectiu de recaptar diners que es des-
tinaran a finalitats solidàries com ara l’adquisició d’ali-
ments que és, actualment, una de les majors necessitats 
a les quals Càritas ha de donar resposta. “La botigueta” 
estarà oberta a tothom i vendrà les seves mercaderies 
a preus reduïts per tal d’arribar a la major part de públic 
possible. Es preveu que, un cop iniciada l’activitat, l’es-
tabliment rebi la benedicció del bisbe de Terrassa, Mons. 
Saiz Meneses. De moment, la donació de roba usada es 
pot continuar fent al local del Centre Parroquial tot i que, 
un cop oberta la botiga es podrà dur al seu emplaçament, 
a la plaça Mossèn Pere Batlle núm. 3, davant la plaça de 
Josep Pla. Pròximament s’instal·larà un contenidor de 
Càritas a l’entrada del local per dipositar el gènere.
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Busques nous clients, socis, col·laboradors o proveïdors?
Troba oportunitats per a la teva empresa

Getting contacts! Industrial Parets del Vallès
22 d’octubre de 9.30 a 14 h
Sala Cooperativa - Parets del Vallès

Reunions qualificades: trobi els millor professionals. Clients, 
proveïdors, distribuïdors, entitats financeres.

Jornada especialment afreçada a empreses i professionals de 
tots els sectors.

Cada participant rebrà una agenda personal de reunions: 15 
reunions en un matí.

Generi nous projectes. Aprofiti les sinergies. Trobi els millors 
col·laboradors.

Sala Cooperativa
Plaça de la Vila, s/n
Parets del Vallès

Vols participar-hi? Inscriu-t’hi ara!
Registra’t a la web www.gettingcontacts.com

                  Inscripció gratuïta empreses de Parets del Vallès
                  fins al 30 de setembre

Participa-hi!

Festival 
de la Poesia

26è

Dissabte
26 d’octubre 2013
18 h. Teatre Can Rajoler

Homenatge a

Salvador Espriu
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Parets acollirà el primer Getting Contacts d’industrials, 
una iniciativa sorgida del Consell Industrial de Parets 
del Vallès, que neix amb la voluntat de promoure la co-
operació empresarial del sector industrial. La jornada se 
celebrarà el 22 d’octubre, a la Sala Cooperativa, i està 
adreçada a empreses industrials i serveis a les indústries.
Amb el missatge “Busques nous clients, socis, 
col•laboradors o proveïdors? Troba oportunitats per a 
la teva empresa”, el Consell Industrial, l’Ajuntament de 
Parets del Vallès i l’empresa Gettingcontacts! han iniciat 
una campanya de difusió per convidar totes les empreses 
interessades a participar-hi.
Les empreses industrials de Parets poden inscriure-s’hi 

Primera jornada Getting Contacts d’industrials
La trobada permetrà als empresaris obtenir contactes per ampliar les possibilitats de negoci.

gratuïtament fins al 30 de setembre. Per a la resta, el preu 
de la jornada és de 60 € o de 45 € en cas de pertànyer a 
grups de Gettingcontacts! Linkedin /Facebook.
L’objectiu de la jornada, que es desenvoluparà a través de 
reunions de treball, és promoure l’inici de nous projectes 
de desenvolupament industrial, facilitar l’accés a noves 
fórmules de col·laboració, cooperació, contractació i mer-
cats, i, entre d’altres, aprofitar les sinergies en funció dels 
interessos de cada sector. 
Amb la convocatòria del primer Getting Contacts del sec-
tor industrial, el Consell Industrial posa en relleu l’aposta 
de Parets com a municipi de referència en innovació, qua-
litat i desenvolupament de projectes i empreses.

Un any de Consell Industrial a Parets
La indústria és el gran motor econòmic de Parets del 
Vallès. El teixit industrial i empresarial del municipi s’ha 
constituït en un referent d’innovació, qualitat i desenvo-
lupament. Amb aquestes referències va néixer, ara fa un 
any, el Consell Industrial de Parets del Vallès.
La iniciativa va sorgir arran del pla estratègic “Parets com 
tu el vols 2010-2025”, un projecte de vila que va comptar 
amb la participació d’un miler de ciutadans i ciutadanes. 

PROMOCIÓ EMPRESARIAL
Des d’aleshores, el Consell Industrial es planteja com un 
òrgan de participació amb estratègies dirigides cap a un 
model d’economia competitiva, renovada i generadora 
d’ocupació i benestar. Durant aquest any s’han dut a ter-
me quatre sessions de treball, la primera de les quals va 
coincidir amb la presentació i es va centrar en l’ocupació 
i les accions formatives. 
Les sessions següents van tractar temes de rellevància, 
com la seguretat en les persones i les empreses o la pro-
moció empresarial, en què es van establir les actuacions 
prioritàries en relació amb la planificació d’accions adre-
çades a grans empreses i a pimes, la posada en marxa 
de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa a Parets o els treballs 
inicials de definició dels propers Premis als Valors Em-
presarials 2013. La darrera trobada va girar a l’entorn del 
territori i el medi ambient. 
Pròximament, està prevista la convocatòria del plenari 
d’aquest ens per tal de donar a conèixer les accions que 
s’han dut a terme aquest any. Durant la reunió també es 
tractaran el nuclis d’acció que es desenvoluparan durant 
el darrer trimestre de 2013 i els primers mesos de 2014.

Subvencions Forma i Insereix per al 2013
Ja s’han fet públiques les bases de la convocatòria de 
subvencions del programa Forma i Insereix per a l’any 
2013. El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix una 
línia de finançament per a les empreses que necessitin 
contractar treballadors. Els ajuts es destinen a la for-
mació de persones, prioritàriament en situació d’atur, 
amb el compromís de l’empresa de contractar-ne, com 
a mínim, el 60 %. Més informació: oficinadetreball.cat.

Incentius al comerç, serveis, artesania i moda
L’11 d’octubre finalitza el termini per a la sol·licitud dels 
incentius per al 2013 adreçats a impulsar la dinamitza-
ció del comerç, els serveis, l’artesania i la moda. La línia 
d’incentius està adreçada, tant en la vessant col·lectiva 
de les associacions i sectors agrupats de comerciants, 
serveis, l’artesania i moda i la consolidació de l’associ-
acionisme com per facilitar a les empreses catalanes la 
seva participació en els esdeveniments firals en l’àmbit 
nacional i internacional per poder donar a conèixer els 
seus productes i serveis i aconseguir una millora en la 
seva comercialització. Per a més informació: ccam.ca.

Mat Holding i Grifols, empreses capdavanteres
Aquest mes d’agost, la farmacèutica paretana Grifols 
ha formalitzat la compra del 35 % de l’empresa nord-
americana Aradigm Corporation, dedicada a la fabri-
cació de fàrmacs pulmonars inhalats. Amb aquesta 
adquisició, Grifols guanya pes en el mercat dels Estats 
Units.
Per altra banda, el Grup Mat Holding preveu superar 
la barrera dels 200 milions d’euros de facturació l’any 
2015, gràcies a l’adquisició que està negociant amb 
una companyia estrangera, fet que implicaria passar 
de ser únicament distribuïdors a disposar d’un pro-
ducte propi en el negoci de l’aigua que els permetria 
implantar-se a la resta del món. 

Recanvis Parets sorteja premis als clients
L’establiment de recanvis i accessoris per a l’automò-
bil Recanvis Parets ha posat en marxa un sorteig amb 
la voluntat de premiar la fidelitat dels seus clients. 
Amb cada compra superior a 20 euros, es lliurarà una 
participació que, en el cas de coincidir amb la combi-
nació del sorteig de l’ONCE del 30 de setembre, donarà 
opció a un premi. Amb una compra superior a 15 eu-
ros, la botiga també fa petits regals als compradors.

Exposició de Paco Roca al Galeria 85
Fins a finals del próxim mes d’octubre, el restaurant 
Galeria 85 tindrà exposada una mostra de treballs, al-
guns d’inèdits, de l’il·lustrador i dibuixant de còmics 
valencià Paco Roca. L’artista ha guanyat, entre d’al-
tres, el premi al millor àlbum i millor guió al Festival del 
Còmic de Barcelona, el Premi Nacional de Còmic, dos 
premis Dolmen i el premi al millor guió i millor obra a 
l’Expocòmic.  

EN 2 MINUTS...
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Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 10’

Que vaya 
bonito

setembre29
diumenge 19.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Jorge-Yamam Serrano

Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 20’

Si, pero no 
exactamente

octubre5
dissabte 20.30 h

Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Sandra Rossi

Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 10’

Viu Espriu

octubre6
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Commemoració de l’Any Espriu

A les 21 h
Sopar amb barquetes (montaditos) + copa i música
ofert per la Comissió de Festes

octubre12
Sala Cooperativa
Parets del Vallès

A les 00 h
Copa i música amenitzat per la Comissió de Festes

A les
22.30 h
Espectacle

Reserva* de taula per al sopar: 93 573 98 00
*Un cop s’han adquirit les entrades

Pep 
Plaza

I ara
què?
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CONSUMCONSUM

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

Parets acull l’acte social del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
La Sala Cooperativa acollirà, demà divendres 27 de setembre, l’acte social anual de la 
delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. La indústria farma-
cèutica al Vallès, i concretament a Parets, és el fil conductor de l’acte social d’enguany 
escollit per ser un sector en creixement, competitiu i sempre a la recerca de l’excel·lència. 
El Col·legi ha fixat Parets com a seu de la trobada pel seu pes industrial i, en especial, 
per la rellevància de les empreses dedicades al sector químic i farmacèutic instal·lades 
al municipi. Amb aquesta acció, la institució aposta fermament per acostar la delegació 
vallesana al territori.  L’acte s’obrirà amb les intervencions del president de la delegació, 
Francesc Figueras, del president de l’associació, Joan Torres i del degà del col·legi, Joan 
Vallvé i comptarà amb l’assistència del director general d’Indústria de la Generalitat, 
Antoni Maria Grau. Durant la trobada es farà un reconeixement als nous col·legiats i un 
homenatge a les persones amb 50 anys de dedicació a la professió. També es lliurarà el 
guardó d’honor a una empresa d’especial rellevància en el sector. La cloenda de l’acte 
anirà a càrrec de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote, i les activitats finalitzaran amb un 
sopar de germanor.

