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Inauguració de les pistes 
d’skate de l’av. Espanya 
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L’Ajuntament aposta per la congelació de taxes i 
impostos al 2014 per a les empreses i les famílies 

L’Ajuntament portarà a aprovació del Ple la proposta de conge-
lació de les taxes i els impostos de l’any 2014. La decisió neix 
fruit de la voluntat del consistori de reduir la pressió fiscal a les 
famílies paretanes i es complementa amb bonificacions. Pàg. 7

Èxit del primer Getting 
Contacts Industrial de 
Parets 

Es lliuren els Premis a 
l’excel·lència de l’IES 
Torre de Malla

Clou la 4a Setmana de 
la muntanya del CEP

Entrevista:
Esteban Díaz Soria,
chilluevense

11 14 17 20

Arrenca una nova edició de la campanya contra la 
violència masclista ‘Prou d’hòsties’

Sota la premissa que aconseguir una societat lliure de violència 
contra les dones és una tasca conjunta, Parets celebra la 13a 
edició de la campanya ‘Prou d’hòsties’, que enguany es durà a 
terme entre els dies 4 i 27 de novembre. Pàg. 15

Chilluévar i Santo Tomé, municipis de la comarca de la Sierra de Cazorla, a Jaén, i Parets del Vallès, estrenyen llaços. Amb la rúbrica 
dels seus respectius alcaldes s’inicia el camí per a un futur agermanament. Amb aquesta signatura, José Luis Agea, Sergi Mingote i 
Francisco Jiménez,  posen de manifest la seva voluntat de treballar en un projecte en comú, un projecte en homenatge a les més de 
600 persones que ja fa més de cinquanta anys van deixar enrere els seus pobles buscant un futur millor i que Parets va rebre amb els 
braços oberts. Des d’aleshores, Parets també és casa seva, però també ho continuen sent Chilluévar i Santo Tomé. Pàg.3-5 

Futur agermanament
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LÍNIA OBERTA
En memória de Antonio Tiscar
Con un amargo y oscuro despertar
Han amanecido muchos corazones
Un tumor se ha llevado a empujones
De nuestras vidas, a Antonio Tiscar

Jamás he conocido mayor unanimidad
En resaltar que era un hombre lleno de valores
Siempre predispuesto a hacer favores
representado en él, el significado de la amistad.

Estarás siempre en nuestra memoria
Y si cuando todo acaba existe un paraíso
Dios no habrá tenido ningún compromiso
De tenerte junto a Él, en su gloria

Y todos los caminos de nuestro Vallès Oriental
Dan su homenaje, con orgullo y admiración
Al que con su bici, su última gran afición,
Recorriera a menudo, con un respeto sin igual.

Su mayor satisfacción y alegría
Era el mantener a los suyos a su alrededor
Y los suyos, han cumplido con gran amor,
Estando con él, hasta su último día.

P.M.O.

Renebots
Tinc un problema cuitós!
Hauré d’intentar el nomenclàtor
modificar-lo ja!

perquè em puguin com cal anomenar,
els fills dels meus nebots,
o sigui els renebots!

Si per als seus pares sóc la tieta Maria...

(Tieta Maria, sona bé, he!
Escolteu-ne bé el so...
És com una cançó de lluor, de finor...)

No us sembla enigmàtic i subtil!
Qui desconeix el meu... estil no sap
si tinc vint anys o si en tinc mil.

Però, es veu que ara el nom que per
a ells m’escau és el de retia.
No pot ser! Retia em sona com harpia! 

Sense dilació he fet un pensament...
Si aquests petits volen llepar
alguna cosa del meu testament,

com que retia mal sona
i com que estic... diguem-ne... rodona
el millor és que m’anomenin
                                     Tia- Bona!

Des d’ara dono permís, i crec que és adient,
que també així m’anomeni l’altra gent!

Maria Pujol i Ciurans

Els quatre elements
Com l’aigua te m’esmunys entre els dits,
el doll dels teus llavis m’embolcalla
les mans que cusen el vestit nu
d’ombres amargues del món que ignores.

Com la terra fecundes l’esqueix
que guardo protegit amb la pell
que palpes amb les mans tremoloses
que transformen els llavis de dona.

Com el foc m’esques la carn
que es mou sobre teu sense paraules
que enutgen les flames del món íntim
que sobreviu en aquesta estança.

Com l’aire m’alliberes la faç
amb tots els vents de la rosa clara
que despulla els somnis dels amants
amarats de foc, de terra i d’aigua.          

Teresa Borotau Castro (Barcelona, 1966) és músic, poeta i en-
senyant resident a Sant Celoni. La seva poesia està tocada per 
la música, per les connexions entre les paraules i els sons. Ha 
organitzat diversos recitals on aplegava l’arpa –l’instrument 
que toca– amb la poesia, amb la formació El joglar i l’Arpista o 
amb veus com la d’Enric Majó o de Jordi Dauder. Ha publicat els 
llibres de poemes Noses i carències, Seqüència amorosa i Una 
de freda i una de calenta. La poesia de Teresa Borotau és viva, 
humana i plena de matisos que busquen la rialla, ja sigui neta o 
amarada d’ironia. El Niu d’Art Poètic li dedicarà la trobada del 21 
de novembre al teatre de Ca n’Oms, a les 18 h, amb la presència 
de l’autora si, finalment, l’agenda li ho permet. 
A les biblioteques Can Rajoler i Can Butjosa hi trobareu l’obra 
de Teresa Borotau.

Voluntaris per al gran recapte d’aliments
Des de l’associó per recaptar aliments per a persones amb ne-
cessitats bàsiques busquem voluntaris i voluntàries que vul-
guin col·laborar en el gran recapte d’aliments, que tindrà lloc 
els pròxims dies 29 i 30 de novembre als diferents establiments 
d’alimentació del municipi.
Totes aquelles persones que vulguin formar part d’aquest grup, 
de forma desinteressada, i puguin disposar d’un parell d’hores 
en algun d’aquests dos dies, es poden posar en contacte amb M. 
Rosa Garcia Deola, tel 93 562 26 38 o amb Isidre Jordà Cucurella 
al número 93 562 11 65.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració
Grup de voluntariat pel recapte d’aliments

Línia Oberta és un espai d’opinió obert al lector. Les cartes no podran excedir els 1100 caràcters i és imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, 
telèfon i número del DNI. Els escrits hauran de lliurar-se per correu o en mà a l’Ajuntament de Parets, C/Major 2-4, 08150, Parets del Vallès adreçat al Gabinet de 
Premsa o bé per correu electrònic a l’adreça paretsaldia@parets.org
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De dilluns a divendres 
de 7.15 a 20 h
Dissabtes 
de 8 a 13 h i de 14.30 
a 19.30 h
noves parades: 
Prat de la Riba, amb car-
rer de la República.
Independència amb Ca-
sanoves, que substitu-
eix la de Passeig de la 
Ribera.
Plaça de la Salut , en 
substitució de la del car-
rer Batista i Roca amb 
Salut. Cada 20 minuts

De dimarts
a divendres
de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
Dissabtes
de 9 a 15 h 
Diumenges
de 9.30 a 14 h 
Adreça 
C. del Tenes 
Tel. 93 573 14 54

Tota l’agenda al web www.parets.cat

Dijous 31 octubre
-A les 16 h, al Club Sant Jordi, festa de la Castanyada amb ball amenitzat 
per Pep i M. Josep.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, lectura en veu alta dels poemes 
de Joana Raspall a càrrec dels infants i les seves famílies. 
-A les 19.30 h, a Ca n’Oms, Castanyada popular, amb botifarrada i con-
cert a càrrec dels grups Band-Art, Bad Step i Growl in Road.
-
Dissabte 2 novembre
-De 10 a 14 h, al Club Sant Jordi, acapte de sang. 

Diumenge 3 novembre
-A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle “Si no ens paguen, no 
paguem”.

Dilluns 4 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, espai poètic Aiguaneix de poesia.

Dimarts 5 novembre
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, hora del conte: contes omnívors, 
a càrrec de Patricia McGill.

Dijous 7 novembre
-A les 12 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, lliurament dels premis 
del 2n concurs Parets, poble lector.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Joana a la carta: lectura en veu 
alta de poemes de Joana Raspall.

Divendres 8 novembre
-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.
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, hora del conte per a petits i 
grans.
-A les 19 h, a la Sala d’Exposicions Can Rajoler, inauguració de l’expo-
sició “Drets Humans de les Dones d’Amnistia Internacional” i xerrada a 
càrrec d’Amnistia Internacional Catalunya.
-A les 22 h, al Casal Can Butjosa, Nit de Ghouls, jocs de rol. 

Dissabte 9 de novembre
-A les 9.30 h, al voltant del Poliesportiu Joaquim Rodríguez, VII Cros 
esportiu de la lliga comarcal.
-A les 15.30 h, a l’av. Espanya, inauguració de la pista d’skate, amb 
exhibicions, competició i grafits. 
-A les 22.45 h, a la Sala Basart Cooperativa, espectacle “Toni Moog”, a 
càrrec de Toni Moog.

Diumenge 10 novembre
-A les 8 h, caminada popular conjunta Petjada per Gallecs.
-A les 18 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle familiar “Sense solta”, a 
càrrec de la Cia. Teatre Mòbil.

Dilluns 11 novembre
-De 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h, a la Sala Basart de la Cooperativa, Jor-
nades d’investigació-acció Ampliant els horitzons de la violència de 
gènere.
-A les 20 h, a la Biblioteca Can Butjosa, espai del lector. 

Dimarts 12 novembre
-De 10 a 13 h i de 16 a 18.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, Jornades 
d’investigació-acció “Ampliant els horitzons de la violència de gènere”.
-A les 13 h, a la Secció d’Institut Parets del Vallès II, trobada XEF. 
-A les 18 h, a la Biblioteca Can Rajoler, Story time: contes en anglès, a 
càrrec de Natàlia Moya.
-A les 18.30 h, a la Biblioteca Can Butjosa, taula 
camilla.

APUNTA’T

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

Herm@nados-@germanats: Chilluévar, Parets i Santo Tomé 

Els alcaldes de Chilluévar i Santo Tomé, regidors 
d’ambdós municipis, i més d’un centenar de veïns i veïnes 
amb familiars a Parets del Vallès, han visitat aquest mes 
d’octubre la nostra vila per assistir a l’acte de presentació 
del projecte Herm@nados-@germanats. 
El projecte és fruit del vincle entre les tres poblacions, 
que va néixer amb el fenomen migratori dels anys 60 i 
70, en què més de 600 persones procedents de la Sierra 
de Cazorla, a Jaén, es van establir a Parets. Tot just ara, 
mig segle després, els alcaldes dels tres municipis han 
manifestat la voluntat de formalitzar un agermanament 
que esdevingui el marc de treball comú per mantenir un 
lligam més estret entre les tres institucions i la ciutadania. 