150 anys d’història
L’Associació d’Enginyers de Catalunya, que enguany commemora el 150è aniversari, 
va néixer amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de l’enginyeria industrial a 
Catalunya, de defensar els drets dels professionals i de reivindicar les competències 
professionals que corresponen als enginyers. El reconeixement de l’associació i de la 
professió s’assoleix entorn del 1877 gràcies a la contribució que els enginyers fan a la 
societat, mitjançant la publicació i la difusió de treballs científics. La creació d’aquest ens 
va establir les bases per al naixement del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

INDÚSTRIA CAPDAVANTERA

Taller d’economia domèstica ‘L’art de repartir el pastís’
Des del Servei de Consum i Atenció al Consumidor de Parets us proposem assistir al 
taller d’economia domèstica ‘L’art de repartir el pastís’ que tindrà lloc el dimarts 15 
d’octubre, a les 17.30 h a la Sala Serra de la Cooperativa.
El taller, obert a tota la població, tindrà una durada d’una hora i mitja i és gratuït.
Durant aquest temps es parlarà de com podem ajustar el nostre pressupost mitjançant 
un consum responsable, es reflexionarà sobre la complexitat de l’economia domèstica 
i la seva relació amb el consum conscient i transformador i es compartiran eines per 
enfocar la gestió de l’economia a través de dinàmiques participatives.
El taller dóna especial rellevància a l’intercanvi d’enfocaments, estratègies i eines con-
cretes entre els participants per tal de dotar les persones de les competències neces-
sàries per millorar l’economia i el benestar.
Els objectius del taller són:
     
       Analitzar els factors que ens influeixen a l’hora de consumir.
 
        Compartir estratègies concretes d’estalvi i consum conscient en els diferents àmbits
       que formen part de l’economia domèstica.
 
       Aprendre a planificar i a gestionar la nostra capacitat d’endeutament per tal de 
       millorar la nostra qualitat de vida.

SESSIONS DE TREBALLACTIVITAT EMPRESARIAL

Noves empreses al municipi

Aquest mes de setembre s’han implan-
tat dues noves activitats empresarials al 
municipi. La primera ha estat Catalunya 

Valorització i Excavacions, 89-90, SL, una 
empresa dedicada a les excavacions i ex-
plotació de pedreres, entre d’altres. També 
inicia la seva activitat Letsbrico Shop, SL, 
dedicada al comerç a l’engròs i al detall de 
productes de bricolatge.
Per altra banda, l’empresa Grup Alimentari 
Disteco, dedicada a la comercialització i 
distribució de productes alimentaris fres-
cos i elaborats, preveu ocupar una nau 
industrial al polígon Can Volart de Parets 
per tal d’ampliar la superfície de les seves 
instal·lacions, que actualment té a Gra-
nollers. La nau, de construcció recent, té 
2.585 m2 de superfície.

Impuls al comerç local

Representants de les regidories de Comerç 
i de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
i una vintena de botiguers han assistit a 

la sessió de treball celebrada aquest mes 
amb l’objectiu de debatre propostes per 
impulsar el comerç local. Durant la reunió 
es van arribar a un seguit d’acords que in-
clouen la creació d’un grup de treball per 
organitzar activitats relacionades amb el 
Circuit de Catalunya o un seguit d’accions 
per elaborar una guia gastronòmica de 
Parets. Inicialment es treballarà en l’àmbit 
de la restauració tot i que s’ha previst que 
aquestes actuacions puguin fer-se extensi-
ves a altres sectors del municipi. També es 
van donar a conèixer els resultats provisio-
nals de l’enquesta sobre el Pla de formació 
adreçat als comerciants.



26 de setembre de 201310 PUBLICITAT

Visita institucional
dels alcaldes de Chilluévar

i Santo Tomé (Jaén)

dissabte 19 octubre

a les 18 h, al Teatre Can Rajoler,

acte de benvinguda als alcaldes de Chilluévar i 

Santo Tomé, signatura del document de

voluntat d’iniciar el procés d’agermanament 

amb Parets i presentació de diversos projectes 

comuns dels tres municipis.



MONOGRÀFIC

des d’un llibre 
em van venir a rebre les paraules

Parets poble lector. La magia de la lectura

Llegir és viure molt més i molt millor! Llegir 

no omple el meu temps, llegir omple i afegeix 

valor a la meva vida.                 

Jo sóc allò que he llegit i allò que estic 

disposat a llegir.

Sempre vaig imaginar que el Paradís seria 

algun tipus de biblioteca. 

 Emili Teixidor Jaume Cabré Jorge Luís Borges

La lectura ens proporciona l’oportunitat de viure vides que no ens pertanyen i moltes vegades la complicitat d’haver viscut la mateixa; una lectura 

que ens ajuda a canviar, a evolucionar, a créixer, a adaptar-nos a les vicissituds que amablement la vida ens regala, gràcies potser, entre d’altres 

virtuts que té, que hem estat capaços, mentre llegim, de posar-nos en “la pell dels altres”, dels que viuen dins els llibres.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mercè Escardó i Bas

Llibres, lectures, recitals, titelles, poesia, música, disfresses, contes encadenats, cal·ligrafies amb ploma i tinter, còmics i mercats d’intercanvi 
són alguns dels elements que embasten el relligat d’una celebració que té com a fil conductor les lletres i les paraules: la primera festa Parets, 
poble lector.

Diumenge, 6 d’octubre, Parets del Vallès es converteix en punt de trobada de lletraferits, de quitxalla bocabadada pels contes, de poetes i 
poetesses, de ratolins de biblioteca, de dones i homes lectors, de joves apassionats per la lectura, d’emprenedors... en definitiva, Parets serà 
punt de trobada per a tothom qui sovint, o alguna vegada, s’ha deixat atrapar per la màgia dels llibres.

Serà una jornada ben dolça, en què es podrà distreure el cuquet de la gana fent queixalada a les Galletres, delicioses galetes en forma de 
lletres dissenyades pels nostres pastissers i que s’institueixen com a producte propi de la vila i vinculades estretament al projecte Parets, 
poble lector. 

Treieu la pols dels llibres vells, intercanvieu aquells que ja no voleu, disfresseu-vos de llibre, traceu lletres com els antics escrivents, deixeu-
vos contagiar de la màgia de la Caputxeta, de l’Alí Babà, d’en Patufet i dels contes més famosos del món. Coneguem Ot, el Quixot o recordem 
Salvador Espriu i Martí i Pol, de la mà del Niu d’Art...

És un dia per fer volar coloms, però també per trepitjar carrer, per passejar per la plaça de la Vila a través de les paraules.

Primera festa Parets, poble lector... No us la perdeu!

`



Parets del Vallès és un municipi que ha unit el progrés i el creixement al foment de la lectura entenent-la com una porta a la imaginació i a l’aventura. Una aventura, 
l’aventura de llegir, que va començar l’any 1949 amb la Biblioteca SOL. Anys després, el desembre de 1982, s’inaugurà la primera biblioteca pública, la Biblioteca 
Ca n’Oms que el gener de 1997 es trasllada a l’actual Biblioteca Can Rajoler, un espai de lliure accés al coneixement i al plaer de llegir pensat per a grans i petits. 
L’abril de 1983 es va inaugurar la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, un centre de referència conegut arreu del món per la seva tasca pionera vers els més 
menuts. Les nostres biblioteques han estat i continuen sent els elements vertebradors de les dinàmiques de foment de la lectura del nostre poble amb la proposta 
i el desenvolupament de multitud d’activitats plenes de creació i d’innovació que, de mica en mica, han anat creixent amb un objectiu de servei i de promoció de la 
lectura en general, i del llibre en especial com element vertebrador de la cultura. Amb aquest esperit, va néixer el projecte de vila Parets, poble lector que es gestava 
des de l’any 2005 quan Parets se sumava a l’Any del llibre i la Lectura amb centenars de propostes i activitats.