Emotiva 1a trobada Herm@nados-@germanats
Els actes es van iniciar el 18 d’octubre, amb l’arribada de 
dos autocars procedents dels dos pobles de Jaén, amb 
un emotiu retrobament entre familiars. Després de la re-

cepció institucional a l’Ajuntament, es va procedir a la 
presentació del projecte i a la signatura del document 
que recull la voluntat dels tres alcaldes d’iniciar el procés 
d’agermanament. 
Més de 600 persones van assistir a l’acte, que va tenir lloc 
al Teatre Can Rajoler, i que es va retransmetre en directe a 
la Sala Cooperativa. Un cop finalitzat, tots els assistents 
van poder saludar els alcaldes a la plaça de la Vila.Durant 
el cap de setmana, la comitiva va fer una visita al municipi 
i es va aturar, entre d’altres, a les instal·lacions de petanca 
i a la residència Pedra Serrada. Els actes van cloure al 
Casal Can Butjosa amb una arrossada popular, servida 
per la Comissió de Festes de Parets, que també va acollir 
més de 600 persones. Un cop finalitzat l’àpat, les asso-
ciacions Cañameral, El Romeral i Riá Pitá, de Chilluévar, i 
les colles de Ball de Gitanes i Gegants, Bestiari i Grallers 
de Parets del Vallès van oferir als assistents una mostra 
de folklore i cultura tradicional.

Properament, de Parets a Jaén
La primera trobada ha estat a Parets. La segona serà als 
dos municipis de Jaén. Aquest és un dels compromisos i 
voluntats que neixen d’aquest lligam, establir ponts d’unió 
que permetin intercanvis entre les tres viles. Per això, el 
Ball de Gitanes i la Colla de Gegants, que van actuar a la 
mostra de cultura popular, i la Comissió de Festes, han 
estat convidades a assistir a 2a jornada de retrobament 
que tindrà lloc a Chilluévar i Santo Tomé.

En xarxa amb el blog hermanadoscpst.wordpress.com
El blog hermanadoscpst.wordpress.com, ja en funciona-
ment, és el punt de partida del treball en comú, un espai 
que interrelaciona els tres municipis a les xarxes socials. 
En un futur es preveu fer una publicació basada en un 
treball de recerca del paretà Marc Aibar, titulat Patrimoni 
Humà. La immigració a Parets del Vallès, i un documental 
basat en testimonis personals. 

Els alcaldes de Chilluévar, 
Parets i Santo Tomé signen un 
document que posa de manifest 
la voluntat d’agermanament 
dels tres pobles

Més d’un miler de persones 
participen a la 1a trobada 
Herm@nados-@germanats, 
celebrada aquest mes 
d’octubre a Parets del Vallès

El projecte ret homenatge a 
les més de 600 persones que 
van arribar a Parets a partir 
dels anys 50 a la recerca de 
feina i d’un futur millor 

 D’esquerra a dreta: Francisco Jiménez, Sergi Mingote i José Luis Agea, alcaldes de Santo Tomé, Parets del Vallès i Chilluévar, respectivament, durant la signatura.

Emociones a flor de piel. Hemos compartido sonrisas, lágrimas de felicidad y otras más amargas relacionada con la pérdida de 
familiares. Hemos cruzado el umbral de las historias personales y hemos recordado pasajes de nuestras vidas, de nuestro pasado, 
pero también hemos proyectado futuro. 
Sin duda, los actos en torno al proyecto Herm@nados-@germanats, que une Parets del Vallès con Chilluévar y Santo Tomé, ha 
tomado la relevancia que requiere, que no es otra que rendir homenaje a tantas y tantas personas que un día, hace ya muchos 
años, sobre todo en la década de los 60, dejaron sus hogares y sus famílias buscando un futuro mejor. Los recibió Parets del 
Vallès, un orgullo para nosotros. Y es que Parets hoy no sería como es sin este pasaje de su historia. 
Despuntó el crecimiento demográfico, pasamos de los apenas 3.000 habitantes a los más de 5.000 y hoy sois parte de la historia 
de Parets, sin duda vuestra llegada dejó huella. Sois numerosas las familias que tenéis vuestras raíces en Jaén, pero también sé 
que sois y os sentís paretenses, tan arraigados aquí como a vuestros pueblos de origen. 
Os merecéis este homenaje por muchos motivos: porque debió ser realmente duro dejar vuestros hogares y vuestras famílias, 
porque Parets del Vallès es vuestra casa, vuestro pueblo y porque Parets no sería el que es sin todos vosotros, por todo eso y 
más, creemos que era necesario dar este paso adelante. 
Ahora, medio siglo después, queremos estrechar los lazos y los tres municipios ponemos en marcha este proyecto común que 
culminará, en un futuro próximo, y el hermanamiento de las tres poblaciones y con una relación estrecha y muy viva entre Parets, 
Chilluévar i Santo Tomé.
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El hermanamiento entre Parets del Vallés, Chilluévar 
y Santo Tomé es de gran importancia. Su principal 
misión es dar paz y sosiego a aquellas personas 
que nacieron en Chilluévar y Santo Tomé y que por 
circunstancias de la vida tuvieron que emigrar a Pa-
rets del Vallés, pueblo que los recibió con los bra-
zos abiertos y que los ha mimado y cuidado como a 
cualquier paretense más. Queremos que esas perso-
nas, que tienen sus raíces en Andalucía y su vida en 
Cataluña, tengan su corazón en paz, buscando nada 
más que un solo sentimiento, un solo todo. Por eso 
es este hermanamiento; por ellos y para ellos, para 
intentar fusionar raíces y vida.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que 
han hecho posible este acercamiento tan generoso 
y humano con familiares y amigos de los tres mu-
nicipios. Creo que ha sido una gran idea que con el 
tiempo tendrá una repercusión muy fructífera; no en 
vano, los lazos y raíces individuales no se pueden 
olvidar. Este primer encuentro ha dado lugar a unos 
días de amistad y afecto entre catalanes y andalu-
ces,  que han permitido compartir experiencias vivi-
das por la emigración y que han hecho aflorar sen-
timientos de amor y melancolía. Donde vives será tu 
tierra y agradecerás sus bondades y donde naciste 
la llevaras siempre en el corazón.

José Luis Agea. Alcalde de Chilluévar. Francisco Jiménez. Alcalde de Santo Tomé.

En el marc del projecte d'agermanament entre els municipis de Chilluévar, Santo Tomé i Parets del Vallès estan previstes diverses accions, com ara 

l'elaboració d'un documental i d’una publicació sobre el moviment migratori dels anys 60 i 70, juntament amb altres actes institucionals.

A les famílies procedents de Chilluévar i Santo Tomé us sol·licitem la vostra autorització per fer-vos arribar informació sobre totes les accions que 

programem i també per participar en el documental. N'hi ha prou que aquesta autorització la signi un únic membre de la família.

PER REBRE INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS SOBRE EL 
PROJECTE “AGERMANAMENT PARETS DEL VALLÈS-CHILLUÉVAR-SANTO TOMÉ”

AUTORITZACIÓ 

NOM I COGNOMS

ADREÇA

TELÈFON FIX     TELÈFON MÒBIL

ADREÇA ELECTRÒNICA

DATA ARRIBADA A PARETS

LLOC I DATA DE NAIXEMENT

Autoritzo l’Ajuntament a enviar-me informació relativa 
a l’agermanament i a projectes relacionats amb aquest 
procés

Vull participar en la publicació i l’audiovisual, projectes 
relacionats amb l’agermanament

Signatura

 IMPORTANT Marqueu amb una "x" una o totes dues caselles
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 Recepció institucional als dos alcaldes i signatura del llibre d’honor de l’Ajuntament de Parets  Més de 600 persones van assistir a l’acte de presentació del projecte Herm@nados-@germanats

 Actuacions de folklore i cultura tradicional al Casal Can Butjosa

 Una arrossada popular i una mostra de folklore i cultura tradicional van cloure la primera trobada al voltant del projecte Herm@nados-@germanats
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L’escenari de crisi econòmica i la reducció dels ingressos 
per al finançament procedents d’altres organismes han 
marcat novament l’elaboració de les ordenances fiscals 
per al 2014. 
Tenint en compte aquest escenari, per al pròxim any, el 
consistori paretà ha treballat intensament en la realització 
d’un estudi acurat amb l’objectiu de minimitzar al màxim 
la pressió fiscal de les indústries i les famílies. Aquest es-
tudi ha donat com a resultat una proposta de congelació 
de les taxes i impostos per a l’any 2014, tant pel que fa a 
les empreses com per a la ciutadania, que aviat es por-
tarà al Ple de la corporació perquè s’aprovi. Amb aquesta 
proposta, es pretén que el gruix d’impostos i taxes que 
afecten de manera directa les economies domèstiques 
no pateixin cap tipus d’increment. En línies generals, el 
text també prioritza les accions socials i l’ocupació com 

a màximes necessitats a l’hora de destinar-hi els recur-
sos econòmics disponibles. Per altra banda, l’Ajuntament 
continua en la seva aposta per l’establiment de criteris 
d’optimització dels recursos.

Beneficis fiscals per a col·lectius desafavorits
Seguint en la línia de les polítiques socials que du a terme 
l’Administració paretana, es preveu mantenir les bonifica-
cions aprovades l’any 2013, en relació amb la bonificació 
de 60 euros en el rebut de l’Impost de béns immobles per 
als ciutadans en situació d’atur i, a més, els 44,56 euros 
en la taxa mediambiental per a les persones jubilades 
amb ingressos reduits. Actualment, el consistori treballa 
en l’establiment d’altres ajuts i bonificacions per a perso-
nes que puguin justificar poca capacitat econòmica, com 
ara beneficis fiscals en relació a l’IBI i les plusvàlues.

Congelació de taxes i impostos per a l’exercici 2014
L’Ajuntament portarà al Ple una proposta per minimitzar la pressió fiscal de les famílies i les empreses.

NOU ESTABLIMENT

Inauguració oficial de Don Dino
A principis d’aquest mes d’octubre, una 
delegació de l’Ajuntament va fer una visita 
institucional a la nova botiga de joguines 

Don Dino, situada al sector Iveco, amb mo-
tiu de la seva inauguració oficial. 
Durant l’acte, els membres del consistori 
van fer un recorregut per les instal·lacions 
del nou establiment, el qual, per la ubica-
ció i les dimensions, s’estableix com a 
botiga insígnia de la firma. Recentment, 
l’Ajuntament i Don Dino han signat un 
conveni de col·laboració per al foment de 
l’ocupació en el qual també es manifesta 
el compromís de l’empresa en polítiques 
de responsabilitat social corporativa, a 
través de campanyes adreçades als in-
fants del municipi. La botiga Don Dino de 
Parets ocupa un local de 400 m2.

COMERÇ I OCUPACIÓ

Visita d’obres a Media Markt

L’alcalde de Parets, Sergi Mingote, acom-
panyat de regidors i de personal tècnic 
de l’Ajuntament, van fer, a mitjan octubre, 

una visita institucional i de seguiment de 
les obres que es duen a terme a l’espai on 
pròximament s’ubicarà l’establiment de 
Media Markt, al centre comercial i d’oci del 
sector IVECO. El nou local de Media Markt 
a Parets, amb una superfície de 2.400 me-
tres quadrats, neix amb la voluntat de re-
forçar la presència de la firma a Catalunya. 
La botiga de Parets del Vallès serà la 
primera de la firma al Vallès Oriental i la 
seva inauguració es preveu per abans de 
la campanya de Nadal. La implantació 
d’aquesta empresa ha suposat la creació 
de prop d’una setantena de nous llocs de 
treball.

Baixada de l’atur durant el mes de setembre 
Tot i la dinàmica negativa pel que fa a l’atur registrat du-
rant el passat mes de setembre a la comarca, la taxa de 
desocupació a Parets s’ha reduït en 46 persones, és a dir 
un 2,77% menys, i esdevé el municipi amb el major incre-
ment d’insercions laborals del Vallès Oriental del setem-
bre, segons les dades d’atur publicades per l’Observatori 
del Mercat Laboral del Vallès Oriental.
Pel que fa a la resta de la comarca, durant el mateix mes 
l’atur s’ha incrementat en 512 persones. 
El Vallès Oriental va registrar 37.583 persones aturades, 
un 1,38% més que el mes d’agost. La taxa d’atur a Pa-
rets continua per sota de la comarcal i marca un 15,98% 
mentre que la del Vallès Oriental s’eleva fins al 17,59%.

OCUPACIÓ

L’Ajuntament de Parets a l’Animaladda 2013 
El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament, en col-
laboració amb el centre d’acollida Help Guau, ha estat 
present a l’Animaladda 2013, celebrat el passat cap de 
setmana al Palau Sant Jordi, amb un estand de mostra 
d’animals trobats al municipi i pendents d’adopció. Du-
rant  els tres dies de durada de l’activitat, s’ha aconseguit 
trobar una llar a 5 gossos i 5 gats que havien estat aban-
donats a diferents indrets de la vila. 

MEDI AMBIENT
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Preu: 12 €

10 € menors de 18 i majors de 65

9 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 25’

Si no ens paguen, 
no paguem

novembre3
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

de Dario Fo

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

novembre9
Sala Cooperativa
Parets del Vallès

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

A les
22.45 h
Espectacle

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

Toni 
Moog

Preu: 9 €

7 € menors de 18 i majors de 65

6 € amb Carnet Jove de Parets

Durada: 1h 15’

La Birondon

novembre17
diumenge 18.30 h
Teatre Can Rajoler · Parets del Vallès

Cor Mixt Amics de la Unió
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Servei especial del bus urbà per Tots Sants
Amb motiu de la diada de Tots Sants, demà divendres 
1 de novembre, el bus urbà oferirà un servei especial 
ininterromput, de 8 a 20 h, amb una freqüència de pas 
cada 30 minuts. El cementiri municipal, avui, 31 d’oc-
tubre, i els dies 1 i 2 de novembre estarà obert de 9 a 
19 h, i el diumenge 3 de novembre, de 10 a 14 h. La 
placa commemorativa que s’ha instal·lat enguany al 
cementiri porta gravat el poema “La Mort”, del mata-
roní Josep Punsola.

Rehabilitació del dipòsit de les aigües
A mitjan octubre ha començat l’actuació de rehabilita-
ció i millora de la torre del dipòsit de les aigües, situat 
a la plaça d’Espanya, i l’execució d’una plataforma en 
superfície per sobre del dipòsit soterrat. L’obra es du a 
terme per motius de seguretat, a causa d’uns despre-
niments a la part exterior i superior de la infraestructu-
ra provocats per l’impacte d’un llamp. Està previst que 
l’actuació estigui enllestida en menys de  dos mesos.

Arranjament de les voreres del carrer Imbert
L’Ajuntament de Parets està duent a terme l’arranja-
ment de les voreres del carrer de Joan Manel Imbert, 
malmeses per les arrels dels arbres. Les obres, amb 
una durada prevista de cinc setmanes, consisteixen 
en refer les voreres i en aplicar un tractament als es-
cocells. L’actuació forma part del Pla de Millora de 
Voreres i s’ha fet d’acord amb les peticions dels veïns.  

Nou contracte de lloguer assequible 
L’Oficina Local d’Habitatge HabitaParets SL ha trami-
tat un nou contracte de lloguer assequible, correspo-
nent a un pis situat al carrer d’Ernest Lluch. L’habitat-
ge pertany al Programa de mediació de la Generalitat 
de Catalunya i, en aquest cas, l’arrendatari només ha 
de destinar, com a màxim, el 35% dels seus ingressos 
bruts mensuals al pagament del lloguer.

Pancarta en defensa de l’ensenyament públic
L’AMPA de l’escola bressol municipal El Gargot va or-
ganitzar la setmana passada una acció de protesta 
contra les polítiques educatives del Govern central 
i de la Generalitat de Catalunya, i contra la LOMCE. 
Coincidint amb la sortida de l’escola, les famílies i els 
infants van pintar una pancarta amb el lema “No ens 
retalleu el nostre futur”.

Consulta per l’educació al Vila Parietes
L’AMPA de l’Escola Vila Parietes va organitzar diven-
dres passat una consulta ciutadana per l’educació. La 
iniciativa, que s’està duent a terme a tot l’Estat, plan-
tejava preguntes sobre les polítiques educatives i les 
retallades pressupostàries en l’ensenyament públic 
que estan aplicant el Govern central i el de la Genera-
litat de Catalunya.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Cessió de 22 documents a l’Arxiu Municipal
Un conjunt de 22 documents datats entre els anys 1898 
i 1966, donats per Jaume Clapé Tresserra, s’han incor-
porat aquest mes a l’Arxiu Municipal de Parets. Entre els 
escrits hi ha un testament, inventaris de béns, estatuts i 
reglaments, i un programa de Festa Major. Els documents 
són de gran interès i rellevància, ja que aporten dades 
sobre famílies paretanes i sobre la fesomia de la vila i els 
costums de l’època. A més, les donacions contribueixen 
a ampliar el fons municipal i esdevenen una garantia de 
la seva salvaguarda.

DONACIÓ

El 9 de novembre s’estrena la nova  pista d’skate de l’avin-
guda Espanya. L’arranjament d’algunes de les peces i la 
instal·lació d’una mini rampa nova són algunes de les 
millores que s’estan fent a la pista. 
El disseny i les millores són fruit del consens entre els 
usuaris de les instal·lacions i l’Ajuntament. El procés per 
determinar l’arranjament i millora va iniciar-se tot just fa 
un any, amb una primera trobada dels joves amb l’alcalde, 
Sergi Mingote, i amb el regidor de Joventut, Miguel Angel 
Granado. Durant aquest temps, les xarxes socials han es-
tat un canal d’interacció i participació entre els joves i el 
regidor per tal de consensuar les propostes dels usuaris 

amb les possibilitats pressupostàries i els criteris tècnics. 
Finalment, la proposta, amb l’acord de tots, arriba a la 
seva execució. Actualment s’estan instal·lant les peces, i 
el 9 de novembre està prevista la inauguració. 

Competició d’scooters per inaugurar les pistes
L’acte inaugural, que comptarà amb una competició 
d’scooters, també ha estat dissenyat amb la col·laboració 
dels joves usuaris.  Des de les 15.30 h fins a les 19 h, hi 
haurà competició, exhibició a càrrec de Sergio Hidalgo i 
Gerard Molina, música amb DJ Enzo i Grafits amb BB i 
lliurament de premis cortesia de Bestial Wolf.  

El 9 de novembre s’inaugura la nova pista d’skate de l’avinguda Espanya
El nou disseny de les pistes ha comptat amb la participació dels usuaris a través de les xarxes socials

XARXES SOCIALS
Increment d’un 80% dels usuaris de les 
xarxes socials de l’Ajuntament de Parets
En només un any, el nombre de seguidors de l’Ajuntament 
de Parets a les xarxes socials i al butlletí electrònic s’ha 
incrementat més d’un 80%. Segons la comparativa, s’ha 
passat de 4.233 a 7.012 usuaris, gairebé 2.800 més que 
l’any anterior. 
Actualment, 3.843 internautes segueixen els canals mu-
nicipals de Facebook i Twitter, 1.796 més que l’octubre de 
2012. D’altra banda, 1.348 usuaris reben cada setmana 
el butlletí electrònic del web de l’Ajuntament, 260 més 
que ara fa un any, i 1.821 persones estan inscrites per 
rebre mitjançant correu electrònic les ofertes de treball 
i formació laboral del Servei Local d’Ocupació de Parets 
(SLOP), que es troben al portal municipal www.parets.
cat. En el cas de les visualitzacions dels vídeos, clips i 
pel·lícules en referència a Parets, el canal Youtube suma 
ja un total de 1.127 visites des de la creació del perfil de 
paretsconnecta. 
Per últim, l’Instagram de #paretsconnecta, que va estre-
nar-se per Festa Major d’estiu, compta ja amb més de 600 
posts i 165 seguidors.
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L’Ajuntament de Parets del Vallès està treballant en la confecció del pressupost municipal per a l’any 
2014. El pressupost reflecteix quines seran les despeses i els ingressos de la corporació al llarg de 
l’exercici i s’elabora després d’una intensa reflexió al voltant de les necessitats del municipi, sempre 
sota els principis de transparència, solvència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Fruit del context econòmic, el pressupost de l’Ajuntament de Parets respon a directrius bàsiques com 
l’optimització dels recursos, l’ampliació de les polítiques del foment de l’ocupació, el suport a les 
mesures socials necessàries en el context de crisi econòmica i l’aposta per les polítiques educatives. 

En els darrers anys, els paretans i paretanes han contribuït en la construcció col·lectiva del municipi en 
diferents processos de participació, donant mostres de gran maduresa i compromís en les demandes 
per tal de fer de Parets un poble millor i adaptat a les necessitats del conjunt de la ciutadania. La veu 
dels ciutadans i les ciutadanes és important i necessària en l’elaboració dels pressupostos. La voluntat 
de l’Ajuntament no és altra que donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes i és per això que 
encetem novament un procés amb la participació de la ciutadania. 

És en aquest sentit que s’ha elaborat una butlleta de participació en què tots els ciutadans i ciutada-
nes majors de 16 anys que estiguin vinculats al municipi puguin dir-hi la seva en la priorització de les 
accions del pressupost municipal així com amb propostes obertes que puguin ser considerades per a 
la millora de la vila. 

Des del 30 d’octubre fins al 14 de novembre de 2013, es podran lliurar les butlletes de participació, a 
través del web parets.cat o als equipaments municipals, per tal que siguin estudiades i valorades abans 
de l’aprovació del pressupost 2014.

Directrius del pressupost

Butlleta de participació

Ampliació de les polítiques del foment de l’ocupació

Suport a les mesures socials necessàries en el context 
de crisi econòmica

Aposta per les polítiques educatives

Continuar oferint Plans d’Ocupació Local

Manteniment de la via pública: arranjament de voreres i renovació de 

l’arbrat en mal estat

Manteniment de la via pública: repavimentació carrers

Potenciar i millorar el servei de neteja viària

Potenciar polítiques educatives

Incrementar els recursos destinats a ajuts socials

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 

interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. 

Les dades s’utilitzaran exclusivament per a fins relacionats amb el seu lligam amb l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Retorneu la fitxa emplenada a l’Ajuntament de Parets del Vallès o als diferents equipaments 

municipals. També podeu fer arribar la butlleta mitjançant el formulari de participació del 

portal municipal www.parets.cat

Període de participació: del 30 d’octubre al 14 de novembre de 2013

Nom i cognoms:

Adreça:

Telèfon:

Correu electrònic:

DNI/NIE:                                                Edat:

Feu la vostra proposta:Prioritzeu les propostes següents:

Per fer la priorització cal que marqueu de l’1 al 6 les propostes següents, sense que es repeteixi cap puntuació, 

posant el 6 a la proposta que més us interessi i 1 a la que menys.