Parets, un poble implicat en la magia de la lectura

Parets, poble lector té com a objectiu mantenir viu el compromís de la vila amb la lectura i consolidar la tasca duta a terme en els darrers trenta anys per les dues 
biblioteques. Gràcies a la seva vinculació i col·laboració amb els centres educatius i altres agents culturals del poble, han fet possible una xarxa que fa de la lectura 
un element molt present entre els veïns i les veïnes de la nostra vila. El projecte pretén involucrar el conjunt de la ciutadania per fomentar el gust per la lectura i  
impulsar un seguit d’actuacions que ajudin a convertir Parets en una vila de referència en la promoció del llibre i la lectura. La consolidació global del projecte es 
basa en el reconeixement que la lectura esdevé una eina bàsica en l’aprenentatge i en la formació integral de les persones, així com una via d’accés primordial al 
coneixement i a la cultura. 
Des del seu naixement, al maig de 2011, el projecte ha estat l’eix principal de multitud d’esdeveniments i activitats desenvolupades al municipi, tot i que les prime-
res passes es feien el 2005 amb motiu de l’Any del Llibre i la Lectura. Aquell any, Parets va esdevenir un poble veritablement implicat en els llibres i la literatura: es 
van publicar en aquest butlletí municipal vint-i-tres ressenyes dels llibres preferits de persones rellevants del poble; es van dissenyar rutes literàries pels carrers i 
places de la vila; es van col·locar rètols amb cites i frases cèlebres d’autors reconeguts als diferents equipaments; va funcionar el bus de lectura; es va organitzar 
la Festa Major d’Estiu al voltant de la temàtica dels llibres i vam poder veure el piromusical de l’Any del Llibre i la Lectura, entre molts altres esdeveniments.
Gradualment, i des d’aquell any, es van anar establint les bases del projecte Parets, poble lector i el 2011 es va presentar a la ciutadania. En el marc d’aquest projec-
te, s’han afegit a les iniciatives nascudes de les biblioteques i centres escolars tot un seguit d’activitats que han estat acollides amb gran èxit per la ciutadania. El 
Bibliopavelló i la Bibliopiscina, la celebració de l’Any Joan Amades, el programa de RAP107 LletraParets, els bibliomercats, els vals de regals de les botigues Parets 
llegeix i compra o el premi Parets, poble lector per a les biblioteques escolars, són només uns quants exemples d’un projecte que creix dia a dia i que no hauria 
estat possible sense la participació i la implicació de tots els paretans i les paretanes.

`

A la Festa Parets, poble lector del 6 

d'octubre pots fer intercanvi de llibres 

usats i de punts de llibre.

Porta els teus llibres de segona mà o els 

punts de llibre que vulguis intercanviar a 

la fira que es farà al llarg de la festa. 

A la plaça de la Vila hi trobaràs llibres 

per a totes les edats.

Intercanvi de llibres usats 
i de punts de llibre



Espais de lectura. Indrets per gaudir de les paraules

Portal de benvinguda als llibres

El 2 de juny de l’any 2011 s’inaugurava, a la plaça 
de Josep Marcer, el portal de benvinguda als lli-
bres, una marquesina amb paraules que vol rebre 
els àvids lectors i lectores de Parets. Aquest dis-
seny urbanístic està pensat per propiciar la lec-
tura i incitar les persones a la reflexió i esdevé un 
espai emblemàtic al municipi.

Parc Cal Jardiner - L’aneguet lleig

L’endemà de la inauguració del portal de benvin-
guda als llibres naixia, a l’entorn del parc Cal Jar-
diner, l’espai de lectura dedicat al conte L’aneguet 
lleig de Hans Christian Andersen.
Al mig del cercle de lectura podem veure la imatge 
de l’estany, els arbres i, tot just al centre, el me-
ravellós cigne.

Parets té una llarga i singular trajectòria en la generació d’espais públics nascuts a partir de la participació ciutadana. L’any 2009, els escolars del municipi van fer 
més de 600 dibuixos que van inspirar els espais dedicats a la lectura que s’han creat al llarg d’aquests anys. Els infants van treballar prenent com a base els contes 
més llegits del Pla de Lectura de la Biblioteca Can Butjosa i, d’entre les propostes, es van triar elements que, més tard, es van materialitzar en el que actualment 
coneixem com a espais de lectura. Els artistes Albert Valera i Maria Josep Forcadell han estat els creadors d’aquests indrets, llocs de fantasia fets per gaudir, per 
llegir en família i per compartir moments especials al voltant de les històries amagades darrere dels llibres. Amb aquesta iniciativa, es demostra novament que 
l’urbanisme es pot integrar i formar part activa de la cultura de la vila.

Plaça de Mossèn Pere Batlle - En Patufet

Aquest ha estat l’últim dels espais de lectu-
ra inaugurats al municipi. Està situat a la plaça 
de Mossèn Pere Batlle, als Horts del Rector i en 
aquesta ocasió s’ha dedicat al conte d’en Patufet. 
Tots els espais de lectura tenen una superfície 
aproximada de 3 m de diàmetre i estan fets amb 
un paviment especial.

Parets en dolç. Neixen les Galletres
Les GALLETRES són les galetes en forma de lletra, creades a l’obrador dels 
nostres pastissers a partir d’una iniciativa sorgida dins del projecte Parets, 
poble lector, per gaudir d’un dolç propi que, alhora, ajudi a identificar la 
vila com un referent en la promoció del llibre i la lectura.
Estan fetes de farina, sucre, mantega, ou, taronja, llimona i canyella. Són 
un producte totalment artesanal, sense conservants ni additius, que a 
l’hivern es poden comercialitzar banyades amb xocolata.
Les nostres Galletres es presentaran el dia 6 d’octubre coincidint amb la 
1a Festa Parets, poble lector, i es podran adquirir a partir d’aquest moment 
a la Pastisseria Calvo (av. Catalunya, 96); Pastisseria Guàrdia (carrer del 
Raval, 12), i a la Pastisseria Joan (av. Pedra del Diable, 6).

Vine a la Festa Parets, poble lector i porta't el 
dinar per fer un àpat popular a la plaça de la 
Vila.

Porta la teva carmanyola o el plat que vulguis 
per fer un menjar popular al voltant d'aquesta 
festa del llibre i la lectura.

T'hi esperem!

Diumenge 6 d'octubre, a les 14 h
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L’APRE celebra la festa del 10è aniversari
L’Associació de Parets de Reforç Educatiu (APRE) va 
celebrar dissabte 14 de setembre el desè aniversa-
ri amb un festa al Casal Can Butjosa. L’entitat està 
formada per educadors i es dedica al reforç escolar 
d’alumnes de centres de primària i secundària, a més 
d’organitzar casals lúdics en períodes de vacances

 
L’Escola d’Adults estrena nova ubicació
L’Escola d’Adults de Parets ha estrenat ubicació en un 
espai a l’Institut Torre de Malla. L’oferta formativa del 
centre per a aquest curs inclou català d’acolliment, 
català i castellà bàsic, català de nivell llindar, anglès 
de nivell inicial i funcional, així com informàtica inicial 
i d’usuari.

Inscripcions als Cursos de Català per a Adults 
S’ha ampliat el termini fins al dia 4 d’octubre per for-
malitzar les inscripcions per als Cursos de Català per 
a Adults 2013-2014, organitzats pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística a través de l’Oficina de Cata-
là de Parets del Vallès. Els interessats s’han d’adreçar 
a l’Oficina de Català de Parets, al Centre Cultural Can 
Rajoler, al carrer Travessera, 1.

El XEF enceta les trobades del curs 2013-14
La Xarxa de debat educatiu amb i per a les famílies 
(XEF) enceta el curs amb noves trobades mensuals, 
que seguiran centrant-se en la temàtica de l’any pas-
sat, “Normes i límits”. La propera sessió tindrà lloc el 
dimarts 15 d’octubre, a les 13 h, a l’Escola Pau Vila. 
Les trobades estan obertes a tothom amb la voluntat 
d’avançar en l’educació de la infància i l’adolescència.

EN 2 MINUTS...

L’escola Lluís Piquer ha iniciat el curs amb normalitat i 
amb les obres d’arranjament de la teulada totalment exe-
cutades. Després dels imprevistos tècnics que van com-
portar la modificació del projecte, l’Ajuntament de Parets 
ha intervingut en l’execució dels treballs d’acord amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
per garantir que estiguessin enllestits quan comencessin 
les classes. 
Les obres van estar motivades per l’aparició d’una es-
querda en una de les aules de parvulari a mitjan 2012. 
Durant l’actuació, es van reubicar els alumnes de l’espai 
afectat a altres espais del centre educatiu.

La Cuna obre amb l’actuació de la coberta finalitzada
D’altra banda, l’Escola Bressol La Cuna ha obert també 
les portes amb les obres de consolidació i millora de la 
coberta de l’edifici finalitzades. La intervenció ha con-
sistit en resoldre deficiències en l’estructura de fusta de 
la coberta, la manca d’aïllament i de protecció tèrmica i 
contra el foc i els revestiments i acabats. 
La necessitat d’aquesta actuació es va originar durant 
unes tasques de manteniment ordinàries al constatar 
diverses deficiències en la coberta de teula de l’edifici 
que podien afectar la seguretat estructural d’una part de 
l’equipament.

L’Escola Lluís Piquer comença el curs amb les obres enllestides
L’Escola Bressol La Cuna també ha obert les portes amb l’actuació de millora de la coberta finalitzada.

Els cinc guanyadors viatgen a Alemanya
Els cinc alumnes de l’Institut Torre de Malla guanyadors 
del concurs “Una idea per a Freudenberg” han viatjat 
aquest mes a Weinheim (Alemanya),  on han visitat la 
seu central de Freudenberg, acompanyats pel conseller 
delegat de la companyia a Espanya, Jaume Cané.
Durant dos dies, els estudiants han pogut ampliar els 
seus coneixements sobre l’empresa i alhora s’han reunit 
amb un dels directors del departament d’Investigació i 

CONCURS “UNA IDEA PER A FREUDENBERG”
Desenvolupament de Freudenberg Haushaltsprodukte, 
Joaquín Barrera.
Aquesta ha estat la recompensa que s’han endut Patricia 
Andrade i Eneriet Moreno per haver presentat projectes 
tan enginyosos com uns guants antilliscants de goma 
sintètica i silicona, més llargs, i amb subjecció a la part 
superior, i Mireia Martín, Ndeye Sam i Raúl Pacheco per la 
seva galleda amb rodes i nansa extensible, pensada per 
evitar la càrrega excessiva de pes.
Al concurs s’hi van presentar sis treballs realitzats pels 
estudiants de primer curs del cicle de grau superior d’ad-
ministració i finances, que recollien idees originals de mi-
llora per a productes i processos d’aquesta multinacional.
L’objectiu d’aquest concurs ha estat acostar els estu-
diants al món empresarial local i aprofundir en la col-
laboració entre els centres educatius i les empreses. En 
aquest sentit, per dur a terme els projectes, els alumnes 
van visitar les plantes productives de Freudenberg, al po-
lígon industrial Can Volart de Parets. A partir d’aquí van 
presentar els seus treballs i, finalment, un jurat va esco-
llir-ne els guanyadors.

ESCOLES
Més de 3.000 alumnes tornen a les aules
3.162 nens i nenes de Parets han tornat a les aules des-
prés de les vacances d’estiu. Segons les darreres dades 
del Servei d’Educació de l’Ajuntament durant aquest curs 
més de 3.000 alumnes cursen estudis d’educació infan-
til i primària i d’educació secundària obligatòria als vuit 
centres d’ensenyament del municipi. Un total de 2.078 
nens i nenes ho fan a educació primària, 889 a educació 
secundària obligatòria i la resta als cicles formatius i de 
batxillerat.També han iniciat el curs els 195 infants de 
les tres escoles bressol municipals. La Secció d’Institut 
Parets del Vallès II ha obert les portes amb un nou mòdul 
amb dues aules destinades als alumnes de 2n d’ESO.
Prèviament a l’inici de classes, el Teatre Can Rajoler es 
va omplir de professionals del món de l’ensenyament de 
Parets durant la inauguració del curs escolar. L’acte va in-
cloure la conferència “Caminem junts cap a l’èxit escolar’, 
a càrrec del Dr. Ramon Flecha, catedràtic de sociologia de 
la Universitat de Barcelona, i la presentació del nou espai 
web del Servei d’Educació, a www.parets.cat.
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EN DOS MINUTS...
Consumir amb coneixement torna a Rap 107 
Consumir amb coneixement, l’espai de consum de 
Rap107, enceta nova temporada i torna al dial 107.2 
FM cada segon divendres de mes. La propera emissió 
tindrà lloc l’11 d’octubre a les 10 h. Al primer programa, 
emès el 20 de setembre, es van donar consells sobre la 
interpretació de les factures de consum d’electricitat i 
dels canvis de companyies de subministrament.

Parets ple de vida, al Medi Ambient de TV3
El llibre Parets ple de vida, de l’Escola de la Natura de 
Parets, es va presentar en el programa El medi am-
bient de TV3, emès el 13 de setembre. A l’espai s’hi 
expliquen els objectius d’aquesta publicació, que són 
promoure el coneixement de la fauna de la població i 
reflexionar sobre la protecció dels animals. El progra-
ma es pot tornar a veure a www.tv3.cat/pprogrames/
elmediambient.

El Rodamón, nou programa de Vallès Visió
Vallès Visió estrena a l’octubre el programa El roda-
món. Conduït per Romà Hereter, aquest espai infor-
marà sobre el turisme en general i, en concret, sobre 
totes les opcions turístiques que ofereixen els sis 
municipis que integren el Consorci Teledigital Mollet, 
entre els quals hi ha Parets.

Busques feina? Anuncis gratuïts a RAP107
A partir d’aquest divendres, 27 de setembre, l’emissora 
municipal RAP107 incorpora la una secció al magazi-
ne RAP matí que permet anunciar-se a totes aquelles 
persones de Parets que busquen feina. Els interessats  
poden facilitar els seus perfils professionals i dades 
de contacte al correu rap107@parets.cat o al telèfon 
93  573 81 81.

“Escolta per dir la teva” dóna nom a un projecte educatiu 
del qual participen una seixantena d’alumnes de 2n d’ESO 
de la Secció d’Institut de Parets del Vallès II.
Els primers dies han començat les classes connectats a 
RAP107, l’emissora municipal, que els ha permès ana-
litzar la ràdio des del vessant de la comunicació local. 
Sintonitzen també altres dials, que els permet comparar i 
comprovar la diversitat de programacions que s’ofereixen 
actualment a través de les ones. 

Del projecte naixerà una emissora pròpia
Aquest projecte, que desenvolupen durant dos mesos, 
setembre i octubre, pretén donar a conèixer la ràdio, la 
diversitat de les graelles, el so i les emocions, però so-
bretot té per objectiu crear una emissora pròpia de l’ins-

“Escolta per dir la teva”, projecte de ràdio de 60 alumnes de 2n d’ESO
El projecte culminarà amb la creació d’una emissora pròpia a la Secció d’Institut Parets del Vallès II

RÀDIO I TELEVISIÓ

#paretsconnecta, èxit a Instagram 
Des que s’hi van començar a publicar les primeres foto-
grafies del muntatge d’escenaris i de la preparació dels 
actes de la Festa Major d’estiu, al juliol, el perfil #parets-
connecta a Instagram suma ja 445 posts i 135 seguidors.
La iniciativa ha tingut molt bona acollida entre els pare-
tans i paretanes, que des del primer moment van voler 

Novetats de temporada a Rap107.edu 
Rap107.edu ha estrenat temporada amb una novetat: els 
infants que hi participin, a més de debatre sobre temes 
d’actualitat, podran aprendre les tècniques per esdevenir 
uns bons locutors de ràdio. El programa s’emet els dis-
sabtes de 10 a 11 h al dial 107.2 FM, i la seva versió televi-
siva, Xerrameques, els dimecres a les 20 h a Vallès Visió.

XARXES SOCIALS
compartir les seves experiències a la xarxa. Molts d’ells, 
immortalitzant alguns dels moments màgics que van viu-
re durant la Festa Major, a través de l’etiqueta #FMparets, 
que es va habilitar amb l’objectiu de poder difondre el 
màxim de fotografies d’aquestes jornades festives.
També s’hi poden trobar moltes altres imatges vinculades 
al municipi, com ara paisatges de natura o urbans pro-
cedents de l’arxiu gràfic municipal o també una selecció 
d’instantànies d’altres usuaris que contenen l’etiqueta 
#Parets o #Paretsdelvallès.
A més, el programa permet als usuaris aplicar una gran 
varietat d’efectes fotogràfics i compartir el material en 
diferents xarxes socials alhora, com Facebook, Twitter 
o Flickr.
Les persones que vulguin publicar fotografies relacio-
nades amb el municipi ho poden fer accedint al perfil a 
través d’instagram.com/paretsconnecta o des del portal 
municipal, www.parets.cat, al bàner Parets connecta, amb 
l’etiqueta #Parets o #Paretsdelvallès.

titut. Un cop assolit l’aprenentatge, els alumnes seran 
els encarregats d’oferir un programa setmanal, d’uns 20 
minuts de durada, que s’emetrà al mateix centre educatiu. 
Aleshores, el projecte passarà a ser un instrument de co-
municació de l’escola, obert a la participació de tothom. 

Col·laboració amb RAP107
La informació, com transmetre-la, on cal posar èmfasi, 
la dicció o el control de so són part dels continguts que 
aprendran la seixantena de joves, d’entre 13 i 14 anys, 
sota la tutela de l’equip docent i amb la col·laboració 
dels professionals de RAP107. Durant els mesos que 
dura el projecte, els alumnes visitaran les instal·lacions 
de l’emissora de ràdio municipal i participaran en progra-
mes específics, bé en els magazins o en retransmissions.
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Ja han passat tot just dos mesos des de la Festa Major d’Estiu d’enguany. No obstant això, ens agrada recordar aquelles 
nits caloroses del mes de juliol quan la Linera s’omplia de música, ball, gresca i grans moments per compartir.
Els amics, la família, els companys de feina... Tot plegat, imatges que guardarem a la memòria i recordarem durant 
molt de temps. Aquesta Festa Major ha estat una celebració per a tothom. 
Els avis i les àvies de la Residència Pedra Serrada es van poder posar la samarreta i anar a veure l’orquestra Maravella 
o menjar un bon arròs amb l’entorn més pròxim. Els petits de la casa cridaven i picaven de mans al ritme de la músi-
ca mentre es rebolcaven en un bany d’escuma o giraven i saltaven a la fira d’atraccions. I per a tothom, els concerts, 
les sardanes, les proves de Festuka, la Nit de Teatre al Carrer, l’espectacle del Rellotge de Parets, la Milla Popular, les 
sessions de DJ, la música clàssica i el jazz o les exhibicions d’arts marcials, entre moltes altres activitats, van omplir 
els quatre dies i les quatre nits més especials per als paretans i les paretanes. Les veus d’Hotel Cochambre, Apache, 
Amelie, Els Catarres o The Downtown Beggars van ressonar pel parc ple de gom a gom, on en alguns moments s’hi van 
arribar a aplegar fins a 9.000 persones. A la plaça de la Vila hi vam poder veure les havaneres,  el pregó, l’orquestra La 
Principal de la Bisbal o el bateig dels nous diables.  
S’ha acabat la festa. Ja no hi ha música ni ball ni gresca..., però ens queden centenars d’imatges com a testimoni d’uns 
dies fantàstics i meravellosos. N’hem escollit algunes de les més representatives, però si en voleu veure un bon grapat 
més, podeu fer-ho per mitjà de les adreces www.flickr.com/photos/paretsconnecta i instagram.com/paretsconnecta#.
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Jornades Europees del Patrimoni a Parets
Parets se suma de nou a les activitats organitzades 
amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni 
2013, que es duran a terme el 27, 28 i 29 de setembre 
a tota Europa. Durant aquests dies s’han programat 
visites guiades gratuïtes a tres de les masies més re-
llevants del municipi: La Marineta, la Torre de Malla i 
la Torre de Cellers.