Espai obert a una única proposta que considereu que caldria 

tenir en compte al pressupost municipal.

Pressupost 
municipal 2014

Priorització de propostes

El procés està obert a la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes majors de 16 anys que estiguin vinculats d’alguna manera al municipi (habitatge, feina, escola...).

L’Ajuntament de Parets del Vallès ha licitat un nou con-
tracte per a la prestació del servei de subministrament 
i servei integral de l’enllumenat públic que permetrà un 
estalvi d’un 54% anual. 

Estalvi

Congelació de taxes i  impostos

L’Ajuntament de Parets té previst portar a aprovació del 
Ple la congelació de les taxes i impostos de l’any 2014. 
Aquesta decisió neix fruit d’un intens i curós treball del 
consistori per tal de reduir la pressió fiscal.

La màxima eficiència i eficàcia en la gestió dels recur-
sos públics contina sent la premissa màxima de treball, 
sense que això afecti ni a la qualitat dels serveis públics 
ni de les línies estratègiques orientades al foment de 
l’ocupació, a la reactivació de l’economia, al suport a les 
mesures socials i a l’aposta per les polítiques educatives.

Dins les ordenances municipals es preveu mantenir i in-
corporar bonificacions en el marc de les polítiques so-
cials, sobretot en relació a l’IBI i les plusvàlues.

Pressupost municipal 2014
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El grup Mat Holding adquireix Idagua
El grup empresarial Mat Holding amb seu a Parets ha 
adquirit la unitat productiva de la companyia Idagua amb 
l’objectiu d’impulsar la seva divisió de tractament d’aigua, 
Hidroglobal. Amb la compra d’Idagua, Mat Holding acon-
segueix ampliar la seva oferta a indústries rellevants del 
sector, tant en l’àmbit nacional com d’abast internacional.
El pròxim mes de novembre, una delegació de l’Ajunta-
ment, encapçalada per l’alcalde, Sergi Mingote, té previst 
visitar les instal·lacions de l’empresa.

Zanini Auto Grup s’expandeix a la Xina
La Companyia Espanyola de Finançament del Desenvo-
lupament (Cofides) aportarà el finançament necessari 
a Zanini Auto Grup, empresa catalana de components 
d’automoció amb seu a Parets del Vallès, per al seu crei-
xement a la Xina, i aportarà el 70% de la inversió total 
perquè hi construeixi una filial amb unitat de fabricació.
Zanini posarà en marxa una planta a Changzhou, a uns 80 
km de Xangai, per tal de fer-se una posició al mercat xinès 
com a proveïdor de llandes de gamma alta per a rodes.

IMPULS EMPRESARIAL EXPANSIÓ

Intercanviar informació, contactes i experiències em-
presarials per mitjà de breus reunions de treball ha estat 
l’objectiu del primer Getting Contacts Industrial de Parets, 
que s’ha celebrat ara fa uns dies a la Sala Cooperativa. 
Aquesta iniciativa, nascuda en el si del Consell Industrial, 
té l’objectiu de promoure la cooperació entre el sector 
industrial i, alhora, potenciar la competitivitat entre les 
empreses paretanes. 
La jornada es va iniciar amb la intervenció de l’alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, que va posar de manifest la im-
portància de les empreses situades al municipi que, tot i 
l’actual situació de crisi, “continuen sent referents en el 
seus respectius sectors, gràcies a la seva aposta per la 
innovació i a les seves visions estratègiques”. 

Més de 1.000 interaccions empresarials al primer Getting Contacts Industrial
A la jornada hi van assistir prop de 70 empreses i més de 80 participants vinguts d’arreu de la província

L’acte va comptar amb la presència de Joan Martí, ge-
rent de dinamització de clústers d’ACC1Ó i autor del llibre 
Clústers: estratègies guanyadores i treball en equip, que 
va explicar la importància dels clústers com a eina que 
permet a les empreses assolir majors nivells de creixe-
ment i de desenvolupament econòmic. 
Posteriorment, hi van intervenir la directora general de 
Cetemmsa, Anna Escoda i Juanjo S. Villalobos, gerent de 
Getting Contacts!  
Finalment, per mitjà d’entrevistes i d’intercanvis actius, 
les prop de 70 empreses assistents van poder establir les 
bases per iniciar nous projectes i fomentar l’expansió dels 
seus negocis amb l’objectiu d’incrementar-ne la xarxa de 
contactes comercials.

Sessió plenària del Consell Industrial
Durant el pròxim mes de novembre tindrà lloc la reunió 
anual del plenari del Consell Industrial de Parets del 
Vallès. Durant la jornada, es presentarà la memòria 
d’accions de l’exercici 2012-2013 i es donarà a conèi-
xer el pla d’actuació amb les estratègies de creixement 
que es desenvoluparan l’any 2014.

Soler i Palau adquireix la companyia Pluggit
El grup paretà d’equips de ventilació i sistemes d’ex-
tracció Soler i Palau ha adquirit, recentment, la com-
panyia alemanya Pluggit, amb seu a Munic. Amb 
aquesta operació, Soler i Palau preveu reforçar la seva 
presència en els principals mercats internacionals i 
tancar l’exercici 2013 amb una facturació de prop de 
500 milions d’euros.

Taller de ceràmica de les indústries de Parets 
Els tallers de ceràmica del curs 2013-2014 que es fan 
a les escoles se centraran en les indústries i empreses 
paretanes. El projecte, en el qual participen prop de 
220 alumnes, tindrà una gran maqueta de Parets, amb 
els polígons industrials en versió infantil i una cadena 
de producció, en què es reproduiran en fang totes les 
empreses que formen part del Consell Industrial.

El Centre Fisio-Spa, amb les mútues
El Centre Fisio-Spa del Vallès, situat al carrer de l’Em-
pordà, ha ampliat els seus serveis mèdics i sanitaris 
per mitjà d’acords amb mútues. L’ampliació ha estat 
possible gràcies a la col·laboració amb Fisiocos, que 
s’ocupa de teràpies i tractaments vinculats a qüesti-
ons mèdiques. El Centre Fisio-Spa també incorpora, 
des de fa un temps, diferents serveis adreçats a es-
portistes, com ara revisions mèdiques i fisioteràpia 
exclusiva.

Inaugurada la dietètica Mel i Llimona
Mel i Llimona és el nom de la nova botiga de dietè-
tica i herboristeria que podem trobar al carrer Major, 
30. A més de productes naturals i herbes remeieres, 
l’establiment ofereix remeis, consells de bellesa i dues 
cabines per a tractaments estètics. 

Ralet-Ralet, la botiga dels dolços al Raval
El Barri Antic compta amb una nova botiga de dol-
ços i llaminadures. A Ralet-Ralet, al carrer Raval, 13, 
s’hi poden trobar tota mena de caramels, pastissos 
de llaminadures, galetes i dolços artesans, bijuteria 
creativa i objectes fets a mà per a bateigs, comunions 
i casaments.

Pròxima inauguració d’Aldi a la zona IVECO
El pròxim dimarts 5 de novembre, a les 16 h, tindrà lloc 
la inauguració oficial del nou supermercat Aldi al sec-
tor IVECO de Parets. L’acte inaugural comparà amb la 
presència de l’Alcalde, Sergi Mingote, i d’una delegació 
del consistori que prèviament faran un recorregut per 
les instal·lacions de la botiga.

EN 2 MINUTS...
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Grifols, guardonada durant l’acte social anual de la delegació del 
Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
L’empresa paretana d’hemoderivats Grifols va rebre el guardó d’honor durant l’acte social 
anual de la delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, que va 
tenir lloc divendres, 27 de setembre, a la Sala Serra de la Cooperativa.
Aquest guardó es concedeix a aquella persona o entitat que destaqui pel seu arrelament a 
les comarques del Vallès i amb una trajectòria que honori l’enginyeria industrial. El lliura-
ment va anar a càrrec del director general d’Indústria de la Generalitat, Antoni Maria Grau.
La trobada, que va comptar amb l’assistència de prop de 150 persones vinculades a la 
indústria farmacèutica, es va iniciar amb les intervencions del president de la delegació, 
Francesc Figueras, el president de l’associació, Joan Torres, i el degà del col·legi, Joan 
Vallvé, i es va cloure amb la intervenció de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote.
L’acte celebrat enguany ha estat estretament vinculat a la commemoració del 150è ani-
versari de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, i es va establir Parets del 
Vallès com a seu pel seu pes industrial i, en especial, per la rellevància de les empreses 
dedicades al sector químic i farmacèutic instal·lades al municipi.

25è lloc com a empresa més innovadora del món
Segons la llista publicada recentment per la prestigiosa revista Forbes, Grifols ocuparia 
el 25è lloc entre les 100 companyies més innovadores del món i seria l’única empresa 
espanyola inclosa a la llista. 
Això és deu, entre molts d’altre motius, als recursos que l’empresa destina a les seves 
unitats d’investigació, desenvolupament i recerca de nous productes d’aplicació hospi-
talària i teràpies en l’àmbit de la salut.

RECONEIXEMENT

SEGURETAT
Cinc detinguts per robatori

La Policia Local de Parets ha efectuat 
dues actuacions que han portat a la de-
tenció de cinc persones per presumptes 
delictes de danys, robatori i furt a polígons 
industrials del municipi.
La primera es va efectuar al polígon Sector 
Circuit. Mentre feien patrulla ordinària, els 
agents, acompanyats pel regidor de Se-
guretat Ciutadana, Roberto Carmany, van 
enxampar tres persones que sostreien 
bigues de ferro d’una construcció que es 
troba a tocar de la carretera interpolar. 
Immediatament els agents els van dete-

nir per presumpte delicte de danys i furt 
i van posar els fets en coneixement del 
propietari dels terrenys. 
En la segona actuació es van detenir dues 
persones quan els agents van detectar els 
individus que estaven sostraient ferros a 
l’interior d’una empresa del polígon indus-
trial Llevant.
Les dues actuacions s’emmarquen en els 
protocols interns d’actuació per millorar la 
seguretat de les empreses i els polígons 
industrials, un document treballat a la Co-
missió de Seguretat per a les persones i 
per a les empreses, en el marc del Consell 
Industrial de Parets del Vallès.

Tallers de consum “Oh!!, la joguina no juga” a les escoles
El pròxim mes de novembre es portarà a terme, a diverses escoles del municipi, el taller 
“Oh!!, la joguina no juga” per a a nens del cicle infantil. Aquest taller, adreçat als infants, 
té com a objectiu introduir-los al món del consum amb un aprenentatge inicial dels seus 
drets i deures bàsics, despertant en els nens la necessitat d’utilitzar els mecanismes de 
protecció que les administracions posem al seu abast. 
Es tracta d’una sessió pràctica on es fa un simulacre de compra-venda, reclamació i 
mediació. El taller consta de diverses activitats com ara ‘Què farem? Muntar la botiga’, 
‘A comprar!’, ‘A pagar!’, ‘Una joguina trencada!’, ‘Botiguer, tinc un problema!’ o ‘l’Oficina 
d’Atenció al Consumidor em pot ajudar!’
Està dividit en dos blocs principals. En el primer s’adquireix un producte: l’aula es con-
verteix en una botiga de joguines on els nens seran els encarregats d’etiquetar els pro-
ductes, triar-los i pagar-los a caixa, repartint-se els rols de botiguer i client. 
En el segon, el nen detecta que el seu producte no és conforme i ha de fer una reclama-
ció. En aquest moment apareix l’Oficina d’Atenció al Consumidor com a organisme que 
els informarà, els ajudarà a exercir els seus drets i, en cas d’haver-hi diferents criteris, 
mediarà amb el botiguer. 
Durant les activitats s’hi tracten aspectes com ara: l’etiquetatge, la identificació del preu, 
el comprovant de compra-venda (tiquet), la conformitat del producte, l’atenció al client, 
el full de reclamació o què és i quines són les funcions d’un servei local 
de consum, entre d’altres.