Jordi Llavina, a la propera tertúlia de Niu d’Art
Jordi Llavina serà el convidat de la propera tertúlia 
debat literari que organitza l’entitat Niu d’Art Poètic 
al restaurant El Jardí i que tindrà lloc el dimecres 23 
d’octubre a les 20.30 h. La tertúlia, emmarcada en el 
projecte Parets, poble lector, tractarà sobre el llibre 
Vetlla, d’aquest autor, Premi de la Crítica Catalana 
2013 en poesia, i en general, sobre la seva obra.

El 26è Festival de la Poesia homenatja Espriu
Dissabte 26 d’octubre, a les 18 h, el Teatre Can Rajo-
ler acollirà la celebració del 26è Festival de la Poesia, 
organitzat per Niu d’Art Poètic amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Parets. En aquesta ocasió el certamen 
retrà homenatge a Salvador Espriu. S’hi presentaran 
63 poemes i 12 rapsodes.

Activitats a la Biblioteca Can Butjosa
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa enceta 
les activitats del curs 2013-2014. Com a novetat, 
s’engega el “Bressol de contes” per a infants de fins 
a 3 anys, i tenen continuïtat els cursos certificats per 
la Universitat de Vic i propostes com “Creixem llegint 
en família”. 

EN 2 MINUTS...

Que vaya bonito, una obra peculiar, en un escenari poc 
convencional: la sala d’exposicions Can Rajoler. Amb 
aquesta representació, el proper diumenge 29 de setem-
bre a les 19.30 h s’aixeca el teló de la nova temporada 
d’espectacles a Parets. Durant el pròxim trimestre, al Te-
atre Can Rajoler s’hi podran veure 11 representacions, que 
apleguen gèneres com la comèdia, la música i la poesia. 
La programació continuarà amb l’obra Sí, pero no exac-
tamente, interpretada per Sandra Rossi; Viu Espriu, per 
commemorar l’any dedicat al poeta Salvador Espriu; el 
musical dels paretans T-Atrevits Ara o mai; Si no ens pa-
guen, no paguem, de Dario Fo; el musical La Birondon, a 
càrrec del Cor Mixt Amics de la Unió i Afterplay, dirigida 

per Imma Colomer. La temporada clourà el 22 de desem-
bre amb La ratera, interpretada pels Som i Serem.
Dins la programació del Cafè Teatre, la Sala Cooperati-
va acollirà les actuacions dels populars humoristes Pep 
Plaza, amb l’espectacle I ara què?; Toni Moog, amb Toni 
Moog  i Miguel Lago amb Soy un miserable.
Per al públic infantil, l’entitat Rialles Parets ha programat 
les obres La caputxeta i el llop, Codi postal 00, Sense 
Solta, Cíclicus, Nit de Reis i Pastorets Cap a Parets. Les 
representacions seran el segon i quart diumenge de mes, 
a les 18 h, al Teatre Can Rajoler, excepte l’última obra, que 
serà dijous 26 de desembre a les 19 h. 
La programació es pot consultar a www.parets.cat. 

Setena edició del cicle La Mirada dels altres

La projecció de la pel·lícula infantil Kiriku y la bruja ence-
tarà el 7è cicle de cinema social “La mirada dels altres”, 
el 5 d’octubre a les 20.30 h a l’espai de la Biblioteca Can 
Rajoler. A la mateixa hora, el Teatre Can Rajoler acollirà 
l’obra Sí, pero no exactamente. El cicle, programat per 
l’Ajuntament de Parets en el marc del projecte global del 
Pla d’acollida per a les persones nouvingudes, inclou tres 
projeccions, dos espectacles i l’exposició “Obre els ulls”.

Els Gegants de Parets actuen a Mallorca
La Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets va ser 
l’única entitat de fora de l’illa que va participar en la XVII 
Trobada de Gegants de Palma i VII de Mallorca, el dissa-
bte 14 de setembre. L’acte, en el marc de la celebració de 
la Diada de Mallorca, va reunir 24 colles.
D’altra banda, l’Elisenda i en Marcel seran els amfitrions 
de la XX Trobada Comarcal de Gegants del Vallès, que 
acollirà Parets el 29 i 30 de març de 2014.

CINEMA GEGANTS TALLERS

Una trentena d’activitats fins al desembre
Iniciació al Bollywood, adquirir les primeres nocions sobre 
escriptura creativa, saber com preparar una farmaciola 
bàsica d’homeopatia o aprendre a crear pàgines web són 
algunes de les noves propostes que inclou la programació 
de setembre a desembre del Casal de Cultura Can Butjo-
sa. L’oferta incorpora una trentena de cursos, activitats i 
tallers adreçats a tots els públics. Les inscripcions ja es 
poden formalitzar al Casal de Cultura Can Butjosa.

L’obra Que vaya bonito enceta la temporada d’espectacles
Durant el proper trimestre es podran veure 11 representacions amb gèneres com la comèdia i la música.
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Diversos components del Club Triatló Parets van parti-
cipar en dues proves d’Ironman que es van fer a Zuric 
(Suïssa) i una altra a la ciutat de Kalmar (Suècia).
Albert José, Naza Garcia i Pedro Martín es van desplaçar 
aquest estiu cap a Zuric per prendre part en una prova 
duríssima que es va complicar per la intensa calor que va 
fer en aquest país on habitualment no es registren altes 
temperatures.
De fet, la prova de natació la van fer sense neoprè i la 
ciclista la van disputar a 40ºC, temperatures molt sem-
blants a les del sud d’Espanya. Naza Garcia va completar 
el seu Ironman en 12 hores i 17 minuts, Pedro Martín va 
fer un temps de 12 hores i 50 minuts i Albert José va ser 
el que menys va trigar amb 11 hores i 6 minuts. 
La prova de resistència de Zuric era molt dura i constava 
de 4 quilòmetres de natació, 180 més en bicicleta i tota 
una marató corrent (42 quilòmetres). Tot i els bons temps 

Cinc paretans han participat aquest estiu en dues proves d’Ironman

assolits pels tres components del Club Triatló Parets con-
sideren que si no hagués fet tanta calor haurien pogut 
reduir encara més els seus registres. Tant Pedro Martín 
com Albert José participaran a l’octubre, juntament amb 
Toni Lapuente, que aquest any ha participat a l’Ironcat, i 
David Campos, en una nova Ironman, al municipi mares-
menc de Calella.

Ironman i ‘la lluita d’Arnau’
A més, durant el mes d’agost l’alcalde de Parets, Sergi 
Mingote, i José Miguel Herrera, tots dos també del Triat-
ló Parets, van participar a l’Ironman de Kalmar (Suècia) 
baixant de les 11 hores. Una marca espectacular tenint 
en compte que era el primer Ironman. 
Mingote va fer un temps de 10 hores i 43 minuts i Herrera 
10 hores i 8 minuts. El batlle paretà va fer una bona prova 
de natació però ho va passar pitjor en la seva especialitat 

Albert José, Naza Garcia i Pedro Martín van competir a Zuric mentre que Sergi Mingote i Josemi Herrera ho van fer a Kalmar

de bicicleta per culpa del vent que feia; en canvi, va fer 
una bona marató tot i que s’estrenava.La participació de 
Sergi Mingote i José Miguel Herrera va ser en el marc de 
la campanya de suport a ‘La lluita d’Arnau’, el nen de dos 
anys que està lluitant contra dues malalties poc conegu-
des, l’histocitosi i el síndrome hemofagocitic.
Tots dos van voler fer l’Ironman de Kalmar per donar su-
port en la seva lluita contra la malaltia que pateix.

Objectiu 2014
El Club Triatló Parets es marca un important repte de cara 
a l’any que ve. Diversos components de l’entitat espor-
tiva local, de recent creació, intentaran obtenir la marca 
necessària pel Mundial en l’Europeu Ironman que es farà 
a Frankfurt, el 6 de juliol de 2014. 
El Campionat del Món està previst a Hawai per l’octubre 
de l’any que ve. 

 Els cinc paretans, en el moment de l’arribada de les proves d’Ironman de Zuric i Kalmar
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El ciclista paretà del Katusha no ha pogut pujar al podi 
-com l’any passat- de la Vuelta però s’ha endut una victò-
ria en la 19a etapa de la ronda espanyola que finalitzava a 
l’Alt de Naranco. L’endemà, a l’Angliru, el Purito va ser 8è 
i diumenge en l’etapa que finalitzava a Madrid -i ja sense 
opcions als primers llocs- va quedar el 74è.
Al final, a la classificació general, Joaquim Rodríguez 
ha estat quart per darrere del vencedor: el veterà Chris 
Horner de l’equip RadioShack. El podi el van completar 
Vincenzo Nibali (Astana) que va quedar a 27’’ de Horner i 
que gairebé li va treure un minut a Alejandro Valverde, que 
va ser tercer. Després del quart lloc a la Vuelta, ‘Purito’ 
participarà amb l’equip espanyol al Campionat del Món 
de fons en carretera que es farà a la Toscana (Itàlia), del 
21 al 29 de setembre. La crono estava prevista per ahir 
dimecres i la ruta serà diumenge 29.

L’esportista paretà es manté a l’elit de la natació adap-
tada mundial tretze anys després que debutés en uns 
Jocs Paralímpics, els de Sidney 2000. Miguel Luque es 
va proclamar subcampió en la final dels 50 metres braça 
SB3 del Mundial disputat del 12 al 18 d’agost a Montreal 
(Canadà).
El nedador paralímpic ho tenia molt complicat per op-
tar al primer lloc ja que el seu principal rival, el japonès 
Takayuki Suzuki, compta amb el rècord mundial amb un 
temps de 48:49 des dels Jocs de Pequín (2008). En les 
semifinals, Luque va guanyar la seva sèrie amb 51:11 i 
Suzuki la seva amb 49:99, de manera que el nedador pa-
retà va sortir a la final amb la segona millor marca des 
del carrer número 5.
Ja  la final dels 50 braça Miguel Luque va rebaixar de nou 
la marca però no va ser suficient per treure-li el primer lloc 
al nedador japonès que mai s’havia proclamat campió del 
Món. Suzuki va obtenir un pitjor registre a la final amb 
49:87 i Luque va baixar el seu temps en gairebé un segon, 
passant dels 51:11 al 50:22 de la final, i molt a prop de la 
marca dels Jocs de Londres que va ser de 50:18.

Miguel Luque, subcampió del món en 50 braça

La medalla d’argent de Luque té molt mèrit si tenim en 
compte que als seus 36 anys, ha hagut de competir amb 
nedadors molt més joves i que fa relativament poc que 
s’han incorporat a la competició. 
És el cas  del japonès Suzuki que té 26 anys -10 menys 
que Luque- i que va començar a destacar el 2008 tot i 
que als Jocs de Londres es va haver de conformar amb 
el tercer lloc.

5 medalles als Mundials i 5 al Jocs Paralímpics
Durant el Campionat del Món Miguel Luque va quedar 5è 
en la final dels 150 metres estils, l’11è en 50 metres pa-
pallona, 9è en 50 metres esquena i el 4rt al relleu de 4X50 
metres lliures amb l’equip paralímpic espanyol.
Amb la medalla de plata al Mundial de Montreal -el quart 
de la seva trajectòria- l’esportista paretà amplia el seu 
palmarès que va encetar als Jocs de Sidney.
Així, en els Mundials ha recollit fins ara 3 medalles d’or, 
una d’argent i un bronze (150 metres estils, el 2006), i 
pel que fa als Jocs Paralímpics, dues medalles d’or, una 
d’argent i dues de bronze.

El nedador paretà va aconseguir la medalla de plata en el Mundial celebrat a l’agost a Montreal

 Luque acumula fins a 5 metalls en les quatre participacions en Campionats del Món de natació adaptada

EN 2 MINUTS...
Aquest diumenge, Diada de la bicicleta
Amb un sol recorregut de 10 quilòmetres, diumenge 29 
de setembre, a les 10 del matí, tindrà lloc la Diada de 
la bicicleta que organitza l’Associació Ciclista Parets-
Ravet Bike amb el suport de l’Ajuntament. La sortida 
es farà des del Poliesportiu Joaquim Rodríguez.

Sara Castillo, tercera a l’Europeu júnior
La patinadora del Parets ha aconseguit la tercera posi-
ció en la combinada al Campionat d’Europa de patinat-
ge celebrat a Porto Salvo (Lisboa). Castillo, entrenada 
per Carles Gasset i Oscar Molins va ser 5a en figures 
obligatòries i 3a en el programa lliure.

Debut amb victòria del FS Parets a Nacional
Els jugadors del FS Parets, que entrena Fran Brugueño, 
han començat la temporada a la nova categoria de 3a 
Nacional. A la pista del Bonaire de Terrassa, els pa-
retans es van imposar per 2-4 amb gols de Taboada 
(2), Raul i Nahuel. Aquest dissabte, a les 19.30 hores, 
el FSP rebrà la visita del Bosco Rocafort.

Escoles Esportives Municipals 2013-14
Encara està obert el període d’inscripció a les activi-
tats de les escoles esportives que comencen l’1 d’oc-
tubre. Les sessions van adreçades als nens i nenes de 
P-4 i P-5, nascuts entre el 2008 i el 2009. 

Podi del CEP al Català de descens de barrancs
Eloi Pallejà i Isaac Abanades van aconseguir el tercer 
lloc al Campionat de Catalunya de descens de bar-
rancs disputat a finals d’agost a la Vall Fosca (Pallars 
Jussà). Els dos representants del Centre Excursionista 
Parets van fer el descens del barranc Roi.

Comencen la lliga els sèniors del CB Parets
El sènior masculí A del Bàsquet Parets ha disputat els 
dos primers partits de la temporada, contra el Sant 
Cugat i el Llinars, que tot i els marcadors ajustats no 
van aconseguir la victòria. El sènior femení A, entrenat 
per Adrià Noel, va guanyar el Sant Cugat (79-60) en la 
primera jornada de 2a Catalana grup 1.

Canvis a la banqueta de l’Handbol Parets
Lalo Cabrera és el nou entrenador del sènior de l’HP, 
que enguany jugarà de nou al grup únic de 1a Catala-
na. En la primera jornada, el 5 d’octubre, els paretans 
rebran el Sant Miquel de Barcelona. El sènior va em-
patar contra l’Handbol Calella. Jugadors com Mano-
lo Romero, Àxel Serra, Edu o Enric Escalé han tornat 
aquesta campanya a l’HP.

Doble medalla d’Ivan Limia al Mundial
L’esportista paretà del Club Triatló Montornès va re-
validar el títol de campió del món de policies i bom-
bers en la modalitat de 3.000 metres obstacles. En 
la competició disputada a Belfast (Irlanda del nord), 
Limia va assolir també una segona posició en el cros 
llarg (10 kms). 

Quarta jornada de lliga per al CF Parets 
El Club Futbol Parets visitarà aquest dissabte el camp 
del Palautordera en la 4a jornada de la lliga de 3a Ca-
talana grup 9. Tot i no haver sumat tots els punts pos-
sibles, han obtingut uns resultats molt ajustats amb 
un empat a casa amb la PB Sant Celoni. A les jornades 
amb el Vic Riuprimer B i el Polinyà, el desenllaç no va 
ser favorable per als paretans.

Toni Quiñonero, primer rider de WCMX 
El paretà Toni Quiñonero s’ha convertit en el primer 
rider de WCMX (Wheelchair Moto Cross) de tota Espa-
nya. Quiñonero busca patrocinador per poder finançar 
l’adquisició d’una nova cadira de rodes adaptada als 
skateparks.

Reobertura del bar del Parc Fluvial
Properament s’obrirà de nou el bar restaurant ubicat 
a l’equipament esportiu del Parc Fluvial de Parets. Un 
total de tres persones s’han presentat a la licitació, 
convocada per l’Ajuntament, que ha guanyat finalment 
Fernando Martínez. 

CICLISME MUNTANYA
‘Purito’ Rodríguez, quart a la Vuelta 4a Setmana de la muntanya a Parets

El programa d’activitats de la Setmana de la muntanya 
i l’excursionisme que organitza el Centre Excursionista 
Parets tindrà lloc del 14 al 20 d’octubre. Els escolars de 
la població podran participar en unes jornades d’iniciació 
al rocòdrom el 14, 15 i 17 d’octubre. A més, dimecres 16, 
hi haurà una caminada per a la gent gran pels voltants de  
Parets. Divendres 18, a les 20 hores, s’inaugurarà al vestí-
bul del Pavelló Joaquim Rodríguez l’exposició fotogràfica 
‘El nostre CEP, les nostres muntanyes’, amb les millors 
instantànies presentades al concurs. L’endemà dissabte 
19, de 10 a 14 h, es farà una jornada de portes obertes al 
rocòdrom i un mercat de segona mà de material. Els actes 
finalitzaran diumenge 20 amb la 9a Marxa Popular Piolet, 
que s’iniciarà a les 9 del matí amb sortida des del Pavelló. 
Per a més informació es pot consultar el web www.ce-
parets.com
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nòmics. La crisi és global i ben poc es pot fer des de l’àmbit local. No obstant això, cal treballar 
en aquesta línia perquè la ciutadania té moltes necessitats i hem de poder donar-hi respostes. 
Els plans d’ocupació són una proposta bàsica per treballar-hi a fons i el Consell Industrial semb 
una bona idea, tot i que crec que se’ns ha explicat poc. 
Parets té un gruix molt important d’empreses de teixit productiu, algunes de referència mundial i 
amb un gran potencial i cal crear una bona interacció entre Ajuntament, SLOP i empreses, a través 
dels departaments de recursos humans, que permetria fer molt bona feina. 

POLÍTICA GENERAL 

Via Catalana. Què n’opines?
Va ser una festa d’èxit rotund. L’ANC va fer una tasca d’organització excel·lent i va treballar-hi 
moltíssima gent de manera voluntària. Vaig anar-hi, al tram 492, entre Sant Pol i Canet de Mar, 
al mig de la Nacional II. La Via Catalana va convertir-se en una gran festa que demostra que una 
part molt gran del país està compromesa amb el projecte que hi ha al darrere. 

Se n’ha parlat molt també de la “majoria silenciosa”...
Parlar de majoria silenciosa és fer trampes al solitari. La gent que no hi va anar, simplement no 
hi va anar. Ficar al sac dels del No als qui no van poder anar-hi, bé perquè treballaven o per altres 
motius, és extrapolar dades de manera irreal i d’aquí en poden sortir moltes barbaritats. Que no 
hi vagis vol dir simplement que no hi vas, no que hi estiguis en contra.