Èxit de la Botiga al Carrer

Una vintena de comerços de Parets van 
ocupar part de l’avinguda de Catalunya 
durant la darrera edició de la Botiga al 

Carrer, una iniciativa de les associacions 
de comerciants del municipi per impul-
sar el comerç local i de proximitat. Durant 
la jornada, es van dur a terme diferents 
activitats lúdiques per als infants i, a la 
tarda, es va oferir una xocolatada als as-
sistents.

Fira de Santa Llúcia
Per altra banda, les associacions de co-
merciants de l’Eixample i del Barri Antic 
treballen, juntament amb la regidoria de 
Comerç, en la preparació de la Fira de 
Santa Llúcia, que es farà el 15 de des-
embre a la plaça de la Vila.
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EN 2 MINUTS...

Els mèrits en diferents àmbits, com ara l’esforç, l’actitud 
en els estudis i el respecte que mostren dia a dia davant 
dels mestres i companys de classe, ha comportat per a 34 
alumnes del curs 2012-2013 de l’Institut Torre de Malla 
rebre el reconeixement a l’excel·lència educativa que lliura 
anualment aquest centre de secundària.
Enguany, els premiats han estat 25 noies i 9 nois, cadas-
cun dels quals va rebre un diploma, una flor i un xec regal 
de 30 euros durant un acte que es va celebrar l’1 d’oc-
tubre a la Sala Basart de la Cooperativa. L’esdeveniment 
va comptar amb l’assistència de professorat del centre, 
alumnes, familiars dels homenatjats, membres de l’AMPA, 
així com de l’alcalde de Parets, Sergi Mingote i la regidora 
d’Educació, Sònia Lloret.

Un guardó per incentivar els estudiants
Des de fa una dècada, l’Institut Torre de Malla concedeix 

aquest guardó, consensuat per l’equip docent i directiu 
del centre i subvencionat parcialment per l’AMPA. El seu 
objectiu no és premiar els resultats acadèmics més bri-
llants, sinó aquells alumnes que han obtingut la millor 
nota dins de les seves possibilitats. És a dir, el que es vol 
és incentivar els estudiants i fomentar aquelles actituds 
i valors positius cap a l’estudi, com ara l’esforç i el treball 
o la seva predisposició a col·laborar amb els mestres i la 
bona sintonia amb els companys de classe. 
Inicialment, el reconeixement es feia en una cerimònia 
al pati del centre davant de la presència de professorat 
i alumnes. Amb el temps, però, es va decidir obrir l’acte 
a la participació de pares i mares dels alumnes i es va 
convertir en un esdeveniment familiar, fins que, a causa 
de la seva rellevància, es va començar a organitzar a la 
Sala Basart de la Cooperativa, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Parets.

Reconeixement a 34 estudiants pels seus mèrits
L’Institut Torre de Malla lliura els guardons anuals a l’excel·lència educativa de l’alumnatAlumnes de l’Escola Pau Vila recolliran oli de 

cuina per produir biodièsel

Recollir oli de cuina residual per produir biodièsel. Aquest 
és l’objectiu dels prop de 450 alumnes de l’Escola Pau 
Vila que participen en el projecte EDUCO (EDucation Used 
Cooking Oil), orientat a la promoció de conceptes de re-
ciclatge de residus i en la producció d’energia renovable.
A principis d’aquest mes de novembre, els estudiants re-
bran un envàs per recollir oli domèstic. Un cop ple, l’hau-
ran de retornar per poder obtenir un nou pot buit i net. El 
centre emmagatzemarà els envasos fins a la recollida. 
Paral·lelament, es faran tot un seguit de tallers i xerrades 
de sensibilització adaptats al cicle dels alumnes. A més, 
la Fundació CTM Centre Tecnològic i l’Associació de l’Oli 
al Biodièsel (AOB), impulsors de la iniciativa, en el seu 
vessant solidari, ha previst la contractació de persones 
amb risc d’exclusió social, que s’encarregaran de la re-
collida, neteja i posterior transport dels envasos a una 
planta en què es tractaran per fabricar-ne biodièsel.

Un projecte amb un destacat valor educatiu i social
L’objectiu del projecte EDUCO és conscienciar a la pobla-
ció educativa de la importància del reciclatge de residus 
i la producció d’energies renovables, tot fomentant els 
valors educatius, mediambientals i socials. Alhora, el pro-
jecte també ha permès dissenyar i construir una planta 
pilot per al tractament d’olis de cuina residuals que es 
recullen a les escoles i que, posteriorment, s’utilitzen per 
produir-ne biodièsel.  
En els 2,5 anys que es preveu que duri aquesta acció, 
hi participaran entre 25 i 30 municipis de Catalunya, un 
total aproximat de 120 centres escolars i fins a 52.000 
estudiants de primària i secundària.
El projecte, aprovat pel Programa LIFE+ de la Comissió 
Europea, suposa una contribució important a la implan-
tació de les polítiques i legislacions europees en relació 
a la gestió de residus, a la producció i consum d’energies 
renovables i al mateix temps a la reducció de las emis-
sions de CO2.

PROJECTE EDUCO

 Els alumnes reconeguts han estat 25 noies i 9 nois, que van rebre un diploma, una flor i un xec regal en un acte a la Sala Basart de la Cooperativa.
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Swami Satyananda, a la tertúlia de Niu d’Art
Swami Satyananda Saraswati serà el convidat a la 
pròxima tertúlia literària organitzada per l’entitat Niu 
d’Art Poètic, que tindrà lloc dimecres 20 de novembre, 
a les 20.30 h al restaurant El Jardí. En aquesta ocasió, 
la trobada girarà al voltant del llibre “L’hinduisme”, es-
crit per aquest autor barceloní.

Festival de música emergent De watt a watt
El divendres 15 de novembre, a les 21.30 h, el Casal 
Can Butjosa acollirà un nou festival de música emer-
gent De Watt a Watt, organitzat pel Servei de Joven-
tut de l’Ajuntament de Parets, amb la col·laboració de 
la formació The Downtown Beggars. Hi actuaran els 
grups 11 Varas, Growl in Road, Black Hats i Sas Mash.

Es constitueix la Casa de Andalucía de Parets
S’ha constituït com a entitat l’associació cultural Casa 
de Andalucía de Parets del Vallès, amb l’objectiu de di-
fondre el coneixement de la cultura andalusa i fomen-
tar les celebracions de les seves festes tradicionals. 
L’entitat, amb seu al carrer del Comte de Montemolín,  
està presidida per María Luisa Castañeyra.

Coral d’Adults de l’Escola de Música
Els interessats a formar part de la Coral d’Adults de 
l’Escola Municipal de Música poden apropar-se al 
centre i provar aquesta experiència els dimecres de 
20.30 a 21.30 h. Els requisits per formar part del grup 
de cantaires és tenir entre 18 i 60 anys i no cal tenir 
formació musical prèvia. L’activitat és gratuïta i es pot 
iniciar en qualsevol moment de l’any.

Sopar benèfic de Parets contra el càncer
La Sala Basart de la Cooperativa acollirà, el divendres 
29 de novembre a 20.30 h, el sopar benèfic anual or-
ganitzat per Parets contra el Càncer. L’acte consistirà 
en una xerrada a càrrec del CEM Maria Grever, el so-
par benèfic ofert pel restaurat Can Parera i el sorteig 
d’obsequis donats per particulars i empreses. 

Clínic d’escalada en roca per a joves
El Servei de Joventut, amb el suport del Centre Excur-
sionista Parets, ha programat per als dies 9 i 10 de 
novembre un clínic d’escalada en roca d’iniciació i un 
de perfeccionament per a joves de Parets de 14 a 30 
anys. El preu, subvencionat per l’Ajuntament, és de 75 
euros. Per inscriure-s’hi, cal trucar al 93 562 35 53.

Castanyada popular de l’orquestra Band-Art
L’orquestra Band-Art organitza avui dijous 31 
d’octubre, a les 19.30 h, una castanyada popular a Ca 
n’Oms. La festa consistirà en un concert a càrrec de 
Band-Art, una botifarrada i l’actuació dels grups pare-
tans Badstep i Growl in Road. Els tiquets per al sopar 
es poden adquirir a la Ferreteria Pujol o trucant als 
telèfons 606 210 618 o 625 342 231.

EN 2 MINUTS...

PLUSVÀLUA

Lliurats els premis del Festival de la Poesia
El Teatre Can Rajoler va ser dissabte l’escenari del 26è 
Festival de la Poesia ,organitzat per Niu d’Art Poètic amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Parets. Jaume Piquet, 
de Manresa, amb “Íntims”, va guanyar en la categoria de 
poesia inèdita, en què hi havia 63 obres a concurs. El pre-
mi de rapsodes Josep Fité, amb 13 finalistes, va recaure 
en Pere Nogueras, de Santa Susanna, que va recitar un 
fragment de Joan Maragall i una obra de Salvador Espriu, 
poeta homenatjat en aquesta edició. 

POESIA ESPECTACLES

Humor, música i teatre infantil a l’escenari
L’agenda d’espectacles d’aquest novembre ve farcida de 
propostes. Diumenge 3, a les 18.30 h, es podrà veure al 
Teatre Can Rajoler la comèdia sobre la crisi “Si no ens 
paguen, no paguem”. El popular humorista Toni Moog 
portarà els seus monòlegs a la Sala Cooperativa, mentre 
que el granollerí Cor Mixt Amics de la Unió oferirà el musi-
cal “La Birondon”, al Teatre Can Rajoler. Finalment, Rialles 
Parets ha programat per als més menuts un espectacle 
de clown, “Sense solta”, i un de circ, “Cíclicus”.

Sensibilitzar la població sobre la problemàtica de la vi-
olència domèstica és l’objectiu de la campanya “Prou 
d’hòsties”, que un any més organitza l’Ajuntament de 
Parets a través del Servei d’Igualtat. L’agenda d’activi-
tats s’encetarà dilluns 4 de novembre amb els tallers per 
a pares i mares, a càrrec de Leonor Cantera, i es tancarà 
el 27 d’aquest mes amb la clausura de l’exposició “Drets 
humans de les Dones d’Amnistia Internacional”.
L’11 i 12 de novembre la Sala Basart de la Cooperativa 
acollirà les Jornades d’investigació-acció “Ampliant els 
horitzons de la violència de gènere”, destinades a profes-
sionals, investigadors, entitats socials i activistes. El seu 

objectiu és reflexionar sobre els límits de la violència de 
gènere i treballar eines d’actuació en l’àmbit local. 
De nou, la prevenció de relacions abusives es tractarà 
als centres d’ensenyament amb la representació de les 
obres Ningú més que l’altre, adreçada a l’alumnat de 5è de 
primària, i És de conya?, per a 4t d’ESO. Una altra proposta 
escenogràfica és l’espectacle Stop!, a càrrec del grup de 
teatre de joves de Parets. 
El concert Prou d’Hòsties, organitzat pel servei de Jo-
ventut, comptarà amb els grups locals Illa Carolina i The 
Downtown Beggars. D’altra banda, les biblioteques també 
faran activitats entorn de la violència de gènere.

Un any més, Parets diu “Prou d’hòsties”
A través d’activitats, la campanya sensibilitza sobre la discriminació i la violència contra les dones
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El primer en presentar-se va ser el Club Bàsquet Parets, que ho va fer el 20 d’octubre al Poliesportiu Joaquim Rodrí-
guez. Enguany 22 equips formen part de l’entitat paretana que, a més, compta amb l’escola de formació i dos equips 
màsters: masculí i femení. Dijous 24 d’octubre, va ser el torn del Club Atletisme, que es va congregar a la Cooperativa 
per presentar tot l’equip de competició de la mà de la junta directiva i del cos tècnic. Per últim, divendres 25 d’octubre, 
l’Handbol Parets va fer la presentació de la temporada 2013-14, també al pavelló d’esports. L’entitat que presideix 
Joan Volart ha format 9 equips, on destaquen dos sèniors, un d’ells a Primera Catalana i la novetat d’un juvenil femení.

Els clubs de bàsquet, atletisme i handbol presenten equips 
Els tres clubs esportius paretans ja han donat a conèixer els equips de la temporada 2013-14

CICLISME
Purito Rodríguez, 1r a l’UCI World Tour

El ciclista paretà Joaquim Rodríguez va tancar la tempo-
rada 2013 revalidant la victòria al Giro de la Llombardia, la 
darrera de les grans clàssiques de la temporada ciclista. 
‘Purito’ va recórrer els 242 quilòmetres en 6 hores, 10 
minuts i 18 segons, i va quedar per davant del murcià Ale-
jandro Valverde (Movistar), que va ser segon a 17 segons. 
Amb aquest triomf, Joaquim Rodríguez es va convertir en 
el número 1 a la classificació World Tour de la Unió Ciclis-
ta Internacional (UCI) amb 607 punts, seguit de Froome i 
d’Alejandro Valverde.
Amb aquesta victòria, el ciclista paretà del Katusha es 
va treure l’espina que portava clavada després que una 
setmana abans quedés segon al Campionat del món de 
fons en carretera a la Toscana (Lucca-Florència), per dar-
reredel portuguès Rui Costa. 
El Purito ha fet una excel·lent temporada i ha aconseguit 
una tercera posició a la general del Tour de França i un 
quart lloc a la darrera Vuelta a Espanya, on va guanyar 
la 19a etapa que finalitzava a l’Alt de Naranco. A més, va 
ser segon a la Volta ciclista a Catalunya, segon a la Lieja-
Bastonya-Lieja i cinquè a la Tirrè-Adriàtic on va vèncer en 
la cinquena etapa. El primer triomf de la temporada havia 
estat en la quarta etapa del Tour d’Oman, el febrer passat.
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Fins a dotze medalles van aconseguir els representants 
de l’escola Lee Young, de Parets, en el Trofeu Catalunya 
de promoció de poomsaes que va tenir lloc el passat 20 
d’octubre al Poliesportiu de la Mar Bella de Barcelona. 
Dels dotze metalls obtinguts, dos van ser d’or, quatre 
d’argent i sis de bronze. Jacinto i Claudia Estudillo van 
endur-se la medalla d’or; Ana Cerezo, Natalia Fernández, 
Aida Rodríguez i Melani Garcia van obtenir plata. Els sis 
bronzes van ser per Hugo Rosales, Irune Fernández, Izan 
Mejias, Natalia Fernández, Pablo López i per l’equip de trio 
masculí, format per Cristian Villar, Hugo Rosales i Pablo 
Alcaraz. A més, altres esportistes de l’escola van quedar 
en cinquena posició del Trofeu Catalunya: Pablo López, 
Marc Lacoma, Mireia Ninou, Mireia Rodríguez i Sara Co-
lomina, així com l’equip de trio femení. L’entrenador de 
l’escola, José Luis Estudillo, s’ha mostrat molt satisfet 
pels resultats obtinguts i ha agraït el suport del selecci-
onador espanyol, el mestre José Santiago.

La Marxa popular El Piolet va posar el punt i final a la 4a 
edició de la Setmana de la Muntanya i l’excursionisme, 
organitzada pel Centre Excursionista Parets. Enguany, a 
la caminada van participar més de 1.000 persones, de-
mostrant l’elevat poder de convocatòria del CEP. 
Dins del programa de la Setmana de la Muntanya, cele-
brada del 14 al 20 d’octubre, s’han portat a terme activi-
tats adreçades als escolars, en què prop de 200 alumnes 
dels centres Lluís Piquer i Nostra Senyora de Montserrat 
han fet sessions d’iniciació de rocòdrom. A més, la gent 
gran de Parets va poder prendre part en una caminada 
pels voltants de la població. El divendres 19 d’octubre, 

Més d’un miler de persones a la 9a marxa el Piolet

es va inaugurar l’exposició fotogràfica ‘El nostre CEP, les 
nostres muntanyes’ que va mostrar al vestíbul del Poli-
esportiu Joaquim Rodríguez, les millors instantànies pre-
sentades al concurs, amb una selecció dels 32 treballs 
finalistes escollits d’entre els participants. Els guanyadors 
van ser Daniel Martínez, en categoria activitat-paisatge i 
Joan Masdeu, en l’apartat de denúncia. També van rebre 
diploma les imatges de Montserrat Mañosa i Jesús Be-
navides. La Setmana de la Muntanya també va incloure 
una jornada de portes obertes al rocòdrom i el mercat 
de segona mà de material relacionat amb el món de la 
muntanya.

El Centre Excursionista Parets ha celebrat del 14 al 20 d’octubre la 4a Setmana de la muntanya

EN 2 MINUTS...
Caminada popular conjunta Petjada Gallecs
Encara estan obertes les inscripcions per a la 16a 
Caminada popular conjunta que organitzen la Penya 
Blau Grana Parets i l’Agrupament Escolta i Guia Sant 
Jaume. Tindrà lloc el diumenge 10 de novembre. A 
les 7.15 h es faran les inscripcions i la sortida serà a 
les 8 del matí, des de Can Serra, davant de la seu de 
la penya. Hi haurà botifarrada i obsequi per a tothom.

Reconeixement al nedador Miguel Luque
El Consejo Superior de Deportes (CSD) va lliurar 
aquest dimarts al nedador paralímpic paretà, Miguel 
Luque, la medalla d’argent que li permet ingressar a 
la Real Orden del Mérito Deportivo. L’acte, que va tenir 
lloc a Madrid, va servir per reconèixer la bona actuació 
de l’esportista paretà als darrers Jocs Paralímpics de 
Londres (2012), on va ser segon als 50 metres braça.

Més presentacions de la nova temporada
El Club de Futbol i el Futbol Sala Parets faran aquest 
novembre les seves respectives presentacions per 
donar a conèixer les plantilles. Demà divendres, 1 de 
novembre, a les 10.30 hores, es presentaran els equips 
del Club de Futbol al camp municipal Josep Seguer. El 
Futbol Sala Parets ha previst la presentació pel 30 de 
novembre al Poliesportiu Joaquim Rodríguez.

Més de 700 persones a la Diada de la Bicicleta
Tot i que es van vendre 610 tiquets, més de 700 per-
sones van prendre part el 29 de setembre a la Diada 
de la Bicicleta, organitzada per l’Associació Ciclista 
Parets-Ravet Bike amb el suport de l’Ajuntament. Els 
participants van haver de completar un recorregut de 
10 quilòmetres per diferents indrets de la població.

Cinc victòries pel Futbol Sala Parets
L’equip sènior, dirigit per Fran Burgueño, comparteix el 
primer lloc de la taula de la Tercera Nacional, després 
de les cinc primeres jornades. Els paretans sumen 15 
punts, els mateixos que el Lliçà d’Amunt, després de 
la victòria assolida la passada setmana a la pista del 
Pineda. Aquest dissabte, el Futbol Sala Parets rebrà 
la visita de l’Arenys de Munt.

La lliga comarcal de cros s’iniciarà a Parets
La primera cursa de la competició que promou el Con-
sell Esportiu del Vallès Oriental es disputarà el dissab-
te 9 de novembre, a la zona de les pistes municipals 
d’atletisme de Parets. Hi haurà 12 curses amb dife-
rents distàncies que aniran, des dels 300 metres de la 
categoria mini, als 3.000 metres de la juvenil i cadet 
masculí. El cros comarcal s’iniciarà a les 9 del matí i 
l’entrega de trofeus es farà a les 12.45 hores. 

Ingrid Andrés fitxa pel FC Barcelona
L’atleta paretana de categoria juvenil ha confirmat el 
seu fitxatge, a partir de l’1 de novembre, pel FC Barce-
lona. Andrés tancarà la seva etapa amb el Club Atlètic 
Mollet tot i que continuarà entrenant-se amb el seu 
entrenador Raul Gracia, a les pistes molletanes. Ingrid 
Andrés es va formar de ben petita al Club Atletisme 
Parets i en els darrers anys s’ha consolidat com una 
de les atletes amb major projecció en distàncies com 
els 60 i els 100 metres.

El CAM supera amb èxit la Cavalls del Vent
Oriol Albero i Lluís Lleida, socis del Club d’Activitats de 
Muntanya de Parets, van completar els 100 quilòme-
tres i 13.320 metres de desnivell total del nou circuit 
de la Salomon Nature Trails Ultra Cavalls del Vent. 
Albero va ser el 396è i Lleida el 501è a la classificació 
general absoluta. Per la seva banda, Jordi Edo es va 
retirar per problemes mèdics.

2a Copa de Pàdel a Parets i torneig solidari
La 2a Copa de Pàdel, disputada a l’octubre a les 
instal·lacions de COREFO, va comptar amb més de 60 
participants. Properament, del 7 al 10 de novembre, 
celebraran el 1r Torneig Solidari contra la ELA i desti-
naran tota la recaptació a la lluita contra la malaltia. 
Es preveu una participació de més de 200 jugadors.