Quin futur li depara a Catalunya?
Tard o d’hora acabarem votant. És l’única sortida per saber si aquesta majoria silenciosa estava 
pel no o no era tan silenciosa o estava enfeinada... Al final no hi ha res més democràtic que votar i 
si la majoria del poble diu No o diu Sí, no hi ha res més a dir: al final han de parlar les urnes. No va-
len enquestes ni demostracions de cap mena, simplement el que diguin les urnes de manera clara.  

Quina opinió li mereix la situació política actual?
Crec que els polítics de les més altes esferes han perdut el contacte amb el carrer. Es pot veure 
clarament amb els parlamentaris d’aquí o del Congrés, que passegen cada dia amb els cotxes 
oficials i que, com el senyor Zapatero, no sabia ni tan sols el preu d’un cafè fora del Congrés. 
Sembla que molts polítics viuen fora del món real, en torres d’ivori, completament aïllats. Si no 
trepitges el carrer i veus la gent remenant les escombraries, no pots fer la foto del país. Si la classe 
dirigent no és sensible porta a desafecció per part de la ciutadania. 

PARETS, LA VILA

Quan parla a algú de fora de Parets, què li diu?
Que Parets és un poble tranquil, de vegades massa. Un poble perquè la gent hi visqui i el visqui, 
però crec que el gran problema de Parets és que està invertebrat. Li falta aquella unió del poble 
i l’Eixample. Deu ser dels pocs de Catalunya que no té rambla o no té passeig, i la línia de verte-
bració, que és l’avinguda de Catalunya, és poc agraïda en aquest sentit. Això caldria canviar-ho 
i poder integrar de manera efectiva els dos nuclis habilitant una zona de passeig que els uneixi, 
per exemple a través del riu. Aquesta és la nostra proposta de “Viure de cara al riu”, que la tenim 
molt treballada i que permetria, a més, no haver de duplicar serveis.

Com és el seu Parets somiat?
Un poble tranquil, però no tant. Amb espais d’interacció per als veïns, amb punts de trobada i 
amb ambient, amb caliu, però sense perdre l’essència de poble tranquil que encara conservem. 
M’agradaria que a Parets ens continuï despertant el so dels ocells i no el de 400 cotxes... En de-
finitiva, un Parets que ens ho aporti tot: vida al carrer, comerços de proximitat, espais de passeig 
i que preservi el seu màxim valor actual que, com a poble, és la tranquil·litat.

Ferran Vidal Serrano és regidor 
del grup municipal Nova Opció per 
Parets. Aquesta és la seva prime-
ra legislatura com a edil, després 
que a les darreres eleccions figurés 
a la candidatura del NOPP com a 
número 2.

Va néixer a Darmstadt, Alemanya, 
on va viure fins als 4 anys. Ara en 
té 36. Des que va tornar d’Alema-
nya amb els seus pares i la seva 
germana, viu a l’Eixample, a la 
zona del Mirador de Gallecs. 

Llicenciat en química per la UAB, 
professionalment exerceix de tèc-
nic comercial d’una empresa de 
Barcelona del sector químic. Li 
agrada conèixer el passat de Pa-
rets i ha col·laborat durant anys 
amb la revista Parietes. El temps 
lliure el dedica als amics, la lectu-
ra, el cinema i les tecnologies.

PARETS, EN CLAU POLÍTICA

Què el porta d’Alemanya a Parets del Vallès...
El meu pare va marxar a treballar a Alemanya als anys 70. Un dels estius que va venir va conèixer la 
meva mare i, temps després es van casar i van marxar a viure a Darmstadt. Tant la meva germana 
com jo vam néixer allà. Tenia uns 4 anys quan li van proposar venir aquí, perquè obrien una nova 
fàbrica de la Merck a Mollet, i ens vam traslladar a viure a Parets. No he tornat més a Darmstadt. 
La meva infantesa la recordo a Parets. 

Pel que fa al seu vincle amb la política, com neix?
Devia ser cap a l’any 2005. Coneixia gent que estava dins del grup Nova Opció per Parets i buscaven 
persones que tinguessin certs coneixements per donar-los un cop de mà en temes de tecnologia 
i informàtica. Em van engrescar i vaig començar a assistir a les reunions, a parlar de l’actualitat 
política de Parets... i fins ara.

Com es viu la política des d’un grup independent?
Una de les coses bones que tenim al NOPP és que som un grup sense dependència de partits 
d’àmbit nacional ni estatal i això ens permet centrar-nos en Parets, amb una dinàmica de treball 
que no ens obliga a lligar-nos a altres interessos. Una part dels fonaments d’aquest partit és la 
gran diversitat i pluralitat d’opinions, d’idees i d’inquietuds dels qui en formem part, si bé tots som  
afins a un ideari progressista i municipalista amb un caràcter obert i participatiu.

Primera legislatura com a regidor... Com ha viscut aquests dos anys i escaig?
L’inici d’etapa el vaig viure molt il·lusionat, perquè entres i innocentment penses que hi podràs 
aportar el teu granet de sorra, canviar-ho tot de dalt a baix fins a un punt naïf d’idealisme, però 
després topes amb la realitat del dia a dia. Hi ha unes pautes marcades, uns camins a seguir i 
girar-ho tot 180 graus i, més encara estant a l’oposició, és complicat.
Un dels aspectes que intuïa però que, tot i així, m’ha sobtat de l’Administració és el vocabulari 
burocràtic. És molt poc planer i farragós; no m’estranya que la gent n’estigui lluny. Crec que es 
converteix en un obstacle per acostar l’Administració a la ciutadania. Els plens en directe que emet 
RAP107 no crec que generin grans audiències perquè, certament, un llenguatge tan poc entenedor 
no convida gens a escoltar-nos.

Què canviaries de l’Administració pública?
Visc l’Administració de manera tangencial. No m’atreviria a proposar canvis perquè no la visc el 
dia a dia; tan sols els dijous amb les reunions, comissions informatives, plens... Potser caldria 
girar-ho tot com un mitjó, no ho sé del cert, però en qualsevol cas sí que requereix agilitar proces-
sos. En general, tota l’Administració pública pateix una gran càrrega burocràtica que necessita 
ser simplificada.

Quin és el seu major repte polític? I el projecte més gran?
M’agradaria que la gent ens fes confiança i poguessim entrar a governar, per poder dur a terme 
el nostre programa polític. Està bé començar des de l’oposició com a primera presa de contacte 
per agafar taules, però tenim capacitat per fer govern, tot i que si és amb pactes, no amb tothom 
ni amb qualsevol. A l’oposició fa fred, però a un govern roent pot fer massa calor.
Pel que fa a projecte, fer viure Parets de cara al riu, que el Parc Fluvial es convertís en el nexe d’unió 
entre Barri Antic i Eixample.

Què en pensa de l’acció de govern?
Des de fora fa la sensació que es fan poques coses tenint en compte la situació actual de crisi. 
Una altra percepció és que sovint sembla que s’improvisa massa, que no hi ha una planificació 
meditada i que es treballa sense una línia definida. Potser no és així, però la informació que tenim 
és poca i ens transmet aquestes sensacions i percepcions. Crec que la política comunicativa entre 
govern i oposició no és tan fluïda com ens agradaria a tots plegats.

Què es pot fer, des de l’àmbit local, per combatre la crisi?
Les receptes màgiques no existeixen i des dels ajuntaments és difícil fer grans canvis macroeco-

Ferran Vidal
Regidor del grup municipal NOPP

Molt breument...

“Sembla que molts polítics viuen 
fora del món real, en torres d’ivori, 

completament aïllats. 
Si no trepitges el carrer i veus la gent 
remenant les escombraries, no pots 

fer la foto del país.”

Un projecte: Fer viure Parets de cara al riu.
Una passió: El Barça

Una virtut: La paciència

Un valor:  La justícia

Un defecte: La impaciència

Un llibre: Victus, d’Albert Sánchez Piñol

El seu racó preferit de Parets: 
La Torre de Malla, pels records de la infància. 
Recordo jugar-hi al voltant i beure aigua del 
safareig. També hi ha una imatge de Parets 
que m’agrada molt: el campanar il·luminat 
quan torno de nit, vist des del Parc fluvial, a 
l’altura del pavelló... Amb aquesta imatge al 
davant sempre em dic: “Ja sóc a casa”.



26 de setembre de 2013 23EL CALAIX

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

Inici dels cursos de català per a adults a Parets
La primera setmana d’octubre començaran els Cursos de Català per a Adults. Aquest primer quadrimestre se’n 
faran tres: un de nivell bàsic per a persones que volen començar a parlar català; un de nivell elemental per acabar 
d’agafar fluïdesa a l’hora de parlar-lo, i un de suficiència, el primer mòdul del nivell C. Les inscripcions estaran 
obertes fins al 4 d’octubre. Cal adreçar-se a l’Oficina de Català, a Can Rajoler. 
Amb l’inici dels cursos, tornen el Club de Lectura Fàcil i el Voluntariat per la llengua. El Club de Lectura Fàcil 
s’adreça a persones que volen adquirir més fluïdesa a l’hora de parlar català i enriquir el seu vocabulari. Aquestes 
tertúlies les condueixen dues voluntàries i compta amb el suport de l’Associació de Lectura Fàcil i de la Biblioteca 
Can Rajoler. Tindran lloc l’últim divendres de cada mes a les 19 h a la Biblioteca. Qui vulgui practicar el català tot 
comentant una bonica obra literària pot passar per l’Oficina de Català o per la Biblioteca per apuntar-s’hi.
Pel que fa al Voluntariat per la llengua, ja se n’està preparant la 17a edició, que començarà al no-
vembre. Aquest programa facilita que les persones que estan aprenent català el puguin practicar 
en un context real amb un voluntari lingüístic. Per ser voluntari lingüístic i formar parella amb un 
aprenent, només cal parlar català habitualment i disposar d’una hora a la setmana durant un mínim 
de 10 setmanes. A l’Oficina de Català us n’informaran.