TAEKWONDO PATINATGE
L’escola Lee Young de Parets participa 
al Trofeu de Catalunya de promoció

Pau García i Mireia Pena assoleixen el 
campionat d’Espanya en obligatòries

El patinador infantil Pau Garcia Domec ha quedat campió 
d’Espanya en figures obligatòries i en el programa lliure 
en la competició celebrada recentment a Gandia. A l’Esta-
tal, Mireia Pena va quedar campiona d’Espanya en figures 
obligatòries. Aquest cap de setmana Mercè Garcia i Erika 
Pérez aniran a Alhaurin de la Torre (Màlaga) per prendre 
part a l’estatal aleví. Els resultats del Club Patí Parets es 
completen amb una gran actuació a la Interland Cupe, 
a Zuric, i a la Copa d’Europa, de Gujam Mestres, on Pau 
Garcia va ser 1r en infantil i Mercè Garcia va guanyar en 
categoria aleví. 
Per altra banda, el Pavelló Joaquim Rodríguez va acollir el 
20 d’octubre la cinquena edició del Trofeu Vila de Parets 
de patinatge. D’entre les 29 patinadores del club paretà 
cal destacar la consecució de 9 podis des d’iniciació fins 
a certificat. A la competició hi van participar, a més del 
Parets, altres 9 clubs i prop d’un centenar de patinadores 
que encara no han donat el salt a les categories. 
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Quan no hi ha motius, els inventen. Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya

Proposem que la neteja viària sigui un Pla d’ocupació

Sabies que en prop més d’un any s’ha incrementat la despesa en escombraries i neteja diària 
en 115.000 € pagant nous conceptes afegits al contracte inicial com ara l’absentisme laboral 
(l’empresa no assumeix l’absentisme dels seus treballadors i el paguem nosaltres)?
Un dels contractes més importants i que ens costa més a les nostres butxaques és el de la neteja 
viària i recollida d’escombraries.Després de molts anys de fer-se pròrrogues anuals, curiosament 
al final de la legislatura passada,  es va fer una adjudicació del servei de neteja diària i recollida 
d’escombraries pels pròxims 10 anys, més de dues legislatures.
Es va fer l’adjudicació per la milionària xifra de 1.238.792,51 € anuals el 2011. L’any següent es 
van modificar les xifres amb uns increments anuals de:
20.697€ Ampliació de recollida diumenges (no s’havia previst al contracte). 6.470€ Revisió salarial 
(no prevista al contracte). 20.633€ Revisió de preus. Quina classe de contracte es va fer, doncs? .
Pel 2012 torna a incrementar-se encara més l’import anual amb els conceptes de:
2.504,57€ Revisió de l’ampliació dels diumenges. 15.686€ Revisió de preus. 54.869,34 € Absentisme 

laboral (no previst en el contracte).
També l’empresa ha rebut una penalització per incompliment de serveis de 6.056,29€. El resultat 
final és un increment, en un any i mig, de 114.803,62 €.
Per què us mostrem totes aquestes dades?. 
Creiem important que la ciutadania estigui informada sobre com ens governen i com es gasten 
els diners de les nostres butxaques els grups polítics que tenen el poder municipal, PSC i PP.
Hi ha conceptes i xifres que cal reflexionar i contrastar amb el moment actual que vivim ja que la 
dinàmica dels sous, el famós IPC i en definitiva, el poder adquisitiu dels ciutadans, no coincideix 
amb la tendència d’increment del cost de la neteja i recollida d’escombraries ( aproximadament 
d’un 9%).
A partir d’aquestes xifres, nosaltres creiem que és el moment de REVISAR O RESCINDIR EL CON-
TRACTE ESMENTAT I FER LA NETEJA VIÀRIA AMB PLANS D’OCUPACIÓ PERMANENTS PELS 
ATURATS DEL MUNICIPI.

De pasta de moniato

España nos roba, la mentira del nacionalismo catalán

Antes de desarrollaros nuestro titular, queríamos dirigirnos a todas las victimas de ETA para mos-
trarles todo nuestro apoyo y nuestro rotundo malestar por la derogación de la doctrina Parot por 
parte del tribunal de Estrasburgo. Lamentamos que no se haya podido hacer mas desde el Estado 
Español, no obstante, no duden que el Partido Popular siempre estará al lado de las víctimas y 
en contra de cualquier movimiento violento y/o terrorista. El nacionalismo catalán ha asumido 
como cierto el lema “ESPAÑA NOS ROBA”, pues bien aquí les ofrecemos un pequeño resumen de 
las últimas partidas económicas entregadas a la Comunidad Autónoma Española de Cataluña:
1- 9.000 millones se recibieron para el AVE en Cataluña. Una inversión que el Estado lleva haciendo 
desde el año 2000. Sólo en 2011 y 2012, Fomento ha destinado 5.000 millones en infraestructuras 
en Cataluña. La mayor parte de ese dinero (3.700 millones) se ha utilizado para conectar Barcelona 
con Francia en AVE. Cataluña es la única comunidad autónoma de España que tiene a todas sus 
provincias (Lérida, Barcelona, Tarragona y Gerona) enlazadas por alta velocidad.
2- 3.000 millones de inversión de Estado para la reciente ampliación del aeropuerto de El Prat.

3- 630 millones del ministerio de Fomento para Barcelona, que ha sido la provincia española con 
mayor volumen de inversión una cifra que multiplica por cuatro la media nacional, puesto que lo 
que han recibido otras provincias no llega ni a los 150 millones.
4- 1.425 millones en 2014, es la primera comunidad en presupuesto. 
5- 24.000 millones entre 1996 y 2012 en inversiones. 
6-16.000 millones del FLA. Cataluña absorbió en 2012 más del 40% para pagar a proveedores y 
hacer frente a vencimientos de deuda. La misma operación se ha repetido este año. 
7- 12.000 millones destinados directamente a la recapitalización de Catalunya Caixa. El apoyo 
total prestado por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) durante 2012 para 
rescatar las cajas de ahorros catalanas ronda los 5.817 millones de euros. Por último, recordar 
que Cataluña es la única Comunidad Autónoma Española que todavía no ha presentado los pre-
supuestos y que desde 2010 no ha empezado nunca el año con presupuestos diseñados para 
ese ejercicio. 

Uno de los nuestros

Sembla de pel·lícula el que està passant amb el tàndem PSC+PP al consistori. 
En la darrera concessió per l’explotació del bar de les pistes d’atletisme, l’adjudicació final ha estat 
finalment per un germà d’una regidora del PSC. Noves incorporacions a plantilla o substitucions a 
diferents departaments municipals estan també relacionades política o personalment amb mili-
tants o regidors del PSC+PP locals i de la comarca, i en els processos de selecció de personal per la 
incorporació a plantilla de nous treballadors dels comerços del centre comercial IVECO, ens diuen 
alguns aspirants, que hi han estat seleccionades persones clarament vinculades amb membres 
dels partits o de govern mencionats. Potser algunes d’elles només són pura casuística, per això, en 
cap cas posem en dubte la “legalitat” i “legitimitat” dels procediments que s’han seguit en els casos 
esmentats, però sí que podem, com a mínim, qüestionar-ho.
Són moments difícils per a molta gent. Amb més de 1.650 aturats/es al nostre municipi, ara més que 
mai des de l’administració local cal ser transparents per tal d’esvair dubtes i malentesos. 
Una transparència, que cal dir, ha estat inexistent pels partits polítics a l’oposició des de l’inici de la 

legislatura, no ho potser de cap manera pels ciutadans i ciutadanes de Parets, que sense cap de les 
vinculacions als partits esmentats, també aspiren legítimament a ocupar un d’aquests tan desitjats 
llocs de treball. I tot això amenitzat a més als mitjans de comunicació, amb “espais publicitaris” o 
“gags humorístics” de l’alcalde protagonista, indicant que ja ha complert amb l’objectiu de crear els 
600 nous llocs de treball que va prometre durant les passades eleccions municipals.
Tant de bo que en el futur, des de ICV-EUiA puguem garantir que la pel·lícula és de ficció i no pas 
basada en fets reals, com l’esmentada al titular.

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

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

Grup Municipal  del 
Partit Popular de Catalunya

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

Així és com ens quedem el grup municipal de CiU davant la gestió del Govern Municipal (PSC + 
PP). Ja ens va sorprendre la gestió en les obres de la escola Lluís Piquer on després d’abandonar 
el manteniment d’aquesta escola fins el punt que gairebé ens cau el sostre a sobre. Finalment 
ens van demanar si podíem fer alguna gestió per a què la Generalitat accelerés les obres de reha-
bilitació, ho vam fer i el Departament d’Ensenyament s’hi va comprometre i tot i el petit retard les 
obres van començar, però resulta que el projecte de l’obra es va fer malament i el pressupost no 
s’adaptava a les necessitats reals. 
Solució: hem hagut de fer un crèdit per a què els nostres fills puguin començar amb normalitat 
quan, si haguessin fet les coses bé d’un principi, ens ho hauríem estalviat.
No acaben aquí les demostracions de pèssima gestió, en la recollida de les escombraries no donem 
crèdit a tanta incompetència.
El govern municipal format pel PSC i PP, va signar un contracte a 10 anys amb URBASER i tot 
apunta a que no se’l devien llegir, ja que només així podem entendre que es signés una clàusula on 

l’Ajuntament es farà càrrec de les absències laborals dels treballadors de la empresa de recollida 
i neteja viària i es queden tant amples! Enguany la broma ens suposa un increment de (74.794, 
38 €) que lògicament assumirem els ciutadans de Parets, d’aquesta manera entendrem que ara, a 
més de augmentar el rebut a tothom, es cobri també el servei de recollida i neteja viària als solars 
i els locals i pisos desocupats. 
A més, el PSC i el Partido Popular també van aprovar més augments d’aquest contracte de re-
collida i neteja viària.
En definitiva, paguem un servei deficient i que cada dia ens costa més, és normal que durant tot 
un any falti un 12% de treballadors en el seu lloc de feina i a sobre li haguem de pagar a l’empresa 
que suposadament dona el servei 75.000€ ? És que és molt fort !, difícil de creure però cert.
Deu ser que és temps de panellets i deu ser per això que no deixem de quedar-nos de pasta de 
moniato.

NOPP convoca als mitjans de comunicació a una roda de premsa per dir el que ja va dir al Ple del 
mes de setembre, però... a manca de noticies, hauran d’inventar-les. Diuen que l’equip de govern 
hauria de trencar el contracte amb l’empresa de recollida de escombraries i neteja viària i crear un 
pla d’ocupació per fer-ho l’Ajuntament. Rere d’aquesta proposta, que pot semblar fins i tot social, 
s’amaga l’únic interès d’aquest partit: fer fracassar l’equip de govern. Menteixen! L’interès real 
no és ocupar aturats del poble, i la seva cap de llista ho sap, perquè va ser alcaldessa durant uns 
anys. Per què diem que menteix? Si l’Ajuntament decidís fer la recollida i neteja pel seu compte 
estaríem obligats a mantenir els treballadors actuals que Urbaser té contractats per fer el servei a 
Parets. D’això se’n diu subrogar els treballadors. Per tant, si ja tenim els treballadors... com podríem 
crear plans d’ocupació per fer aquest servei? Senyors del NOPP, no facin demagògia. No enganyin 
a la població. No utilitzin els sentiments i les necessitats de les persones per fer política de partit.
També hem pogut llegir a un mitjà de comunicació digital un escrit del cap de llista d’ ICV, parlant 
sobre les declaracions que fa l’alcalde Sergi Mingote, sobre el nombre (més de 600) de persones 

que en aquest poc més de dos anys de legislatura han trobat feina a través de l’SLOP (Servei Local 
d’Ocupació de Parets). Diem parlant, però realment el cap de llista d’ICV més que parlar o explicar, 
no fa altra cosa que sembrar el dubte sobre els processos de contractació que es realitzen des de 
l’SLOP, empastifant sobre si els ciutadans que han trobat feina és perquè són “amics o coneguts”.
Aquest tipus de comentaris només mereixen el qualificatiu de mesquins i miserables, gens dignes 
de qui ostenta un càrrec públic. Potser desconfia per què ell actuaria així? 
En el nostre cas, podem garantir que tots els processos de selecció definitius han sigut realitzats 
per les empreses contractistes i quan diem que són més de 600 persones les que han tingut accés 
a un contracte laboral, també assegurem que han sigut paretans i paretanes.

En política no tot s’hi val, ni tots els polítics som iguals. La prioritat de l’equip socialista és 
continuar treballant, amb honradesa i transparència, per aconseguir les màximes oportunitats 
d’inserció pels aturats del nostre poble i donar cobertura social als més necessitats del municipi.
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L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

OFICINA DE CATALÀ  Roser Tintó

17a edició del Voluntariat per la llengua a Parets
Aquest any, el programa Voluntariat per la llengua, que es du a terme a tot Catalunya, celebra el 10è aniversari. 
Va néixer el 2003 amb l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana en les relacions interpersonals. A través 
d’aquest programa, es posa en contacte una persona que té coneixements bàsics de català, però que encara no el 
parla (aprenent o aprenenta) amb una altra que el parla habitualment (voluntari o voluntària). La parella lingüística 
que es forma es troba una hora setmanal durant un mínim de 10 setmanes per conversar en català d’una manera 
distesa. A Parets del Vallès, el Voluntariat per la llengua va començar l’any 2005. Fins ara, se n’han organitzat setze 
edicions, en què han participat 215 parelles, i ha comptat amb la col·laboració de 37 establiments comercials i 7 
entitats. La 17a edició s’iniciarà el 17 de novembre amb una caminada per Gallecs, organitzada per l’Escola de 
la Natura. Com cada any, es proposaran una sèrie d’activitats, com ara sortides al teatre, l’assistència al Club de 
lectura fàcil o a la tradicional trobada que cada any organitza el Centre de Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental. 
Per participar-hi, com a voluntari o aprenent, o com a comerç o entitat, només cal posar-se en con-
tacte amb l’Oficina de Català, a Can Rajoler, o enviar un correu electrònic a parets@cpnl.cat. Tota 
informació del Vxl al Vallès Oriental és a  http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/voluntaris/. 

PARETS EN IMATGES

L’agermanament de Parets amb Chilluévar i Santo Tomé?

QUÈ N’OPINES DE...

Dolores Soria 
Es maravilloso que se haga 
este hermanamiento con 
mi pueblo. Yo soy de Chi-
lluévar y hace 45 años que 
estoy en Parets. Tengo muy 
buenos recuerdos de cu-
ando llegué y de la buena 
acogida de los vecinos y del 
pueblo.

Antonio Mora 
Espectacular la buena aco-
gida de Parets del Vallès a 
los vecinos de Santo Tomé, 
de donde soy yo.  Es muy 
bonito unir lazos entre es-
tos pueblos y Parets, en el 
cual decidimos que formara 
parte de nuestro futuro.

Dolores Plaza  
Me gusta que Parets se 
hermane con estos pueblos 
de Jaén. Somos muchos 
los que emigramos y que 
nos hemos quedado a vivir 
aquí pero que volvemos a 
nuestro pueblo cuando po-
demos, sin olvidar nunca 
que nuestra casa es Parets 
del Vallès.

Manuel Vilar
Me parece muy bien que 
Parets se hermane con Chi-
lluévar y Santo Tomé, que 
haya comunicación entre 
los pueblos para que no se 
pierdan los recuerdos y las 
raíces de todos los que de-
cidimos dejar nuestra tierra 
para dar un futuro mejor a 
nuestros hijos.

Margarita Jiménez
Muy bien. Yo vivo en Santo 
Tomé y he venido de visita a 
Parets para ver a la familia. 
Este hermanamiento sirve 
para no perder el vínculo de 
unión  y espero que no se 
quede sólo en un acto, sino 
que continúen haciéndose 
más cosas.

Jose M. Jiménez 
Es muy bonito e interesan-
te, tanto para Parets como 
para Santo Tomé y Chillué-
var. Una manera más de 
romper barreras y espero 
que sirva para que se pu-
edan hacer muchas cosas 
conjuntamente y aportar 
ayuda donde sea necesaria.

El pou Foto de Ramon Talarn

La imatge que us mostrem avui és d’en Ra-
mon Talarn, feta al carrer Quarter Nord, a prop 
de l’escola Nostra Senyora de Montserrat. 
Ens explica el Ramon que aquest pou per-
tany a la coneguda com casa de l’Agneta de 
can Lleó i que actualment és propietat d’una 
altra família.

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 imat-
ge, el títol i la data que la vas fer. 

D’on venim?
Que a l’any 1900, i amb una població de 1.245 habitants, hi hagi 
empadronades a Parets del Vallès únicament 14 persones no nas-
cudes a les comarques de Barcelona ens revela que el fenomen de 
la immigració era molt a les beceroles. També que la immigració 
es produïa només a nivell comarcal. I que la que procedia de la 
resta de l’Estat o de més enllà de les fronteres segurament es de-
via viure com un fet excepcional, al qual el veïnatge potser assistia 
amb curiositat i expectació. 
El padró municipal d’habitants de 1900 contempla l’arribada, de 
datació difícil, d’una família (pare, mare i 3 fills) vinguda d’Outara, 

Lugo; un pare vidu amb una filla provinent de Ventrosa, Logronyo; i d’un home, presumptament vidu, amb un fill, 
que arriba de Cieza, Múrcia i es casa, sempre presumptament, amb una dona paretana.
Tres persones més, nascudes a províncies espanyoles, estaven casades amb cònjuges de Parets; i 
dos estrangers s’havien establert a la nostra població, probablement per motius laborals.
En resum, només un 1,2 % no eren de l’actual demarcació barcelonina. La comparació amb la situació 
actual resulta, si més no, anecdòtica. I, si no, que els ho diguin a tothom que va tenir, fa pocs dies, 
una bona colla de parents a casa...

L’APARADOR DE L’ARXIU  Alícia Pozo

PARETS, POBLE LECTOR  Mercè Alcayna

La festa dels llibres. La festa d’un poble lector
A inicis d’aquest mes d’octubre, la plaça de la Vila va acollir una jornada molt 
especial. Es tractava de la 1a festa Parets, poble lector, dedicada íntegrament al 
món dels llibre. Durant tot el dia es van succeir espectacles, jocs, tallers, exposi-
cions, intercanvis i un bon grapat més d’activitats pensades per retre homenatge 
a la cultura i la literatura. Els membres del Niu d’Art van representar L’amic aspriu 
de Martí Pol i al Teatre Can Rajoler vam poder veure la Sílvia Bel i Cordes del Món 
amb el muntatge Viu Espriu mentre que la sala d’exposicions acollia “Músics de 
festa”, una exposició itinerant del Museu Etnològic de Barcelona amb imatges 
de músics tradicionals d’arreu dels Països Catalans. 
El punt més dolç va arribar amb la presentació de les Galletres, les galetes en 
forma de lletra creades pels nostres pastissers amb l’objectiu de gaudir d’un 
dolç propi que ajudi a identificar la vila com un referent en la promoció del llibre 
i la lectura. La festa s’ha acabat, però ens queden les imatges i les paraules per 
recordar la primera edició d’aquesta gran celebració.

2n premi Parets, poble lector
En el marc d’aquest projecte de vila, la Sala de Plens de l’Ajuntament acollirà, el dijous 7 de novembre, a les 11 h, el 
lliurament de la 2a edició del premi “Parets, poble lector”, pensat per impulsar la creació o millora de la biblioteca 
d’un centre escolar del municipi. La dotació és de 2.000 euros, que es destinaran a posar en marxa el projecte.
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¿Qué recuerdos tiene de Chilluévar de cuando era pequeño?
Muchos y muy buenos. Era, y continua siendo, un pueblo pequeño donde todo se com-
partía y casi todos teníamos vínculos familiares. Me acuerdo de ir a aprender el oficio a 
la barbería relojería de Juan José Jiménez Jorquera con Martín Agea, padre del actual 
alcalde de Chilluévar. Allí se afeitaba i se arreglaban relojes... 
¿Cómo llegó a Parets i por qué?
El primero en venir fue mi hermano. Se fue del pueblo porqué allí no había trabajo fijo. 
Normalmente, después de la recogida de las aceitunas, mi padre y mi hermano hacían 
campañas de recolección de frutas y tenían que ir lejos, a Francia o a Valencia. Tam-
bién hacían diferentes trabajos en el campo, pero no teníamos nada seguro. Cuando mi 
hermano llevaba aquí 2 o 3 años trabajando en la construcción le propuso a mis padres 
venir y, en septiembre de 1956, nos trasladamos todos definitivamente. Llegamos en lo 
que entonces llamábamos ‘tren borreguero’ y nos fuimos a vivir a la calle Mestre Jordana.

¿Cuales fueron las mayores dificultades que encontraron al llegar?
En realidad fuimos muy bien acogidos y no tuvimos grandes dificultades. La gente era 
muy amable con nosotros y no hubo problemas. Quizá lo más complicado fue el idioma, 
pero todo el mundo tenía mucha paciencia, me ayudaban, y poco a poco fui aprendiendo 
catalán, primero palabras sueltas y después de un tiempo ya lo hablaba con soltura. 
¿Cómo era Parets por aquel entonces?
Era un pueblo pequeño, de unos 3.000 habitantes. Antes todos nos conocíamos y todo se 
sabía... Yo llegué con 13 años, más o menos. Después de ir a la escuela, al Lluís Piquer, 
empecé a trabajar en la barbería del Ramon Naqui. Me adapté perfectamente, me casé, 
tuve a mis dos hijas y empecé a trabajar en diferentes sitios: en la Derbi, en Can Serra, 
en Automoción... Y así he estado hasta mi jubilación. Ahora tengo aquí la vida hecha.

¿Que traería de Parets a Chilluévar i que se llevaría allí?
De Parets me llevaría a mi familia y a mis amigos. Es lo más importante que se puede 
tener. De Chilluévar me traería la tranquilidad y la calma con que se vive allí. 

¿Qué le han parecido los actos de estos últimos días?
Muy bien. La verdad es que creo que ya hace tiempo que se tendría que haber hecho algo 
así. Los andaluces de la Sierra de Cazorla que vivimos en Parets somos una comunidad 
bastante grande y creemos que estrechar lazos entre las tres poblaciones nos puede 
beneficiar a todos.

Esteban Díaz Soria 
L’Esteban Díaz Soria és un paretà nascut a Chilluévar. Pertany a una de les primeres 
famílies que, des de la Sierra de Cazorla, es van traslladar al municipi. Va arribar l’any 
1956 amb només 13 anys.  Ara, 57 anys després, ens diu que la seva vida és aquí. Pare 
de dues paretanes i casat amb una malaguenya confessa que se sent un andalús de 
Chilluévar adoptat per aquest poble que l’ha vist formar-se i créixer. L’Esteban Díaz ha 
assistit als actes amb motiu de l’agermanament que s’ha dut a terme amb les pobla-
cions de Chilluévar i Santo Tomé, i ha pogut retrobar-se amb antics amics i coneguts.

M’agrada... 

Caminar por la mañana, temprano.
Compartir los buenos momentos con los 
míos.
Los niños. Me encantan los críos!

No m’agrada...

Las peleas y las malas maneras.
El egoísmo.
La pobreza. No me gusta que no haya su-
ficiente para todos. 

“Soy un andaluz, chilluevense, de Parets”