PARETS EN IMATGES

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

La gran festa dels llibres i la lectura
Com ja deveu haver comprovat, aquest número del nostre butlletí conté un apartat molt especial, tot just al centre 
de la publicació, dedicat íntegrament a la primera festa Parets, poble lector. El diumenge 6 d’octubre, la plaça de 
la Vila acollirà, durant tot el dia, activitats relacionades amb la lectura, la literatura, l’escriptura i tot allò que es 
pugui relacionar amb els llibres.
Hi haurà espectacles infantils, exposicions, lectura de poesies i un titellàrium que ens explicarà com és la casa 
de l’àvia de la Caputxeta, quines són les paraules màgiques d’Alí Babà o com n’és, de grossa, la col on s’amaga 
en Patufet. Assistirem a la presentació del llibre Escola d’emprenedors, de Ferran Peiró, Guillem Perdrix i Albert 
Torruella i degustarem les Galletres, les lletres més dolces elaborades per les pastisseries de la vila.
Els integrants de Niu d’Art ens oferiran l’espectacle L’amic aspriu de Martí Pol i la Biblioteca Can Rajoler traurà de 
nou al carrer la mostra “Dones lectores”. Al Teatre Can Rajoler podrem veure la Sílvia Bel i Cordes del Món amb el 
muntatge Viu Espriu mentre que la sala d’exposicions del mateix centre acollirà “Músics de festa”, una exposició 
itinerant del Museu Etnològic de Barcelona amb imatges de músics tradicionals d’arreu dels Països Catalans.
Però, com sempre, les nostres festes són participatives, pensades per a tothom, així que la proposta és ficar-s’hi de 
ple! Us proposem venir disfressats de llibre, d’acròstic, de còmic, de paraules... Deixeu anar la vostra imaginació. 
Si us ve de gust, emporteu-vos el dinar i farem un àpat tots plegats mentre intercanviem llibres usats per altres 
que no hàgim llegit o que fa molt de temps que buscàvem.
No tenim prou espai per explicar tot el que farem, així que, si no us voleu perdre res, veniu a gaudir de la festa 
Parets, poble lector. Us hi estarem esperant!

Tormenta face - Foto de Teresa Carbonell

Ens diu la Teresa que la foto la va fer aquest mes de 
juny, un dissabte al matí,  pels vols de la Torre de Malla, 
tot jus al arribar a casa seva. Ens diu que un moment 
després va caure una bona tempesta!

Juguem a detectius
I, per jugar, us necessitem... Comencem explicant què i qui busquem per 
si ens podeu donar un cop de mà.
Setmanes enrere, la Mercè Escardó va portar a l’Arxiu Municipal una carpe-
ta que conté una colla de documents. A ella, aquesta carpeta li va arribar a 
través d’un home que estava fent obres en una casa de l’Eixample, potser 
el constructor o la persona que havia adquirit l’habitatge... Òbviament, ell 
no tenia cap interès en aquella documentació però la va dur a la biblioteca 
per si se la volien quedar.
A la carpeta hi ha uns quants exemplars de la revista La moda elegante, 
de finals del segle XIX. I, també, unes desenes de làmines pintades i un 
quadern d’exercicis de dibuix fets per la propietària de la carpeta. El curs 
s’havia fet a l’Instituto General y Teórico de Barcelona durant els anys 
1926-1927. I l’autora era Maria Pera Marcet.

Hem fet recerca i, amb aquest nom, hi hagué una mestra de nenes a l’Ateneu Santfeliuenc de Sant 
Feliu de Llobregat durant els anys 30. Per ara, no sabem si es tracta de la mateixa persona, ni si la 
mestra va estar vivint a Parets durant una època de la seva vida, però continuem investigant... Algú 
té més pistes?

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

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. 

la Via Catalana i la consulta per la independència?

QUÈ N’OPINES DE...

Manuel Ruiz 
Crec que ha estat molt po-
sitiva aquesta sortida al 
carrer de tots els que ens 
sentim catalans. Sense que 
es confonguin els interes-
sos, tenim molt clar que te-
nim dret a decidir i acceptar 
el que digui la majoria.

Lluís Viaplana
Jo no ho veig bé, perquè 
ningú s’entén i això no ens 
beneficiarà en un futur. No 
crec que sigui la sortida 
als problemes actuals que 
tenim. Tot i que penso que 
la Consulta és legítima, per 
saber realment el que pen-
sa el poble al respecte.

Josefina Jordà  
L’11 de setembre es va veu-
re clar que la gent té molt 
a dir. Però em va semblar 
curta, hauríem de sortir 
més al carrer, perquè Ma-
drid es doni compte d’una 
vegada per totes que el po-
ble català compta i molt! La 
Consulta s’ha de fer perquè 
els catalans ho demanem.

Dani Georgia
Em va semblar molt bé que 
una gran majoria dels ca-
talans sortissin al carrer 
per reivindicar el que cre-
uen millor per a Catalunya. 
S’hauria de fer més, no 
només l’11 de setembre. 
La Consulta s’ha de fer, el 
poble ha d’estar d’acord 
perquè tot funcioni bé.

Cipriana Barrero
Estic d’acord amb la Inde-
pendència i en què l’opi-
nió dels ciutadans compti 
d’una vegada. Volem el 
millor per un país en el qual 
vivim i on s’han de respec-
tar les opinions de tots els 
catalans, sigui quina sigui 
la seva ideologia.

Amalia Herrera 
No vaig poder anar, però hi 
dono suport. No he nascut 
a Catalunya, però em sen-
to com una catalana més. 
Tenim dret a decidir què 
volem. Si Catalunya admi-
nistrés els seus diners i els 
repartís en funció de les ne-
cessitats, la situació seria 
molt més favorable.
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Com valora aquesta visita a Parets del Vallès?
Molt satisfactòria. Una vegada més, agraeixo la col·laboració de Parets amb el nostre 
municipi. Fa ja tretze anys que rebem aquestes ajudes i vaig voler desplaçar-me a Pa-
rets del Vallès per mostrar els avenços del nostre poble gràcies a aquesta col·laboració. 
També he volgut mostrar la solidaritat de la nostra comunitat cap a Parets i a Catalunya, 
perquè sabem que estan patint un període de crisi, amb molt atur i problemes econòmics, 
però esperem que la cosa millori.

De fet ja va visitar Parets l’any 2000?
Sí, tot i que jo no era alcaldessa aleshores i l’alcalde de Parets era Joan Seguer. He po-
gut conèixer el nou alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote, tretze anys després de 
la signatura d’agermanament i el que he pogut comprovar és que el nostre poble germà 
encara ens vol ajudar, tot i la situació de crisi que viu el país.

Ha millorat San Francisco del Norte?
Al llarg d’aquests tretze anys de col·laboració amb Parets, el nostre poble ha millorat. 
Hem pogut donar serveis bàsics, com aigua, a diverses persones de la nostra comunitat . 
Famílies molt pobres de San Francisco han estat beneficiades i han pogut tenir, almenys, 
un lloc digne per viure.

També s’ha millorat en l’escolarització...
Gràcies als Amics de San Francisco del Norte, 75 nens i nenes de famílies molt pobres 
poden disposar d’uniforme escolar i de material. Tot i això, no tots els infants estan 
escolaritzats, però estem intentant que els pares portin els seus fills a l’escola.
Quan parlem de crisi econòmica a Catalunya, suposo que és molt diferent a la crisi que 
té Nicaragua...
No té res a veure. Nosaltres fa molts anys que estem en crisi al país. L’alimentació és 
molt bàsica i moltes persones mengen blat de moro o els coneguts frijoles. Es menja 
poca carn. A més, cal destacar que en algunes zones de San Francisco del Norte no hi 
arriba l’aigua corrent i moltes famílies no disposen de llocs per fer les seves necessi-
tats. Gràcies a l’ajuda del govern de Nicaragua i a les ajudes de Parets del Vallès estem 
millorant, però encara falta bastant.

Jenny Amada Moncada, alcaldessa de San Fco. del Norte
Jenny Amada Moncada, alcaldessa de San Francisco del Norte, municipi nicaragüenc 
agermanat amb Parets, ha visitat aquest mes el municipi per fer el seguiment dels 
projectes que es duen a terme en aquest poble de l’Amèrica Central. Jenny Amada va 
poder conversar amb els representants del consistori i amb els de l’entitat Amics de 
San Francisco del Norte, que l’han acompanyada en les reunions en què ha partici-
pat. ‘Amadita’, com es coneix popularment, milita al Front Sandinista d’Alliberament 
Nacional i valora molt les ajudes que San Francisco del Norte rep de Parets del Vallès.

M’agrada... 

La solidaritat entre els pobles.
Estic molt agraïda als membres dels 
Amics de San Francisco del Norte amb 
qui vaig estar durant tota la visita. 

No m’agrada...

Les enveges entre la gent.
Les imposicions dels governs.
Les guerres i la contrarevolució, que va 
matar el meu pare.

“Nosaltres fa molts anys que estem 
en crisi al país”


